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السإلماية العراق دولة بيانات

السلمية     العرق دولة جنود "      قام في"   للصليبيين موقع على بالهجوم الله اعزها
منطلقا             المكان هذا اتخذوا وقد النبار، ولية ضمن الكرمة ناحية في الرشاد منطقة

لبوا            السلمية العراق دولة بجنود الهالي استنجاد وبعد الكرمة مناطق بعض لمداهمة
اشتركت            ساعة نصف لمدة الشتباكات ودامت الموقع واقتحموا أهلنا عن للذب النداء

الحاديات  تعالى         )RPG 7 ( فيها الله بفضل الموقع إسقاط وتم الخفيفة والسلحة
ولكن             المقاتلة طائراتهم من النجدة طلب إلى والخنازير القردة بأحفاد حدا مما ومنه،

أسلحتهم           ول طائراتهم تهزهم ولن ولم المرصوص كالجدار وقفوا الدولة جنود
ولله               ، يشاء من يؤتيه الله فضل وذلك النصر تحقق أن إلى الشتباكات ودامت الحديثة

والمنة  .  الحمد
 

الستشهاديين       "   "   "  كتيبة من ، الله أعّزها السلمية العراق دولة أسوِد من ٌد أس انطلق
وفّجر          انطلقف"  ّبر فك المرتدة للشرطة كبيٍر تجمٍع وسط الناسف بحزامه لينغمس

لتعدادهم            مجتمعين وهم عليهم الدخول له اللُه يّسر بعدما فيهم الناسف حزامه
برتب  "   "          الصباحي، ضباط عدة بينهم ًا؛ مرتد عشرين من أكثر هلك الله بفضل تّم حيث

منهم     الخرين العشرات وجرح وأن        , عالية؛ الشهداء في أخانا يتقبل أن الله نسأل
ّنة      والم الحمد ولله العلى، الفردوس  . يجزيه
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الستشهاديين        "   " ,  كتيبة من الحّق ليوِث من وليٌث َكريٌم، أٌخ َلَق لينغمس فانطلقانط
المدعو       ( هيت شرطة مقر داخل المفّخخة في)   جزاع إبراهيمحامد  بسيارته المرتد

ولية        ضمن الرمادي مدينة غرب هيت الرد      ، النبارمدينة جموع يديه على الله ، ودمر
ضرر            وإلحاق المرتدين من العشرات وجرح مقتل على الُمباركة العملية أسفرت وقد

ولله                ، ّيين عل في ُنزلُه يعلي وأن الشهداء في أخانا يتقبل أن الله نسأل بالمبنى، كبير
ّنة  . والم  الحمد

ًا     "   "       جندي وعشرين ثلثٍة على القضاء من الله أعّزها السلمية الدولة جنود الله ّكن م
والمتوسطة         الخفيفة وبالسلحة والواسع المنسق بالهجوم منهم ثمانية ًا، وثني

الـ  عشر           )RPG( وقاذفات وخمسة سعد، بني خان منطقة في الكائنة سيطرتهم على
تدمير            إلى بالضافة الحدث، لمنطقة هرعت التي الدوريات لمدادات بكميٍن ًا آخر ًا جندي

ًا      تام ًا إعطاب الليات من عدد والمنة ,    . وإعطاب الحمد ولله

:  ديالى ولية ماناطق لبعض الخإباري التقرير# 

من             -1 متفرقة أماكن في ًا قنص صليبيين أمريكيين جنود خمسة من أكثر على القضاء
المعلمين   حي  .منطقة

والمفرق          -2 الجديدة بعقوبة في ًا قنص الوثني الحرس من ّيين جند  .مقتل
وأحد           -3 الحديد، منطقة في الوثني للحرس سيطرة على ّناصة الق بالسلحة الهجوم

هلك             عن أسفر مما المفرق، منطقة في َا أيض الوثني للحرس التابعة الرصد أبراج
فيهما    كان من  .وإصابة

صاروخ  -4 زركوش        )C 5 K ( نوع من إطلق منطقة في الوثني الحرس مقر  .على
صاروخ  -5 قرب        )C 5 K( نوع  من إطلق الروضة منطقة في الوثني الحرس مقر على

السعدية   .منطقة
ّيارة     -6 س على ناسفة عبوة من        )باص  (تفجير خروجهم بعد الوثني الحرس جنود لحمل

وجرح              ومقتل ّيارة؛ الس تدمير عن أسفر مما ويس، إمام طريق على لهم العام المقر
المرتدين      الجنود من فيها كان  .من

عيار     -7 هاون قنبرة منطقة        "  "  120إطلق في بدر الغدر فيلق أوكار أهم أحد على ملم
 .العصرية

ويس            -8 المام طريق على المرتدة الشرطة عناصر أحد في الله حكم  .تنفيذ
على             -9 صواريخ ثلثة بإطلق آخر، عدد وجرح الوثني، الحرس من جنود أربعة مقتل

في              بالغة أضرار وإلحاق سعد، بني خان منطقة في المطار شارع قرب لهم سيطرٍة
 .السيطرة

الردة       -10 حرس من ثالث وجرح َين ّي جند لهم       مقتل سيطرٍة على صواريخ عدة بإطلق ،
سعد    بني خان  .في

عيار      -11 هاون قنابر ثلث العّزات        60إطلق منطقة في الوثني الحرس مقر على ملم
الجديدة    بعقوبة منطقة  .قرب

هاون             -12 قنابر بأربع الوقف منطقة من بالقرب الدجال جيش معاقل أهم أحد قصف
 .ملم 82عيار 
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عيار     -13 هاون قنبرتين البلدة        82إطلق تقاطع في المشتركة القوات مقر على  .ملم
عيار     -14 هاون قنبرتين المريكية       120إطلق القوات يضم الذي المطار على ملم

القدس    تقاطع في  .الصليبية
منطقة           " -15 في لهم سيطرٍة في ًا قنص مرتد شرطي على  .نيسان  "7القضاء
ّبابة  -16 د كاملً  صليبية تدمير ًا متنها       تدمير على كان من جميع محمد  وهلك طريق على

الخان     منطقة من القريب  .السكران
عيار     -17 هاون قنبرتين المشتركة       82إطلق للقوات تابعة للتفتيش نقطة على ملم

الرحمة    الكاطون منطقة  .قرب
عيار     -18 هاون قنبرتين مطار        60إطلق قرب المشتركة للقوات تابعة سيطرة على ملم

القدس     تقاطع في المريكية  .القوات
عيار     -19 هاون قنبرتين مدينة        120إطلق من بالقرب الوثني الحرس مقر على ملم

 .بعقوبة
عيار      -20 هاون قنابر ثلث مدينة       120إطلق قرب المشتركة للقوات مقر على ملم

 .بعقوبة
ًا             -21 جميع فرارهم عن أسفر مما الدجال، جيش مقرات وأكبر أهم أحد على الهجوم

المنطقة  بالكامل    من المقر وتدمير ،. 
على            -22 الدفع الرباعية ّيارته س وغنم الصليبية، القوات لدى الجواسيس أبرز أحد نحر

ويس   المام  .طريق
طريق           "  "  -23 على بدر الغدر فيلق في الناشطين أبرز من عناصر خمسة على القضاء

ويس   .المام
خانقين          -24 طريق على الصليبي المريكي للجيش تابعة صهاريج سبعة  .إعطاب
الصليبي         -25 المريكي للجيش تابعة همفي نوع آليات ثلث جميع   تدمير وهلك بالكامل

متنهن    على كان المفرق  من  .في
منطقة          -26 في المرتدة الشرطة مركز على والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم

 .الحديد
ّبابة  -27 د من           أمريكية تدمير أخرى آلية وإعطاب فيها كان من جميع ومقتل كاملً ًا تدمير

المفرق     منطقة في نفسه  .النوع
عيار      -28 رهاون قنابر خمس في        120إطلق الدجال جيش أوكار أهم أحد على ملم

تبة "   " قرة  .منطقة
تبة          "   "-29 قرة منطقة في الدجال جيش عناصر من اثنين على  .القضاء
عيار     -30 هاون قنبرة السعدية        120إطلق منطقة في الوثني الحرس مقر على  .ملم
عيار     -31 هاون قنبرتين الولية       120إطلق شمال الوثني الحرس مقر على  .ملم
صكوك        -32 منطقة في الدجال لجيش تابعين وكرين  .تدمير
عن             -33 أسفر مما بهرز، بزايز منطقة في الوثني الحرس سيطرات إحدى على الهجوم

ّيارتين  س فيهن   .تدمير بمن
عيار      -34 هاون قنابر ثلث منطقة        82إطلق في الدجال جيش أوكار أحد على ملم

 .ناصر
بهرز      "  "    -35 بزايز منطقة في بدر الغدر فيلق أوكار أحد  .تدمير
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بهرز      "  "    -36 بزايز منطقة في بدر الغدر فيلق مقرات أحد  .قصف
عيار             -37 هاون قنابر بسبع سعد بني خان منطقة في الوثني للحرس سيطرتين قصف
 .ملم 82
عيار      "  "        -38 هاون قنابر بأربع خلوف منطقة في بدر الغدر فلق مقرات أحد 120قصف

 .ملم

:  بغداد ولية ضمن الدورة مانطقة أحياء لبعض الخإباري التقرير# 

بعض             -39 في ًا قنص الداخلية بمغاوير يسّمى ما من ًا جندي عشر ثلثة على القضاء
الدورة    بمنطقة المقامة  .السيطرات

الشرطة           -40 حي في اعتقاله تم بعدما الدفاع وزارة في ضابط  .نحر
عشرة         -41 خمس على ّناصة الق والسلحة والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم

أسفر            مما الدورة، منطقة أحياء معظم في المشتركة للقوات تابعة وسيطرة دورية
الدفع             رباعية عجلة وغنم منهم، العديد وجرح ومقتل آليات، عدة وتدمير إعطاب عن
على            الدولة، جنود من بأبدانهم فاّرين تركوها بعدما المرتدة الّداخلية لمغاوير تابعة

الخدمي   الدورة  .طريق
الدورة         "  "   -42 منطقة في بدر الغدر فيلق عناصر أحد في الله حكم  .تنفيذ
الميكانيك          -43 سيطرة في ًا قنص المرتدة الداخلية مغاوير من جندي  .مقتل
الـ      -44 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة على    )RPG( الهجوم الحادية وسلح

آليات؛              عدة إعطاب إلى أّدى مما السريع، الدورة طريق على الداخلية مغاوير أرتال أحد
فيها     كان من وجرح  .ومقتل

ال      -45 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة على    )RPGـ( الهجوم الحادية وسلح
السريع،            الدورة طريق على الداخلية لمغاوير التابعة الدفع الرباعية العجلت من رتل

أخريات؛              عجلت وإعطاب فيها، كان من كل ومقتل بالكامل؛ عجلة تدمير إلى أّدى مما
السلحة              أنواع بمختلف المغاوير مقر مشاغلة تّم وقد كما فيها، كان من وجرح ومقتل

لهم    المدادات قدوم  .لمنع
دوريتين        -46 على ّناصة الق والسلحة والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم

مقتل            إلى ّدى أ مما الدورة، منطقة أحياء بعض في المشتركة للقوات وسيطرتين
فيها    كان من  .وجرح

السريع،         "  "    -47 الدورة طريق على بدر الغدر فيلق عناصر أحد في الله حكم تنفيذ
الشخصية   ّيارته س  .وغنم

ال      -48 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة على   ) RPGـ( الهجوم الحادية وسلح
الدورة،            منطقة أحياء معظم في المشتركة للقوات تابعة وسيطرة دورية عشرة إحدى

فيها            كان من وجرح وهلك آليات؛ عدة وتدمير إعطاب إلى أّدى  .مما
الحرس            -49 من جندي وهلك الميكانيك، حي سيطرة في ًا قنص أمريكيين َين ّي جند هلك

الطعمة      سيطرة في ًا أيض ًا قنص  .الوثني
للقوات          -50 تابعة وسيطرات دوريات تسع ضد والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم

