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 2007/  6/  23هـ الموافق ل 1428جمادى اآلخر  8السبت 
  

  بيانات دولة العراق اإلسالمية
***  

  إلى قناة الرأي والرأي اآلخر
   
  ) 30:ألنفالا(}َك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخْيُر اْلَماِآِريَنَوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َآَفُروا ِلُيْثِبُتو{
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الحمد هللا رّب العالمين والّصالة والّسالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد
  

القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم األخرى بالكذب واالفتراء وأنها أصبحت المتحدث الرسمي باسم القوات المالحظ والمتتبع من انزالق 
فضًال عن أخواتها األخريات من أنها تنقل بكل تفاصيل ما يريده الصليبيون اآلونة األخيرة أن قناة الجزيرة الصليبية ، فنالحظ في 

للجزيرة عندما لظان أن الجزيرة حيادية ، فنقول العربية وباقي القنوات ، فقد يظن ا وحكومة المالكي لكن بأسلوب خفي بخالف قناة
نقلتي خبرًا أن هناك مجلس إنقاذ ديالى هل تأآدِت من ذلك أم هو إرضاء للصليبيين وغيرها من النقالت الكاذبة ، لقد آانت تغطية قناة 

اة الن الجزيرة فيها من أتباع طارق الهاشمي المرتد ومن الروافض ومن وصلت إليه هذه القنيرة إلحداث والية ديالى أسوء ما الجز
  . ولكن أآثر الناس ال يعلمون طله اهللا ، واهللا غالب على أمره الصليبيين ، فنقول ال يضرنا ذلك وبإذن اهللا تعالى فإن السحر سيب

  
***  

  جنود الدولة يملكون زمام األمور في الكاطون بوالية ديالى 
  

" بارك اُهللا بها وبرجاالتها " الخامس وُعّباد الصليب يتكّبدون أفدح الخسائر في األرواح واألموال، وجنود الدولة اإلسالمية  في اليوم
ومخارج مناطق الكاطون وحي المعلمين والمفرق وغيرها من أحياء ومناطق ن على قدٍم وساق على جميع مداخل منتشرين ومرابطي

صاروا دليًال لهم على الماآر؛ الذين " طارق الهاشمي " رات منهم ومن أذنابهم المنافقين من أتباع المرتد والية ديالى، حيُث سقط العش
المسلمين في المنطقة وباقي مناطق الواليات، فاجتمعت في هذه العملية آل األحزاب من الصليبيين والمنافقين والمرتدين وجيوش 

 -فالعبوات الناسفة .النصر، وأمريكيا الصليبية وعدتنا بالهزيمة، فِلَنرى أي الوعدين ُينجزوعدنا ال وفيالق الغدر الصفوية، فاهللا الدج
تنتظرهم في الشوارع والطرقات، وقّناصوا الدولة ماضون باصطياد عشرات الجنود  -المصّنعة من أقوى أنواع المتفجرات 

ولم يستطيع الجيش األمريكي .اخ ُمَعّدة لهم وتنتظرهم في آل مكانزالت الكمائن والفخألبنية العالية من المنطقة، وال ويسيطرون على ا
برغم عدده وعتاده أن يدخل المنطقة، سوى دقائق معدودة تّم اإلنزال بها بعدد آبير من الطّيارات في المنطقة؛ ليتم تصويرها وتسويقها 

  .لإلعالم الكاذب
  

الية بأآملها وباقي واليات الدولة، وعّباد الصليب لن يرجعوا بهذه المعرآة ونبّشر األّمة أن جنود الدولة يتنفسون العز على ربوع الو
ما عاد يتحمل الضربات المتتالية من جنود الدولة فهم " الخارق " وسهمهم .-إن شاء اهللا  -الضروس إّلا برأٍس مقطوع وهزيمٍة نكراء 

خط الدفاع األول؛ عن حرمات األمة اإلسالمية بأجمعها، والعقبة  فجنوُد دولة اإلسالم.بانحساٍر متواصل؛ ورجال العقيدة بتقدٍم مستمر
المتربصة؛ وعقارب المكر المنافقين؛ والزنادقة؛ واالفاعي الكأداء التي يتحطم على جنباتها آبرياء الصلف األمريكي الصليبي، ومكر 

  . والخبث، والسهام الناقعة
والقادم  -مضت بعض فصولها  -حزاب وقائع تشيب لهولها الولدان، في مواقف هذا وإّن الحرَب سجال، واأليام دول، ولنا مع هذه األ

  .أدهى وأمر بإذن اهللا
  
  ]21:يوسف[} َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن{
  

***  
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  ادعملية استشهادية مبارآة ضد مقر للحرس الوثني جنوب شرق والية بغد

  
 1428جمادى اآلخرة  6، في يوم الخميس "االستشهاديين " ، من آتيبة "أعّزها اهللا " قد انطلق ليث من ليوث دولة العراق اإلسالمية 

وسط مقر الحرس الوثني في منطقة المدائن جنوب  -مملوءة بالمواد المتفجرة  -مفخخٍة م، لينغمس بشاحنٍة  2007/  6/  21هـ الموافق 
أفدح الخسائر في " بقوة اهللا " قهم آل وجعلهم أشالًء، وآّبدهم بغداد، فكّبر أخونا الباسل المغوار، وفّجر شاحنته فيهم؛ فمّزشرق والية 

األرواح والمعدات، حيث أسفرت العملية المبارآة عن مقتل العشرات من الجنود المرتدين؛ وجرح العشرات اآلخرين منهم، وتدمير 
  .المتوقفة عند المقرت لياوإحراق العديد من اآل

  
  .نسأل اهللا أن يتقبل أخانا في الشهداء وأن يجزيه الفردوس األعلى، وهللا الحمد والمّنة

  
***  

  حقيقة ما يجري في والية ديالى 
  

من وطهروها من عبدت النار عادت اليوم أحالم فارس ) رضي اهللا عنهم(إنما يجري اليوم على أرض والية ديالى التي فتحها الصحابة 
الكافرة ، فشنوا الحملة على أرض ديالى ) 618(وبمبارآة حزب الهاشمي من جبهة مهم القديم وباتفاق رافضي صليبي جديد إلرجاع حل

حدث لهم في الحمالت  ينال من حملتهم إال الخزي آما بتزامن مع حملة على عدة مناطق من أرض الرافدين ، وبإذن اهللا تعالى ال
مي لهذه الحمالت ما هي إال أآذوبة لعجزهم وعدم قدرتهم على تحقيق النصر المزعوم ونريد أن نبين لألمة األخرى فالتهويل اإلعال

  :الحقائق التالية
  
أبلغتنا وزارة األمن أخبار دقيقة عن عدد قوات العدو المتمرآزة حول مدينة بعقوبة ، إن عدده عدد بسيط وإن هذا التفخيم آذب . 1

  .وافتراء 
  
اآلن في والية ديالى لم يتقدم مترًا واحدًا وآل ما يقوم به اآلن هو قصف مدفعي بعيد المدى والقصف بالطيران الحربي  إن العدو. 2

  .والمروحي 
  
أراد العدو قبل يومين من التسلل من جهة مستشفى الرحمة ، ولكن بفضل اهللا تم تفجير بيت على مجموعة من الحرس الوثني . 3

  .تقدم والصليبيين فأوقفوا آل 
  
  .آثير من جنود المالكي رفضوا الذهاب إلى أرض ديالى لما يعرفون من أنهم سوف يالقون مصيرًا سيئًا . 4
  

فنحن نؤآد لألمة أن معرآتنا مع عدونا هي آسر معنويات فنحن بفضل اهللا نتلذذ بقتالنا مع عدونا لما نرجوه من اهللا عز وجل بخالف 
  .أآثر الناس ال يعلمون هللا غالب على أمره ولكن ئًا ، واعدونا فإنهم ال يرجون شي

  
***  

  طّيارات أمريكية تقصف مقرًا للشرطة المرتدة بوالية ديالى 
  

ة قد أقدمت طّيارات أمريكية صليبية بقصف مقرًا ألذنابهم المنافقين من أبناء جلدتنا الذين صاروا مطايا لعّباد الصليب المطايا في منطق
رأس من رؤوس الكفر ورمز من رموز العمالة، وتدمير المقر على رؤوسهم حيُث ُقِتل منهم عدد آبير بينهم  التحرير بوالية ديالى،

المنطقة، فكان خزيًا ن أدخلوا الجيش األمريكي في هذه العفنة بالكامل، وهؤالء المرتدين هم من حزب طارق الهاشمي المرتد الذي
لجيش األمريكي واليوم ُدِهسوا بالبسطار األمريكي الذي سيدوس آل منافٍق ومرتد مشى وعارًا عليهم، فباألمِس القريب آانوا درعًا ل

 2007/  6/  20هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5حتى يّتبع مّلتهم، وذلك في يوم األربعاء ، فالصليبيون ال يرضون على أحٍد معهم
  .م، وهللا الحمد والمنة

  
***  

  جنود وتدمير مدرعة بالعامرية  اندحار قوة أمريكية بعد مقتل عشرة
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هم بعدما َسِمع الصليبيون نبأ سيطرة جنود دولة اإلسالم الكاملة على منطقة العامرية، وانتشارهم في يوم الثالثاء، إذا بهم َيعّدون عّدت
بعون " ج المنطقة، فتّم فكان قّناصوا الدولة بانتظارهم على مداخل ومخارا خائفين يترقّبون ساعة هالآهم، لدخول المنطقة؛ فوصلوه

  بحذٍر شديد بعض دها من أحد رأسه، وبعدما تقدموا اصطياد جندّيَين أمريكيين آانوا على ظهِر مدرعٍة أمريكية، فلم َيظهر منهم بع" اهللا 
  

جنودها األربعة  الشيء عند مدخل المنطقة، انفجرت عبوة ناسفة آبيرة جدًا على مدرعٍة لهم، مما أسفر عن إعطابها؛ ومقتل وجرح
النتشال الهالكين، فتّم الهجوم عليهم باألسلحة القّناصة، فسقط جّراها أحد عّباد الصليب مضرجًا عشر، بعدها ترّجل عدد من الجنود 

مناطق  عنها؛ فصاروا درعًا لها ولباقيبطون في دولة اإلسالم في الدفاع بدمائه العفنة، ولم يستطيعوا دخول المنطقة التي استبسل المرا
المسلمين، حّتى ولى الصليبيون يولولون بهزيمٍة نكراء؛ يعلوهم الخنوع، وَغَنم جنود دولة اإلسالم بعض األعتدة التي ترآها عّباد 

/  6/  20هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5، وذلك في يوم األربعاء " M16" شريط من الرصاص نوع ا نصف الصليب؛ منه
  .شكرم، وهللا الفضل وال 2007

  
***  

  جنود الدولة ينتشرون في معظم أحياء منطقة العامرية 
  

في معظم أحياء منطقة العامرية ضمن والية بغداد، وسط فرحة المسلمين وتكبير " أعّزها اهللا " قد انتشر جنود الدولة اإلسالمية 
على جميع األبنية المرتفعة  - محمد صّلى اُهللا عليه وسّلم  عليها خاتم النبيالتي  - رفع راية دولة اإلسالم " بحمد اهللا " المؤمنين، وقد تّم 

مؤّسسة الفرقان راص المدمجة التي تتضمن إصدارات في المنطقة، لترفرف خّفاقة على أرض العامرية الباسلة، وتّم توزيع آالف األق
ن شوارع المنطقة، ألنهم درٌع لهم من ضربات التابعة لدولة اإلسالم، وقد آّبر المؤمنون بأعلى أصواتهم لّما رأوا جنود الدولة يجوبو

والمنافقين والمرتدين، لَيظهر زيف اإلعالم الكاذب وتلبيسه على المسلمين، وذلك في يوم الثالثاء يين وأعوانهم أحفاد ابن العلقمي الصليب
  .م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  19هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  4
  

***  
  الدفاع الجوي مع طّيارة أمريكيةبوالية ديالى  االشتباك بأسلحة

  
أجواء منطقة اإلحيمر وسط مدينة بعقوبة ضمن والية ديالى، تصّدى لها فرسان " أباتشي " بعدما دخلت طّيارة أمريكية صليبية طراز 

عليها، مما أسفر عن فرارها من سماء الدفاع الجوي وصاروخ مّوجٍه ُأطِلَق بسالح " عّزها اهللا وأدام ظّلها أ" دولة العراق اإلسالمية 
  .والشكرم، وهللا الفضل  2007/  6/  20هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5المدينة ولم ُتَعّقب، وذلك في يوم األربعاء 

  
***  

  مقتل اثني عشر منتسبًا لوزارة الداخليةالمزعومة بوالية ديالى 
  

على ثكنة عسكرية في مبنى  c5kتلف أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة وصواريخ الـقد شّن جنود الدولة اإلسالمية هجومًا عنيفًا وبمخ
في آنطرة خليل باشا وسط مدينة بعقوبة ضمن والية ديالى، مما أسفر عن والمرتدون التي اغتصبها الصليبيون " مدرسة الوثبة " 

بهجوٍم على نهم على مبنى المحافظة المزعومة ر مهالك ستة عناصر منهم؛ وجرح عدد آخر بجروٍح خطيرة، وُقِتَل ثالثة عناص
عجلتهم قرب مبنى المحافظة، من جهٍة أخرى سقط عنصرًا آخرًا منهم قتيًال مضرجًا بدمائه النتنة عند بّوابة المحافظة، جّراء استهدافه 

ة شهربان بالهجوم على سيطرٍة لهم في منتسبي الداخلية المرتدة وجرح عدد آخر في مدينقّناصة، آما وقد ُقِتل اثنين من باألسلحة ال
  .والشكرم، وهللا الفضل  2007/  6/  20هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5المدينة، وذلك في يوم األربعاء 

  
***  

  أآثر من أربعين قتيًال وجريحًا من حرس الردة بوالية ديالى 
  

أحد أآبر أرتال الحرس الوثني على طريق منطقة هبهب ضمن والية  من الهجوم على" أعّزها اهللا " قد تمّكن جنوُد الدولة اإلسالمية 
، واستمر االشتباك لمدة طويلة، حّتى ُقِتل ستة عشر rpgوالمتوسطة وقاذفات الـة الخفيفة ديالى، وقد تّم استخدام معظم أنواع األسلح

المتنوعة التابعة لهم، وذلك عطاب عدد آبير من اآلليات مير وإجنديًا مرتدًا منهم، وجرح ستٍة وثالثين جنديًا آخرًا بجروٍح خطيرة، وتد
  .م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  19هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  4في يوم الثالثاء 

  
***  
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  بيانات أنصار السنة

  
***  

  تدمير سيارة لفوج حماية النفط بتفجير عبوة في قضاء الرياض بكرآوك 
  

صباحًا  11:00وفي الساعة  6-20لعلي القدير تمكن إخوتكم األبطال أسود التوحيد في يوم األربعاء الماضي الموافق بتسديد من اهللا ا
حيث , فوج حماية النفط مقابل قرية الكفاح في قضاء الرياض بمحافظة آرآوك رس الردة من من تدمير سيارة نوع داينا حمل تابعة لح
إلى ترويع المرتدين الذين ر وتهشيم مؤخرة السيارة مما أدى ا وبفضل اهللا أسفرت العملية عن تدميتم زرع وتفجير عبوة ناسفة إستهدفته

  .آانوا على متن السيارة وإصابتهم بالذهول هذا وانسحب اإلخوة بسالم وهللا الحمد
  

***  
  رافضي منهم في البزايز بديالى  15هجوم على معقل لجيش الدجال وقتل 

  
من الهجوم على معقل جيش الدجال الرافضي  5-9القدير تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم األربعاء بتسديد من اهللا العلي 

حيث تم إستخدام شتى أنواع األسلحة من قاذفات صاروخية , بمحافظة ديالى ز خريسان الكائن في قرية آريم الناصر في منطقة بزاي
إنفالقي وسيارة آيا حمل ملم  23ر الدجال وحرق مدفع رشاش رافضي من زم 15تل وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة وبفضل اهللا تم ق

  .هذا وانسحب اإلخوة بعد ذلك سالمين غانمين وهللا الحمد أوًال وآخرًا, تابعة لهم 
  

***  
  جانب من العمليات المتأخرة إلخوتكم األبطال في بزايز خريسان بديالى 

  
عمليات مبارآة ضد الصليبيين والمرتدين وذلك في منطقة بزايز خريسان بمحافظة  7تنفيذ تمكن إخوتكم األبطال أسود التوحيد من 

  :هذا ونعتذر عن التأخر في نشرها إلسباب خارجة عن إرادتنا وإليكم تفاصيلها, ديالى 
  
بة الهدف بدقة ونجاح ملم هذا وتم إصا 60التابعة للمرتدين وذلك بعدد من قنابر الهاون عيار " التانكي"قصف سيطرة : 2007- 3-5

  .دون معرفة الخسائر البشرية وهللا الحمد والمنة
  .التابعة للمرتدين مما أدى إلى هالآه على الفور وهللا الحمد والمنة" التانكي"قنص جندي وثني في سيطرة : 2007- 5-5
لروافض والناشطين لدى جيش من صعاليك ا 5الهجوم على مقرات جيش الدجال الرافضي في قرية آريم الناصر وقتل : 2007- 6-5

  .الدجال هذا وانسحب اإلخوة سالمين وهللا الحمد
ملم وبفضل اهللا آانت اإلصابة دقيقة ومباشرة لم يعرف حجمها  82دك معاقل جيش الدجال بعدد من قنابر هاون عيار : 2007- 7-5

  .بالضبط وهللا الحمد
ملم وبفضل اهللا آانت اإلصابة مباشرة  82بأربع قنابر هاون عيار دك معقل جيش الدجال الكائن في قرية عزيز وذلك : 2007- 10-5

  .ودقيقة دون معرفة الخسائر البشرية بالضبط وهللا الحمد
ملم أضابت أهدافها بدقة ونجاح وهللا  60التباعة للمرتدين من الحرس وذلك بثالث قنابر عيار " التانكي"دك سيطرة : 2007- 10-5

  .الحمد
مما أدى , مقر القوات الصليبية في البزايز وذلك بإستخدام األسلحة المتوسطة والقاذفات الصاروخية  شن هجوم على: 2007- 12-5

  إلى قتل وجرح عدد لم يعلم حجمه بالضبط هذا وانسحب 
  

  .اإلخوة بسالم وهللا الحمد والمنة
  

***  
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  2007/  6/  24هـ الموافق ل 1428جمادى اآلخر  9 األحد

  
  ة العراق اإلسالميةبيانات دول

  
***  

  القضاء أآثر من سبعين صليبيًا في خمس آمائن محكمة في الكاطون 
  

ولمدة أربعة أّيام  -قد مّكن اُهللا جنود الدولة اإلسالمية على أرض العز والكرامة أرض الكاطون وما حولها؛ من نسف البيت الخامس 
القضاء على أآثر من " بقوة اهللا " ، فقد تّم "السهم الخارق " يسّمى بعملية ما ين؛ بعد مداهمتهم المنطقة في على رؤوس الصليبي -فقط 

