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تجريبي

مقتل المطلوب السعودي «النشوان» في حمص

:لجمعة4 ٥- مايو/ 2يا0 ٥-,. (,,:-, - بتوق)ت غرينتش)

'لريا, - ع*سى 'لشاماني 

1سفرI 'لمعاG3 'لتي شنDا تنظ*م «?'عش» على قر> في 3يف حمص 'لشرقي في سو3ية 01/
K3'Lلمطلوب*ن 1من*اً لو' L1حد 1بر R'1نس 'لنشو T?لسعو' T?عن مقتل 'لق*ا W(أل3بعاء') من 1مس

'لد'خل*ة 'لسعو?ية 0'لمدd3 'سمه على cحد> قو'ئمDاW كما ُقتل في 'لDجو^W 'لذT 'ستولى خالله
'لتنظ*م على قرية 'لسخنةW 1كثر من 70 من 'لج*ش 'لسوT3 400 متشد?'ً من تنظ*م «?'عش».

0نعى 'لتنظ*م 1مس مقتل 'لسعو?T 'لنشو'R 1حد 1برL قا?ته 'لشرع**نW خال/ hجو^ كب*ر شنه
مقاتلوk على بلد'I في 3يف حمص 'لشرقيW تمكنو' خالله من 'الست*الء على بلدK 'لسخنة (300
ك*لومتر شما/ شرقي ?مشق)lc W تعتبر 'ألخ*رK 01/ بلدK يستولي عل*Dا «?'عش» من 'لنظا^
'لسوT3 منذ ?خوله سو3ية قبل عام*نRc lc W كل 'لمناnق 0'لمدR 'لتي س*طر عل*Dا 'لتنظ*م

'ستولى عل*Dا من 'لثو'3 بما ف*Dا 'لرقة معقل 'لتنظ*م.

0يعد 'لنشو'R من 1خطر 'لمطلوب*ن 1من*اً لوK3'L 'لد'خل*ة 'لسعو?يةW 0تم d'3?c 'سمه ضمن قائمة
تضم 47 مطلوباً كاh Rو 'لثالث في الئحتDاW 0من 1برL ق*ا?'I 'لصف 'أل0/ في تنظ*م «?'عش»
'لمنضم cل*ه حديثاً بعد ستة 1عو'^ قضاhا في ?hال*ز جبا/ خر'ساR في 1فغانستاR قبل R1 يقر3

'النشقاx 0'النضما^ لـ «?'عش» في منتصف 'لعا^ 'لماضي.

0يأتي مقتل 'لنشو'R بعد يوم*ن من cعالK3'L0 R 'لدفاy 'لعر'ق*ة مقتل 'لرجل 'لثاني في ق*ا?K تنظ*م
«?'عش» في ضربة جوية للتحالف على مسجد كاR مجتمعاً ف*ه مع 1عضاء }خرين من 'لتنظ*م في

شما/ 'لبال?c Wال R1 'لج*ش 'ألم*ركي نفى R1 'لقو'I 'لجوية للتحالف نفذI مثل hذ' 'لDجو^.

R(1بريل) 'لماضي في تسج*ل مصو3 بثته مؤسسة 'لفرقا Rفي 01'خر ن*سا R'ر 1نس 'لنشوD~0
'إلعالم*ة 'لتابعة لتنظ*م «?'عش» ُيظDر cعد'^ 28 مس*ح*اً cث*وب*اً في ل*ب*ا متحدثاً عن 'لنصا3>

0تعامل 'لتنظ*م معDم.

Wلعد/ 'لسعو?ية' K3'L0 قامته في 'لسعو?ية مرشحاً لتولي منصب قضائي فيc Rباc R'لنشو' R0كا
0يحمل ?3جة 'لماجست*ر في 'لفقه 'لمقاR3 من 'لمعDد 'لعالي للقضاء في جامعة 'إلما^ محمد بن

سعو? 'إلسالم*ةW 0يعد 'لنشو'R من hو'K «'لتفح*ط»W 0تعر, cلى كسو3 مضاعفة في cحد>
Rباc ,مدينة 'لريا xدته 1حد عر0, 'لتفح*ط شرhا 1ثناء مشاDبعد حا?ثة س*ر تعر, ل Wقدم*ه

?3'سته 'لجامع*ة.

0تحو/ 'لنشو'R في ما بعد cلى 1حد «'لدعاK» 'لنشط*ن في 01ساn 'لشباÉ 'لسعو?lc WT يحضر
?'ئماً في 'لفعال*اI 'لتي تنظمDا 'لجDاI 'لدعوية 0يلقي 'لكث*ر من 'لقصص حو/ 'لشباWÉ 'لذين ير>

1نDم تائDوR 0مساك*نW ف*ما يغدx 'لمديح على من سّماhم 'آلمرين بالمعرÑ0 0'لناh*ن عن 'لمنكر.

0حضر 'لنشو'R على موقع «يوت*وÉ» بشكل مكثفlc W يتم تد'0/ خطب عدK كاR 1لقاhا في
'لسعو?يةW 0خطب 1خر> بعد 'نضمامه cلى تنظ*م 'لقاعدK في 'لعا^ W2010 ح*ث شاG3 معه في
hجماI عسكرية على 'لقو'I 'ألم*رك*ة في مدينة كنر 0نو3ستاR 0نجا من 'لقتل مر'I عدc WKال 1نه
قر3 'النشقاx عن 'لقاعدK 0'النضما^ لـ «?'عش» في 01'ئل حزير'R (يون*و) W2014 قبل R1 يضع حد'ً

لح*اته 01/ من 1مس في محافظة حمص 'لسو3ية.

 
 