آليات؛             عدة وتدمير إعطاب إلى أّدى مما الدورة، منطقة أحياء بعض في المشتركة
منهم    العديد وجرح  .وهلك
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ّيارة         "   "-51 الط أبو شارع على الدجال جيش من عناصر أربعة  .مقتل
ّيارة      "  "   "   "-52 الط أبو شارع على بدر الغدر فيلق أوكار أحد  .نسف
الدورة            -53 منطقة في الصليبية القوات لدى بارز جاسوس في الله حكم  .تنفيذ
الـ      -54 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة ضد    )RPG( الهجوم الحادية وسلح

الدورة،            منطقة أحياء بعض في المشتركة للقوات تابعة وسيطرة دورية عشرة إحدى
منهم            كبير عدد وجرح وهلك آليات؛ عدة وتدمير إعطاب إلى أّدى  .مما

ناشط            -55 أحدهما المزعومة، الداخلية وزارة عناصر من اثنين في الله حكم تنفيذ
الدورة  "  "         طريق على الكردستاني الحزب عناصر أحد والخر ، بدر الغدر بفيلق

لحدهما     "  "   يعود طارق نوع ومسدس ّيارتهما س وغنم  .السريع،
وحي             -56 الميكانيك حي في ًا قنص المرتدة الداخلية مغاوير من جنود أربعة على القضاء

 .آسيا
الـ      -57 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الحادية   )RPG( الهجوم وسلح

معظم            في المشتركة للقوات تابعة وسيطرة دورية عشر ثلثة ضد ّناصة الق والسلحة
المصدات             لنقل وشاحنات آليات عدة وتدمير إعطاب إلى أّدى مما الدورة، منطقة أحياء

منهم        كبير عدد وجرح وهلك المريكي؛ للجيش  .الكونكريتية
المعلمين        -58 حي في الوثني الحرس من جندي  .مقتل
دوريات         -59 تسع ضد ّناصة الق والسلحة والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم

إلى             ّدى أ مما الدورة، منطقة من أحياء عدة في المشتركة للقوات تابعة وسيطرات
فيها         كان من وجرح ومقتل الليات؛ من العديد  .إعطاب

همر  -60 فيه        تدمير من وإصابة ومقتل بالكامل المريكي القاعدة   للجيش بوابة أمام
الجمهورية    منطقة في  .المريكية

الـ      -61 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة جيش    )RPG( الشتباك عناصر مع
عن             أسفر مما الدورة، منطقة الدخول أرادت عندما السريع الدورة طريق على الدجال

بالحال      وفرارهم منهم؛ عدد وجرح  .مقتل
ستين            -62 شارع على ًا قنص الداخلية بمغاوير يسّمى ما من جنديين على  .القضاء
في             -63 ًا قنص الداخلية مغاوير من خطيرة بجروٍح آخرين اثنين وإصابة جنود ثلثة مقتل

ستين     شارع وعلى المعلمين  .حي
دورية            -64 في كان حيث الشرطة، حي في ّناصة الق بسلح مرتد مترجم استهداف

المنطقة     في الصليبية المريكية  .للقوات
الشخصية          "  "   -65 ّيارتهم س وغنم ، بدر الغدر فيلق عناصر من اثنين في الله حكم  .تنفيذ
الجنسية             -66 إيراني عنصر بينهم الدجال، جيش في ناشطين أربعة في الله حكم تنفيذ

الدورة   منطقة  .في

:  النبار ولية ضمن حولها وماا الرماادي لمدينة الخإباري التقرير# 

كاسحة      -67 نوع أمريكية آلية فيها     بالكامل ألغامتدمير كان من جميع منطقة  وهلك في
الرمادي    في .الجزيرة

كاسحة      -68 نوع أمريكية آلية فيها     بالكامل ألغامتدمير كان من جميع منطقة  وهلك في
الرمادي   في  .الجزيرة
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فيه          -69 كان من جميع وهلك بالكامل المريكي للجيش همر الجزيرة   تدمير منطقة في
الرمادي   .في

كاسحة      -70 نوع أمريكية آلية فيها     بالكامل ألغامتدمير كان من جميع منطقة  وهلك في
الرمادي      جزيرة في بالي .البو

فيه          -71 كان من جميع وهلك بالكامل المريكي للجيش همر البو   تدمير منطقة في
الرمادي    جزيرة في  .بالي

الرمادي          -72 جزيرة في بالي البو منطقة في أمريكي جندي  .قنص
فيه          -73 كان من جميع وهلك بالكامل المريكي للجيش همر البو   تدمير منطقة في

الرمادي     مدينة في .بالي
متنها          تدمير  -74 على كان من جميع وهلك بالكامل المريكي للجيش فيمدرعة

الرمادي       مدينة في عبيد البو .منطقة
فيه          -75 كان من جميع وهلك بالكامل المريكي للجيش همر منطقة  تدمير في

 .البوبالي
ب       -76 الرمادي مدينة في للمرتدين تجمع عيار   ستةقصف هاون ملم  .82 قنابر
متنها         تدمير  -77 على كان من جميع وهلك بالكامل المريكي للجيش في مدرعة

البوعبيد   .منطقة
بالي        -78 البو منطقة في أمريكي جندي .قنص
متنها   (  )       تدمير  -79 على كان من جميع وهلك بالكامل برمائية المريكي للجيش مدرعة

الرمادي    مدينة .في
ب    - 80 المرتدة للشرطة تجمع نوع   ( صواريخ ثلثقصف الملحمة    )C 5 Kمن منطقة في

الرمادي    مدينة .في

الّشيخ    "   -    "     بها أمر والتي ، للعرض الثأر غزوة َكرامة ال ُخطة ِضمن الَعَمليات هذه َتأتي و
السلمية   "   " -       - الِعراق َدولِة ِفي المؤمنين أِمير الله حفظه البغدادي ُعَمٍر  .أبو
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السإلماية العراق دولة بيانات

أن  -         - الحتللقوات  ادعت النبار ولية في المارينز قوات قائد لسان وعلى الصليبي
قد         المريكي الجيش تستهدف التي العسكرية العمليات إلى انخفضتمستوى

ذلك         معللً ، الماضية الشهر خلل كبيرة ما     إلىمستوياٍت به يقوم الذي يسمى الدور
النبار  ـ( ب إنقاذ الذي            )مجلس اليوم نفس في جاءت الغبي هذا تصريحات أن والغريب ،

  - إحصاءاتهم          حسب الشهر هذه في المريكان قتلى تجاوز عن البنتاغون فيه أعلن
من   إلىأنفسهم -  !    100أكثر هذه       في والسبب ، النبار ولية في سقطوا أكثرهم قتيل

صرف     والمتضاربة الكاذبة التي      العلمالتصريحات المناطق بقية عن العام والرأي
ديالى             ولية مناطق مثل والليات بالرواح كبيرة خسائر يوم كل الصليبيون فيها يتكبد
أذهان              في تترسخ حتى ، والموصل الدين صلح ووليتي ، وشمالها بغداد ولية وجنوب

مشكلة            وأن النبار ولية في فقط المريكان خسائر أن للخبار والمتلقي العلم
العلم             وسائل في تركيزهم أما ، فقط المناطق هذه في محصورة المريكي الجيش

على    اليام يسمى         استعراضهذه ما بها يقوم التي النارية والخطب والعضلت القوة
            " إل"   هو فما ، والعراقية الحرة قناة شاشات على وأخرى فترٍة بين النبار كفار ب

لهل           المعروف وماضيهم المهزوزة صورتهم وتحسين أكبر شأن الحثالة هؤلء لعطاء
الحثالة            فهؤلء ، الصفوية المالكي ولحكومة للصليبيين ولئهم حقيقة ولخفاء ، النبار

مقارعة        -    -   عن تعالى الله بحول أعجز لهم العفنة الموائد وكلب الطرق قطاع من
قائد              أن ًا علم ، الربعة السنوات هذه طوال المريكان أسيادهم فشِل ما بعد المجاهدين

في      "        المجاهدين مع الحرب خسرت قد قواته أن شهور قبل أعلن قد هذا المارينز
-    - بالجهاد"           الله أعزها النبار بوادي في المهزوم جيشه أن الخنزير هذا وليعلم ، النبار

ًا    شيئ يغنيه له            اختباءهلن لنقول إننا بل ، النبار كفار حثالث من اللصوص هؤلء خلف
إعلمها      -        في أمريكا بها تتشدق التي المارينز أفراد على العار من قوة  بأنهاأن أقوى

ليحتموا  -           الخارجية الطرق وقطاع التسليب عصابات ظهور خلف يحتموا أن العالم في
لوجه              ًا وجه السلم ليوث فليواجهوا بحق رجالً كانوا فإذا ، المجاهدين ضربات من بهم

قتالهم           في فماضون المجاهدون أما ، الحثالت بهؤلء يحتموا من  لعداءول الله
أعدوا              - قد النبار ولية ووالي الحرب وزارة وأن ، ممتنعين مرتدين و صائلين صليبيين

التوكل   مع  -       والستعانةبعد للتعامل المد طويلة جديدة وخطٍط تكتيكاٍت بالله
والشرعية         العسكرية بجوانبها النبار ولية في الجديدة الصليبية المخططات

لحرب      عدتهم وأعدوا ، يخدم       استنزافوالسياسة ل المعركة أمد فطول ، طويلة  
أو             نجاح لتقييم كموعٍد الصيف هذا نهاية حدد قد بوش والحمق ، الخطة  العدو فشل

مع             البية الحرة وعشائرهم أهليهم بين فيقاتلون السلم دولة جنود أما ، المنية
زمنية        مواعيد يحددوا ولم ، المهاجرين هو     لنتهاءإخوانهم الموعد بل ، عملياتهم

ماضون          وهم ، والعباد البلد في الله شرع من       إلىتحكيم رأيتموه وما ، شهادة أو نصٍر
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ومن               ، الغيث بداية إل هو ما الردة ورؤوس الشرطة وتجمعات مراكز ضد نوعيٍة ضرباٍت
والسداد   . العون  الله

المداهمات         ادعت من بسلسلٍة قامت إنها اليوم المريكية في والعتقالتالقوات
      ( وأنها     ( ، بغداد ولية غرب زيدان زوبع منطقة في المجاهدين اعتقلتصفوف

المريكي             الجيش من قوة أن الحقيقة وفي ، يدعون كما المسلحين من العشرات
العمليات           سلسلة بعد المناطق هذه بمداهمة قامت والطائرات المروحيات من وبإسناٍد

الماضية           اليام في الصليبي الجيش آليات على المجاهدون شنها التي المباركة
كاس         نوع أمريكية آلية على مفخخة سيارة تفجير ًا أدت    حوخصوص الصنع حديثة ألغام ة

المسلمين           إلى منازل بمداهمة العدو فقام ، الله بحمد بالكامل واعتقالإحراقها
من         -    إنهم مدعين البسطاء المزارعين من واغلبهم ، والعزل البرياء من مجموعة

- المجاهدين .   - الله          بعون تثني لن الصليبي الجيش عليها دأب التي الممارسات هذه إن
أو              النصر حتى والقتال الجهاد مواصلة في إرادتهم تكسر ولن ، المجاهدين عزيمة من

والسداد      العون الله ومن ،  . الشهادة

الستشهاديين       "   "   "  كتيبة من ، الله أعّزها السلمية العراق دولة ليوِث من ليٌث انطلق
وجيش         فانطلق،"  الوثني للحرس مؤقتة سيطرة وسط المفّخخة بسيارته لينغمس

ودمر             وفّجر ّبر فك ديالى، ولية ضمن الخالص مدينة طريق على مجتمعين وهم الدجال
      "   "       ، جنود عشرة من أكثر هلك الله بفضل تّم حيث بالكامل، يديه على السيطرة الله

حيث            بالكامل، الليات من العديد وتدمير وإعطاب بليغة، بجروٍح منهم الخرين وجرح
ُيذكر       ًا شيئ السيطرة معالم من يبقى وأن        , لم الشهداء في أخانا يتقبل أن الله نسأل

ّنة      . والم الحمد ولله العلى، الفردوس  يجزيه

ومتابعِة         "   "    كشِف من الله أعّزها السلمية العراق دولة في المِن عناصِر على اللُه مّن
بغداد،            ولية ضمن شهربان مدينة في الصليبية القوات لدى الجواسيس من شبكة

دولة            جنود لهم فانبرت المسلمين، على الصليبي المريكي للجيش ًا عون صاروا والذين
ستة           " أنهم تبين معهم الطويل التحقيق وبعد الخبيثة؛ جذورهم لتقتلع السلم

أوكار "          خمسة نسف إلى بالضافة الصليبيين، لصالح الجواسيس أبرز من خفافيش
الحمد            ولله المسلمين، ضد مخططاتهم فيها يحيكون كانوا والتي بالكامل؛ لهم تابعة

 والمنة.