والزنادقة من أتباع ن الحاقدين؛ سبعين جنديًا أمريكيًا في خمسة آمائن محكمة ومتقنة للغاية، أعدت مسبقًا لهم؛ وألعوانهم الصفويي
آن متفرقة من مداخل منطقة الكاطون، بعدما دخلها جنود االحتالل ، حيث ُنِسفت خمسة بيوت مفّخخة في أما"طارق الهاشمي " المرتد 
ع اآلخرون منهم أن ينتشلوا جثث إخوانهم العفنة بسبب انتشار قّناصة دولة اإلسالم على بي األمريكي بغية مداهمتها، ولم يستطالصلي

دخول المنطقة إال على مداخلها التي  - ! م المتطورة م الكاذب؛ وعّدتهرغم عدده -األسطح والبنايات المرتفعة، ولم يتمّكنوا إلى اآلن 
اآلخرة يختبئون في صياصيهم وفي قلوبهم الرعب، واهللا غالب على أمره ولكّن أآثر الناس ال يعلمون، وذلك في يوم الجمعة جمادى 

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  22هـ الموافق  1428
  

***  
  ل الصليبي تقصف المسلمين اآلمنين في الكاطونبعد فشلهم الكبير، مقاتالت االحتال

  
بعد الفشل الكبير والخسائر الفادحة التي تكّبدها جنود االحتالل الصليبي على أرض الكاطون وما حولها، وبعدما بدأ اليأس والقنوط 

وطّيارات  f16ات الـفي دورهم وأماآن عبادتهم، حيث قصف مروحيمقاتالته بقصف المسلمين اآلمنين يظهر على جنوده، أقدمت 
لتنتقل جماعة رس في المنطقة بعشرات الصواريخ، األباتشي العديد من بيوت المسلمين العّزل، ونسفت عدة مساجد، ومجموعة من المدا

م إلى بارئها، َفُيصب دمائها مع دماء األبرار، وُتقدم لحومها مع لحو -من أهل السنة والجماعة  -مسلمة أخرى من أهلنا وأحّبائنا 
" الدولة اإلسالمية في منطقة الكاطون؛ وباقي مناطق دولة اإلسالم؛ يبّشرون آلب الروم ، وجنود -مُة اهللا عليهم أجمعين رح - األخيار 

على اليوم الذي وطئ فيه أرض أيامًا عصيبة، وسيندم هو وجنوده " بعون اهللا " بما يسوءه ويسوء جنوده وأعوانه؛ وَيعدونه " بوش 
  .رأ فيه على حمى اإلسالم والمسلمينالعراق، واجت

  .واهللا غالب على أمره، ولكّن أآثر الناس ال يعلمون
  

***  
  جنود الدولة يصطادون اثني عشر صليبيًا في منطقة الكاطون 

  
ي عدة أماآن من اصطياد اثني عشر جنديًا أمريكيًا صليبيًا ف" أعّزها اهللا " قّناصة دولة العراق اإلسالمية " بفضل اهللا " قد تمّكن 

ضربات وطعنات جنود اإلسالم بجسد عّباد الصليب الذي لم يعد يستطيع ون ضمن والية ديالى، وقد تكاثرت متفرقة من منطقة الكاط
وذلك في يوم يات الكاذبة؛ واإلعالم المأجور، التحمل أآثر، فهم آجرذان تختبئ في جحورها ليًال ونهارًا، ولم نراها إلى على الفضائ

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  22هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  7الجمعة 
  

***  
في بعض مناطق " أعّزها اهللا " التقرير اإلخباري وحصاد بعض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية 

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  11ولغاية  5الموافق هـ  1428جمادى األولى  26ولغاية  20بغداد للفترة من 
  
هـ  1428جمادى األولى  20المشاهدة، وذلك في يوم الثالثاء  - القضاء على جندي أمريكي صليبي قنصًا على طريق المكارم . 1

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  5الموافق 
/  6/  5هـ الموافق  1428جمادى األولى  20م الثالثاء مقتل جندي من الحرس الوثني قنصًا في منطقة المشاهدة، وذلك في يو. 2

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007
على تجمٍع لعّباد الصليب في قاعد البكر الصليبية شمال الوالية، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك  C5Kإطالق صاروخ نوع . 3

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  5هـ الموافق  1428ادى األولى جم 20في يوم الثالثاء 
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هـ  1428جمادى األولى  21القضاء على جندي أمريكي قنصًا في محطة المكارم في منطقة المشاهدة، وذلك في يوم األربعاء . 4
  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  6الموافق 

ملم، وآانت اإلصابة  82رمية بثالث قنابر هاون عيار قصف تجمع للقوات الصليبية في مقر القوات األمريكية في منطقة الّطا. 5
  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  6هـ الموافق  1428جمادى األولى  21مباشرة ودقيقة، وذلك في يوم األربعاء 

م،  2007/  6/  6هـ الموافق  1428جمادى األولى  21مقتل جندي أمريكي وسط منطقة المشاهدة قنصًا، وذلك في يوم األربعاء . 6
  . وهللا الفضل والشكر

م،  2007/  6/  7هـ الموافق  1428جمادى األولى  22مقتل جندي أمريكي وسط منطقة المشاهدة قنصًا، وذلك في يوم الخميس . 7
  . وهللا الفضل والشكر

/  6/  7هـ الموافق  1428ى جمادى األول 22القضاء على جندي أمريكي قنصًا في منطقة الّطارمية قنصًا، وذلك في يوم الخميس . 8
  . م، وهللا الفضل والشكر 2007

/  6/  7هـ الموافق  1428جمادى األولى  22هالك جندي من الحرس الوثني قنصًا في منطقة الّطارمية، وذلك في يوم الخميس . 9
  . م، وهللا الفضل والشكر 2007

ة للقوات المشترآة بين الصليبيين، والحرس الوثني، مما أّدى ضد سيطر RPGالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ. 10
م، وهللا الفضل  2007/  6/  7هـ الموافق  1428جمادى األولى  22الخميس من آان في السيطرة، وذلك في يوم إلى مقتل وجرح 

  . والشكر
اخلية المرتدة في منطقة المشاهدة، مما أسفر عن ضد رتل تابع لمغاوير الّد RPGاالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ. 11

  .م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  8هـ الموافق  1428جمادى األولى  23يد منهم، وذلك في يوم الجمعة هالك وإصابة العد
عليها شمال  C5Kتابعة لعّباد الصليب، ومقتل وجرح من آان فيها، بإطالق صاروخ نوع " ناقلة جنود " إعطاب آلية نوع . 12

  .م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  8الموافق هـ  1428جمادى األولى  23الجمعة الوالية، وذلك في يوم 
على سيطرة السعدون التابعة للحرس الوثني، وآانت اإلصابة مباشرة ومؤثرة، وذلك في يوم السبت  c5kإطالق صاروخ طراز . 13
  . وهللا الفضل والشكرم،  2007/  6/  9هـ الموافق  1428جمادى األولى  24
ملم على تجمٍع لعّباد الصليب في مقرهم بمنطقة المشاهدة، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة،  82إطالق ثالث قنابر هاون عيار . 14

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/ 10هـ الموافق  1428مادى األولى ج 25وذلك في يوم األحد 
ملم، وآانت اإلصابة مؤثرة جدًا فيهم، وذلك في يوم األحد  120ية في منطقة الّتاجي بقنبرتين هاون عيار قصف القاعدة األمريك. 15
  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  10ـ الموافق ه 1428جمادى األولى  25
ة مباشرة ودقيقة، وذلك في ملم، وآانت اإلصاب 82قصف سيطرة السعدون حيث تجمع القوات األمريكية بثالث قنابر هاون عيار . 16

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  11هـ الموافق  1428األولى  جمادى 26يوم االثنين 
على تجمٍع لعّباد الصليب على شارع المنشأة في منطقة المشاهدة، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة،  C5Kإطالق صاروخ نوع . 17

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  11هـ الموافق  1428جمادى األولى  26وذلك في يوم االثنين 
  

***  
في مدينة الفلوجة " أعّزها اهللا " التقرير اإلخباري وحصاد بعض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية 

م ،  2007/  6/  23م ولغاية 2007/  6/  16هـ الموافق  1428اآلخرة جمادى  8لغاية و 1وما حولها ضمن والية األنبار للفترة من 
  .وهللا الحمد والمنة 

  
, م 16/6/2007هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  1قنص أحد عناصر جيش الدجال في منطقة عادل الهراط ، وذلك في يوم السبت . 1

  .وهللا الحمد والمنة
ملم ، وآانت اإلصابة دقيقة ومباشرة ، وذلك يوم ) 120(يار بقذيفتي هاون من ع)) زوبع (( قصف مقر للقوات الصليبية في منطقة . 2

  .م ، وهللا الحمد والمنة 19/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  4 الثالثاء
م 20/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  5قنص أحد عناصر جيش الدجال في منطقة عادل هراط ، وذلك في يوم األربعاء . 3

  .ة، وهللا الحمد والمن
بتفجير عبوة ناسفة عليها ، وذلك في يوم , بالكامل ومقتل آل من فيها على طريق ذراع دجلة " دبابة "تدمير آلية صليبية من نوع . 4

  .م ، وهللا الحمد والمنة20/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  5 األربعاء
م وهللا الحمد 20/6/2007هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5قنص جندي صليبي في منطقة ذراع دجلة ، وذلك في يوم األربعاء . 5

  .والمنة
،مما أدى الى تدميرها بالكامل ومقتل آل من  20في ناحية الكرمة في شارع " همر"تفجير عبوة ناسفة على آلية صليبية من نوع . 6

  .حمد والمنةم ، وهللا ال 20/6/2007الموافق هـ 1428جمادى اآلخرة  5فيها ، وذلك في يوم األربعاء 
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هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  5قنص جندي صليبي في منطقة الصبيحات في ناحية الكرمة ، وذلك في يوم األربعاء . 7

  .م ، وهللا الحمد والمنة20/6/2007
جمادى اآلخرة  6ميس وذلك في يوم الخ, بالكامل ومقتل آل من فيها على طريق ذراع دجلة " برمائية"تدمير آلية صليبية من نوع . 8

  .م ، وهللا الحمد والمنة21/6/2007هـ الموافق 1428
مما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل آل من فيها ، وذلك في , في ناحية الكرمة " همر"تفجير عبوة ناسفة على آلية صليبية من نوع . 9

  .منةم ، وهللا الحمد وال21/6/2007هـ الموافق 1428ة جمادى اآلخر 6يوم الخميس 
بالكامل ومقتل آل من فيها في ناحية الكرمة ، وذلك بتفجير عبوة ناسفة ، وذلك من مساء يوم " همر"تدمير آلية صليبية من نوع . 10

  .م ، وهللا الحمد والمنة22/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  7 الجمعة
الكرمة ،مما أدى الى تدميرها بالكامل ومقتل آل من فيها ،وذلك في ناحية " همر"تفجير عبوة ناسفة على آلية للصليبيين من نوع . 11

  .م ، وهللا الحمد والمنة22/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  7 من عصر يوم الجمعة
جنود صليبيين ، ) 6(تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للصليبيين في منطقة ذراع دجلة ، مما أدى الى مقتل ما ال يقل عن . 12

  .م ، وهللا الحمد والمنة 23/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  8 وذلك في يوم السبت
  

***  
  القضاء على عشرة جنود على األقل من الموساد الصهيوني شمال والية بغداد

  
لصهيوني شمال والية بغداد، من التعرض لعدة آليات تابعة للموساد ا" بارك اُهللا بها وبرجالها " قد مّكن اُهللا جنوَد الدولة اإلسالمية 

  :بجروٍح بليغة، باالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة؛ فتّمة جنود منهم قتلى، وجرح عدد آخر وسقط أآثر من عشر
  
 rpgقاذفات الـمقتل ثالثة جنود من الموساد الصهيوني، وإصابة عدد آخر بجروٍح بليغة، باالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة و. 1

  .م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  8هـ الموافق  1428األولى جمادى  23م، وذلك في يوم الجمعة مع رتل تابع له
إعطاب عدة آليات ناقلة جنود تابعة للموساد الصهيوني، ومقتل وجرح من آان فيها، باالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة . 2

  .م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  9هـ الموافق  1428جمادى األولى  24المشاهدة، وذلك في يوم السبت في منطقة  rpgوقاذفات الـ
مقتل جندّيَين من جنود الموساد الصهيوني، وجرح عدد آخر منهم، وإعطاب عجلة رباعية الدفع آانوا فيها، بتفجير عبوة ناسفة . 3

  .م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  8هـ الموافق  1428األولى جمادى  23ة، وذلك في يوم الجمعة عليها في منطقة المشاهد
إعطاب عجلة رباعية الدفع تابعة للموساد الصهيوني، ومقتل وإصابة من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة المشاهدة، . 4

  . الفضل والشكرم، وهللا 2007/  6/  10هـ الموافق  1428جمادى األولى  25وذلك في يوم األحد 
  

***  
في بعض المناطق " أعّزها اهللا " التقرير اإلخباري وحصاد بعض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية 

م، وهللا  2007/  6/  21لغاية  18هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6لغاية  3الية بغداد للفترة من الشمالية من جانب الكرخ بو
  .الحمد والمنة

  
مقتل خمسة جنود من الجيش األمريكي الصليبي بينهم ضابط، وتدمير آليتهم الهمر بالكامل، وغنم مجموعة من الرصاصات ذات . 1

 20هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5الصليب، وذلك في يوم األربعاء جميع هوّيات الهالكين من عّباد  ، وُعِثر على" M16" النوع 
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/ 
هالك خمسة جنود من حرس الردة، وصهر آليتهم الهمر بالكامل، بإطالق قنبلة حرارية عليها في جانب الكرخ، وذلك في يوم . 2

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  19هـ الموافق  1428 جمادى اآلخرة 4الثالثاء 
ضد سيطرة تابعة لكّفار األنبار تسندهم القوات األمريكية بالقرب من منطقة  rpgالـ الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات. 3

جمادى  3استمرت العملية أآثر من خمسة عشر دقيقة، وذلك في يوم االثنين تل أآثر من ثالثة مرتدين، بعدما العامرية، مما أّدى إلى مق
  .نةم، وهللا الحمد والم 2007/  6/  18هـ الموافق  1428اآلخرة 

تنفيذ حكم اهللا في أحد عناصر آّفار األنبار في منطقة العامرية، وأحد المنتسبين للشرطة المرتدة في مدينة الرمادي، وذلك في يوم . 4
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  19هـ الموافق  1428آلخرة جمادى ا 4الثالثاء 

م، 2007/  6/  19هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  4لك في يوم الثالثاء اغتيال أحد عناصر جيش الدجال في منطقة العامرية، وذ. 5
  .وهللا الحمد والمنة

 6تنفيذ حكم اهللا في أحد عناصر الشرطة المرتدة برتبة مفّوض بالشرطة المرتدة في مرآز شرطة اليرموك، وذلك في يوم الخميس . 6
  . مد والمنةوهللا الحم،  2007/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة 

***  
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  تدمير ست عشرة آلية أمريكية متنوعة، ومقتل من فيها شمال بغداد 

  
من تدمير وإعطاب ست عشرة آلية متنوعة تابعة لعّباد الصليب في منطقتي المشاهدة " أعّزها اهللا " قد مّكن اهللا جنوَد الدولة اإلسالمية 

مدرعٍة؛ وناقلة جنود؛ " المواد المتفجرة في تدمير اآلليات التي تنوعت بين وى ستِة أياٍم فقط، مستخدمين أق والطارمية في غضون
  ":بقوة اهللا " فقد تّم .وغيرها" وهمر 

  
بشكل آامل، وهالك آل من آان فيها من عّباد الصليب، بتفجير عبوة ناسفة آبيرة جدًا " سترايكر " تدمير مدرعة صليبية نوع . 1

  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  6هـ الموافق  1428األولى جمادى  21ك في يوم األربعاء وذل عليها في منطقة المشاهدة،
بالكامل، وهالك جميع من آان فيها من عّباد الصليب، بتفجير عبوة ناسفة آبيرة جدًا " سترايكر " تدمير مدرعة صليبية طراز . 2

  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  6هـ الموافق  1428األولى ى جماد 21وذلك في يوم األربعاء  عليها في منطقة الطارمية،
تدمير آلية صليبية نوع همر تدميرًا آامًال، ومقتل آل من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة المشاهدة، وذلك في يوم . 3

  . رم، وهللا الفضل والشك 2007/  6/  5هـ الموافق  1428األولى جمادى  20الثالثاء 
بالكامل، ومقتل آل من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة آبيرة جدًا عليها في حي الصناعة " سترايكر " تدمير مدرعة أمريكية طراز . 4

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  7هـ الموافق  1428األولى جمادى  22، وذلك في يوم الخميس ضمن منطقة الّطارمية
يكية صليبية، ومقتل ثالثة جنود من عّباد الصليب، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة المشاهدة، وذلك في تدمير آاسحة ألغام أمر. 5

  .م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  8هـ الموافق  1428جمادى األولى  23يوم الجمعة 
اسفة عليها في منطقة المشاهدة، وذلك في يوم تدمير آاسحة ألغام أمريكية تدميرًا آامًال، وهالك آل من آان فيها، بتفجير عبوة ن. 6

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  9هـ الموافق  1428األولى جمادى  24السبت 
تدميرًا آامًال، وهالك آل من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة آبيرة جدًا عليها في منطقة " سترايكر " تدمير مدرعة صليبية طراز . 7

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  9هـ الموافق  1428جمادى األولى  24وم السبت يالمشاهدة، وذلك في 
تدمير آاسحة ألغام أمريكية بشكل آامل، ومقتل آل من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة المشاهدة، وذلك في يوم األحد . 8

  . فضل والشكرم، وهللا ال 2007/  6/  10هـ الموافق  1428ألولى جمادى ا 25
إعطابًا تاّمًا ، وهالك من آان فيها، بإطالق قنبلة حرارية عليها قرب مقر الجيش " سترايكر " إعطاب مدرعة أمريكية نوع . 9

  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  6هـ الموافق  1428األولى جمادى  21وذلك في يوم األربعاء  األمريكي في منطقة الّطارمية،
، ومقتل وجرح من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة المشاهدة، "مدرعة سترايكر " آلية أمريكية صليبية نوع إعطاب . 10

  .م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  8الموافق هـ  1428جمادى األولى  23وذلك في يوم الجمعة 
فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة المشاهدة، وذلك في يوم  مقتل جندّيَين أمريكيين صليبيين، وتدمير آاسحة ألغام آانوا. 11