أبرز        "   "     أحد تصفية من الله أعّزها السلمية العراق دولة في المِن عناصر الله ّكن م
زنديق             وهو بغداد، ولية ضمن العامل حي منطقة في الدجال جيش في القياديين

قد             مجرمة عصابة ويقود كبيرة، سوداء عمامة العفن رأسه تعلو الضال لمنهجهم منّظر
الرافدين، "   "         أرض على الخر تلو الواحد عليها القضاء الله بحمد الحمد  تّم ولله

 . والمنة
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:  بغداد ولية ضمن الجنوبية المناطق لبعض الخإباري التقرير# 

وغنم              -1 السيدية، منطقة في الوثني الحرس في رائد برتبة ضابط في الله حكم تنفيذ
كلوك   "  " نوع الشخصي . مسدسه

بعدما            -2 خطيرة، بجروٍح رابع وإصابة المرتدة، الشرطة من عناصر ثلثة على القضاء
ّدجال "   "           ال جيش عناصر أحد قرب ُوِضعت ناسفة عبوة عليهم تفجير الله بقوة تّم

السيدية         منطقة في تصفيته تم والذي لنتشاله، جاءوا . عندما
السيدية         -3 منطقة في الصليبية القوات لدى بارز جاسوس . تصفية
البياع         -4 منطقة في الّدجال جيش مقرات أهم أحد . نسف
السيدية             -5 منطقة من متفرقة أماكن ستة في الّدجال جيش من عناصر ستة . اغتيال
وقاذفات         -6 والمتوسطة الخفيفة وبالسلحة طويلة؛ ولمدة والعنيف؛ الواسع الهجوم

طريق             )RPG( الـ على الّداخلية بمغاوير يسّمى لما تابعة آليات عشر من دورية على
منهم            كبير عدد وجرح ومقتل آليات؛ عدة إعطاب عن أسفر مما . الدورة،

منطقة              -7 من متفرقة أماكن في الوثني الحرس من جنود أربعة في الله حكم تنفيذ
ّيارات    س ثلث وغنم .منهم  الدورة؛

متنه           -8 على كانوا صليبيين خمسة وهلك بالكامل المريكي للجيش همر على تدمير
المعامرة  . شارع

الـ        -9 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة وبالسلحة والمنسق العنيف على  )RPG( الهجوم
في             كان من وإصابة هلك عن أسفر مما طويلة، ولمدة الّداخلية لمغاوير سيطرٍة

آلياتهم    معظم وإعطاب . السيطرة،
عبوة             -10 عليها بتفجير فيها، كان من وجرح ومقتل همر، نوع صليبية آلية إعطاب

الميكانيك    منطقة في . ناسفة
مختلفين،           -11 وقتين في المشتركة للقوات التابعة ستين شارع سيطرة على الهجوم

منهم       العديد وجرح مقتل عن أسفر . مما
مقتل            -12 إلى ّدى أ مما ستين، شارع على المشتركة للقوات سيطرٍة على الهجوم

فيها    كان من . وجرح
ّداخلية   "   "        -13 ال وزارة عناصر أحد وهو الميكانيك، حي في حسين ليث المدعو اغتيال

. المزعومة
الصحة        "  "   -14 حي في بدر الغدر فيلق عناصر أبرز من اثنين . تصفية
المرتدة،         -15 الداخلية لمغاوير سيطرين على والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم

منهم       عدد وجرح مقتل إلى أّدى . مما
ستين             -16 شارع سيطرة في ًا قنص ّداخلية ال بمغاوير يسّمى ما جنود أحد على . القضاء
ستين         -17 شارع على الّدجال جيش من عناصر ثلث . اغتيال
فيه       إعطاب  -18 من وإصابة ومقتل المريكي للجيش من    همر آسيا منطقة مقدمة في

الميكانيك   حي . جهة
بالسلحة           -19 سيطرتهم على بالهجوم المرتدة، الّداخلية مغاوير جنود من جنديين هلك

والمتوسطة  . الخفيفة
والوثنيين         -20 للصليبيين راجلة دورية على والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم

ستين   شارع . على
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الميكانيك       -21 جسر على ًا قنص صليبي جندي . مقتل
وحي             -22 ستين شارع على ًا قنص المرتدة الداخلية مغاوير من جنود ثلثة على القضاء

. الميكانيك
الـ      -23 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة حي    )RPG( الهجوم سيطرة ضد

. الميكانيك
إلى            -24 ّدى أ مما والبيكا، النسفة بسلح الوثني للحرس تابعة مصفحة آلية استهداف

. إعطابها
السريع         -25 الدورة طريق على الّدجال جيش عناصر أحد . اغتيال
من        "  "     -26 السريع الدورة طريق على بدر الغدر فيلق من عناصر ثلثة على القضاء

آسيا   حي . جهة
خطير            -27 بجروٍح آخر وإصابة السيدية، منطقة في الّدجال جيش عناصر أحد تصفية

أربعين   شارع . على
السيدية        -28 منطقة في الّدجال جيش أوكار أحد . تدمير
على           -29 الكائنة سيطرتهم على بالهجوم المرتدة، الّداخلية مغاوير من َين ّي جند مقتل

أربعين  . شارع
المرتدة        -30 الداخلية لمغاوير تابعة سكنر نوع آلية فيه     تدمير من وإصابة علىومقتل

خيزران  . شارع
أربعين           .-31 شارع على ًا قنص الوثني الحرس جنود من جندي مقتل
السيدية        -32 منطقة في الّدجال جيش عناصر أحد . تصفية
أربعين        -33 شارع على المرتدة الشرطة عناصر أحد . اغتيال
السيدية         -34 منطقة في الّدجال جيش أوكار من اثنين . نسف
منطقة       "  "     -35 من متفرقة أماكن في بدر الغدر فيلق عناصر من مجموعة مقتل

. السيدية
ّداخلية       -36 ال بمغاوير يسّمى ما من جندي بليغة     مقتل بجروٍح آخر وإصابة وإعطاب  ؛ ،

السيدية    منطقة في . آليتهم
كاملً       -37 ًا تدمير الوثني للحرس تابعة آلية وسط       تدمير فيها كان من جميع وهلك ،

. السيدية

:  ديالى ولية ماناطق لبعض الخإباري التقرير# 

عليها            -38 بتفجير بالكامل، الهمر آلتيهم وتدمير الوثني، الحرس من جنود ستة هلك
زاغنية     منطقة في ناسفة . عبوة

على            -39 لهم تابعة آليات عدة وإعطاب المرتدة؛ الشرطة من عناصر ثمانية مقتل
ّبارة    الع منطقة في . دوريتهم
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الـ      -40 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة للقوات   ) RPG( الهجوم دورية على
مقتل             إلى ّدى أ مما المعلمين، حي من القريبة الزراعة دور منطقة في المريكية

منهم   العديد . وجرح
كاملً        -41 ًا تدمير ألغام كاسحة نوع صليبيتين آليتين فيهما      تدمير كان من جميع وهلك ،

المرادية     منطقة من الجنود . من
الكاطون         -42 منطقة في مشتركة دورية على يدويتين رّمانتين . رمي
الوثني       -43 للحرس تابعة همر نوع آلية فيها      تدمير كان من جميع ومقتل بالهجوم  ، ،

الـ      وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة التي     ) RPG( عليها سباع أبي منطقة في
ِتَل            ق كامل، يوم لمدة استمرت الدجال جيش عصابات مع عنيفة اشتباكات شهدت

المدينة          ومخارج مداخل على منتشرين الدولة وجنود منهم، العديد . جّرائها
على            -44 بالهجوم بليغة، بجروٍح خامس وجرح الوثني؛ الحرس من جنود أربعة مقتل

في           والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الدجال جيش عصابات وبين بينهم مشتركة دورية
شهربان  . مدينة

والمتوسطة          -45 الخفيفة بالسلحة بالشتباك آخرين أربعة وإصابة جنود؛ أربعة مقتل
شهربان    مدينة في . معهم

وإعطاب           -46 بليغة، بجروٍح آخرين أربعة وإصابة صليبيين، أمريكيين جنود ثلثة مقتل
بالكامل   المدرعة . آليتهم

صليبيتين   -47 آليتين متنهما       تدمير على كان من جميع وهلك مكانين  بالكامل في
المعلمين     حي منطقة من . متفرقين

عيار      -48 هاون قنابر خمس خان        82إطلق منطقة في الوثني الحرس مقر على ملم
سعد  . بني

الخان             -49 منطقة من القريب العسكري الحي في الدجال جيش معاقل أهم أحد قصف
عيار     هاون قنابر . ملم 82بثلث

الخان      "  "       -50 منطقة من القريب الشهداء حي في بدر الغدر فيلق مقرات أحد قصف
عيار     هاون قنابر . ملم 82بأربع

منطقة       "  "      -51 من القريبة الشيماء منطقة في بدر الغدر فيلق مقرات أكبر أحد قصف
عيار      هاون قنابر بخمس .82الخان ملم 

الخان      "       -52 منطقة من القريبة ّلوف خ منطقة في الدجال جيش مقرات أحد قصف
عيار     هاون قنابر . ملم 82بخمس

شهربان            -53 مدينة وسط أوكارهم أحد ونسف ًا، قنص الدجال جيش عناصر أحد . تصفية
همر  -54 متنه         تدمير على كان من جميع وهلك بالكامل الوثني طريق  للحرس على

الجديد   شهربان . مدينة
شهربان         -55 مدينة وسط الوثني الحرس جنود أحد على . القضاء
عيار       -56 الهاون قنابر من مجموعة بدر       "  "82إطلق الغدر فيلق مقرات أحد على ملم

سباع    أبي منطقة . في
عيار       -57 الهاون قنابر من مجموعة في       82إطلق الدجال جيش مقرات أحد على ملم

المحولة  . منطقة
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وجيش          -58 الوثنيين بين مشتركة دورية على والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم
المحولة    منطقة في . الدجال

قنابر       "  "      -59 من بمجموعة المحولة منطقة في بدر الغدر فيلق مقرات أهم أحد قصف
عيار   . ملم 82الهاون

هاون       "  "       -60 قنابر بعشر سباع أبي منطقة في بدر الغدر فيلق مقرات أهم أحد قصف
. ملم 82عيار 

قنابر             -61 من بمجموعة صيدا أبي منطقة في الدجال جيش معاقل أهم أحد قصف
عيار   . ملم 82الهاون

صيدا           -62 أبي منطقة في الدجال جيش من عناصر خمسة على . القضاء
الـ      -63 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الجيش    )RPG( الشتباك قوات مع

المعلمين     حي منطقة في . المريكي
عيار      -64 هاون قنابر ثلث مديرية        60إطلق مبنى في الوثني الحرس مقر على ملم

المغتصبة  -   والمجاري .- الماء
عيار      -65 هاون قنابر أربع مدينة        82إطلق من بالقرب الدجال لجيش مقر على ملم

. بعقوبة
هاون    -66 قنبرتين التابعة        120إطلق الجوية القاعدة يضم الذي المطار على ملم

بعقوبة     مدينة في المريكي . للجيش
نوع    -67 صاروخين التابعة        )C 5 K( إطلق الجوية القاعدة يضم الذي المطار على

بعقوبة     مدينة في المريكي . للجيش

الّشيخ    "   -    "     بها أمر والتي ، للعرض الثأر غزوة َكرامة ال ُخطة ِضمن الَعَمليات هذه َتأتي و
السلمية  "   " -       - الِعراق َدولِة ِفي المؤمنين أِمير الله حفظه البغدادي  . أبوُعَمٍر

الســـــنة أنصــــار بيانات

ومقتل    - 1 شرطة سيارة الموصل     اثنينتدمير في بهجوم آخر . وجرح
الموصل        استهدفاهجومين - 2 مدينة في اليرموك شرطة ومركز للمرتدين . دورية
بالموصل        - 3 الجزائر حي في بكمين البشمركة جواسيس أحد . قتل

 الجهادية العراق عصائب بيانات

بالهاون        - 1 بعقوبة في الصليبية القوات بمقر الليات موقع . قصف
الوثني    إعطاب- 2 للحرس بصاروخ   وإصابةآلية فيها نوع   ( من . بالغزالية ) C 5 Kمن
الدورة        - 3 في آليته فوق من الصليب جنود احد . قنص
فيه        - 4 من كل هلك و الوثني للحرس همر المقدادية   تدمير .في
القوات   - 5 مقر ب   المريكيةقصف بعقوبة هاون خمس في .ملم  82عيار  قنابر
جند  - 6 ناقلة فيها     تدمير من وهلك بالكامل الخوة    بالغزالية أمريكية مع بالتنسيق وذلك

السلم   .  دولة في
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ولية            ضمن الكرمة ناحية في الصبيحات منطقة في صليبيتان طائرتان هبوط بعد
" ، النبار الله        "  اعزها السلمية العراق لدولة التابعة الجوي الدفاع كتيبة أسرعت

أدى          مما ، والمتطورة الحديثة بالسلحة الطائرتين مع الطائرتين  إلىبالشتباك تحطم
شاهد              أكد وقد ، السماء إلى منهما يتصاعد والدخان الرض على جاثمتين أصبحت حتى

المنطقة            في صليبية قاعدة لبناء المنطقة استكشاف تريدان كانتا الطائرتين أن عيان
والمنة         . الحمد ولله ، كالرماد جعلوهما الدولة جنود  ولكن

  " طائرة        "  بإسقاط الله اعزها السلمية العراق لدولة التابعة الجوية الدفاع كتيبة قامت
          " ولية  "  ضمن الكرمة ناحية في دجلة ذراع منطقة في هوك بلك نوع ،النبار صليبية

أدى              مما ، بالمرصاد لها الدولة جنود فكان المنطقة لستكشاف الهبوط تريد إلىكانت
حتى               الطائرة احتراق من عيان شاهد أكد وقد ، فيها من كل ومقتل بالكامل تحطما

السماء    في نيرانها والمنة    . ,ارتفعت الحمد  ولله

"   " كتيبة      "     من ، وبرجالها بها الله بارك السلمية العراق دولة فرسان أحد انطلق
المريكي       فانطلق الستشهاديين " الجيش مقر وسط مفّخخة بشاحنٍة لينغمس

أبراج            على الدولة جنود هجمت بعدما الولية، جنوب العدوانية منطقة في الصليبي
الطريق          ُيمهدوا ل الحادية، وسلح والمتوسطة الخفيفة بالسلحة للمقر التابعة الرصد

شوكة             يديه على الله ودمر فيهم؛ الشاحنة وفّجر الهمام؛ الليث ّبر فك البطل، لخينا
وجريح،   "   "        قتيٍل بين الصليبيين الجنود عشرات سقوط الله بفضل تّم حيث الصليب،

بالكامل      الليات من العديد وتدمير الشهداء       , وإعطاب في أخانا يتقبل أن الله نسأل
العلى    الفردوس يجزيه ّنة    . وأن والم الحمد ولله ، 

من        "     "  وبرجالها فيها الله بارك السلمية العراق دولة في المِن عناصر الله ّكن م
المس     "  بـ ُيعرف ما على منطقة     "  ؤوالقضاء في الوثني الحرس لستخبارات العام ل

ديالى        ولية ضمن شهربان منطقة من القريبة في      حصيبة ورصده متابعته تّمت بعدما ،
والمنة    المنطقة الحمد ولله ، . 

شرطة     (تم  مركز اقتحام الله الجادة  بعون ليوث)      رأس فيها سيطر محكمة وبخطة
بقطع            وذلك بالكامل الموصل ولية من اليمن الجانب على السلمية العراق دولة

فيها              الحد وصل ، ساعة من أكثر الشتباك وأستمر المركز إلى المؤدية الطرق جميع
دولة             أسود أقتحم وبعدها الصوت مكبرات عبر استسلمهم الردة كلب يعلن أن إلى
ثلث             تفجير وتم فيه كان من كل وقتلوا بالكامل وأحرقوه المركز السلمية العراق

قوات             على الولى السيارة تفجير تم حيث الطريق جانب على مركونة مفخخة سيارات
حي             منطقة في أمريكي رتل على الثانية والسيارة سنجار باب منطقة في السناد
تفجير              وتم المريكان علوج من ثلثة فيها وقتل بالكامل همر عربة دمرت حيث الثورة
اسود             فجر ذلك وبعد الجوازات دائرة قرب المرتدة للشرطة رتل على الثالثة السيارة
وعبوة             البيض باب منطقة في شرطة سيارة على ناسفة عبوة السلمية العراق دولة
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حصيلة             وكانت بالكامل همر تدمير إلى آدت البشمركة لقوات تابعة همر على ثانية
الشرطة           مرتدي من العشرات وقتل وحرقه بالكامل المركز اقتحام المباركة الغزوة

للبيشمركة           وهمر المرتدة للشرطة سيارات سبعة وتدمير المريكان علوج من وثلثة
جرحى            وأربعة شهداء ستة قدموا أن بعد المجاهدون وأنسحب الصليب لقوات وهمر
يجعلهم               وأن ، ّيين عل في ُنزلهم يعلي وأن الشهداء في أخواننا يتقبل أن الله ،نسأل

ّنة        والم الحمد ولله ، النعيم ّنة ج ورثة  . من

     " الناقلة     "   السيارات من رتل باعتراض الله اعزها السلمية العراق دولة جنود قام
          " معزز " الرتل هذا وكان ، الرمادي مدينة في والمرتدين للصليبيين صهريج للوقود

جرت             وقد ، سامراء ومدينة الصقلوية منطقة بين السدة طريق على للصليبين بدورية
احتراق      إلى أدت قوية "عشراشتباكات همر       " نوع صليبية آلية وتدمير بالكامل ناقلت

وغنم      فيها من كل والمنة         .خمسومقتل الحمد ولله ، الوقود مع أخرى  ناقلت

:  ديالى ولية ماناطق لبعض الخإباري التقرير# 

المرتدين           -1 الجنود لحمل زيل نوع آليتين ضد والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم
الكاطون      منطقة في الردة حرس . من

الـ      -2 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة آليات     )RPG( الشتباك من رتل مع
بعقوبة      في الوثني للحرس التابعة . الهمر

الـ      -3 وقذائف والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الشرطة    )RPG( الهجوم عناصر ضد
الحديد     منطقة سيطرة في . المرتدة

الـ      -4 وقذائف والمتوسطة الخفيفة بالسلحة قوات     )RPG( الهجوم يضم مقر ضد
الماء            مبنى في الوثني الحرس وقوات المرتدة الشرطة عناصر و الصليبي الحتلل

منهم "  "         كبير عدد وإصابة هلك عن أسفر مما ، المغتصبة . والمجاري
عيار     -5 هاون قنبرتين منطقة         60إطلق في السريع بالتدخل يسّمى ما مبنى على ملم

. المفرق
عيار     -6 هاون قنبرة الجوية        120إطلق القاعدة يضم الذي المطار مبنى على ملم

بعقوبة     مدينة في المريكي . للجيش
عيار      -7 هاون قنابر أربع منطقة        82إطلق في المرتدة الشرطة مديرية مبنى على ملم

. التحرير
عيار      -8 هاون قنابر ثلث شفتة        82إطلق منطقة في المرتدة للشرطة مقر على . ملم
عيار              -9 هاون قنابر بثلث اللوالوة خان منطقة في الدجال جيش أوكار أحد 82قصف

. ملم
عيار      -10 هاون قنابر ثلث في       82إطلق المرتدة الشرطة مديرية مبنى على ملم

التحرير  . منطقة
هاون      "  "       -11 قنابر بثلث اللوالوة خان منطقة في بدر الغدر فيلق أوكار أحد قصف

. ملم 82عيار 
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عيار      -12 هاون قنابر ثلث في       82إطلق الصليبي المريكي الجيش مقر على ملم
بعقوبة     مدينة وسط البلدة . تقاطع

عيار      -13 هاون قنابر أربع مديرية        60إطلق مبنى في الوثني الحرس مقر على ملم
المغتصبة  "  " والمجاري . الماء

اللوالوة          -14 خان منطقة في الدجال جيش معاقل أهم أحد . قصف
عيار     -15 هاون قنبرتين السريع       60إطلق بالتدخل ُيعرف ما مبنى على . ملم
الغالبية          -16 منطقة في المريكي الجيش دّمرها بعدما قنطرة وترميم . إصلح
المغتصبة          "  "-17 والمجاري الماء مديرية مبنى في الوثني الحرس مقر . قصف
خان          "  "   -18 منطقة في بدر الغدر فيلق مقرات أحد على عيار هاون قنبرتين إطلق

. اللوالوة
عيار      -19 هاون قنابر أربع الكبرى        82إطلق الجرائم بمديرية ُيعرف ما مبنى على . ملم
نوع    " -20 صاروخ بعقوبة "        C5kإطلق مدينة من بالقرب الصليبية القوات مطار . على
عيار      -21 هاون قنابر ثمان الصليبية      60إطلق المريكية للقوات تجمع على ملم

الحديد      منطقة من بالقرب الوثنية . والحرس
عيار     -22 هاون قنبرتين سيف         82إطلق منطقة في الدجال جيش معاقل أحد على ملم

. سعد
عيار     -23 هاون قنبرتين سيف         82إطلق منطقة في الدجال جيش معاقل أحد على ملم

. سعد
عيار     -24 هاون قنبرتين المجّمع     60إطلق منطقة سيطرة على . ملم
عيار     -25 هاون قنبرتين سيف         82إطلق منطقة في الدجال جيش معاقل أحد على ملم

. سعد
عيار      -26 هاون قنابر ست منطقة          "60إطلق في الدجال جيش أوكار أهم أحد على ملم

هبهب "    منطقة قرب . المعيميرة
عيار      "  "       -27 هاون قنابر بعشر المعيميرة منطقة في بدر الغدر فيلق مقرات أحد قصف
. ملم 60
عيار     -28 هاون قنبرتين الغالبية        82إطلق منطقة في الوثني الحرس مقر على . ملم
عيار              -29 هاون قنابر بثلث سعد سيف منطقة في الدجال جيش مقرات أحد 82قصف

. ملم
عيار         -30 هاون قنابر بثلث هبهب شرطة مركز . ملم 82قصف
الـ      -31 وقذائف والمتوسطة الخفيفة بالسلحة في     )RPG( الشتباك مشتركة قوة مع

المفرق  . منطقة
الـ      -32 وقذائف والمتوسطة الخفيفة بالسلحة حرس     ) RPG( الشتباك من قوة مع

بعض              إعطاب إلى أّدى مما الكاطون، منطقة في همر نوع آليات أربع تضم الردة
فيها      كان من وجرح ومقتل . الليات؛

عليها             -33 بتفجير فيها، كان من وإصابة وهلك ألغام، كاسحة نوع صليبية آلية إعطاب
زاغنية     منطقة في ناسفة . عبوة

مما            -34 الخالص، منطقة في الدجال جيش أوكار أحد على الحادية بسلح الهجوم
منهم      العديد وجرح مقتل عن . أسفر
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نوع    " -35 صاروخ المعلمين، "         Spg9إطلق حي منطقة في مدرعة نوع صليبية آلية على
بأضرار     إصابتها عن أسفر . مما