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  9هـ الموافق  1428األولى جمادى  24السبت 
إعطاب مدرعة أمريكية صليبية، وهالك وإصابة من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة المشاهدة، وذلك في يوم . 12

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  11هـ الموافق  1428 جمادى األولى 26 االثنين
مقتل خمسة جنود من عّباد الصليب، وتدمير آليتهم الهمر تدميرًا آامًال، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة الّطارمية، وذلك في . 13

  . هللا الفضل والشكرم، و 2007/  6/  5هـ الموافق  1428األولى جمادى  20يوم الثالثاء 
 21إعطاب آلية صليبية نوع همر، ومقتل وجرح من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها شمال الوالية، وذلك في يوم األربعاء . 14

  . الفضل والشكرم، وهللا  2007/  6/  6ـ الموافق ه 1428جمادى األولى 
عليها شمال الوالية، وذلك في يوم  C5kها، بإطالق صاروخ نوع إعطاب آلية أمريكية نوع دّبابة، ومقتل وجرح من آان في. 15

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  7هـ الموافق  1428ى جمادى األول 22الخميس 
على صهريج لنقل الوقود لصالح الجيش األمريكي، مما أسفر عن إعطابه ومقتل من آان فيه، وذلك  C5kإطالق صاروخ نوع . 16

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  7هـ الموافق  1428ادى األولى جم 22في يوم الخميس 
  

***  
  الهجوم على مقر لما ُيسمى بمغاوير الداخلية في سامراء وهالك وجرح من فيه

  
مّدة نصف ساعة قد قام أبطال دولة العراق اإلسالمية باقتحام مقر لما ُيسّمى بمغاوير الشرطة في مدينة سامراء حيث تّم االشتباك معهم ل

،وقد أدت هذه العملية  2007/  6/  23الموافق  1428جمادى اآلخرة  9السبت الخفيفة والمتوسطة وذلك في يوم  باستخدام األسلحة
  .المستعان وعليه التكالنوتّم نسف المقر بالكامل، واهللا  المبارآة إلى هالك وجرح من آان موجودًا في المقر ثم قام الجرحى بالهرب

  
***  
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  تدمير عدد آبير من الطّيارات في قاعدة البكر الجوّية انتقامًا للُعّزل من أهلنا في بعقوبة

  
قد فتح اهللا على عباده من جنود دولة اإلسالم عملية نوعية جديدة أقضت مضاجع الُكّفار وأذاقتهم الويل والثبور، فبعد وصول معلومات 

وإقالع الطّيارات بمختلف أنواعها في قاعدة البكر الجوّية، قام ليوث دولة ن أماآن هبوط ع" وزارة األمن "  دقيقة من اإلخوة في
الموافق  1428اآلخرة جمادى  8نصف من صباح يوم الجمعة العراق اإلسالمية في قاطع شمال بغداد وفي تمام الساعة الثانية عشر وال

صواريخ رت بها وزارة الحرب في بيانات سابقة، حيث قامت آتيبة البتوجيه ضربة موجعة من تلك الضربات التي بّش 2007/  6/  22
ملم،  120صاروخ من نوع آراد وآاتيوشا وقذائف هاون من عيار ) 13(بثالث عشرة ) قاعد البكر الجوية ( بقصف قاعدة بلد الجوية 

) u2(السمتيات ومهبط طائرات الـ تشمل مهبطأآثر من ستة أهداف داخل القاعدة وقد استهدف القصف الذي آان من ثالث محاور 
إحداث حرائق على المدرج  وآذلك تجمعات سكنية لجنود الفرق الخاصة باإلنزاالت، وقد أدى القصف الى) C130a( ومهبط طائرات 

على وإعطاب عدد آبير من الطائرات بمختلف أنواعها، وهالك وجرح العشرات من الصليبّيين، وقد جاءت هذه العملية رداًً وتدمير 
منزًال ذهب ضحيته العشرات من القتلى  28الصليبّية بقصف أآثر من نا في بعقوبة، حيث قامت القّوات قصف الصليبيين للُعّزل من أهل

  .والجرحى من أهلنا هناك، وال حول وال قّوة إال باهللا
ن بعض فصولها قريبًا بإذن اهللا، وقد تأخر تبنى آما تقصفون ُتقصفون، وآما تقتلون ُتقتلون، وبيننا وبينكم وقائع ترو: ونقول للصليبيين

  تعالى، عملية لحين انسحاب اإلخوة وقد انسحبوا بسالم بفضل اهللا
  .واهللا المستعان وعليه التكالن

  
***  

  
  بيانات أنصار السنة

  
***  

  أسر وقتل مفوض مرتد مخول بتشغيل المرآبات العسكرية في ديالى 
  

وفيق والسداد تمكن إخوتكم األبطال أسود التوحيد وبعد ورود معلومات إستخباراتية دقيقة ورفيعة في عملية ناجحة آتب اهللا لها الت
وهو , وذلك بكمين محكم إستهدفه في محافظة ديالى الباسلة ) يحيى محمدثائر نظام (حد المرتدين والمدعو تمكنوا من أسر أ, المستوى 

معه وأخذ هذا وتم التحقيق , فاع المزعومة ضمن وزارة الد" تدخل سريع"مفوض لدى قوات الردة من سرية مقر اللواء األول 
, إعترافاته ومشاهدة الوثائق التي آانت بحوزته والتي تثبت إدانتة حيث توجد معه وثيقة رخصة تشغيل العجالت والمرآبات العسكرية 

رشقه بعدة إطالقات أودت بحياته ليكون عبرة لمن يعتبر فيه رميًا بالرصاص فتم ذلك بعد المحكمة الشرعية تنفيذ حكم اهللا عندها قررت 
  .هذا وهللا الحمد والفضل أوًال وآخرًا

  
***  
  من جيش الدجال بزي مغاوير الداخلية بإشتباك في الدورة  5مقتل 

  
لى عدد من أفراد الهجوم ع 6-21بتسديد من اهللا العلي القدير تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم الخميس الماضي الموافق 

حيث وردت معلومات تفيد بأن جيش الدجال , األسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة مغاوير الداخلية وذلك بإستخدام  جيش الدجال بزي
اإلخوة مباشرة بتطويق عندها قام , جنوب العاصمة بغداد يحاول الدخول إلى محطة الوقود الكائنة في منطقة المهدية الثانية بالدورة 

د هذا وانسحب اإلخوة بع, مرتدين منهم مصارعهم وتدمير سيارة لهم  5المحطة من جهتين وقاموا باإلشتباك معهم ووقوة اهللا وحده لقي 
  والمنةذلك سالمين غانمين وهللا الحمد 

  
***  

  في منطقة الدورة  Rpg7إستهداف آاسحة ألغام صليبية بصاروخ 
  

من إستهداف آاسحة ألغام تابعة  6-22كم األبطال أسود األنصار في يوم الجمعة الماضي الموافق بتسديد من اهللا العلي القدير تمكن إخوت
حيث تم ضربها بصاروخ آر بي جي سفن شاء اهللا أن , بالدورة جنوب العاصمة بغداد وذلك في منطقة المهدية الثانية  للقوات األمريكية

  .الفضلهذا وانسحب اإلخوة بسالم وهللا الحمد و, لم يصيبها 
  

***  
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  إلحاق أضرار آبيرة بإحدى عجالت المرتدين بإشتباك في الدورة 

  
من اإلشتباك مع دورية تابعة  6-22بتسديد من اهللا العلي القدير تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم الجمعة الماضي الموافق 

حيث تم إستخدام األسلحة الرشاشة , ة بمنطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد الثانيلية المرتدة وذلك في حي المهدية لقوات مغاوير الداخ
سالمين فرحين دون معرفة إحدى العجالت هذا وانسحب إخوتكم الخفيفة والمتوسطة وبفضل اهللا أدت العملية إلى إلحاق أضرار آبيرة ب

  .الخسائر البشرية وهللا الحمد والمنة
  

***  
  وير الردة في السيدية الهجوم واإلشتباك مع سيطرة لمغا

  
من اإلشتباك مع سيطرة تابعة  6-22بتسديد من اهللا العلي القدير تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم الجمعة الماضي الموافق 

لرشاشة حيث تم إستخدام األسلحة ا, جهة العلوة جنوب غرب العاصمة بغداد قيمت عند مدخل منطقة السيدية من لقوات مغاوير الردة أ
اإلخوة بسالم وهللا الحمد يعرف حجمه بالضبط هذا وانسحب الخفيفة والمتوسطة والقاذفات الصاروخية مما أدى إلى مقتل وجرح عدد لم 

  والمنة
  

***  
  بيانات جيش الراشدين

  
***  
  في منطقة اليوسفية مقر لقوات االحتالل االمريكي قصف

  
في ) الطاقة(التابعة لجيش الراشدين مقر لقوات االحتالل االمريكي ) اهللا عنه  رضي( قصف اسود الحق في آتيبة عمر بن الخطاب 
  منطقة اليوسفية بعدة قذائف هاون وهللا الحمد 

  
***  

  قصف قاعدة البكر الجوية في الضلوعية 
  

ر الجوية في منطقة الضلوعية قاعدة البك/ قصف رجال اإلسالم في آتائب اإليمان التابعة لجيش الراشدين قاعدة تابعة للقوات األمريكية 
  وهللا الحمد والمنة 2007/ حزيران /  23الموافق ملم وآان ذلك في يوم السبت  82اربقذيفتي هاون عي

  
***  

  الرضوانية / قصف تجمع لقوات االحتالل االمريكي
  

االمريكي في منطقة الرضوانية بعدة امطرت طيور االبابيل في آتيبة هارون الراشيد التابعة لجيش الراشدين تجمعًا لقوات االحتالل 
  قذائف هاون وهللا الحمد 

  
***  

  
  بيانات آتائب القصاص العادل

  
***  

  حرق أربع سيارات لمغاوير الداخلية في المشاهدة 
  

مكن اهللا األسود األشاوس في آتائب القصاص العادل وباإلشتراك من مجاميع مجاهدة أخرى من اإلشتباك مع مغاوير الداخلية في 
 16أربع سيارات تابعة لكالب الداخلية وآان ذلك في يوم السبت الموافق قهم إلى سامراء مما أدى إلى حرق نطقة المشاهدة آانوا بطريم
  وهللا الحمد والمنة  2007/ حزيران /
  

***  
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  م 2007/  6/  25هـ الموافق ل 1428جمادى اآلخر  10اإلثنين 

  
  بيانات دولة العراق اإلسالمية

  
****  

  إسقاط طّيارة أمريكية تجسسية في والية بغداد 
  

من إسقاط طّيارة أمريكية صليبية تجسسية آانت تحّلق في سماء حي المعلمين التابع " أعّزها اهللا " قد مّكن اُهللا جنود الدولة اإلسالمية 
 9أسلحة الدفاع الجوي، وذلك في يوم األحد استهدافها ب" بقوة اهللا " بعدما تّم وب جانب الكرخ ضمن والية بغداد، لمنطقة الّدورة جن

  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  24هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة 
  

***  
  بعدهجوٍم متواصل جنود الدولة يكّبرون وسط أحد حصون جيش الدجال 

  
ين وأذنابهم وأعوانهم الصهيو قد حّشدت جنوُد الدولة أجنادها، وأسرجت جيادها، ومضت آتائبها تجوس الديار لتقارع الصليبي

والية بغداد بمنطقة أبي شمع، والقابعين فيها خوفًا من ضربات لى أهم حصون جيش الدجال في جنوب مجوسيين، حّتى رسوا ع
ى اِهللا عللين المرابطين في سبيل اهللا، والمتحصنين بها من آل جانب، فأحاط أمر اِهللا بهم بعدما هجمت جنوُد دولة اإلسالم عليهم ، متوآ

حّق توآله آخذين بكل األسباب، مستخدمين آل ما ُيرهب أعداء اِهللا من قوة اإليمان والسالح الذي تنوع جنود الدولة في استخدامه من 
وغيرها آثير جدًا، وجرت معارك ضارية واشتباآاٍت عنيفٍة وأليام متواصلة، سقط فة والمتوسطة واألسلحة األحادية األسلحة الخفي

من أوآارهم التي آانوا الحال، وتم تدمير وإحراق العديد عديد من القتلى والجرحى في صفوفهم، َوفّر بعد ذلك المئات منهم بجّراها ال
يتجمعون بها، ، وآّبر أسود التوحيد وسط الحصن بأعلى أصواتهم ، ورفعوا راية دولة اإلسالم خّفاقًة فيه، جرت هذه األحداث في يوم 

  .م ، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  30هـ الموافق  1428ى جمادى األول 15الخميس 
  

***  
في بعض مناطق " أعّزها اهللا " التقرير اإلخباري وحصاد بعض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية 

  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  12ة ولغاي 5/  24هـ الموافق  1428جمادى األولى  27ولغاية  8رة من جنوب والية بغداد للفت
  
القضاء على خمسة جنود من الحرس الوثني، وتدمير آليتهم الهمر تدميرًا آامًال، بتفجير عبوة ناسفة عليها على طريق اليوسفية، . 1

  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  11هـ الموافق  1428جمادى األولى  26وذلك في يوم االثنين 
جمادى  21بالكامل، بتفجير عبوة ناسفة عليها، وذلك في يوم األربعاء " بوآس " ندّيَين من عّباد الصليب، وتدمير شاحنتهم الـمقتل ج. 2

  . الحمد والمنةم، وهللا  2007/  6/  6ـ الموافق ه 1428األولى 
الطريق المؤدي لحي الشهداء، وذلك في  إعطاب آلية صليبية نوع همر، ومقتل وجرح من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها على. 3

  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6 / 2هـ الموافق  1428جمادى األولى  17يوم السبت 
مقتل خمسة جنود أمريكيين صليبيين، وتدمير آليتهم الهمر بالكامل، بتفجير عبوة ناسفة عليها على طريق منطقة اليوسفية، وذلك في . 4

  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  5/  28هـ الموافق  1428األولى  دىجما 12يوم االثنين 
ملم على أحد أهم معاقل جيش الدجال في منطقة المحمودية، وآانت اإلصابة مؤثرة جدًا فيهم،  120إطالق قنبرتين هاون عيار . 5

  . لمنةم، وهللا الحمد وا 2007/  5/  24هـ الموافق  1428جمادى األولى  8وذلك في يوم الخميس 
 10ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في يوم السبت  120بقنبرة هاون عيار " بدر " قصف أحد مقرات فيلق الغدر . 6

  . الحمد والمنةم، وهللا  2007/  6/  26الموافق  هـ 1428جمادى األولى 
ملم على  120ة لهم، بإطالق قنبرتين هاون عيار القضاء على عشرة ناشطين على األقل من جيش الدجال، وتدمير ست عجالت تابع. 7

م، وهللا الحمد  2007/  5/  28هـ الموافق  1428جمادى األولى  12يوم االثنين ، وذلك في - مقراتهم  وهي أهم -مبنى حسينية القعقاع 
  . والمنة

ة مباشرة ودقيقة، وذلك في يوم االثنين ملم في ناحية القصر، وآانت اإلصاب 82قصف أحد أوآار جيش الدجال بقنبرتين هاون عيار . 8
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  5/  28هـ الموافق  1428جمادى األولى  12

ملم في ناحية القصر، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في يوم الثالثاء  120قصف أحد أوآار جيش الدجال بقنبرة هاون عيار . 9
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  5/  29 هـ الموافق 1428ألولى جمادى ا 13
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ملم، وآانت  120في منطقة السعيدات القريبة من منطقة اللطيفية بقنبرة هاون عيار " بدر " قصف أحد أهم مقرات فيلق الغدر . 10
  . لحمد والمنةم، وهللا ا 2007/  5/  29هـ الموافق  1428األولى جمادى  13وذلك في يوم الثالثاء  اإلصابة مؤثرة جدًا فيهم،

ملم، وآانت اإلصابة مؤثرة جدًا فيهم، وذلك  82في منطقة المخازن بقنبرة هاون عيار " بدر " قصف أحد أهم مقرات فيلق الغدر . 11
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  5/  29هـ الموافق  1428جمادى األولى  13في يوم الثالثاء 

ملم في ناحية القصر، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في يوم  120برتين هاون عيار قصف أحد أوآار جيش الدجال بقن. 12
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/ 5/  30هـ الموافق  1428ألولى جمادى ا 14األربعاء 

م في منطقة مقتل خمسة عناصر من جيش الدجال، وجرح أآثر من عشرين آخرين بجروٍح خطيرة، جّراء قصف أحد أهم مقراته. 13
م، وهللا الحمد  2007/  5/  30هـ الموافق  1428جمادى األولى  14األربعاء  ملم، وذلك في يوم 82أبو شمع بثالث قنابر هاون عيار 

  . والمنة
 / 5/  30هـ الموافق  1428جمادى األولى  14نسف أحد أوآار جيش الدجال بالكامل، في منطقة أبو شمع، وذلك في يوم األربعاء . 14

  . م، وهللا الحمد والمنة 2007
، مما أسفر عن مقتل "ِسينشر " ضد أحد معاقل جيش الدجال في منطقة  rpgالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ. 15

/  5/  30هـ الموافق  1428جمادى األولى  14بالكامل، وذلك في يوم األربعاء آخرين، وتدمير اثنين من أوآارهم أحدهم؛ وجرح تسعة 
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007

/  5/  30هـ الموافق  1428جمادى األولى  14نسف أحد مقرات جيش الدجال بالكامل في منطقة الصفا، وذلك في يوم األربعاء . 16
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007

جمادى  15بالفرار، وذلك في يوم الخميس  غنم سّيارة تعود ألحد عناصر جيش الدجال في منطقة المحمودية، بعدما الذ صاحبها. 17
  . الحمد والمنةم، وهللا  2007/  5/  31وافق هـ الم 1428األولى 

مقتل اثنين من ناشطي جيش الدجال، وجرح عدد آخر منهم، وإعطاب أربع سّيارات تعود لهم بالهجوم باألسلحة القّناصة عليهم في . 18
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  5/  31هـ الموافق  1428األولى جمادى  15ة، وذلك في يوم الخميس منطقة المحمودي

ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في  82بقنبرتين هاون عيار " أبو شمع " قصف أحد مقرات جيش الدجال في منطقة . 19
   .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  1هـ الموافق  1428ى األولى جماد 16يوم الجمعة 

جمادى األولى  16مقتل ثالثة ناشطين بجيش الدجال، وجرح آخر بجروٍح خطيرة في منطقة أبي شمع، وذلك في يوم الجمعة . 20
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  1هـ الموافق  1428

باشرة ومؤثرة جدًا فيهم، وذلك ملم، وآانت اإلصابة م 82قصف سيطرة سيد إبراهيم التابعة للقوات المشترآة بقنبرتين هاون عيار . 21
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  1هـ الموافق  1428ى األولى جماد 16في يوم الجمعة 

، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، -إحد أهم مقرات جيش الدجال  - ملم على مبنى حسينية أبو شمع  82إطالق قنبرتين هاون عيار . 22
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  1الموافق هـ  1428األولى  جمادى 16الجمعة وذلك في يوم 

ملم على أحد مقرات جيش الدجال في منطقة القعقاع، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في  60إطالق أربع قنابر هاون عيار . 23
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  2هـ الموافق  1428ى األولى جماد 17يوم السبت 

جمادى  18ملم عليه، وذلك في يوم األحد  120تدمير أحد أوآار جيش الدجال في منطقة المحمودية، بإطالق قنبرة هاون عيار . 24
  . والمنةم، وهللا الحمد  2007/  6/  3افق هـ المو 1428األولى 

ما أسفر عن تدميرها؛ ومقتل وجرح من تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة لوزارة الّداخلية المزعومة على طريق اليوسفية، م. 25
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  4هـ الموافق  1428جمادى األولى  19م االثنين آان فيها، وذلك في يو

ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك  82في منطقة القادسية بالث قنابر هاون عيار " بدر " قصف أحد مقرات فيلق الغدر . 26
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  4موافق هـ ال 1428جمادى األولى  19االثنين  في يوم

ملم على أحد مقرات جيش الدجال في منطقة المحمودية، وآانت اإلصابة مؤثرة جدًا، وذلك في  60إطالق خمس قنابر هاون عيار . 27
  .  الحمد والمنةم، وهللا 2007/  6/  4هـ الموافق  1428ى األولى جماد 19يوم االثنين 

ملم على أحد مقرات جيش الدجال في منطقة المحمودية، وآانت اإلصابة مؤثرة جدًا، وذلك في  60إطالق ثالث قنابر هاون عيار . 28
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  5هـ الموافق  1428ى األولى جماد 20يوم الثالثاء 

في منطقة المحمودية، وآانت اإلصابة مؤثرة جدًا، " بدر "أحد مقرات فيلق الغدر  ملم على 82إطالق ثالث قنابر هاون عيار . 29
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  5هـ الموافق  1428جمادى األولى  20وذلك في يوم الثالثاء 

جمادى األولى  20الثالثاء  تدمير أحد أوآار جيش الدجال بالكامل، بإطالق قنبرة هاون عليه في منطقة أبو شمع، وذلك في يوم. 30
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  5هـ الموافق  1428

في منطقة أبو شمع، وآانت اإلصابة مؤثرة جدًا، وذلك في " بدر "ملم على أحد مقرات فيلق الغدر  82إطالق قنبرتين هاون عيار . 31
  . وهللا الحمد والمنة م، 2007/  6/  5هـ الموافق  1428ادى األولى جم 20يوم الثالثاء 

ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في  120قصف أحد مقرات جيش الدجال في منطقة المحمودية بقنبرتين هاون عيار . 32
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  6هـ الموافق  1428ى األولى جماد 21يوم األربعاء 
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ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في يوم  120حمودية بقنبرة هاون عيار قصف أحد مقرات جيش الدجال في منطقة الم. 33
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  7هـ الموافق  1428األولى جمادى  22الخميس 

فجير عبوة ناسفة مقتل ثالثة عناصر من جيش الدجال، وجرح خمسة ناشطين آخرين منهم، وتدمير عجلتهم التي آانوا فيها، بت. 34
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  7هـ الموافق  1428األولى جمادى  22ة، وذلك في يوم الخميس عليها على طريق اليوسفي

م، وهللا  2007/  6/  7هـ الموافق  1428جمادى األولى  22مقتل جندي أمريكي قنصًا في سيطرة نومان، وذلك في يوم الخميس . 35
   .الحمد والمنة

ملم، وآانت اإلصابة مباشرة  120قصف أحد مقرات جيش الدجال في منطقة أبو شمع ضمن قضاء المحمودية بقنبرة هاون عيار . 36
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  8هـ الموافق  1428األولى جمادى  23م، وذلك في يوم الجمعة ومؤثرة جدًا فيه

آخر بجروٍح خطيرة، بتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة لهم على طريق أبو شمع، مقتل جندي من حرس الردة، وجرح عدد . 37
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  8الموافق هـ  1428جمادى األولى  23الجمعة وذلك في يوم 

ؤثرة جدًا فيهم، وذلك ملم، وآانت اإلصابة مباشرة وم 120قصف أحد مقرات جيش الدجال في منطقة المخازن بقنبرة هاون عيار . 38
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  9هـ الموافق  1428جمادى األولى  24في يوم السبت 

جمادى  24تدمير عجلة تابعة لجيش الدجال، ومقتل من فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها على طريق اليوسفية، وذلك في يوم السبت . 39
  . الحمد والمنةم، وهللا  2007/  6/  9ـ الموافق ه 1428األولى 

 25قصف ثكنة عسكرية تابعة للقوات المشترآة على طريق حي الشهداء، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في يوم األحد . 40
  . وهللا الحمد والمنةم،  2007/  6/  10هـ الموافق  1428جمادى األولى 

ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ومؤثرة جدًا فيهم، وذلك  82هاون عيار قصف أحد مقرات جيش الدجال في منطقة المخازن بقنبرة . 41
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  10هـ الموافق  1428دى األولى جما 25في يوم األحد 

/  6/  10هـ الموافق  1428جمادى األولى  25غنم عجلة تابعة ألحد ناشطي جيش الدجال في حي أبو شمع، وذلك في يوم األحد . 42
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007

ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ومؤثرة جدًا فيهم، حيث  120قصف أحد مقرات جيش الدجال في حي الشهداء بقنبرة هاون عيار . 43
  . المنةم، وهللا الحمد و 2007/  6/  11هـ الموافق  1428جمادى األولى  26وجريح وذلك في يوم االثنين  سقط العديد منهم بين قتيٍل

ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ومؤثرة جدًا فيهم، وذلك  82قصف أحد مقرات جيش الدجال في منطقة المخازن بقنبرة هاون عيار . 44
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  11هـ الموافق  1428مادى األولى ج 26في يوم االثنين 

ح خطيرة، بتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة لهم، وذلك في يوم الثالثاء مقتل جندي من الحرس الوثني، وإصابة عد آخر بجرو. 45
  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  12هـ الموافق  1428ألولى جمادى ا 27
ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ومؤثرة جدًا فيهم،  120قصف أحد مقرات جيش الدجال في منطقة المحمودية بقنبرة هاون عيار . 46

م، وهللا الحمد  2007/  6/  12هـ الموافق  1428جمادى األولى  27الثالثاء م بين قتيٍل وجريح، وذلك في يوم قط العديد منهحيث س
  . والمنة

ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ومؤثرة جدًا فيهم،  120قصف أحد مقرات جيش الدجال في منطقة المحمودية بقنبرة هاون عيار . 47
م، وهللا الحمد  2007/  6/  12هـ الموافق  1428جمادى األولى  27الثالثاء بين قتيٍل وجريح، وذلك في يوم  حيث سقط عدد آبير منهم

  . والمنة
  

***  
في مدينة الرمادي " أعّزها اهللا " التقرير اإلخباري وحصاد بعض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية 

 6/  13م ولغاية 2007/  5/  11هـ الموافق 1428جمادى األولى 28ولغاية ربيع الثاني 24نبار للفترة من ألوما حولها ضمن والية ا
  م ، وهللا الحمد والمنة  2007/ 
  
تفجير عبوة ناسفة عل دورية راجلة للشرطة المرتدة والموالين لما يسمى مجلس إنقاذ االنبار الذي أسسه الصليبيون في مدينة . 1

م ، 11/5/2007هـ الموافق  1428ربيع الثاني  24وذلك في يوم الجمعة منهم ، )  2(، مما أدى إلى قتل  طقة البو باليالرمادي في من
  .وهللا الحمد والمنة 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة المرتدة والموالين لما يسمى مجلس إنقاذ االنبار الذي أسسه الصليبيون في مدينة الرمادي في . 2
ربيع  26من الشرطة بينهم مالزم أول ، وذلك في يوم األحد ) 10(بالكامل ومقتل مما أدى الى تدمير سيارة واحدة  البو بالي ،منطقة 
  .م ، وهللا الحمد والمنة 13/5/2007هـ الموافق  1428الثاني 

في مدينة الرمادي في منطقة  قصف تجمع للشرطة المرتدين والموالين لما يسمى مجلس إنقاذ االنبار الذي أسسه الصليبيون. 3
هـ الموافق  1428ربيع الثاني  28ومباشرة ، وذلك في يوم الثالثاء ملم ، وآانت اإلصابة دقيقة ) 60(المالحمة بقنبرتي هاون من عيار

  .م ، وهللا الحمد والمنة 15/5/2007
صليبيون في مدينة الرمادي في منطقة البو هزيم ، اغتيال احد رؤوس الردة والموالي لما يسمى مجلس إنقاذ االنبار الذي أسسه ال. 4

  .م ، وهللا الحمد والمنة 21/5/2007افق هـ المو1428جمادى األولى  5وذلك في يوم االثنين 
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قرب مدينة الرمادي مقابل الشرآة ، ) 40(على الطريق السريع في منطقة الـ" مدرعة"تفجير عبوة ناسفة على آلية صليبية من نوع. 5
م ، وهللا 13/6/2007هـ الموافق 1428جمادى األولى  28في يوم األربعاء بالكامل ومقتل آل من فيها، وذلك ما أدى إلى تدميرها م

  .الحمد والمنة
آيلو قرب مدينة الرمادي ، ) 110(بالكامل ومقتل آل من فيها على الطريق السريع في منطقة الـ" همر"تدمير آلية صليبية من نوع . 6

  .م ، وهللا الحمد والمنة 8/6/2007هـ الموافق 1428جمادى األولى  23سفة عليها ، وذلك في يوم الجمعة فجير عبوة ناوذلك بت
آيلو ، وتم تنفيذ ) 110(شخصًا من الموالين لجيش الدجال على الطريق السريع قرب مدينة الرمادي في منطقة الـ) 11(القبض على . 7

  م ، وهللا الحمد والمنة 8/6/2007هـ الموافق 1428جمادى األولى  23جمعة المصادف وذلك في يوم ال حكم اهللا عليهم ،
  

***  
  عملية استشهادية مبارآة على مديرية شرطة بيجي 

  
هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  10،صباح يوم االثنين " آتيبة االستشهاديين " َفَقْد انطَلَق أٌخ َآريٌم، وليٌث من ليوِث الحقِّ من 

شرطة بيجي ضمن والية صالح الدين ، ودمر اهللا على يدية جموع ارته المفّخخة داخل مبنى مديرية م ، لينغمس بسي25/6/2007
قامت آتيبة آانت اإلصابة دقيقة ومباشرة آما ملم على المبنى و) 82(قنابر هاون من عيار ) 8(الردة،وقد رافقت هذه العملية إطالق 
ل أي مساندة إلى العدو ، وقد أسفرت العملية الُمبارآة على تدمير المبنى بالكامل ومقتل ما ال يقل االشتباآات بقطع الطريق لمنع وصو

بجروح بليغة ،نسأل اهللا أن يتقبل أخانا في الشهداء وأن يعلي ُنزلُه في علّيين ، وهللا الحمد آخرين ) 70(مرتدًا وجرح أآثر ) 50(عن 
  .والمّنة 

  
***  

في مدينة الفلوجة " أعّزها اهللا " عض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية التقرير اإلخباري وحصاد ب
م ،  2007/  6/  24م ولغاية 2007/  6/  21هـ الموافق  1428اآلخرة جمادى 9ولغاية  6نبار للفترة من وما حولها ضمن والية األ

  وهللا الحمد والمنة 
  
على طريق ذراع دجلة قرب ناحية الكرمة، وذلك بتفجير " مدرعة"والثانية من نوع" همر"ن األولى من نوع تدمير آليتين صليبيتي. 1

م وهللا الحمد  21/6/2007هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6الخميس ل للقوات الصليبية، وذلك في يوم عبوتين ناسفتين على رت
  .والمنة

ملم ، وآانت اإلصابة دقيقة ومباشرة ، وذلك ) 60(قنابر هاون من عيار ) 4(ع دجلة بـضرب تجمع آلليات الصليبيين في منطقة ذرا. 2
  .م ، وهللا الحمد والمنة22/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  7 في يوم الجمعة

تل آل من فيها ، على طريق ذراع دجلة ، مما أدى الى تدميرها بالكامل ومق" مدرعة"تفجير عبوة ناسفة على آلية صليبية من نوع. 3
  .م ، وهللا الحمد والمنة22/6/2007الموافق هـ 1428جمادى اآلخرة  7م الجمعة وذلك من مساء يو

بالكامل ومقتل جميع من فيهما في منطقة زوبع ، بتفجير عبوتين ناسفتين على رتل للقوات " همر"تدمير آليتين صليبيتين من نوع. 4
  .م ، وهللا الحمد والمنة22/6/2007الموافق هـ 1428اآلخرة  جمادى 7م الجمعة الصليبية ،وذلك في يو

في منطقة زوبع ، مما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل آل من فيها ، وذلك " برمائية"تفجير عبوة ناسفة على آلية صليبية من نوع . 5
  .م ، وهللا الحمد والمنة23/6/2007الموافقهـ 1428ة جمادى اآلخر 8في يوم السبت 

 8على طريق ذراع دجلة ومقتل من فيها ، بتفجير عبوة ناسفة عليها ، وذلك في يوم السبت " ناقلة جنود"ير آلية صليبية من نوع تدم. 6
  .الحمد والمنةم ، وهللا 23/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة 

م ، 23/6/2007هـ الموافق 1428آلخرة جمادى ا 8قنص جندي صليبي في منطقة الكناطر في ناحية الكرمة ، وذلك في يوم السبت . 7
  .وهللا الحمد والمنة

االشتباك مع القوات الصليبية في منطقة الكناطر في ناحية الكرمة بمختلف األسلحة ، مما أدى إلى مقتل جنديين صليبيين، وذلك في . 8
  .م، وهللا الحمد والمنة24/6/2007هـ الموافق 1428ة جمادى اآلخر 9يوم األحد 

ية راجلة للصليبيين في منطقة الكناطر في ناحية الكرمة بمختلف األسلحة ، مما أدى إلى مقتل عدد منهم، وذلك في يوم ضرب دور. 9
  .، وهللا الحمد والمنةم 24/6/2007هـ الموافق 1428خرة جمادى اآل 9األحد 

منطقة الكناطر في ناحية الكرمة بسالح القاذفة  قامت المفارز القتالية التابعة لدولة العراق اإلسالمية بضرب آليات للصليبيين في. 10
م ، وهللا 24/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  9وذلك في يوم األحد ، " همر"إلى إعطاب آلية من نوع  ، مما أدى) pkc(و

  .الحمد والمنة
  

***  
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  بيانات أنصار السنة

  
***  

  السيدية السريع  تدمير سيارة يستقلها أفراد مغاوير الردة على طريق
  

بضرب سيارة مدنية يستقلها  6-23بتسديد من اهللا العلي القدير قام إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم أول أمس السبت الموافق 
حيث آانت تسير وسط دورية عسكرية للمغاوير على الطريق السريع تابعة لوزارة الداخلية المزعومة عناصر من مغاوير الردة ال

تدميرها ومقتل لخفيفة والمتوسطة وبفضل اهللا تم حيث تم إستخدام األسلحة الرشاشة ا, علوة السيدية جنوب غرب العاصمة بغداد مقابل 
  وجرح من فيها من المرتدين وهللا الحمد والمنة

  
***  

  مقتل وجرح عدد من الصليبيين وتدمير آليتهم جنوب بغداد 
  

بتدمير عربة همر تابعة للقوات  6-23األبطال أسود األنصار في يوم أول أمس السبت الموافق بتسديد من اهللا العلي القدير قام إخوتكم 
جنوب العاصمة ) بصرة/بغداد(إستهدفت دورية لهم على الطريق السريع طاقمها وذلك بتفجير عبوة ناسفة  األمريكية ومقتل وجرح

  هذا وانسحب اإلخوة بسالم وهللا الحمد والمنة, بغداد 
  

***  
  

  م 2007/  6/  26هـ  الموافق ل 1428جمادى اآلخر  11الثاء الث
  

  بيانات دولة العراق اإلسالمية
  

***  
  جنود الدولة يكّبرون على ثكنة عسكرية بوالية ديالى 

  
ضد ثكنة  rbgمن الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ" بارك اُهللا بها وبرجاالتها " فقد استطاع جنود الدولة اإلسالمية 

السيطرة على آل الطرق المؤدية للثكنة، وجرت اشتباآات معهم انتهت ضمن والية ديالى، وقد تّم " روت مه" عسكرية في منطقة 
" بعدها تّم آامًال، ومقتل آل من آان فيهما، بهالآهم جميعًا، والبالغ عددهم سبعة جنود على األقل ، وتدمير آليتين تابعتين لهم تدميرًا 

م ، وهللا الحمد  2007/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6تفخيخ الثكنة ونسفها بالكامل، وذلك في يوم الخميس " هللا بقوة ا
  والمنة

  
***  

  جنود الدولة ينسفون مقرًا للحرس الوثني بوالية بغداد 
  

تفخيخه بالعديد " بقوة اهللا " منطقة الغزالية، بعدما تّم  فقد مّكن اُهللا جنود الدولة من نسف أحد المقرات المؤقتة التابعة للحرس الوثني في
م،  2007/  6/  9هـ الموافق  1428جمادى األولى  24صفصفًا، وذلك في يوم السبت  من المواد المتفجرة ساعة إخالءه؛ وجعله قاعًا

  وهللا الحمد والمنة
  

***  
  تصفية شبكة جواسيس لدى القوات الصليبية في والية بغداد 

  
تتواصل في اجتثاث واستئصال خفافيش الظالم، ممن سقطوا في حضيض التسول لدى " أعّزها اهللا " ر األمِن في دولة اإلسالم عناص

في منطقة الغزالية، من متابعة وتصفية ثالثة جواسيس لدى القوات " بعون اهللا " ي ، حيث استطاعوا الجيش األمريكي الصليب
آما وقد تّم م ؛  2007/  6/  22هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  7يكية، وذلك في يوم الجمعة الصليبية، يعملون في القاعدة األمر

تصفية اثنين من أبرز الجواسيس لصالح عّباد الصليب في القاعدة نفسها؛ وفي المنطقة ذاتها وقبل عشر أيام من التاريخ المذآور، حيث 
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َف اُهللا بسواعد عناصر األمِن مخططاتهم؛ وفضحهم على رؤوس الخالئق، فهم حّتى آشهم بنَفٍس طويل؛ ومتابعة حثيثة، جرت مالحقت
  عينًا وعونًا للصليبي المحتل، وهللا الحمد والمنة

  
***  

  بيان من وزارة األمن 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  ًا وعلى اله وصحبة اجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على امام المجاهدين الذي بعث بالسيف بشيرًا ونذر
  