نوع    " -36 صاروخ المعلمين، "         Spg9إطلق حي منطقة في مدرعة نوع صليبية آلية على
بأضرار     إصابتها عن أسفر . مما

:  بغداد ولية جنوب ماناطق لبعض الخإباري التقرير# 

الـ      -37 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة ضد    )RPG( الهجوم متواصلة ولساعات
جنود               من كبير عدد وجرح مقتل عن أسفر مما التويثة، منطقة في الوثني الحرس مقر

المنطقة          في المسلمين عموم الهجوم في شارك وقد الردة، . حرس
مقتل            -38 إلى ّدى أ مما السريع، الطريق على المرتدة للشرطة سيطرة ضد الهجوم

السيطرة     في كان من . وجرح
الـ      -39 وقذائف والمتوسطة الخفيفة بالسلحة للشرطة    )RPG( الهجوم دورية ضد

مما            الولية، جنوب بصحبتهم كانوا الصليبية القوات لدى بارزين عملء وخمس المرتدة،
الدورية        في كان من وجرح مقتل إلى . أّدى

مقتل             -40 عن أسفر مما عجي، ألبو منطقة في الدجال جيش عصابات مع الشتباك
منهم   العديد . وجرح

عيار       -41 الهاون قنابر من كبير عدد مختلفة إطلق فيلق     ات أوكار من مجموعة على
الوزي     وشارع المحمودية في .ر الغدر

عيار           -42 الهاون القنابر بعشرات المدائن منطقة في الوثني الحرس مقر اتقصف
.مختلفة 

في           -43 الصليبية المريكية القوات مقر على كراد وصاروخ كاتيوشا؛ صاروخ إطلق
المحمودية  . منطقة

بعشرات        -44 المحمودية منطقة في الوثني الحرس مقر الهاون  قصف قنابر
.والصواريخ  

عيار       -45 الهاون قنابر من مجموعة التابعة     82إطلق المحمودية سيطرة على ملم
المشتركة  . للقوات

عيار       -46 الهاون قنابر من مجموعة التابعة     82إطلق اللطيفية سيطرة على ملم
المشتركة  . للقوات

المشتركة          -47 للقوات تابعة راجلة دورية مع والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الشتباك
الرجب    هور منطقة . في

المريكية          -48 للقوات تابعة راجلة دورية مع والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الشتباك
الرجب     هور منطقة في . الصليبية

الـ      -49 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الحادية   )RPG( الهجوم وأسلحة
مما            الصويرة، لمنطقة التابعة الكص منطقة في الوثني الحرس مقر ضد والنسفة

منهم      العديد وجرح هلك إلى . أّدى
الـ      -50 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الحادية و ) RPG( الهجوم أسلحة

من              اثنين تدمير إلى أّدى مما الكص، منطقة في الدجال لجيش مقر ضد والنسفة
منهم       كبير عدد وجرح ومقتل الرصد، . أبراج
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مما           -51 الدولي، الطريق على المرتدة للشرطة دورية ضد ّناصة الق بالسلحة الهجوم
فيها       كان من وإصابة هلك عن . أسفر

الطريق          -52 على المرتدة الّداخلية لمغاوير دورية ضد ّناصة الق بالسلحة الهجوم
. الدولي

مما           -53 شيشبار، منطقة في المرتدة للشرطة دورية ضد ّناصة الق بالسلحة الهجوم
فيها       كان من وإصابة هلك عن . أسفر

عيار      -54 هاون قنابر ثلث الكائنة       82إطلق الصليبية المريكية الجوية القاعدة على ملم
الدولي   الطريق . على

عبوة           -55 عليها بتفجير بالكامل، الهمر آليتهم وتدمير صليبيين، جنود خمسة مقتل
الولية   جنوب . ناسفة

على              -56 ناسفة عبوة عليها بتفجير فيها، كان من وهلك همر، نوع صليبية آلية تدمير
المرسلت    قرب الدولي . الطريق

عبوة              -57 عليها بتفجير فيها، كان من كل وهلك كاملً، ًا تدمير الدفع رباعية عجلة تدمير
الثالث    الجسر قرب . ناسفة

نوع    " -58 صاروخ المشتركة "       Spg9إطلق للقوات التابعة الرابع الجسر سيطرة . على
منطقة            -59 في الدجال جيش أوكار أحد على كاتيوشا نوع صواريخ أربعة إطلق

. الصويرة
نوع    " -60 صاروخين في "        Spg9إطلق المرتدة الشرطة بأكاديمية يسّمى ما مقر على

الصويرة  . منطقة
فيه       تدمير -61 من وإصابة ومقتل الوثني للحرس الغّراف   همر منطقة . في
الجديدة             -62 بغداد طريق على ألغام كاسحة نوع صليبية آلية على ناسفة عبوة تفجير

. السريع
منطقة            -63 في فيها كان من وإصابة وهلك الوثني، للحرس تابعة آلية إعطاب

. الميكانيك

الّشيخ    "   -    "     بها أمر والتي ، للعرض الثأر غزوة َكرامة ال ُخطة ِضمن الَعَمليات هذه َتأتي و
السلمية   "   " -       - . الِعراق َدولِة ِفي المؤمنين أِمير الله حفظه البغدادي ُعَمٍر  أبو
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 السإلماية العراق دولة بيانات

حفظه            "  المهاجر حمزة أبي الشيخ سلمة على الّمة ِئُن تطم السلمية العراق دولة إّن
الله "       أعداء ُيقارع زال ما ّنه وأ ، صّف          , الله شق وتيرة على يعزف يزال ل العدّو أن ّبه ونن

الله           بإذن يكون ولن عنهم، لبعيد هذا وإّن العراق، في خبر    , المجاهدين نورد ل ونحن
إل               لهم يبَق لم الذين الله أعداء لمكر ًا ودحض المسلمين قلوب لطمئنة إل هذا النفي

لديهم        الوراق جميع سقوط بعد الكاذب العلم إّن      , ورقة مكان كل في لهلنا ونقول
الكافرين           ُتغيظ و المؤمنين ُتفرح موجعة بضربات يبشرونكم الحرب وزارة في إخوانكم

الله   شاء التكلن    , إن وعليه المستعان  . والله

الستشهاديين        "   " ,  كتيبة من الحّق ليوِث من وليٌث َكريٌم، أٌخ َلَق لينغمسفانطلق انط
ضمن           الفلوجة عامرية منطقة في الصليبيين لليات تجمع على المفّخخة بسيارته

الُمباركة             النبارولية  العملية أسفرت وقد ، والكفر الشرك جموع يديه على الله ودمر ،
تدمير   "         من آليات ستعلى أن  " الله نسأل ، فيهن من وجرح ومقتل بالكامل همر نوع

الشهدا    في أخانا ّنة     .ءيتقبل والم الحمد ولله ، 
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من         "     "  رجالها في الله بارك السلمية العراق دولة أبطال وأحد ، مغواٌر فارٌس َلَق انط
  "   "، الستشهاديين للمرتدين      فانطلقكتيبة تجمع وسط المفّخخة بسيارته لينغمس

الرد                جموع يديه على الله ودّمر ، النبار ولية ضمن الرمادي مدينة غرب هيت مدينة في
الله              نسأل ، المرتدين من العشرات وجرح مقتل على المباركة العملية أسفرت وقد ،
النعيم                 ّنة ج ورثة من يجعله وأن ، ّيين عل في ُنزلُه يعلي وأن الشهداء في أخانا يتقبل أن

ّنة   ، والم الحمد  . ولله

:  بغداد ولية ماناطق لبعض الخإباري التقرير# 

الـ      -1 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة تابعة     )RPG( الهجوم همر آليات على
الكافرة            الحكومة في المسئولين لحد تابعة الدفع رباعية ّيارة س تحمي الوثني للحرس

. منهم             العديد وجرح مقتل عن أسفر مما بغداد لولية المؤدي العام الطريق على
الـ      -2 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة نوع     )RPG( الهجوم آليات ثلث على

لولية             المؤدي العام الطريق على لهم تابعة كبيرة وشاحنة الوثني للحرس تابعة همر
منهم           العديد وجرح مقتل عن أسفر مما الحديد، منطقة قرب . بغداد

الـ      -3 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة همر      )RPG( الهجوم نوع آليات أربع على
بغداد              - الطريق على لهم تابعة الجنود لحمل زيل نوع آليات وأربع الوثني للحرس تابعة

ومقتل            بالكامل، وإحراقها الزيل، آليات سائقي جميع مقتل عن أسفر مما بغداد،
الوثني      الحرس جنود من العديد . وجرح

فيها،              -4 كان من وجرح ومقتل الردة، لحرس تابعة الجنود لحمل زيل نوع آلية إعطاب
بغداد     طريق على عليها . بالهجوم

على           -5 الصهيوني للموساد تابعة الدفع رباعية عجلة على ّناصة الق بالسلحة الهجوم
بغداد  . طريق

الـ      -6 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة آليات     )RPG( الهجوم من رتل على
أسفر             مما العام، بغداد طريق على الحديد منطقة قرب الوثني للحرس التابعة الهمر

فيها         كان من وإصابة وهلك آليات؛ عدة إعطاب . عن
الـ      -7 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة آليات     )RPG( الهجوم من رتل على

العام،             بغداد طريق على الحديد منطقة قرب الوثني الحرس جنود لحمل وزيلت الهمر
فيها           كان من وإصابة وهلك آليات؛ عدة إعطاب عن أسفر . مما

الـ      -8 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة العجلت     )RPG( الهجوم من رتل على
العام،            بغداد طريق على الحديد منطقة قرب المرتدة للشرطة التابعة الدفع الرباعية

فيها           كان من وإصابة وهلك آليات؛ عدة إعطاب عن أسفر . مما
الـ      -9 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة آليات     )RPG( الهجوم من رتل على

الحديد            منطقة قرب الوثني للحرس تابعة مصفحة وآليات الجنود لجل زيلت الهمر
آليات          عدة إعطاب عن أسفر مما العام، بغداد طريق فيها     على كان من وإصابة . وهلك
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الـ      -10 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة العجلت     )RPG( الهجوم من رتل على
على            الحديد قرب المرتدة المالكي حكومة في المسئولين لحد التابعة الدفع الرباعية

آليات         عدة إعطاب عن أسفر مما العام، بغداد فيها     طريق كان من وإصابة . وهلك
الـ      -11 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة العجلت     )RPG( الهجوم من رتل على

بغداد   "   "       طريق على المرتدة للشرطة التابعة ومونيكا نيسان نوع الدفع الرباعية
فيها            كان من وإصابة وهلك آليات؛ عدة إعطاب عن أسفر مما . العام،

عيار      -12 هاون قنابر ثلث الغالبية        82إطلق منطقة في الوثني الحرس مقر على . ملم
عيار      -13 هاون قنابر ثلث الغالبية        82إطلق منطقة في الوثني الحرس مقر على . ملم
عيار     -14 هاون قنبرتين سيف         82إطلق منطقة في الدجال جيش مقرات أحد على ملم

. سعد
عيار      -15 هاون قنابر ثلث في       "  " 82إطلق بدر الغدر فيلق مقرات أحد على ملم

سعد   سيف . منطقة
عيار            -16 هاون قنابر بخمس الْحديد منطقة من بالقرب المشتركة للقوات تجمع قصف
. ملم 82
عيار      -17 هاون قنابر أربع الغالبية        82إطلق منطقة في الوثني الحرس مقر على . ملم
عيار      -18 هاون قنابر ثلث منطقة      "  "  82إطلق في بدر الغدر لفيلق مقر على ملم

سعد  . سيف
عيار      -19 هاون قنابر خمس الغالبية        82إطلق منطقة في الوثني الحرس مقر على ملم

.
عيار     -20 هاون قنبرتين منطقة       "  "  82إطلق في بدر الغدر فيلق مقرات أحد على ملم

سعد  . سيف
عيار            -21 هاون قنابر بثلث الغالبية منطقة في الوثني الحرس مقر . ملم 82قصف
عيار     -22 هاون قنبرة منطقة        120إطلق في الدجال جيش مقرات أحد على ملم

. كصيرين
عيار      -23 هاون قنابر ست في       82إطلق والحرس المريكي الجيش تجمعات على ملم

بغداد     . طريق على متفرقين مكانين
عيار            -24 هاون قنابر بثلث الغالبية منطقة في الوثني الحرس مقر . ملم 82قصف
عيار     -25 هاون قنبرتين سعد         82إطلق سيف منطقة في الوثني الحرس مقر على ملم

.

:  بغداد ولية جنوب ماناطق لبعض الخإباري التقرير# 

بالهجوم           -26 خطيرة، بجروٍح آخر وإصابة صليبيين، أمريكيين جنود ثلثة على القضاء
الولية     جنوب راجلة دورية . على

بغداد           -27 طريق على المزعومة الداخلية وزارة في منتسبين أربعة . الحلة -تصفية
عيار     "    "     -28 هاون قنابر بثلث الحكيم العزيز عبد اللئيم الزنديق مقر . ملم 82قصف
عيار        -29 الهاون قنابر من كبيرة مجموعة الدجال      82إطلق جيش أوكار أحد على ملم

الولية  . جنوب
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إلى             -30 ّدى أ مما الولية، جنوب الدجال لجيش تابع مقر ضد الحادية بسلح الهجوم
وجريح       قتيٍل بين منهم كبير عدد . سقوط

الـ          -31 منطقة في الوثني الحرس من جنود سبعة على على   )37( القضاء بالهجوم
والمتوسطة     الخفيفة بالسلحة لهم . دوريٍة

من           -32 كبيرة بمجموعة والمدائن المحمودية مناطق في الوثني الحرس مقرات قصف
الكاتيوشا    وصورايخ الهاون . قنابر

الميكانيك            -33 منطقة من متفرقين مكانين في ًا قنص الوثني الحرس من َين ّي جند مقتل
.

عيار            -34 هاون قنابر بثلث الصليبية القوات يضم الذي سكانيا مقر . ملم 120قصف
طريق           -35 على الوثني الحرس من قوة مع والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الشتباك
. ) 37( الـ
ًا،          علىالهجوم  -36 جميع مقتلهم إلى ّدى أ مما الولية، جنوب الدجال لجيش مقر

مقراتهم   . أهم وإحراق
جنوب           -37 من متفرقين مكانين في المرتدة للشرطة تابعتين دوريتين على الهجوم

 .الولية
الولية،           -38 جنوب الصليبية المريكية الليات من رتل ضد ّناصة الق بالسلحة الهجوم

منهم       العديد وجرح مقتل عن أسفر . مما
السريع             -39 الدورة طريق على المرتدة الشرطة عناصر من اثنين في الله حكم . تنفيذ
الميكانيك        -40 منطقة في ًا قنص أمريكي جندي على . القضاء
41- "  "         ، أباتشي نوع صليبيتين ّيارتين ط مع الجوي الدفاع بسلح فرارهماوالشتباك

الولية     جنوب سماء من . بالحال
الـ        -42 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة وبالسلحة والعنيف؛ الواسع  )RPG( الهجوم

الوثني    الحرس مقر . على
الولية          -43 جنوب الوثني الحرس مقر على كاتيوشا نوع صاروخ . إطلق
الـ       -44 طريق على الصليبية الجوية القاعدة نوع     )37( قصف صواريخ  )C 5 K( بثلث

الهاون     . قنابر من كبير وعدد
كاتيوشا        -45 نوع بصاروخ الصليبية المريكية القوات مقر . قصف
نوع           -46 صواريخ بأربع المشتركة للقوات التابعة الثالث الجسر سيطرة  )C 5 K( قصف

. الهاون     قنابر من كبيرة ومجموعة

:  بغداد ولية ضمن الكرخ جانب شمال لمناطق الخإباري التقرير# 

الجامعة    "    "   -47 حي في شهاب منير عمر المدعو على منصب    القضاء يشغل وهو ،
الخارجية     . وزارة في ثالث سكرتير

العامرية         -48 منطقة في ًا قنص الردة حرس من جندي . مقتل
القادسية         -49 حي في الدجال جيش عناصر من اثنين . تصفية
في              -50 راجلة دورية على ناسفة عبوة بتفجير الردة، حرس من وثنيين جنود ستة مقتل

الشرطة  . نفق
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على             -51 ناسفة عبوة بتفجير خطيرة، بجروٍح آخر عدد وجرح صليبيين، جنود ثلثة هلك
الكرخ     جانب في راجلة . دورية

الغزالية            -52 منطقة في منفصلين حادثين في الوثني الحرس جنود من اثنين . تصفية
المنظمة         -53 تقاطع في وثنيين وجنديين صليبي، أمريكي جندي . هلك
الخضراء           -54 حي في النظام بحفظ يسّمى ما قوات من جنديين . مقتل
الشعبي         -55 العمل شارع على ًا قنص صليبي أمريكي جندي . مقتل
عيار     -56 هاون قنبرتين المزعومة      60إطلق الكبرى الجرائم مديرية على . ملم
العامرية،           -57 منطقة في الوثني للحرس التابعة العسكرية القدس تقاطع ثكنة تدمير

فيها     كان من جميع . ومقتل
صاروخ            -58 عليها بإطلق الشعبي، العمل شارع على مدرعة نوع صليبية آلية إعطاب

. قاذفة
ًا          -59 قنص الشعبي العمل تقاطع على ًا قنص أمريكي جندي على . القضاء
آلية              -60 وإعطاب فيها، كان من جميع ومقتل كاملً، ًا تدمير همر نوع صليبية آلية تدمير

في              مفّخخة ّيارة س عليهما بتفجير فيها، كان من وإصابة وهلك نفسه، النوع من أخرى
العامرية  . منطقة

وغنم           -61 النبار تدمير لمجلس منتسب وهو المرتدة، الشرطة عناصر أحد اغتيال
الشخصية  ّيارته . س

الشخصية           -62 ّيارته س وغنم الخضراء؛ حي في المرتدة الشرطة عناصر أحد . اغتيال
حادثين            -63 في الوثني الحرس من وجندي المرتدة، الّداخلية مغاوير ّباط ض أحد تصفية

الكرخ    جانب في . منفصلين
الكرخ          -64 جانب في الدفع لوزارة تابعة الدفع رباعية ّيارة س . غنم

:  النبار ولية ضمن حولها وماا الفلوجة لمدينة الخإباري التقرير# 

الفلوجة            .-65 عامرية في المجمع سيطرة في المرتدة الشرطة من أثنين قتل
كاسحة   -66 المريكي  تدمير للجيش السدة       ألغام طريق على فيها من ومقتل بالكامل

الفلوجة   . سدة قرب
الفلوجة          .-67 مدينة قرب السدة طريق على أمريكي جندي قنص
على            -68 الجميلة منطقة في البيوت احد في المتمركزة الصليبية للقوات تجمع ضرب

الفلوجة    . مدينة قرب السدة
متنهما           -69 على كان من جميع وهلك بالكامل المريكية للقوات آليتين فيتدمير

الفلوجة      . مدينة قرب فرحان البو منطقة
متنها   (  )         -70 على كان من جميع وهلك بالكامل برمائية صليبية آلية جانب تدمير على

بيوت     الخمس قرب السريع . الطريق
71-.        " زوبع     " منطقة في فيها من ومقتل بالكامل همر نوع صليبية آلية تدمير
ناحية             -72 قرب عليهم ناسفة عبوة انفجار مع الوثني للحرس راجلة دورية مع الشتباك

الكرمة .
73--         " الفلوجة     " طريق على فيها من كل ومقتل بالكامل همر نوع صليبية آلية تدمير

الفلوجة  . عامرية
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قرب          تدمير -74 الحصوة منطقة في الرباعي الدفع ذات السرائيلي للموساد سيارة
  ، الجديد القوات          المستشفى وجاءت فيها من ومقتل بالكامل احتراقها الى أدى مما

المنطقة          . من لسحبها الوثني الحرس قوات مع بالدبابات معززة المريكية
متنها           -75 على كان من جميع وهلك بالكامل المريكية للقوات همرين في تدمير

البوهوى  . منطقة
البوهوى           .-76 منطقة في للمريكان راجلة دورية على ناسفة عبوة تفجير
في             -77 عساف البو طريق على فيها من ومقتل بالكامل صليبية الغام كاسحة تدمير

الكرمة  . ناحية
في            -78 اللهيب طريق على الصليبية للقوات راجلة دورية على ناسفة عبوة تفجير

الكرمة  . ناحية

الّشيخ    "   -    "     بها أمر والتي ، للعرض الثأر غزوة َكرامة ال ُخطة ِضمن الَعَمليات هذه َتأتي و
السلمية   "   " -       - . الِعراق َدولِة ِفي المؤمنين أِمير الله حفظه البغدادي ُعَمٍر  أبو

 الســـنة أنصـــــار بيانات

طوزخورماتو        - 1 في وشجاعة جريئة بعملية السايش جواسيس بأحد . الفتك
بالموصل         - 2 سنجار باب في وهلكه المرتدة الشرطة من عنصر . قنص
الموصل         - 3 في فتحي الشيخ شرطة مركز على بهجوم وجرحى . قتلى
بالموصل         - 4 اليرموك دورة في ومصرعه المرتدة البشمركة أفراد أحد . قنص
بالموصل          - 5 حدباء حي في محكم بكمين الشيوعي الحزب من مرتد . قتل
المدائن         اثنينهلك - 6 في ناسفة عبوة بتفجير آخر وجرح المغاوير  . من
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 السإلماية العراق دولة بيانات

الجديدة    "   "        المقرات من اثنين على ًا واسع ًا هجوم الله أعّزها السلم دولة جنوُد شّن
أنواع            معظم ُتخدمت ُاس و ديالى، ولية ضمن بعقوبة مدينة وسط التحرير منطقة قرب

الـ     وقاذفات والمتوسطة الخفيفة في       ) RPG( السلحة الدولة جنود انتشار تّم وقد ،
مقتل           عن أسفرت ضارية معارك معهم وجرت للمنطقة، والمخارج المداخل معظم

جنود            ّبر وك آلياتهم، جميع وإحراق بليغة، بجروٍح آخر جندي وإصابة ًا، جندي عشرين
والمنة            الحمد ولله المباني، على خّفاقة السلم راية وُرِفَعت المقرين، على  . الدولة

:  بغداد ولية جنوب ماناطق لبعض الخإباري التقرير# 

للقوات           -1 التابعة التلة سيطرة ضد السلحة أنواع وبمختلف والعنيف ّظم المن الهجوم
الهجوم            جّراء سقط وقد متواصلة، ساعات ثمان ولمدة السمرة، منطقة في المشتركة

لهم           تابعة آليات عدة وإعطاب وجريح، قتيٍل بين منهم كبير  .عدد
للقوات          -2 التابعة الثالث الجسر سيطرة على والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم

 .المشتركة
عند            -3 المرتدة الشرطة لقوات تابعة الدفع رباعية ّيارة س ضد البيكا بسلح الهجوم

الولية     جنوب الثالث الجسر  .سيطرة
لحد          -4 يعود موكب على والمتوسطة الخفيفة والسلحة الحادية بسلح الهجوم

الولية     جنوب الدجال جيش  .قياديي
عيار      -5 هاون قنابر أربع الولية        60إطلق جنوب الدجال جيش لجنود تجمع على  .ملم
الدايرة          -6 منطقة في ًا قنص الوثني الحرس جنود من جندي  .مقتل
شاخة            " -7 منطقة قرب الدولي الطريق على ًا قنص مرتد شرطي على  . "3القضاء
الدولي             -8 الطريق على فيها كان من وجرح ومقتل تريلة، نوع صليبية شاحنة تدمير