ِنيَن ِمْنُه َبالء َحَسنًا ِإنَّ الّلَه َسِميٌع َعِليٌم َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلـِكنَّ الّلَه َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلـِكنَّ الّلَه َرَمى َوِلُيْبِلَي اْلُمْؤِم{( قال تعالى 
  )17األنفال}

  .اما بعد 
ان افراد من شرطة االنبار المرتدة قد دخلوا الى احد ) أعزه اهللا(مسامع ولي أمرنا امير المؤمنين ابي عمر البغدادي  لقد تناها الى

االب في أحد الغرف وأخذوا احدى بناته المسلمات العفيفات وأعتدوا على االنبار االصالء الشرفاء وحجزوا البيوت الطاهره من أهل 
  .عرضها فجاء والدها الى المجاهدين يشكو الى اهللا مساس عرضه 

بالرد السريع على هذا االمر الجلل وبفضل اهللا ومنته قامت وزارة االمن بمتابعة رؤوس الكفر والردة ) أعزه اهللا (فلذلك أمر ولي أمرنا 
وبعد متابعة هذ الرؤوس العفنه التي تبرأت , المسلمين فصنعوا هذه الكوارث وهذا الدمار هؤالء الشرطة االنجاس الى ديار  جلبواالذين 

ِه ُهم مَّاِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهم مَِّن اللََّوَظنُّوا َأَن(ر هذا الفندق المحصن علمنا انهم يرتادون في فندق المنصو, منهم عامة الناس من عشائرهم 
  ).َفَأَتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا 

تقبله اهللا وجعل ) االنصاري(فغار عليهم ليث من ليوث دولة العراق االسالميه من آتيبة االستشهاديين وهو االخ أبو عثمان الدليمي 
الذي ) فصال الكعود ( ينجوا منهم احد وخاصًة  يده جموع الكفر والردة و لملناسف فكبر و فجر وقتل اهللا على الفردوس مثواه بحزامه ا

ومن هنا تدعوا وزارة االمن جميع ابناء دولة العراق االسالمية بالتعاون مع ابنائهم .آان يجاهر بكفره بعالقته بقوات بدر الرافضية 
فلقد آانت هذه العملية بفضل , كافرة الصليبيين او حكومتهم الجنود دولة العراق االسالمية بالتواصل واالبالغ عن آل من يضع يده بيد 

وقد تم بفضل اهللا عز وجل انشاء غرفة خاصة لمتابعة .اهللا وحده وبسبب المعلومات التي تصلنا من قبل اهلنا في دولة العراق االسالمية 
  له نفسه من االرتماءآل من تسول  وهذه الرساله الى.ومالحقة آل من يضع يده بيد الصليبيين او حكومة المالكي وهذا اول الغيث 

  باحضان الكفار 
  

***  
  القضاء على جنرال أمريكي وأربعة جنود من مهازل حمايته بوالية ديالى

  
من نصب آمين لضابط أمريكي برتبة جنرال في منطقة اإلحيمر وسط مدينة بعقوبة " أعّزها اهللا " قد مّكن اُهللا جنوَد الدولة اإلسالمية 

على آليٍة نوع همر، مما أسفر عن تدميرها بالكامل، ومقتله ومقتل أربعة جنود تفجير عبوة ناسفة " وة اهللا بق" بوالية ديالى، حيث تّم 
  وهللا الحمد والمنةم ،  2007/  6/  19هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  4صليبيين من مهازل حمايته، وذلك في يوم الثالثاء 

  
***  

  نسف أحد مقرات حرس الردة بوالية ديالى 
  

من اقتحام أحد المنازل التي يتخذها الحرس الوثني مقرًا مؤقتًا لهم في منطقة خان اللوالوة " أعّزها اهللا " قد تمّكن جنود الدولة اإلسالمية 
" بقوة اهللا " ، وتّم - القّناصة الوثنيون لقتل المسلمين األبرياء؛ ويتجمعون فيه حيث يصعد عليه  - من والية ديالى بمدينة بعقوبة ض

جرداء، وذلك في يوم السبت هم، ونسفه بالكامل، وجعله أرضًا تفخيخه بعدما تّم ترآوه جّراء الضربات المتتالية بسواعد جنود الدولة علي
  م ، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  23هـ الموافق  1428جمادى اآلخر  8
  

***  
  جنود الدولة ينتشرون في شوارع الغزالية وما حولها بوالية بغداد

  
في شوارع منطقة الغزالية وما حولها ضمن جانب الكرخ بوالية بغداد، وقد تّم تدمير " أعّزها اهللا " فقد انتشر جنود الدولة اإلسالمية 

ومقتل آل من آان فيهما، وتدمير آلية من الطراز نفسه تابعة للقوات المشترآة للجيش األمريكي أثناء االنتشار، آليتين نوع همر تابعة 
المنطقة واألحياء قَي جنوُد الّدولة يجوبون شوارع وم على سيطرٍة لهم بالقرب من المنطقة ذاتها، ومقتل من آان فيها أيضًا، وببالهج
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المجاورة لها طيلة اليوم، وأهالي المسلمين يكّبرون بأعلى صوتهم، حيث ُسِمعت تكبيرات الشيوخ والشباب والفتيان وغيرهم فرحًا بما 
  اندحار الجيوش األمريكية وأذنابهم الزنادقة والصفويين والمرتدين وباقي أصناف المنافقين، دولة اإلسالم ؛ مقابل  بأس جنود رأوا من

ْؤِتيِه َمن َيَشاُء َوالّلُه َواِسٌع الّلِه ُيَفْضُل { ، فذلك }ا َيْجَمُعوَن ُقْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو َخْيٌر مِّمَّ{فقد قال اهللا تعالى 
  م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  20هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5، وذلك في يوم األربعاء  }َعِليٌم 

  
***  

  تدمير ثكنة عسكرية، تابعة لمديرية األمن المزعومة ومقتل آل من آان فيها بوالية بغداد
  

ضد ثكنة  c5kوصواريخ الـ rbgمن الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ" أعّزها اهللا " سالمية فقد مّكن اُهللا جنوَد الّدولة اإل
اشتباآات عنيفة ومعارك ضارية، حيث تّم السيطرة على جميع الطرق المؤدية ألمن المزعومة، وجرت عسكرية عند بّوابة مديرية ا

جّراءه آل من آان في رهم في دائرة االشتباك الذي سقط ، وحص -ر؛ وجيوش الدجال التي يسيطر عليها فيالق الغد -لمبنى المديرية 
ن الثكنة ؛ وهم أعداد آبيرة من الجنود المرتدين، آما وقد تّم تدمير آليتين نوع همر آانتا متوقفتين عند الثكنة العسكرية، ومقتل من آا

جمادى اآلخرة  5غّصـت بجثث الهالكين العفنة، وذلك في يوم األربعاء فيهما، وآّبر جنود الدولة بأعلى أصواتهم على الثكنة التي 
  م ، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  20هـ الموافق  1428

  
***  

  نسف أحد مقرات قائد فرق الموت في منطقة ُدورة بوالية ديالى 
  

وهو قائد فرق الموت التابعة لعصابات " مالك " ات المدعو من اقتحام أحد أهم مقر" أداَم اُهللا ظّلها " فقد تمّكن جنوُد الدولة اإلسالمية 
نسفه بالكامل؛ " بعون اهللا " مسئول مرآز الشرطة المرتدة في المنطقة، وقد تّم طقة ُدورة ضمن والية ديالى، وهو جيش الدجال في من

واعتقالهم وتهجيرهم من والمسلمات الذين تّم قتلهم لمين بعدما ًفّخَخ بالعديد من المواد المتفجرة، جاءت هذه العملية انتقامًا لكّل المس
/  6/  19هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  4المنطقة التي يسيطر عليها جيوش الدجال وفيالق الغدر الصفوية، وذلك في يوم الثالثاء 

  م ، وهللا الحمد والمنة 2007
  

***  
  تصفية مسئول بارز بوزارة الدفاع المزعومة في والية بغداد 

  
من متابعة وتصفية مسئول بارز في وزارة الدفاع المزعومة في " أعّزها اهللا " فقد مّكن اُهللا عناصَر األمِن في دولة العراق اإلسالمية 

جمادى  7الطولى بإعدام المسلمين في سجون الطواغيت، وذلك في يوم الجمعة والية بغداد، وهو مجرم له اليد  جانب الكرخ ضمن
  م ، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  22لموافق هـ ا 1428اآلخرة 

  
***  

في بعض مناطق " أعّزها اهللا " التقرير اإلخباري وحصاد بعض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية 
  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  24ولغاية  3هـ الموافق  1428اآلخرة جمادى  9جمادى األولى ولغاية  18والية ديالى للفترة من 

  
مقتل ستة جنود من الجيش األمريكي الصليبي في منطقة السادة، وإصابة عدد آخر بجروٍح خطيرة، باالشتباك باألسلحة الخفيفة . 1

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  22هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  7ك في يوم الجمعة والمتوسطة معهم، وذل
تدميرًا آامًال، وهالك آل من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة آبيرة جدًا عليها في " سترايكر " مدرعة أمريكية صليبية نوع تدمير . 2

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  20هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5ق السريع، وذلك في يوم األربعاء منطقة اإلحيمر على الطري
في، ومقتل آل من آان فيهما من جنود الحرس الوثني، وهالك وإصابة عدد آخر منهم، وهروب بقية الجنود، تدمير آليتين نوع هم. 3

 1428جمادى اآلخرة  9رتل لهم وسط مدينة بعقوبة، وذلك في يوم األحد مع  rpgباالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ
  .نةم، وهللا الحمد والم 2007/  6/  24هـ الموافق 

/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6هالك جندي أمريكي قنصًا في مبنى محافظة ديالى المزعومة، وذلك في يوم الخميس . 4
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007

جمادى  6يس تدمير آاسحة ألغام أمريكية صليبية في منطقة السادة تدميرًا آامًال، بتفجير عبوة ناسفة عليها، وذلك في يوم الخم. 5
  .والمنةم، وهللا الحمد  2007/  6/  21فق هـ الموا 1428اآلخرة 
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مقتل جندّيَين أمريكيين صليبيين، وجرح عدد آخر منهم بجروٍح خطيرة، بالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة معهم في منطقة . 6
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  22الموافق هـ  1428جمادى اآلخرة  7الجمعة  سنسل، وذلك في يوم

جمادى اآلخرة  7مقتل جاسوس لدى القوات الصليبية في منطقة حي المعلمين ضمن مدينة شهربان قنصًا، وذلك في يوم الجمعة . 7
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  22هـ الموافق  1428

 6عبوة ناسفة عليها في مدينة شهربان، وذلك في يوم الخميس  تدمير آاسحة ألغام أمريكية، ومقتل وجرح من آان فيها، بتفجير. 8
  .الحمد والمنةم، وهللا  2007/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة 

/  19هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  4مقتل جندي أمريكي قنصًا في منطقة الجزيرة ضمن مدينة شهربان، وذلك في يوم الثالثاء . 9
  .الحمد والمنةم، وهللا  2007/  6

تفجير عبوة ناسفة على آلية تابعة للحرس الوثني في منطقة الْعظيم، مما أسفر عن تدميرهاـ ومقتل وجرح من آان فيها، وذلك في . 10
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  16هـ الموافق  1428اآلخرة  جمادى 1يوم السبت 

مما أسفر عن تدميرها؛ ومقتل من آان فيها، " زاغنية الكبيرة " نوع همر في منطقة تفجير عبوة ناسفة على آلية أمريكية صليبية . 11
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  19الموافق هـ  1428جمادى اآلخرة  4اء وذلك في يوم الثالث

لطراز نفسه آانت تسير خلفها، تدمير آلية أمريكية نوع همر تدميرًا آامًال؛ ومقتل جميع من آان فيها، وإعطاب آلية أخرى من ا. 12
هـ  1428جمادى اآلخرة  4ومقتل وجرح من آان فيها، وذلك في يوم الثالثاء رة جدًا عليها في منطقة السادة، بتفجير عبوة ناسفة آبي

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  19الموافق 
فظة ديالى المزعومة، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم، ضد مبنى محا rpgالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ. 13

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  21الموافق هـ  1428جمادى اآلخرة  6وذلك في يوم الخميس 
هـ  1428جمادى اآلخرة  4نسف أحد المقرات التابعة لجيش الدّجال على الطريق السريع عند منطقة ُدورة، وذلك في يوم الثالثاء . 14

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  19الموافق 
ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في يوم  82قصف أحد مقرات جيش الدّجال في منطقة ُدورة بأربع قنابر هاون عيار . 15

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  23هـ الموافق  1428آلخرة جمادى ا 8السبت 
ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وآانت  120رات جيش الدّجال في منطقة خرنابات بقنبرتين هاون عيار قصف أحد أهم مق. 16

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  23هـ الموافق  1428اآلخرة جمادى  8يقة، وذلك في يوم السبت اإلصابة مباشرة ودق
ش الدّجال في مدينة الخالص، مما أسفر عن مقتل اثنين من أبرز ناشطيهم؛ االشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع عصابات جي. 17

هـ الموافق  1428جمادى األولى  17بعدما ترآوها فاّرين، وذلك في يوم السبت ال، وغنم جنود الدولة عجلة منهم وفرار اآلخرين بالح
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  2

ل، وجرح آخرين منهم بجروٍح خطيرة، وغنم ثالث عجالت تابعة لهم، باالشتباك باألسلحة مقتل ثمانية ناشطين بجيش الدّجا. 18
 2007/  6/  3هـ الموافق  1428جمادى األولى  18وذلك في يوم األحد معهم في مدينة الخالص،  rpgالخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ

  .م، وهللا الحمد والمنة
د الحرس الوثني، باالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع دوريٍة لهم في مدينة الخالص، مقتل جندّيَين وجرح عدد آخر من جنو. 19

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  4الموافق هـ  148جمادى األولى  19الثاء وذلك في يوم الث
منهم، باالشتباك باألسلحة الخفيفة القضاء على ثمانية عناصر من جيش الدّجال، وإصابة عدد آخر بجروٍح خطيرة، وغنم عجلتين . 20

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  4هـ الموافق  148جمادى األولى  19يوم الثالثاء والمتوسطة معهم في مدينة الخالص، وذلك في 
يفة مقتل ستة عناصر من عصابات جيش الدّجال، وإصابة عدد آخر منهم، وغنم عجلتين منهم، باالشتباك باألسلحة الخف. 21

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  5هـ الموافق  1428جمادى األولى  20الثالثاء  والمتوسطة معهم، وذلك في يوم
تفجير عبوة ناسفة على آلية أمريكية في منطقة الْعظيم، مما أسفر عن تدميرها؛ ومقتل وجرح من آان فيها، وذلك في يوم االثنين . 22
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  11وافق هـ الم 1428 جمادى األولى 26
تفجير عبوة ناسفة على آلية أمريكية في مكاٍن آخٍر بمنطقة الْعظيم، مما أسفر عن تدميرها؛ ومقتل وجرح من آان فيها، وذلك في . 23

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  11هـ الموافق  1428األولى  جمادى 26يوم االثنين 
ناصر من عصابات جيش الدّجال؛ وجرح عدد آخر منهم بجروٍح خطيرة، وغنم عجلتين منهم، باالشتباك باألسلحة مقتل ستة ع. 24

م، وهللا الحمد  2007/  6/  11هـ الموافق  1428جمادى األولى  26االثنين م في مدينة الخالص، وذلك في يوم الخفيفة والمتوسطة معه
  .والمنة

 1428جمادى األولى  26في مدينة الخالص قنصًا، وذلك في يوم االثنين " بدر " اشطين بفيلق الغدر القضاء على ثالثة من أبز الن. 25
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  11هـ الموافق 

هالك جندّيَين من جنود الحرس الوثني، وجرح عدد آخر منهم بجروٍح خطيرة، باالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة معهم في . 26
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  12هـ الموافق  1428جمادى األولى  27ي يوم الثالثاء ينة الخالص، وذلك فمد
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تفجير عبوة ناسفة على آلية أمريكية في منطقة الْعظيم، مما أسفر عن تدميرها، ومقتل وجرح من آان فيها، وذلك في يوم الثالثاء . 27
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  12الموافق هـ  1428 جمادى األولى 27
مع دورية للشرطة المرتدة، مما أسفر عن مقتل أربعة عناصر منهم، وغنم  rpgاالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الـ. 28

م، وهللا الحمد  2007/  6/  12هـ الموافق  1428جمادى األولى  27الثالثاء لحة المتنوعة منهم، وذلك في يوم مجموعة آبيرة من األس
  .والمنة

مقتل أحد عناصر الشرطة المرتدة؛ وجرح آخر بجروٍح خطيرة، باالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة معهم في منطقة الْعظيم، . 29
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  13الموافق هـ  1428جمادى األولى  28ربعاء وذلك في يوم األ

/  6/  13هـ الموافق  1428جمادى األولى  28من الحرس الوثني قنصًا في منطقة الْعظيم، وذلك في يوم األربعاء هالك جندي . 30
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007

هـ  1428جمادى األولى  28تنفيذ حكم اهللا في جندي من الحرس الوثني، وغنم سّيارته في مدينة الخالص، وذلك في يوم األربعاء . 31
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  13الموافق 

مقتل أحد عناصر جيش الدّجال، وإصابة آخر بجروٍح خطيرة، وغنم عجلتين منهم، باالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة معهم . 32
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  14هـ الموافق  1428األولى جمادى  29ص، وذلك في يوم الخميس في مدينة الخال

هـ  1428جمادى األولى  30تنفيذ حكم اهللا في ثالثة جنود من حرس الردة، وغنم عجلتهم في منطقة الْعظيم، وذلك في يوم الجمعة . 33
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  15الموافق 

مقتل ثالثة عناصر منهم، االشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع عصابات جيش الدّجال في مدينة الخالص، مما أسفر عن . 34
/  6/  16هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  1لهم، وذلك في يوم السبت ثالث عجالت تابعة وجرح عدد آخر بجروٍح خطيرة، وغنم 

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007
 2007/  6/  17الموافق  هـ 1428جمادى اآلخرة  2تصفية جاسوس لدى القوات الصليبية في منطقة الْعظيم، وذلك في يوم األحد . 35

  .م، وهللا الحمد والمنة
 17هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  2القضاء على ثالثة جنود من الحرس الوثني قنصًا في مدينة الخالص، وذلك في يوم األحد . 36
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/ 

م،  2007/  6/  18هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  3االثنين في مدينة الخالص، وذلك في يوم "البيشمرآة " تصفية أحد جنود . 37
  .وهللا الحمد والمنة

القضاء على جندي وجرح اثني عشر جنديًا آخرًا بجروٍح خطيرة، باالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة معهم في منطقة الْعظيم، . 38
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  18هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  3وذلك في يوم االثنين 