شاخة  "   منطقة  . "3قرب
هلك            -9 إلى ّدى أ مما المشتركة، للقوات التابعة الدايرة منطقة سيطرة على الهجوم

السيطرة     في كان من  .وإصابة
بغداد             -10 طريق على الصليبي المريكي الجيش لصالح العملء من اثنين على -القضاء

 .الحلة
الشخصية           -11 ّيارته س وغنم الدجال، جيش عناصر أحد في الله حكم  .تنفيذ
الصويرة           -12 مطار قرب الدجال جيش لعصابات تابعة مؤقتة سيطرة على الهجوم

المريكي   للجيش  .التابع
عيار      -13 هاون قنابر ثلث لقوات       60إطلق التابعة المعامرة منطقة سيطرة على ملم

الصليبية   .المريكية
وغنم             -14 الدجال، جيش في آخرين وسبعة الغدر فيلق في ًا ناشط عشر ثلثة تصفية

بغداد      طريق على حديثة ّيارة  .الحلة -س
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ًا         -15 قنص التلة سيطرة في المشتركة القوات من جندي  .مقتل
ًا         -16 قنص التلة سيطرة في المشتركة القوات من جندي  .هلك
ًا           -17 قنص التلة سيطرة في المشتركة القوات جنود من جندي على  .القضاء
ًا         -18 قنص التلة سيطرة في المشتركة القوات من جندي  .هلك
الصويرة          -19 منطقة في والوثنية الصليبية القوات لدى بارز جاسوس  .تصفية
عيار       -20 الهاون قنابر من مجموعة الدجال       120إطلق جيش معاقل أهم أحد على ملم

المحمودية   منطقة  .في
الـ      -21 وقذائف والمتوسطة الخفيفة بالسلحة تابعتين    )RPG( الهجوم سيطرتين ضد

التلة            وسيطرة القائد، نهر من بالقرب الثالث الجسر سيطرة عند المريكية للقوات
منهم          العديد وجرح مقتل إلى أّدى مما السمرة، منطقة  .في

:  ديالى ولية ماناطق لبعض الخإباري التقرير# 

الـ      -22 وقاذفات والمتوسطة الخفيفة بالسلحة تابعة     )RPG( الهجوم أرتال أربعة على
هلك             عن أسفر مما الحديد، منطقة من متفرقة أماكن أربعة في المشتركة للقوات

همر         نوع آليات عدة وإعطاب منهم، كبير عدد  .وإصابة
للحرس           -23 التابعة الهمر آليات من رتل على والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم

الحديد    منطقة في  .الوثني
الوثني          -24 للحرس تابعة دوريات ثلث على والمتوسطة الخفيفة بالسلحة الهجوم

بغداد   طريق  .على
الوثني،             -25 الحرس في آخر وجندي المرتدة، الشرطة في ضابط في الله حكم تنفيذ

بغداد   أسلحتهموغنم  طريق  .على
الدفع،             -26 رباعية ّيارة س وغنم الدجال، جيش من عناصر أربعة في الله حكم تنفيذ

المال      ىوأخر من كبير ومبلغ ببغداد . حديثة
بندقيتين       "  "     -27 وغنم الغالبية، منطقة في بدر الغدر فيلق من عناصر ثلثة هلك

المال    من كبير  .ومبلغ
الشخصية        -28 ّيارته س وغنم الدجال، جيش عناصر أحد  .تصفية
بغداد          "  "   -29 طريق على بدر الغدر فيلق من عناصر خمس في الله حكم  .تنفيذ
القوات             -30 يضم الذي المطار سيطرة في ًا قنص الردة حرس من جنود ثلثة مقتل

الصليبية   .الجوية
عيار     -31 هاون قنبرتين الجوية        60إطلق القوات يضم الذي المطار سيطرة على ملم

 .الصليبية
استراتيجي            -32 مكان في لهم ًا مقر الصليبيون يتخذها التي المباني أهم أحد نسف

بعقوبة    مدينة من  .بالقرب
روز             -33 بلد منطقة في أوكارهم أحد وتدمير الدجال، جيش من عناصر ثمانية  .تصفية
همفي  -34 متنه         تدمير على كان من جميع وهلك بالكامل المريكي منطقة  للجيش في

 .الرحمة -الكاطون 
همر  -35 المريكي  تدمير منطقة         للجيش من بالقرب فيه كان من جميع وهلك بالكامل
 .نيسان  "7" 
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مدرعة  -36 متنها         تدمير على كان من جميع وهلك بالكامل المريكي تقاطع  للجيش في
والجسور   .الطرق

السادة       -37 منطقة في ًا قنص أمريكي جندي  .هلك

الّشيخ    "   -    "     بها أمر والتي ، للعرض الثأر غزوة َكرامة ال ُخطة ِضمن الَعَمليات هذه َتأتي و
السلمية   "   " -       - . الِعراق َدولِة ِفي المؤمنين أِمير الله حفظه البغدادي ُعَمٍر  أبو

 الســـنة أنصـــــار بيانات

همر  - 1 متنه        تدمير على كانوا صليبيين أربعة وهلك بالكامل المريكي في للجيش
. العوينات

بغداد         استهداف- 2 جنوب الدورة في ناسفة بعبوة المريكية للقوات . همر
بغداد        استهداف- 3 غرب السريع الطريق على الردة حرس . قوات
عسكرية   - 4 مؤن ناقلة منهم     تدمير اثنين وهلك المريكي تكريت  للجيش . غرب
فيه      همر  استهداف- 5 من وإصابة ومقتل الوثني بغداد    للحرس غرب السريع الخط على
.

ببغداد           - 6 العدل حي قرب السريع الخط على وهلكه المغاوير من جندي . قنص
الردة   - 7 لحرس همر متنه        تدمير على كان من جميع وهلك الطريق بالكامل على

بغداد   غرب . السريع
بغداد          - 8 غرب عبوة بتفجير عجلتهم وإعطاب الحرس من عدد وجرح . مقتل
أمريكي  استهداف- 9 فيه    همر من وإصابة بغداد     ومقتل غرب السريع الطريق . على

بغداد          - 10 غرب سيطراتهم أحدى في كان الداخلية مغاوير من مرتد . قنص
ببغداد         - 11 الجادرية جسر على قناصة بنيران المغاوير من مرتد . قتل
بحديثة         - 12 السدة قرب للصليبيين مقر على عنيف بهجوم وجرحى . قتلى
حديثة         - 13 طريق على طاقمها كل ومصرع بالكامل صليبية مدرعة . تدمير

:  ديالى في العسكرية العمليات لبعض # توضيح

وذلك         - 14 بهرز في المريكية القوات مقر على غزوة الخفيفة  باستخدامتنفيذ السلحة
للقوات          مدرعتين تدمير الله بفضل النتائج وكانت الهاون ومدافع والمتوسطة

أصابهم ,           قاذفة بصاروخ ضربهم بعد صليبيين جنود عشرة مقتل إضافة الصليبية
وانسحب    هذا والمنة    الخوةمباشرة الحمد ولله . بسلم

بهرز      اشتباكات- 15 في المريكية القوات المتوسطة    باستخداممع السلحة أنواع شتى
والثقيلة .

الصاروخية         - 16 بالقاذفات التحرير منطقة في المريكية القوات مقر على هجوم
والمتوسطة    . الخفيفة الرشاشة والسلحة
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ومقتل            - 17 إعطابها إلى أدى مما بهرز في أمريكية مدرعة على ناسفة عبوة تفجير
عليها   . من وجرح

هلكه             - 18 إلى أدى مما مباشرة الصابة وكانت بعقوبة في الردة حرس من جندي قنص
الفور  . على

ومقتل            - 19 تدميرها إلى أدى مما البزايز في أمريكية مدرعة على ناسفة عبوة تفجير
عليها   . من  وجرح

إلى             - 20 أدى مما مباشرة الصابة وكانت بعقوبة مدينة في الردة حرس من جندي قنص
الفور   على . مقتله

كنعان          .- 21 منطقة في الدجال جيش عناصر أحد من بندقية غنم
كنعان          .- 22 بمنطقة فيه ناسفة عبوة بتفجير مرتد عميل بيت تدمير
بنجاح            .- 23 أهدافها إصابة تم هاون قذائف بسبع كنعان في رافضية قرية قصف
البزايز         .- 24 في سيارته وغنم الدجال لجيش ينتمي رافضي قتل

 الراشدين جيش بيانات

متنه         تدمير - 1 على كان من جميع وهلك بالكامل المريكي للجيش البوحشمة  همر في
.

البوحشمة     - 2 في المريكية للقوات همر . إعطاب
المريكية   - 3 للقوات همر فيه    إعطاب من وإصابة العظمية  ومقتل . في
أمريكية  - 4 مدرعة فيها    إعطاب من وإصابة العظمية  ومقتل . في
الجوية   - 5 البكر قاعدة عيار     قصف هاون قنابر .ملم  82بأربع
بلد      - 6 قضاء في المريكية القوات مقر عيار     قصف هاون قنابر .ملم  82بست

 العادل القصاص كتائب بيانات

الغزالية      - 1 في الوثني للحرس سيطرة على . الهجوم
الكسرة     - 2 في الداخلية لوزارة سيارة . إعطاب
العظمية     - 3 في الداخلية لوزارة مونيكا . إعطاب
فلسطين      - 4 شارع في الداخلية لوزارة سيارة . إعطاب
القاسم       - 5 محمد طريق على الداخلية لمغاوير سيارة . إعطاب
الصلي     - 6 في الوثني للحرس سيارة خ . تدمير
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 السإلماية العراق دولة بيانات

في     "  "       المرتدين مراكز احد على بالهجوم الله اعزها السلمية العراق دولة جنود قام
ولية        ضمن الكرمة ناحية في الشهابي كل      النبارمنطقة بمساعد الهجوم تم ولقد ،
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واستمر            معهم واشتبكوا ، والسناد الناسفة العبوات زرع ومفارز القتحام كتائب من
و           الخسائر حجم يعرف ولم ، ساعة نصف من أكثر بالحصيلة سالشتباك نوافيكم

الله       شاء إن بعد فيما والمنة    .,النهائية الحمد  ولله

:  الدين صلحا لولية الخإباري التقرير# 

سامراء          .-1 مدينة في الصناعي الحي في أمريكي جندي قنص
أمريكي  تدمير -2 فيه   صهريج من بيجي       .وهلك مدينة في السكك حي قرب
متنه           -3 على كان من جميع وهلك بالكامل المريكي للجيش همر مدينة  تدمير وسط

. بيجي
للموساد    تدمير -4 تابعة متنها       بهبهان على كان من جميع وهلك بالكامل السرائيلي

هونداي   . طريق في
بيجي           .-5 مدينة في المرتدة السرية للشرطة تابعة سيارة مع الشتباك
متنه           -6 على كان من جميع وهلك بالكامل الوثني للحرس همر في   تدمير الحجاج قرب

بيجي  . مدينة
بهبها    "-7 نوع سيارة بالكامل"        نتدمير الصليبيين من تعمل التي الشركات لحماية تابعه

في     هونداي طريق يجي .بفي
بيجي     -8 شرطة مديرية عيار    بأربعقصف هاون ملم . 82قذائف
ا   تدمير -9 لنقل تابع لسيارة على      للبيشمرك ةسمنت كان من جميع وهلك بالكامل ة

الحجاج   .متنها قرب
متنه           -10 على كان من جميع وهلك بالكامل المريكي للجيش همر مصفى  تدمير داخل

بيجي .
متنه           -11 على كان من جميع وهلك بالكامل المريكي للجيش همر طريق  تدمير في

بيجي    . مدينة في هونداي
بيجي         -12 مدينة في الصناعي الحي قرب أمريكي جندي .  قنص
برتبة             -13 وهو تكريت شرطة لقيادة التابعة القضائية الشرطة مدير في الله حكم تنفيذ

. عقيد

الّشيخ    "   -    "     بها أمر والتي ، للعرض الثأر غزوة َكرامة ال ُخطة ِضمن الَعَمليات هذه َتأتي و
السلمية   "   " -       - . الِعراق َدولِة ِفي المؤمنين أِمير الله حفظه البغدادي ُعَمٍر  أبو