مقتل خمسة ناشطين بجيش الدّجال؛ وإصابة ثمانية عناصر آخرين منهم، وغنم عجلتين تابعتين لهم في مدينة الخالص، باالشتباك . 39
  .والمنة م، وهللا الحمد 2007/  6/  18هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  3طة معهم، وذلك في يوم االثنين باألسلحة الخفيفة والمتوس

القضاء على خمسة عناصر من عصابات جيش الدّجال، بتفجير عبوة ناسفة عليهم على الطريق السريع عند منطقة ُدورة، أعقبها . 40
م، وهللا الحمد  2007/  6/  17هـ الموافق  1428جمادى األولى  17األحد الخفيفة والمتوسطة، وذلك في يوم هجوٌم عليهم باألسلحة 

  .والمنة
ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ومؤثرة جدًا فيهم،  82ف أحد أهم مقرات جيش الدّجال في منطقة ُدورة بخمس قنابر هاون عيار قص. 41

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  18هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  3وذلك في يوم االثنين 
الوثني في منطقة ُدورة، أعقبها هجوٌم آثيف باألسلحة الخفيفة ضد إحدى روابي الرصد التابعة للحرس  C5kإطالق صاروخ نوع . 42

م،  2007/  6/  18هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  3وذلك في يوم االثنين فر عن هالك وإصابة من آان فيها، والمتوسطة، مما أس
  .وهللا الحمد والمنة

ملم، وآانت اإلصابة مباشرة ومؤثرة جدًا  82ابر هاون عيار في منطقة ُدورة بخمس قن" بدر " قصف أحد أهم مقرات فيلق الغدر . 43
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  18الموافق هـ  1428جمادى اآلخرة  3االثنين فيهم، وذلك في يوم 

ضد إحدى روابي الرصد التابعة للحرس الوثني في منطقة الوقف، أعقبها هجوٌم آثيف باألسلحة  C5kإطالق صاروخ نوع . 44
/  6/  18هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  3وذلك في يوم االثنين ة من آان فيها، الخفيفة والمتوسطة، مما أسفر عن هالك وإصاب

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007
وذلك في  تدمير آلية رباعية الدفع تابعة لعصابات جيش الدّجال، ومقتل من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة ُدورة،. 45

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  19هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  4يوم الثالثاء 
هـ  1428جمادى اآلخرة  4القضاء على جندي من الحرس الوثني قنصًا عند سيطرة منطقة المنصورية، وذلك في يوم الثالثاء . 46

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  19الموافق 
 4ملم على القاعدة األمريكية في منطقة أشقراق ضمن مدينة شهربان، وذلك في يوم الثالثاء  82قنبرتين هاون عيار إطالق . 47

  .الحمد والمنةم، وهللا  2007/  6/  19الموافق  هـ 1428جمادى اآلخرة 
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، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في ملم 120قصف أحد مقرات جيش الدّجال في منطقة بروانة الصغيرة بقنبرة هاون عيار . 48
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  20هـ الموافق  1428دى اآلخرة جما 5يوم األربعاء 

/  20هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5تنفيذ حكم اهللا في ثالثة عناصر جيش الدّجال في منطقة سريحة، وذلك في يوم األربعاء . 49
  .لحمد والمنةم، وهللا ا 2007/  6

تفجير عبوة ناسفة ضد آلية للشرطة المرتدة على شارع برشتة الجديد ضمن مدينة شهربان، مما أسفر عن تدميرها؛ ومقتل وجرح . 50
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  20هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5في يوم األربعاء من آان فيها، وذلك 

 1428جمادى اآلخرة  5ضمن ناحية الوجيهية، وذلك في يوم األربعاء " بابالن " ّجال قنصًا في منطقة مقتل أحد عناصر جيش الد. 51
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  20هـ الموافق 

 6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6مقتل أحد جنود الحرس الوثني قنصًا عند سيطرة المنصورية، وذلك في يوم الخميس . 52
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/ 

ضد مقر لجيش الدّجال في منطقة سريحة، مما أسفر عن هالك وإصابة  rpgالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ. 53
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6يوم الخميس العديد منهم، وذلك في 

م، وهللا  2007/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6يكي قنصًا في منطقة سريحة، وذلك في يوم الخميس هالك جندي أمر. 54
  .الحمد والمنة

هـ  1428جمادى اآلخرة  6القضاء على اثنين من الناشطين بجيش الدّجال قنصًا في منطقة سريحة، وذلك في يوم الخميس . 55
  .د والمنةم، وهللا الحم 2007/  6/  21الموافق 

معهم  rpgمقتل ثالثة عناصر من جيش الدّجال، وجرح خمسة عناصر آخرين، باالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ. 56
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  21هـ الموافق  1428اآلخرة جمادى  6حة، وذلك في يوم الخميس في منطقة سري

ملم في منطقة بروانة، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في يوم  82ال بقنبرتين هاون عيار قصف أحد مقرات جيش الدّج. 57
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  22هـ الموافق  1428آلخرة جمادى ا 7الجمعة 

/  22هـ الموافق  1428 جمادى اآلخرة 7مقتل أحد عناصر جيش الدّجال قنصًا في منطقة بروانة الصغيرة، وذلك في يوم الجمعة . 58
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6

مقتل أربعة عناصر من الشرطة المرتدة، وتدمير عجلتهم الرباعية الدفع، باالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة معهم على شارع . 59
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  21هـ الموافق  1428اآلخرة جمادى  6مة، وذلك في يوم الخميس المحافظة المزعو

هـ  1428جمادى اآلخرة  6القضاء على جندّيَين من الحرس الوثني قنصًا في مبنى المحافظة المزعومة، وذلك في يوم الخميس . 60
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  21الموافق 

زعومة، مما أسفر عن مقتل وجرح من فيها، وذلك الهجوم باألسلحة القّناصة ضد دورية للشرطة المرتدة على شارع المحافظة الم. 61
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6في يوم الخميس 

/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6هالك جندي من حرس الردة قنصًا وسط مدينة بعقوبة، وذلك في يوم الخميس . 62
  .منةم، وهللا الحمد وال 2007

ملم على أحد مقرات جيش الدّجال في منطقة خرنابات، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في  120إطالق قنبرتين هاون عيار . 63
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  21هـ الموافق  1428دى اآلخرة جما 6يوم الخميس 

دّجال في منطقة شفتة، وآانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، وذلك في يوم ملم على أحد مقرات جيش ال 120إطالق قنبرتين هاون عيار . 64
  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  21هـ الموافق  1428آلخرة جمادى ا 6الخميس 

ملم، وآانت اإلصابة مؤثرة جدًا فيهم، وذلك في يوم  120قصف القاعدة الجوية األمريكية في منطقة السبتية بقنبرتين هاون عيار . 65
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  22هـ الموافق  1428آلخرة جمادى ا 7الجمعة 

هـ  1428جمادى اآلخرة  7هالك أحد عناصر الشرطة المرتدة قنصًا على شارع المحافظة المزعومة، وذلك في يوم الجمعة . 66
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  22الموافق 

/  6/  22هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  7الوثني قنصًا في مدينة بعقوبة، وذلك في يوم الجمعة  القضاء على جندي من الحرس. 67
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007

على إحدى روابي الرصد التابعة للشرطة المرتدة على شارع المحافظة المزعومة، وذلك في يوم  C5kإطالق صاروخ نوع . 68
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  23موافق هـ ال 1428خرة جمادى اآل 8السبت 

هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  8هالك جندي من الحرس الوثني قنصًا على شارع المحافظة المزعومة، وذلك في يوم السبت . 69
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  23
لجيش األمريكي في آميٍن لهم بمدينة بعقوبة ليًال، مما أسفر عن مع دورية ل rpgاالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ. 70

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  23هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  8عديد منهم، وذلك في يوم السبت مقتل وجرح ال
ابة مؤثرة جدًا فيهم، وذلك في يوم ملم، وآانت اإلص 120قصف القاعدة الجوية األمريكية في منطقة السبتية بقنبرتين هاون عيار . 71

  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  23هـ الموافق  1428خرة جمادى اآل 8السبت 
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***  
في بعض مناطق " أعّزها اهللا " التقرير اإلخباري وحصاد بعض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية 

  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  23ولغاية  2هـ الموافق  1428 جمادى اآلخرة 8األولى ولغاية ى جماد 17بغداد للفترة من 
  
على تجمٍع لهم في منطقة نفق الشرطة عند ثكنة عسكريٍة  Rpgمقتل خمسة جنود من حرس الردة، وجرح عدد آخر، بالهجوم بقاذفة . 1

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  2افق الموهـ  1428جمادى اآلخرة  2األحد  لهم، وذلك في يوم
على سيطرٍة لهم  rpgتدمير آلية تابعة للحرس الوثني، ومقتل وجرح من آان فيها، بالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ. 2

 2007/  6/  20موافق هـ ال 1428جمادى اآلخرة  5الخضراء، وذلك في يوم األربعاء ن الذي يفصل بين حي الجامعة وحي في المكا
  .م، وهللا الحمد والمنة

إعطاب آلية تابعة للحرس الوثني، وهالك وإصابة من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها على طريق الغزالية، وذلك في يوم . 3
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  13هـ الموافق  1428ولى جمادى األ 28األربعاء 

/  6/  16هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  1حد عناصر جيش الدجال في منطقة الغزالية، وذلك في يوم السبت تنفيذ حكم اهللا في أ. 4
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007

 1428جمادى اآلخرة  29تدمير عربة تابعة للحرس الوثني، ومقتل من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها، وذلك في يوم الخميس . 5
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  14هـ الموافق 

 1تدمير آاسحة ألغام أمريكية، ومقتل وجرح من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة الغزالية، وذلك في يوم السبت . 6
  .الحمد والمنةم، وهللا  2007/  6/  16الموافق هـ  1428جمادى اآلخرة 

/  20هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  5على جسر الغزالية، وذلك في يوم األربعاء القضاء على جندي من الحرس الوثني قنصًا . 7
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6
مقتل جندي من قوات حفظ النظام الكفري وإصابة آخرين بجروٍح بليغة، جّراء الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة ضد سيطرٍة لهم . 8

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  20هـ الموافق  1428اآلخرة جمادى  5ربعاء وذلك في يوم األ في جانب الكرخ،
/  23هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  8مقتل جندي قنصًا من قوات حفظ النظام الكفري عند سيطرة األحبار، وذلك في يوم السبت . 9
  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6
  

***  
في بعض مناطق " أعّزها اهللا " مليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية التقرير اإلخباري وحصاد بعض الع

  م، وهللا الحمد والمنة15/6/2007ولغاية  1هـ الموافق  1428جمادى األولى  30ولغاية  16ة من جنوب الموصل للفتر
  
 16،وذلك في يوم الجمعة ) الهرم ( ن نوع همر عند مفرق تفجير عبوة على رتل تابع للقوات الصليبية مما أدى إلى تدمير عربة م.1

  .و الشكر م وهللا الفضل  1/6/2007الموافق  1428جمادى األولى 
جمادى  18،وذلك في يوم األحد ) الهرم(تدمير عربة نوع همر تابعة للقوات الصليبية تدميرا آامال بواسطة عبوة ناسفة عند مفرق . 2

  .الشكر م وهللا الفضل و  3/6/2007موافق ال 1428األولى 
جمادى األولى  18،وذلك في يوم األحد ) الهرم (تدمير شاحنة نقل تابعة لقوات الصليب بواسطة عبوة ناسفة بالقرب من مفرق . 3

  .م وهللا الفضل و الشكر  3/6/2007الموافق  1428
مدير شرطة ناحية القيارة ) علي ملوح ( خادم الصليبانطلق ليث من ليوث االستشهاديين فجرا بسيارة حمل لينفذ على بيت المرتد .4

  المحاصرة فتم تدمير البيت وإصابة عائلته وهللا الحمد ، 
  .م وهللا الفضل و الشكر  4/6/2007الموافق  1428جمادى األولى  19وتقبل اهللا أخونا في الشهداء ،وذلك في يوم االثنين 

مما أدى إلى تدمير العربة ،وذلك في ) اإلبير (للقوات الصليبية بالقرب من مفرق  تفجير عبوة ناسفة على عربة من نوع همر تابعة. 5
  .م وهللا الفضل و الشكر 4/6/2007الموافق  1428جمادى األولى  19 يوم االثنين

د ولم تصم) عداية(قامت إحدى مفارز االشتباآات في مناطق جنوب الموصل بنصب آمين لرتل المرتد رعد النايف قرب قرية . 6
ففروا خائبين يجرون جرحاهم و خيبات الهزيمة ،وذلك في يوم األربعاء هة أبطال دولة العراق اإلسالمية قوات الردة بالمطاولة بمواج

  .م وهللا الفضل و الشكر  6/6/2007الموافق  1428جمادى األولى  21
صابة مباشرة مما أدى إلى تدمير اآللية تدميرا آامال تفجير عبوة ناسفة موجهة على آاسحة ألغام تابعة للقوات الصليبية فكانت اإل. 7

م وهللا  6/6/2007الموافق  1428جمادى األولى  21وذلك في يوم األربعاء على طريق بغداد ، ) ر والمجمعات الحض( بين مفرق 
  .الفضل و الشكر 

، وذلك في ) قاعدة قيارة ( ع همر قرب مفرق تفجير عبوة ناسفة على رتل تابع للقوات الصليبية مما أدى إلى تدمير عربة من نو. 8
  .م وهللا الفضل و الشكر  8/6/2007الموافق  1428جمادى األولى  23 يوم الجمعة

الموافق  1428جمادى األولى  23، وذلك في يوم الجمعة ) تل الشعير ( تفجير بيتين لعنصرين تابعين للشرطة المرتدة في قرية . 9
  .شكر م وهللا الفضل و ال 8/6/2007
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جمادى  24إقامة حد اهللا على مرتد من الشرطة في قضاء الحضر وذلك بتصفيته ليكون عبرة للمرتدين ،وذلك في يوم السبت . 10
  .م وهللا الفضل و الشكر  9/6/2007الموافق  1428األولى 

واحتراقه بالكامل عند المجمعات على طريق تفجير عبوة ناسفة على صهريج تابع للقوات الصليبية مما أدى إلى إضرام النار فيه . 11
  .م وهللا الفضل و الشكر  10/6/2007الموافق  1428جمادى األولى  25نوب الشرقاط ،وذلك في يوم األحد الموصل ج -بغداد 

االثنين حيث آانت اإلصابة مباشرة ،وذلك في يوم ) قصر نجمة ( تدمير عربة همر تدميرا آامال بواسطة عبوة ناسفة قرب قرية. 12
  .الفضل و الشكر م وهللا  11/6/2007الموافق  1428جمادى األولى  26
حيث آانت اإلصابة مباشرة ،وذلك في ) اإلبير ( تدمير عربة همر تابعة للقوات الصليبية بواسطة عبوة ناسفة بالقرب من مفرق . 13

  . شكر م وهللا الفضل و ال 11/6/2007 الموافق 1428جمادى األولى  26ن يوم االثني
بعد أن قبل دعوة طباخ اللواء على الغداء في ) لواء العقرب(تم استهداف المرتد حسين المقدم في جيش الردة في الحرس الوثني .14

م  11/6/2007الموافق  1428جمادى األولى  26بالمرصاد ، وذلك في يوم االثنين ينجو من هذه العملية ولكنا له  بيته ولكن قدر اهللا أن
  .ضل و الشكر وهللا الف

تدمير عربة ذات الدفع الرباعي والمصفحة ضد الرصاص والتابعة للمخابرات الصليبية بالقرب من محطة البراري بواسطة عبوة . 15
  .م وهللا الفضل و الشكر  12/6/2007الموافق  1428جمادى األولى  27الثالثاء ناسفة ،وذلك في يوم 

،وذلك في يوم األربعاء ) عين الجحش ( ت عباد الصليب مما أدى إلى تدميرها قرب مفرق تفجير عبوة على عربة همر تابعة لقوا. 16
  .الفضل و الشكر م وهللا  13/6/2007الموافق  1428جمادى األولى  28
 29بواسطة عبوة ناسفة ،وذلك في يوم الخمس ) العربيد ( تم تدمير شاحنة نقل تابعة لجيش الصليب تدميرا آامال عند مفرق .17
  .الشكر م وهللا الفضل و  14/6/2007وافق الم 1428مادى األولى ج

جمادى األولى  30،وذلك في يوم الجمعة ) السوادي(تدمير همر تابعة للقوات الصليبية بواسطة عبوة ناسفة بالقرب من قرية .18
  م وهللا الفضل و الشكر  15/6/2007الموافق  1428

  
***  

  
  بيانات أنصار السنة

  
***  
  تكريت/آخرين على طريق آرآوك 2حرس الردة وجرح من  3قتل 

  
 12:00وفي الساعة  6- 25في عملية ناجحة آتب اهللا لها التوفيق والسداد تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم اإلثنين الموافق 

ة مدنية نوع بطة بيضاء اللون تمكنوا من إعتراض سيار, خروج عدد من المرتدين معلومات إستخباراتية دقيقة عن  ظهرًا وبعد ورود
نيران األسلحة الخفيفة مما حيث تم إمطارهم بوابل من , ) يتتكر/آرآوك(آان يستقلها خمس من جنود حرس الردة وذلك على طريق 

  دهذا وانسحب اإلخوة بعد ذلك سالمين فرحين وهللا الحم" نسأأل اهللا أن يهلكهم"آخرين  2منهم على الفور وجرح  3أدى إلى هالك 
  

***  
  مرتدين بعملية مبارآة وسط سامراء 7تدمير آليتين وتطاير أشالء 

  
وفي الساعة  6-25في عملية مبارآة ناجحة آتب اهللا لها التوفيق والسداد تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم اإلثنين الموافق 

وبعد المرابطة الطويلة وإحتساب األجر تم بقوة , سامراء واحد بتقاطع وسط مدينة زرع ثالث عبوات ناسفة في مكان  ظهرًا من 3:00
هائل تم خالله تدمير سيارة اخلية المزعومة حيث حصل إنفجار اهللا تعالى تفجيرها على رتل تابع ألنذال مغاوير الردة التابعة لوزارة الد

تل إضافة إلى إعطاب آاسحة ألغام ومق, لحال مرتدين ومقتلهم في ا 7من نوع شوفر دبل آابينة بالكامل وتطاير أشالء ماال يقل عن 
أعداء اهللا بالرمي العشوائي والكثيف جدًا من شدة هلعهم وخوفهم ثم قاموا بالهجوم أحد معارض وقام بعد ذلك , وجرح من فيها

القريبة مما يدل على على أحد المساجد وقاموا أيضًا بالهجوم , ودة فيهالسيارات القريبة من المكان وتدمير وإحراق السيارات الموج
  هذا وانسحب اإلخوة سالمين غانمين وهللا الحمد أوًال وآخرًا.. حقدهم الدفين ونواياهم السيئة 

  
***  
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  م 2007/  6/  27هـ   الموافق ل 1428جمادى اآلخر  12األربعاء 
  

  بيانات دولة العراق اإلسالمية
  

***  
  صليبيين بوالية بغداد  عملية استشهادية مبارآة تحصد أرواح عشرة

  
 10، وذلك في يوم االثنين "االستشهاديين " ، من آتيبة "بارك اهللا بها وبرجالها " قد انطلق فارس من فرسان دولة العراق اإلسالمية 

مريكية في لينغمس بدراجٍة ناريٍة مفّخخٍة وسط تجمٍع آبير للقوات الصليبية األم،  2007/  6/  25هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة 
فيهم، فجعلهم آهشيم لمغوار، وفّجر دّراجته المفخخة مدينة شهربان شمال شرق والية ديالى، فاقتحم جموعهم، وآّبر أخونا الباسل ا

المحتضر، حيث أسفرت العملية المبارآة عن مقتل أآثر من عشرة جنود من عّباد الصليب، وجرح العشرات منهم بجروٍح خطيرة جدًا، 
  .آليات متنوعة بالكامل وتدمير عدة

  
  نسأل اهللا أن يتقبل أخانا في الشهداء وأن يرزقه الفردوس األعلى، وهللا الحمد والمّنة 

  
***  

  إسقاط أربع طّيارات أمريكية يوالية ديالى 
  

أعّزها اهللا " لعراق اإلسالمية في يوٍم داٍم على أمريكا الصليبية بوالية ديالى الباسلة األبية، استطاع أسود التوحيد ورجال العقيدة بدولة ا
ناحية خان بني سعد؛ حيث تّم تدميرها بالجو؛ وهالك من فيها، آما وتّم إحراق في " بالك هوك " أمريكية طراز  أن ُيسقطوا طّيارة" 

ألرض متحطمة، بايران تشتعل فيها إلى أن ارتطمت طّيارة أخرى ومن الطراز ذاته في المنطقة المذآورة، وظّلت تترنح في الجو والن
  .وُأجهز على طاقمها

من جهٍة أخرى سقطت طّيارتين تجسستين من غير طّيارين في منطقتي بهرز والخان، وذلك في الهجوم الواسع والعنيف وبأسلحة 
  لجيش األمريكي في هذه الوالية، الدفاع الجوي ضد طّيارات ا

أرغمت أنوفهم، وأضافت الطعنات تلو الطعنات في جسدهم، رّدًا حيث جاءت هذه الهجمة المبارآة التي أقضت مضاجع الصليبيين؛ و
  مساجد المسلمين بمنطقة الكاطون، على تدمير منازل و

وحصار مناطق المسلمين بمعظم أحياء والية بغداد؛ منها مناطق األعظمية والفضل والعامرية والمدائن ، وغيرها من مناطق المسلمين 
  ت األآلة على قصعتها، التي تداعت عليها األمم آما تداع

  ولنا مع جيوش الصليبيين وأذنابهم الصفويين والمرتدين وقائع تشيب لها الولدان، واهللا غالٌب على أمره، ولكّن أآثر الناس ال يعلمون، 
  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  25الموافق هـ  1428جمادى اآلخرة  10الثنين وذلك في يوم ا

  
***  

  للعملية االستشهادية على مديرية شرطة بيجي  الحصيلة النهائية
  

م على شرطة بيجي 25/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  10بعد تنفيذ العملية االستشهادية المبارآة في صباح يوم االثنين 
آما , بيجي آانت موجودة داخل مديرية شرطة " همر"آليات من نوع ) 6(ردتنا معلومات عن تدمير ضمن والية صالح الدين و

بالكامل ومقتل " همر"ى إلى تدمير آلية من نوع انفجرت عبوة ناسفة على دورية جاءت لتعزيز القوات في مديرة شرطة بيجي ، مما أد
آخرين أما ) 70(مرتدًا وجرح أآثر من ) 50(آل من فيها ،لذلك تكون الحصيلة النهائية لهذه العملية المبارآة هي مقتل ما ال يقل عن 

  صليبيين وجرح عدد آخر منهم ، وهللا الحمد والمنة ) 10(مقتل ما ال يقل عن لخسائر في صفوف الصليبيين هو ا عدد
  

***  
  غزوة مبارآة على مقر لمغاوير الداخلية في مدينة سامراء 

  
زوة مبارآة على مقر بغ 23/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  8يوم السبت ) اعزها اهللا ( قام جنود دولة العراق اإلسالمية 

الجبيرية األولى شرق مدينة سامراء ضمن والية صالح الدين وإليكم تفاصيل الغزوة المرتدة في مدرسة الزبير في حي لقوات المغاوير 
:  

 C5k( وصواريخ ) rpg(وصواريخ الـ ) األحاديات (قام اإلخوة باالشتباك مع الشرطة المرتدين باألسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة 
  وبعدها قام بعض اإلخوة باقتحام المقر وفتح الباب ومهاجمة المرتدين بالرمانات دقيقة ومباشرة ،  ت اإلصابةباتجاه المقر ، حيث آان) 
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ء مكان آخر ثم جالشرطة المرتدين من البناية إلى اليدوية والبنادق الرشاشة بعدها انسحب اإلخوة ، وبعد انسحابهم فر من بقى من ا
  :أبطال دولة اإلسالم وفجروا المبنى بالكامل وآانت الحصيلة النهائية لهذه الغزوة هي 

  
  .مرتدا  37هالك ما يقارب .  1
  .بجروح بليغة  14إصابة . 2
  .تفجير المقر بالكامل. 3
  

ن من الصليبيين ، واهللا غالب على وقد استقبل أهالي مدينة سامراء هذه الغزوة بالتكبير والدعاء ألبناء دولة اإلسالم بالنصر والتمكي
  أمره ولكن أآثر الناس ال يعلمون 

  
***  

في والية صالح " أعّزها اهللا " التقرير اإلخباري وحصاد بعض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية 
  م ، وهللا الحمد والمنة  2007/ 6/ 24غاية م ول2007/ 16/6هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  9ولغاية  1الدين للفترة من 

  
 1تفجير عبوة ناسفة على تريله لألمريكان على الشارع العام في ناحية اإلسحاقي ، ولم تعرف حجم الخسائر ، وذلك في يوم السبت . 1

  .الحمد والمنة م ، وهللا 16/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة 
م ، وهللا الحمد والمنة 16/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  1، وذلك في يوم السبت قنص شرطي مرتد في ناحية االسحاقي. 2
.  
 1سامراء ، ولم تعرف حجم الخسائر ، وذلك في يوم السبت  -تفجير عبوة ناسفة على دورية للحرس الوثني على طريق بغداد . 3

  .الحمد والمنة م ، وهللا 16/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة 
هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  2قنص شرطي مرتد من شرطة المحطة التابعة لناحية االسحاقي، وذلك في يوم األحد . 4

  .م ، وهللا الحمد والمنة 17/6/2007
أمريكي على الشارع العام في ناحية اإلسحاقي ، بتفجير عبوة ناسفة عليها ، وذلك في يوم " همر"إعطاب آلية صليبية من نوع . 5
  .وهللا الحمد والمنة م ، 17/6/2007وافق هـ الم1428جمادى اآلخرة  2حد األ
هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  3قنص شرطي مرتد من شرطة الجسر التابعة لناحية االسحاقي ، وذلك في يوم االثنين . 6

  .م ، وهللا الحمد والمنة 18/6/2007
عة للشرآات األمنية الموالية للصليبيين على الشارع العام في ناحية االسحاقي، تاب" بهبهان"تفجير عبوة ناسفة على سيارة من نوع . 7

  .م ، وهللا الحمد والمنة 18/6/2007هـ الموافق 1428اآلخرة جمادى  3، وذلك في يوم االثنين  مما أدى الى إعطابها
ها في منطقة المحطة التابعة لناحية االسحاقي، تفجير مقر لحرس النفط والموالين لحكومة المالكي بعد الهجوم عليهم وهروب من في. 8

  . م ، وهللا الحمد والمنة 18/6/2007هـ الموافق1428جمادى اآلخرة  3 وذلك في يوم االثنين
 3على الشارع العام في ناحية االسحاقي، بتفجير عبوة ناسفة عليها ، وذلك في يوم االثنين " همر"إعطاب آلية صليبية من نوع . 9

  .الحمد والمنة م ، وهللا 18/6/2007هـ الموافق 1428ة جمادى اآلخر
جمادى  3قنص جندي تابع لشرآات الحماية الموالين للصليبيين على الشارع العام في ناحية االسحاقي، وذلك في يوم االثنين . 10

  م ، وهللا الحمد والمنة 18/6/2007هـ الموافق 1428اآلخرة 
م ، وهللا الحمد 18/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  3، وذلك في يوم االثنين قنص شرطي مرتد في ناحية االسحاقي . 11

  . والمنة 
قنابر هاون على مرآز للشرطة المرتدة في ناحية االسحاقي في والية صالح الدين ، وآانت اإلصابة دقيقة ومباشرة ، ) 4(إطالق . 12

  .م ، وهللا الحمد والمنة 18/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  3 وذلك في يوم االثنين
هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  3القيام بدوريات داخل مدينة سامراء للبحث عن بعض المطلوبين ، وذلك في يوم االثنين . 13
  .م ، وهللا الحمد والمنة 18/6/2007
هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  4ثاء القيام بدوريات داخل مدينة سامراء للبحث عن بعض المطلوبين ، وذلك في يوم الثال. 14
  .م ، وهللا الحمد والمنة 19/6/2007
هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  4قنص احد أفراد الشرطة المرتدة في منطقة القلعة غرب مدينة سامراء ، وذلك في يوم الثالثاء . 15
  .م ، وهللا الحمد والمنة 19/6/2007
بغداد وتم االشتباك مع رتل للصليبيين ، مما أدى إلى إصابة بعض اآلليات  - بط سامراء نصب آمين على الطرق السريع الذي ير. 16

  .م ، وهللا الحمد والمنة 19/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  4في يوم الثالثاء الصليبية بأضرار، وذلك 
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بيجي ، وآانت اإلصابة دقيقة ومباشرة ، وذلك ظهر يوم  ملم على سيطرة الصينية في مدينة)82(قنابر هاون من عيار ) 4(إطالق . 17
  .م ، وهللا الحمد والمنة 2007/ 20/6هـ الموافق 1428ى اآلخرة جماد 5األربعاء 

تحمل مدرعة على الطريق العام في ناحية االسحاقي في والية صالح الدين ، " تريله"تفجير عبوة ناسفة على آلية صليبية من نوع . 18
هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  5من فيها ، وذلك في يوم األربعاء عة بالكامل ومقتل آل تدمير اآللية والمدرمما أدى إلى 

  .م ، وهللا الحمد والمنة 20/6/2007
إلقاء القبض على احد أفراد الشرطة المرتدة في ناحية المعتصم جنوب مدينة سامراء ، وتم تنفيذ حكم اهللا عليه ، وذلك في يوم . 19
  .م ، وهللا الحمد والمنة 20/6/2007هـ الموافق 1428خرة جمادى اآل 5ربعاء األ
م 2007/ 21/6هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  6قنص جندي أمريكي قرب حي السكك في مدينة بيجي ، وذلك في يوم الخميس . 20

  .، وهللا الحمد والمنة 
رتدين من الحرس الوثني قرب حي السكك في مدينة بيجي ، مما أدى إلى تابع للم" بهبهان"تفجير عبوة ناسفة على سيارة من نوع . 21

  .م ، وهللا الحمد والمنة 2007/ 21/6هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  6الخميس ومقتل آل من فيها ، وذلك في يوم تدميرها بالكامل 
ت اإلصابة دقيقه ومباشرة ، حيث شوهدت ملم ، وآان)82(قذائف هاون من عيار) 4(قصف سيطرة الصينية في مدينة بيجي بـ . 22

  .م ، وهللا الحمد والمنة2007/ 21/6هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  6ان الحادث ، وذلك في يوم الخميس الطائرات تحوم فوق مك
 6يس ملم ، وآانت اإلصابة دقيقه ومباشرة ، وذلك في يوم الخم)82(قنابر هاون من عيار ) 4(ضرب مديرية شرطة بيجي بـ. 23

  .الحمد والمنة م ، وهللا 2007/ 21/6هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة 
تفجير عبوة ناسفة على سيارة تابعة لمغاوير الداخلية المرتدة في مدينة سامراء ، مما أدى إلى إعطاب السيارة ، وذلك في يوم . 24

  .، وهللا الحمد والمنة م 22/6/2007هـ الموافق 1428خرة جمادى اآل 7الجمعة 
تمكن أبطال دولة اإلسالم من التسلل إلى سيطرة ألتباع جيش الدجال قرب مدينة بلد في والية صالح الدين وتفخيخها ومن ثم . 25

م ، وهللا الحمد 22/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  7الجمعة أفراد منهم ، وذلك في يوم ) 10(تفجيرها وهالك أآثر من 
  . والمنة 

 7على مرآز شرطة القلعة في مدينة سامراء ، وآانت اإلصابة دقيقة ومباشرة ، وذلك في يوم الجمعة ) C5k (إطالق صاروخ. 26
  . الحمد والمنة م ، وهللا 22/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة 

وتم تنفيذ ) ن عبد الباقيآنعا(القيام بدورية للبحث عن بعض المطلوبين داخل مدينة سامراء وتم إلقاء القبض على العميل المدعو . 27
  . م ، وهللا الحمد والمنة 22/6/2007هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  7ك في يوم الجمعة حكم اهللا عليه ، وذل

ملم ، وآانت )82(قنابر هاون من عيار ) 3(آيلو متر عن منطقة الصينية بـ) 1(قصف سيطرة قرية العصريه التي تقع على بعد . 28
  .م ، وهللا الحمد والمنة 2007/ 23/6هـ الموافق 1428اآلخرة جمادى  8ة ، وذلك في يوم السبت شراإلصابة دقيقة ومبا

على القاعدة األمريكية في منطقة الصينية في مدينة بيجي ، وآانت اإلصابة دقيقة ومباشره ، وذلك في يوم ) C5( إطالق صاروخ . 29
  .وهللا الحمد والمنة  م ،2007/ 23/6هـ الموافق 1428دى اآلخرة جما 8السبت 

قرب مكحول في مدينة بيجي ، مما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وجرح " زيل"تفجير عبوة ناسفة على آلية صليبية من نوع . 30
  .م ، وهللا الحمد والمنة 2007/ 24/6هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  9لك في يوم األحد آل من فيها ، وذ

بالكامل ومقتل آل من فيها على طريق المخازن قرب مدينة بيجي ، بتفجير عبوة ناسفة عليها ، " زيل"نوع تدمير آلية صليبية من . 31
  .م ، وهللا الحمد والمنة 2007/ 24/6هـ الموافق 1428جمادى اآلخرة  9وذلك في يوم األحد 

ة دقيقة ومباشرة ، وذلك في يوم إطالق صاروخ على اجتماع لمؤتمر صحوة صالح الدين في جامعة تكريت ، وآانت اإلصاب. 32
  وهللا الحمد والمنة م ، 2007/ 24/6هـ الموافق 1428 جمادى اآلخرة 9األحد 

  
***  

  بيان نفي حول مزاعم الصليبيين على ارض ديالى
  
  ) 25:األحزاب(} َتاَل َوَآاَن اللَُّه َقِوّيًا َعِزيزًاَوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن َآَفُروا ِبَغْيِظِهْم َلْم َيَناُلوا َخْيرًا َوَآَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِق{
  

  الحمد هللا رّب العالمين والّصالة والّسالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  :أما بعد

  
واعتقلوا أآثر من ) 60(ننفي نفيًا تامًا عما أعلن عنه الصليبيون من أنهم قتلوا أآثر من " أعزها اهللا"إننا في دولة العراق اإلسالمية 

آانوا صادقين فهم آذابون بما قالوا وان اهللا عز وجل رد آيدهم في نحرهم ، وبينهم أدلة موثقة يظهرونها إن أيضا ، ونقول بيننا ) 60(
أمره  واهللا غالب علىضل وسيرى الجميع صحة ما نقول ، فإن أمراء وجنود دولة العراق اإلسالمية في والية ديالى بأحسن حال وهللا الف

  .ولكن أآثر الناس ال يعلمون 
  

***  
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  بيانات جيش الراشدين
  

***  
  صدر اليوسفية / قصف مقر القوات االمريكية 

  
التابعة لجيش الراشدين مقر لقوات االحتالل االمريكي من محورين في منطقة صدر ) رضي اهللا عنه ( دك اسود الحق في آتيبة الكرار
  هللا الحمد اليوسفية بعدة قذائف هاون و

  
***  

  شمال بغداد / تدمير دبابة امريكية ومقتل واصابة من فيها 
  

قام ليوث الحق في آتائب جنود الرحمن التابعة لجيش الراشدين بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دبابة امريكية في شمال بغداد مما ادى 
  االنفجار الى تدميرها ومقتل واصابة من فيها وهللا الحمد 

  
***  

  همر للقوات األمريكية في األعظمية تدمير 
  

شارع عشرين / مكن اهللا جنده في األرض في آتيبة غزوة األحزاب التابعة لجيش الراشدين من تفجير عبوة ناسفة في منطقة األعظمية 
فيها وآان ذلك في اإلحتالل األمريكي مما آدى إلى تدميرها بالكامل وقتل وإصابة من عسكرية من نوع همر تابعة لجيش  إستهدفت آلية

  وهللا الحمد والمنة  2007/ حزيران /  24الساعة الثانية عشر من ظهر يوم األحد الموافق 
  

***  
  

  بيانات أنصار السنة
  

***  
  إعطاب مدرعة صليبية ومقتل وجرح طاقمها بتفجير عبوة قرب بلد 

  
ليًال من  1:00وفي الساعة  6-23السبت الماضي الموافق بتسديد من اهللا العلي القدير تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم 

وبفضل اهللا وحده أدى التفجير إلى إعطاب مدرعة , وذلك جنوب محطة بلد على رتل تابع للقوات األمريكية زرع وتفجير عبوة ناسفة 
إلى جهنم "العفنة نتشال جثثهم كان الحادث إلصليبية ومقتل وجرح من عيلها من الجنود وبعد فترة شوهد نزول طائرات مروحية في م

  هذا وانسحب أسود التوحيد سالمين غانمين وهللا الحمد والمنة, " وبئس المصير
  

***  
  إحراق همر لحرس الردة وتفحم آل طاقمها شمال محطة بلد 

  
فجرًا من  4:00ي الساعة وف 6-25بتسديد من اهللا العلي القدير تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم اإلثنين الماضي الموافق 

وبقوة اهللا وحده آانت اإلصابة مباشرة ودقيقة , الردة وذلك شمال محطة بلد اسفة إستهدفت دورية تابعة لحرس نصب وتفجير عبوة ن
ت عروقهم وقد ترآفي حيث أسفر التفجير عن تدمير عربة همر بالكامل وإحرقها بمن فيها من المرتدين وتفُحم جثثهم وتجُمد الدماء 

طلقة إضافة إلى رشاشة آالشنكوف  200وصندوق عتاد يحوي  Pkcوقد غنم إخوتكم المجاهدون سالح , الهمر إلى عصر ذلك اليوم 
  والمنةوتم اإلنسحاب بسالم وهللا الحمد هذا 

  
***  

  تدمير وإحراق مدرعة صليبية بمن فيها من أنجاس الصليبيين في بلد 
  

عصرًا من  4:00وف الساعة  6-25خوتكم األبطال أسود األنصار في يوم اإلثنين الماضي الموافق بتسديد من اهللا العلي القدير تمكن إ
وبفضل اهللا آانت اإلصابة دقيقة , تابع للقوات األمريكية وذلك شمال محطة بلد فة شديدة اإلنفجار إستهدفت رتل نصب وتفجير عبوة ناس

  بمن فيها من الصليبيينإلى تدميرها بالكامل وإحتراقها إصابة مباشرة مما أدى جدًا حيث أصابت العبوة إحدى اآلليات من نوع مدرعة 
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هذا وشوهدت المدرعة حال التفجير وهي ترتفع من فوق االرض من شدة اإلنفجار وترتطم باألرض بقوة , األنجاس ومقتلهم في الحال 
   الحمدوانسحب األبطال سالمين فرحين وهللاهذا , ومن إشتعال النيران فيها 

  
***  

  مرتد وجرح عدد آبير بإشتباك عنيف في بلد  15هالك أآثر من 
  

من تنفيذ عملية مبارآة على  6-25بتسديد من اهللا العلي القدير تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم اإلثنين الماضي الموافق 
عن قدوم القوات المرتدة من الفرقة الرابعة من تكريت لحماية  إستخباراتية دقيقةات حيث ورودت إلى إخوتكم معلوم, القوات المرتدة 

المتمرآزة على جسر محطة ن محكم إلحدى سيطرات حرس الردة عندها تم التخطيط ونصب آمي, وتأمين طريق بلد على حد زعمهم 
الهجوم وبعد التوآل على اهللا بدأ , مرتد  40حيث تم إنتظار وقت تبديل الواجبات بين المرتدين ليتجمع أآبر عدد منهم يصل إلى , بلد 

إضافة إلى القاذفات الصاورخية وقذائف  2وقناصات عدد  pkcأسلحة متوسطة  4شتى أنواع األسلحة ضمنها الذي إستخدم فيه إخوتكم 
حيث , ر منهم مرتد وجرح الكثي 15خالله قتل أآثر من الهجوم موفق ومفاجيء وعنيف تم  وبقوة اهللا وحده آان, ملم  82الهاون عيار 

 هذا, جرحاهم المضرجين بالدماء شوهدت المروحيات تهبط لمدة نصف ساعة في مكان اإلشتباك وذلك لنقل جثث قتالهم العفنة و
  وانسحب إخوتكم األبطال بعد العملية سالمين غانمين فرحين مكبرين وهللا الحمد أوًال وآخرًا

  
**  

  
  م 2007/  6/  82هـ   الموافق ل 1428جمادى اآلخر  13الخميس 

  
  بيانات دولة العراق اإلسالمية

  
***  

  إسقاط طّيارة أمريكية تجسسية وإصابة األخرى بوالية بغداد 
  

من إسقاط طّيارة أمريكية صليبية تجسسية آانت تحّلق في سماء منطقة المدائن جنوب " أعّزها اهللا " قد مّكن اُهللا جنود الدولة اإلسالمية 
استهدافها بأسلحة الدفاع الجوي، وذلك في يوم " بقوة اهللا " نفسه، بعدما تّم ّيارة أخرى من الطراز بة طشرق والية بغداد؛ وإصا

  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  27هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  12األربعاء 
  

***  
  قصف قاعدة التاجي بقنابر الهاون انتقامًا للُعّزل من أهلنا في بعقوبة

  
عن أماآن هبوط وإقالع الطّيارات السمتّية بمختلف أنواعها في قاعدة " وزارة األمن " معلومات دقيقة من اإلخوة في بعد وصول 

آتيبة اإلسناد وفي تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق من مساء يوم السبت ث دولة العراق اإلسالمية في في التاجي شمال بغداد، قام ليو
من النوع االنفالقي، ملم، خمسة منها  120ون من عيار بقصف القاعدة بتسع قنابر ها 2007/  6/ 23فق الموا 1428جمادى اآلخرة  9

وقد استهدف القصف الذي آان من ثالث محاور مهبط السمتيات والتجمعات السكنية لجنود الفرق الخاصة باإلنزاالت، وقد أدى 
آما أّدت العملية الى تدمير عدد من الطيارات وهالك وجرح سحب الدخان من القاعدة، القصف الى إحداث حرائق وتصاعدت 

حيث قامت القّوات الصليبّية ن للُعّزل من أهلنا في بعقوبة، العشرات من الصليبّيين، وقد جاءت هذه العملية رداًً على قصف الصليبيي
  .ول وال قّوة إال باهللامنزًال ذهب ضحيته العشرات من القتلى والجرحى من أهلنا هناك، وال ح 28بقصف أآثر من 
آما تقصفون ُتقصفون، وآما تقتلون ُتقتلون، وبيننا وبينكم وقائع ترون بعض فصولها قريبًا بإذن اهللا، وقد تأخر تبني : ونقول للصليبيين

  واهللا المستعان وعليه التكالناإلخوة وقد انسحبوا بسالم بفضل اهللا تعالى،العملية لحين انسحاب 
  

***  
  آثر من خمسٍة وثالثين جنديًا صليبيًا بمنطقة األعظميةالقضاء على أ

  
وبقوة اهللا عّز وجل من القضاء على أآثر من خمسٍة وثالثين جنديًا أمريكيًا صليبيًا في " أعّزها اهللا " قد استطاع جنود الدولة اإلسالمية 

داد، حيث اشتعلت األرض فيهم بالعبوات ضمن جانب الرصافة بوالية بغفي مختلف شوارع منطقة األعظمية هجوٍم واسٍع ضدهم 
  :وقنابر الهاون والهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث تّم بحمد اهللا c5kالناسفة وصواريخ الـ
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مقتل عشرة جنود صليبيين، وتدمير مدرعة أمريكية آانوا فيها تدميرًا آامًال، بتفجير عبوة ناسفة آبيرة جدًا عليها في منطقة . 1
  .م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  21الموافق هـ  1428جمادى اآلخرة  6الخميس  عظمية، وذلك في يوماأل
تدمير آلية أمريكية صليبية نوع همر؛ ومقتل آل من آان فيها، بتفجير عبوة ناسفة عليها على شارع رأس الحواش بمنطقة . 2

تفجير عبوة ناسفة آانت قد أعت لهم " بحمد اهللا " المنطقة، وتّم يف في االحتالل األمريكي بشكل آثاألعظمية، بعدها انتشر جنود 
/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6آكميٍن، مما أسفر عن مقتل أحد عشر جنديًا أمريكيًا على األقل، وذلك في يوم الخميس 

  .م، وهللا الحمد والمنة 2007
قل؛ وجرح عدد آخر منهم، بقصف تجمٍع لهم وسط ساحة عنتر بمنطقة األعظمية مقتل أربعة جنود أمريكيين صليبيين على األ. 3

م، وهللا الحمد  2007/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة 6ملم، وذلك في يوم الخميس  82يار بمجموعة من قنابر الهاون ع
  .والمنة

مة شارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة األعظمية، مما ضد آلية أمريكية صليبية نوع همر عند مقد"  C5k" إطالق صاروخ طراز . 4
م، وهللا الحمد  2007/  6/  21هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  6الخميس ومقتل من آان فيها، وذلك في يوم أّدى إلى تدميرها؛ 

  والمنة
  

***  
  تحرير مسجد أبي أيوب األنصاري ونسف مقر للمرتدين شرق والية بغداد

  
جنوب شرق والية بغداد، " أبي أيوب األنصاري رضي اهللا عنه " ّمى بقوات مغاوير الّداخلية على اغتصاب مسجد بعد أن أقدمت ما يس

، فأعّدوا عدتهم "بدر " تحريره من براثن المرتدين من جيوش الدجال وفيالق الغدر على " أعّزها اهللا " اإلسالمية عزم جنود الدولة 
األسلحة الخفيفة لة اإلسالم؛ مستخدمين آل أنواع روا لهم جيشًا عرمرمًا من جنود دووتوآلوا على الحي الذي ال يموت، وسّي

واألنسفات وغيرها آثير، وجرت اشتباآات عنيفة معهم، ولمدة ثالث ساعات متواصلة؛  c5kوصواريخ الـ rpgوالمتوسطة وقاذفات الـ
" مطاردتهم إلى مقرهم ومعقلهم في معمل " بقوة اهللا " ليل تّم وتحريره من براثنهم، وبعدها بقهت بمقتل آل من آان في المسجد، انت

بمقتل أآثر من خمسين جنديًا مرتدًا، ية ومن مختلف االتجاهات، انتهت ، واقتحم جنود الدولة المقر، بعدما دارت معارك ضار"البيبسي 
ًا لألسلحة ب أخريات، وَغنم المجاهدون مشجبوجرح العشرات اآلخرين منهم، وتدمير تسع آليات متنوعة تابعة لهم بالكامل، وإعطا

" ، وآمية آبيرة من العتاد، وفّخَخ أسود التوحيد ورجال العقيدة المبنى بمختلف المواد المتفجرة، وتم Pkcأسلحة المتنوعة بينها خمس 
دولة، وفِرح المؤمنون بنصرهم الذي رأوه من جنود الاالستبسال نسفه وجعله أثرًا بعد عين، وآّبر المسلمون على هذا " بفضل اهللا 

  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  27هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  12وتحريرهم بيتًا من بيوت اهللا، وذلك في يوم األربعاء 
  

***  
بعض مناطق في " أعّزها اهللا " التقرير اإلخباري وحصاد بعض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية 

  م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  23ولغاية  16هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  8ولغاية  1ترة من جانب الكرخ بوالية بغداد للف
  
/  6/  18هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  3تصفية ضابط برتبة نقيب في الحرس الوثني بمنطقة األعظمية، وذلك في يوم االثنين . 1

  .وهللا الحمد والمنة م ، 2007
مع قوة مشترآة من الجيش األمريكي والحرس الوثني في منطقة األعظمية،  rbgاالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الـ. 2

م، وهللا الحمد  2007/  6/  16هت الموافق  1428جمادى اآلخرة  1السبت إصابة العديد منهم، وذلك في يوم مما أسفر عن هالك و
  . منةوال
/  6/  18هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  3تصفية اثنين من عناصر جيش الدجال في منطقة العظمية، وذلك في يوم االثنين . 3

  .م ، وهللا الحمد والمنة 2007
، وذلك تفجير عبوة ناسفة على آلية أمريكية صليبية نوع همر على شارع عمر، مما أسفر عن إعطابها؛ ومقتل وجرح من آان فيها. 4

  . م، وهللا الحمد والمنة 2007/  6/  23هـ الموافق  1428دى اآلخرة جما 8في يوم السبت 
جمادى اآلخرة  2تدمير اثنين من أهم مقرات جيش الدجال، ومقتل وجرح عدد آبير منهم بمنطقة الزعفرانية، وذلك في يوم األحد . 5

   .والمنةم، وهللا الحمد  2007/  6/  17ق هـ المواف 1428
/  6/  18هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  3القضاء على تسعة ناشطين بجيش الدجال في منطقة الكمالية، وذلك في يوم االثنين . 6

  م، وهللا الحمد والمنة 2007
  

***  
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في بعض المناطق " هللا أعّزها ا" التقرير اإلخباري وحصاد بعض العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدو دولة العراق اإلسالمية 
م، وهللا  2007/  6/  26ولغاية  23هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  11ولغاية  8والية بغداد للفترة من الشمالية من جانب الكرخ ب

  الحمد والمنة
  
مجرم مرتد، نحر أحد أبرز الجواسيس لدى القوات الصليبية على شارع المنظمة بمنطقة العامرية، وغنم مسدسه الشخصي، وهو . 1

/  6/  24هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  9المسلمين، وذلك في يوم األحد خبيث حيث يشارك في عمليات دهم  ومجند أمريكي
  .م، وهللا الفضل والشكر 2007

ادى جم 8قنص جندي صليبي آان على منصة مدرعة أمريكية متوقفة على شارع المنظمة بمنطقة العامرية، وذلك في يوم السبت . 2
  . الفضل والشكرم، وهللا  2007/  6/  23الموافق هـ  1428اآلخرة 

مقتل أحد عناصر آّفار األنبار، وهروب أصحابه المرتدين بالحال، عندما هجمت جنود الدولة اإلسالمية على سيطرٍة مؤقتٍة لهم . 3
م، وهللا  2007/  6/  24هـ الموافق  1428 جمادى اآلخرة 9يوم األحد رية، وذلك في على شارع العمل الشعبي ضمن منطقة العام

  . الفضل والشكر
القضاء على جندي من الجيش األمريكي قنصًا قرب منطقة الشرق األوسط بجانب الكرخ، حيث آان على منصة المدرعة، وذلك في . 4

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  26هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  11يوم الثالثاء 
/  6/  24هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  9اء على جندي من الحرس الوثني قنصًا في منطقة الغزالية، وذلك في يوم األحد القض. 5

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007
م،  2007/  6/  24هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  9مقتل ثالثة عناصر من جيش الدجال بجانب الكرخ، وذلك في يوم األحد . 6
  . الفضل والشكر وهللا

 6/  25هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  10مقتل جندي من قوات حفظ النظام الكفري عند سيطرة األحبار، وذلك في يوم االثنين . 7
  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/ 
هـ  1428جمادى اآلخرة  10هالك جندي من الحرس الوثني قنصًا على الطريق السريع في منطقة العامرية، وذلك في يوم االثنين . 8

  . م، وهللا الفضل والشكر 2007/  6/  25الموافق 
إصابة جندي من حرس الردة بجروٍح خطيرة، جّراء استهدافه باألسلحة القّناصة على الطريق السريع في منطقة العامرية، وذلك في . 9

  والشكرم، وهللا الفضل  2007/  6/  24هـ الموافق  1428جمادى اآلخرة  9يوم األحد 
  

***  
  هللا درآم يا أهلنا في شرق والية بغداد 

  
لليوم السابع على التوالي يشن أحفاد ابن العلقمي وبدفع من حكومة إيران الرافضية والصليبيين على أهلنا في مناطق المدائن وما حولها 

  وخصوصًا الدرعية ولكنهم لم ينالوا إال شرا فاسود 
  

بدون األعداء الخسائر الكبيرة في األرواح والمعدات وبمشارآة أهلنا هناك ، حيث الفشل الزم أعداء دولة العراق اإلسالمية آبدوا ويك
فنقول ألهلنا اصبروا والمدفعية بعيدة المدى عن بعد ، يلقي قنابره من الطائراتجمة فأراد أن يغطي هزيمته فبدأ اهللا عز وجل في آل ه

  طل ، واهللا غالب على أمره ولكن أآثر الناس ال يعلمون واثبتوا فإنكم على الحق وان عدوآم على البا
  

***  
  

  م 2007/  6/  29هـ الموافق ل 1428جمادى اآلخر  14الجمعة 
  

  بيانات أنصار السنة
  

***  
  هجوٌم مبارك وآميٌن محكم إستهدف نقاط حراسة النفط قرب آرآوك 

  
ليًال من الهجوم على  11:00وفي الساعة  6- 27يوم األربعاء الموافق  بفضل من اهللا تعالى وحده قام إخوتكم األبطال أسود األنصار في

  حيث تم إستخدام األسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة , الدبس التابعة لكرآوك في حقول خباز النفطية في منطقة نقاط حراسة النفط 
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وحده تم إعطاب عربة همر وبقوة اهللا , نصبها لهم مسبقًا تم  وبفضل اهللا تم إستدراج المرتدين إلى آمين محكم عبارة عن ألغام أرضية
  إضافة إلى مقتل وجرح عدد آخر منهم جراء الهجوم هذا وانحسب اإلخوة سالمين فرحين وهللا الحمد والمنة, وقتل آل من فيها 

  
***  

  قذائف هاون قرب آرآوك  3قصف سيطرة الخربة التابعة للمرتدين بـ 
  

من قصف سيطرة الخربة التابعة لقوات  6- 26حده قام إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم الثالثاء الموافق بفضل من اهللا تعالى و
هذا وأصابت القذائف أهدافها , هاون قرب ناحية الرياض بمحافظة آرآوك قذائف  3ج حماية النفط وذلك بـ البشمرآة المرتدة من فو

  رتدين وهللا الحمد والمنةبدقة ونجاح دون معرفة الخسائر في صفوف الم
  

***  
  هالك مرتدة من الشرطة وجرح آخرين بهجوم في الموصل 

  
مساءًا من نصب آمين  7:00وفي الساعة  6- 24بتسديد من اهللا العلي القدير تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم األحد الموافق 

وحين وصول الدورية قام إخوتكم , نب األيسر من مدينة الموصل في الجاءآت لدورية تابعة للشرطة المرتدة وذلك في حي الكفا
هذا وانسحب , عددهم قتل مرتدة وجرح آخرين لم يعرف  بإمطارهم بوابل من نيران أسلحتهم الرشاشة مما أسفر الهجوم بفضل اهللا عن

  إخوتكم سالمين فرحين وهللا الحمد
  

***  
  بالموصل قتل مرتد من الشرطة وجرح آخرين في سدة الرشيدية 

  
مساءًا من الهجوم  5:30وفي الساعة  6- 20بتسديد من اهللا العلي القدير تمكن إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم األربعاء الموافق 

المرتدة وذلك في شارع السدة في منطقة الرشيدية في الجانب األيسر من مدينة لرشاشة على دورية تابعة للشرطة بإستخدام األسلحة ا
سالمين وهللا الحمد ددهم بالضبط هذا وانسحب اإلخوة وبفضل اهللا أسفر الهجوم عن قتل مرتد وجرح آخرين لم يعرف ع, صل المو

  والمنة
  

***  
  إعطاب همر أمريكية بتفجير عبوة على طريق مطار الضباع قرب آرآوك 

  
بإعطاب عربة همر تابعة للقوات األمريكية  6- 22وافق بفضل من اهللا تعالى وحده قام إخوتكم األبطال أسود األنصار في يوم الجمعة الم

, حيث لم تعرف الخسائر في صفوف الصليبيين , ) تكريت/آرآوك(قرب طريق وة ناسفة على طريق مطار الضباع وذلك بتفجير عب
  هذا وانسحب اإلخوة بسالم وهللا الحمد والمنة
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