 الســـنة أنصـــــار بيانات

وهلك     - 1 بالكامل شرطة سيارة بغداد     أربعةتدمير في شجاعة بعملية . مرتدين
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ب - 2 ببغداد          ثمانيةالفتك الجمهورية شارع في بهجوم الدجال مقتدى جيش من . مرتدين
الموصل        - 3 في بهجوم طاقمها كل ومقتل صليبية همر . إعطاب
بغداد        استهداف- 4 وسط العظمية منطقة قرب المرتدة للشرطة . دورية
الموصل         - 5 في بهجوم عليها من وجرح ومقتل للشرطة سيارة . إعطاب
الوثني همر  عطابإ- 6 فيه    للحرس من وإصابة ببغداد    ومقتل الكريعات طريق . على

 العادل القصاص كتائب بيانات

من أ اغتيال- 1 منظمة  ثنين الخالص   "بدر الغدر  "عناصر . في
الوثني   - 2 للحرس همر فيه    إعطاب من وإصابة الخالص    ومقتل طريق . بعقوبة -على
صاروخين - 3 نوع   ( إطلق ديالى       )C 5 Kمن في الداخلية مغاوير مقر  . على
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بفضل          "   "   ينعم الله حفظه البغدادي عمر أبي أمرنا وولّي مولنا أن إلى الّمة نطمئُن
من              العلم وسائل تناقلته ما وإن السلمية، العراق دولة رعايا من أهله وسط الله
           " على  "    ًا شيئ تعالى الله ّدر ق ولو الصّحة، من له أساس ل فداه الله جعلنا مقتله خبر

رايته                تعلو ل جهادنا أن نؤمن ّننا ل ذلك عن العلن في نتوانى فلن الدولة قياديي أحد
ثمن               وأن الشهداء، بدماء إل ُتْروى ل ّنصر ال شجرة وأن الجنود، قبل القادة بدماء إل

والدماء     الشلء من كثير ّنصر ّلم   "     ": , ال وس عليه الله صلى الحبيب لمة كنِت ونقول
  . الّمة           ّنك وأ والستشهاد تعالى الله سبيل في الجهاد ُتِك سيم للناس، أخرجت أمة خير
الله              كلمة وتكون التوحيد راية تعلو أن إلى والفرسان القادة تنجبين زلِت وما الولود،
            } : ِإلّ  ْدَواَن ُع َفلَ ْا َتَهو ان ِإِن َف ّلِه ِل ّديُن ال ُكوَن َي َو َنٌة ْت ِف ُكوَن َت لَ ّتى َح ُلوُهْم ِت َوَقا العليا هي

 : البقرة  }[ ِلِميَن ّظا ال َلى ومغفرة]        193َع الدنيا في لنا كرامة وهو سمتنا، فالستشهاد ،
       } : ْيِه      َل َع ّلَه ال ُدوا َعاَه َما َدُقوا َص ِرَجاٌل ِنيَن ْلُمْؤِم ا ِمَن تعالى قال تعالى، بإذنه الخرة في

 : ] { الحزاب          ْبِديًل َت ُلوا ّد َب َوَما ِظُر َت َين ّمن ْنُهم َوِم َبُه َنْح َقَضى ّمن ْنُهم  . ]23َفِم
قارع             الذي الجبوري الله عبد أبي المجاهد الشيخ استشهاد خبر إليِك نزّف واليوم
النبّوة،             منهج على ودعا واجتهد، فجّد هذا، يومنا إلى الثمانينات أواسط منذ الباطل

لئم        لومة الله في يخاف ل داعية  . وكان
الثنين     ليلة منتصف الخر   13وفي بإنزال       1428ربيع القيام تعالى الله أعداء حاول هـ

الشيخ         "   "   ولكّن ، الله رحمه الجبوري محارب الشيخ فيه يتواجد الذي المنزل على جّوي
الثماني            جاوزت معركة في الصليب وجنود وآليات طائرات مع اشتبكوا معه ومن
البطولة           في المثلة أروع ّطروا وس السلم جنود فيها استبسل معركة ساعات،

سوى              الشيخ مع الذين الخوة عدد يكن فلم والُعّدة، العدد ّلة ق رغم والقدام والشجاعة
الصليب              ّباد ُع عند السر يرتضوا وأن دينهم في ّية الدن ُيعطوا أن رفضوا ولكنهم  ,أربعة،
الجوي،            القصف إلى فعمدوا الجبان، إنزالهم من العداء يتمكن ولم المعركة وانتهت
ًا،             جميع الله وتقبلهم لهم، ًا فهنيئ معه، ومن الجبوري الله عبد أبي الشيخ فاستشهد

ّيين       عل في ُنُزلهم ُيعلي أن الله  . ونسأُل
ّدمتم              ق بما لكم ًا هنيئ الله رحمه الشيخ ولهل الكريمة الجبور عشيرة من لهلنا ونقول

أكبادكم،             فلذات من قّدمتم بما قدركم ورفع رفعكم الله فإّن الشهداء، من وتقدمون
        " : كان     الجبوري الله عبد أبا فإّن واحتسبوا، اصبروا ويقول السلم ُيقرئكم أميرنا وإّن

بعملية              القيام على ألّح ولطالما الله، سبيل في بموت حياته يختم أن ُمناه، هذا
ّية "  . استشهاد

        "   "   : الصفوف،  ورص الكلمة جمع إل هّمه يكن لم الله تقبله شهيدنا إن لمتنا ونقول
مع    "   "   "   "    حينها واجتمع الغرباء سرايا لـ ًا أمير الله تقبله محارب الشيخ كان فقد

المطيبين،            حلف تشكيل الصّداح بصوته أعلن ثم المجاهدين، شورى مجلس في إخوانه
الرسمي             المتحدث ليكون عليه الختيار ووقع الرافدين أرض على السلم دولة بايع ثم

ّدين         ال هذا لخدمة ّدم ق ما على الله تقبله وذريته     باسمها، أهله في وبارك نشكر  , ، ّننا وإ
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ونعدها        "   "  ، الجبوري محارب الشيخ استشهاد بنبأ لنا مشاركتها على السلمية أمتنا
في             تلوح النصر بشارات وإن ُمسلم، كل قلب على الّسرور ُيدِخُل هي "  الفقبما وما ،

الشيخ           "     يقول كان كما الله بإذن الصليبي المارد روح بها ُنْزِهُق أخيرة موت رفسة إل
الله   رحمه التكلن    , محارب وعليه المستعان  . والله

لعملية**    في          توضيح والصليبيين المرتدين مراكز احد على الهجوم عن أعلنا أن بعد
ال           ولية ضمن الفلوجة مدينة شرق الكرمة ناحية في الشهابي فإليكم  أمنطقة ، نبار

النهائية    والحصيلة القتحام للمعركة  : كيفية
المحور             محورين من بدأت وقد مختلفة عيارات من هاون قنابر بقصف العملية بدأت

سبع              دخلت حيث الكرمة جهة من الثاني والمحور الفلوجة مدينة مدخل جهة من الول
استخدمت            قتال ومفرزتي جوي دفاع مفارز خمسة الفلوجة مدينة جهة من مفارز

مفارز            خمس فدخلت الكرمة جهة من وأما ، والثقيلة والمتوسطة الخفيفة السلحة
وأقتحم              ، للعدو المداد طرق وقطع عبوات نصب مع قتال مفارز وخمس جوي دفاع

            ، ونصف ساعتين لمدة والمرتدين الصليبيين مع واشتبكوا الدولة جنود قبل من المركز
مقتل      عن المباركة العملية واسر  ثمانية وأسفرت ًا  مرتدين مرتد وعشرين سبعة

وغنم        فيها من ومقتل للشرطة آلية خفيفة   خمس وتدمير أسلحة مع سيارات
دورية            على العبوات احدي انفجر وقد الصليبيين، من عدد وجرح وقتل ومتوسطة

أدى    مما والمنة        .ثلثة مقتل  إلىراجلة الحمد ولله ، الظالمين جزاء وذلك  مرتدين

 الســـنة أنصـــــار بيانات

بديالى          - 1 الكاطون منطقة في الهاون قنابر من بعدد المرتدين مقر . دك
بعقوبة        الشتباك- 2 في الحادية بسلح الردة حرس سيطرة . مع
بديالى         - 3 الكاطون منطقة في الحادية بسلح صليبية ألغام كاسحة . ضرب
بديالى       الشتباك- 4 المفرق في الردة حرس سيطرة . مع
متنه-           5 على كان من جميع وهلك بالكامل الوثني للحرس همر ببغداد   تدمير الكم . في
الهاون           - 6 قذائف من بعدد المفرق في للمرتدين التابع السريع التدخل مركز . قصف
عيار      - 7 هاون قذائف من عدد منطقة     ملم  82إطلق في والمجاري الماء دائرة على

الوثني     المفرق للحرس مقر .وهي
منفصلتين        - 8 دفعتين وعلى هاون قذائف من عدد اللوالوة  استهدفتإطلق خان

الدجال   جيش . معقل
بديالى           - 9 الزراعة في الردة حرس لصالح العملء أحد سيارة وحرق منزل . تهديم

أمريكي  - 10 همر فيه    إعطاب من وإصابة الكاطون  ومقتل . في
صليبي  - 11 همر متنه      تدمير على كان من جميع الكاطون  وهلك . في
بديالى        - 12 الكاطون في قاذفة بصاروخ صليبية ألغام كاسحة . ضرب
بديالى         - 13 الحديد سيطرة في الفور على وهلكه مرتد جندي . قنص
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بهجوم   - 14 وجرحى للمرتدين     واشتباكقتلى التابعة الحديد سيطرة . مع
بديالى         الشتباك- 15 الكاطون منطقة في الحادية بسلح الصليبية القوات . مع

 المجاهدين جيش بيانات

بديالى        - 1 المفرق في الهاون بقذائف الردة لحرس سيطرة . قصف
بيجي      - 2 مدينة في الصليبية القوات مقر . قصف
السفارة  - 3 الخضراء   المريكيةقصف المنطقة . في
المدائن      - 4 منطقة في الصليبية للقوات مقر . قصف
ببغداد       - 5 العامرية منطقة في الصليبية للقوات مقر . قصف
ببغداد       - 6 الدوانم منطقة في الصليبية للقوات مقر . قصف
ببغداد       - 7 المنصور فندق في الصليبية للقوات مقر . قصف
تكري     - 8 في الصليبية للقوات مقر ت . قصف

أبي  /       الشيخ المؤمنين لمير كلمة الفرقان مؤسسة
الله -   - حفظه عمر

http://www.up-f.org/x/mawllana.mp3

أبي  /       الشيخ المؤمنين لمير كلمة الفرقان مؤسسة
الله -   - حفظه عمر

http://www.up-f.org/x/mawllana.rm

السلم  /       دولة في الحرب لوزير كلمة الفرقان مؤسسة

http://www.up-f.org/x/abu_Hamza5.wma

دولة  /       في الشرعي للقاضي كلمة الفرقان مؤسسة
عالية -   جودة السلم

http://ia340916.us.archive.org/0/items/eerwwqq/ee.divx

دولة  /       في الشرعي للقاضي كلمة الفرقان مؤسسة
فقط -   صوت السلم

http://ia340903.us.archive.org/3/items/Sequen4/Sequen4.rm

لدولة  /      الوزارية التشكيلة إعلن الفرقان مؤسسة
عالية -   جودة السلم

http://www.up-f.org/x/wozra.divx

لدولة  /      الوزارية التشكيلة إعلن الفرقان مؤسسة
متوسطة -   جودة السلم

http://ia340934.us.archive.org/3/items/GFRRWE/m.rm



36

أبي  /       الشيخ المؤمنين لمير كلمة الفرقان مؤسسة
الله -   - حفظه عمر

http://www.up-f.org/x/mawllana.mp3

أبي  /       الشيخ المؤمنين لمير كلمة الفرقان مؤسسة
الله -   - حفظه عمر

http://www.up-f.org/x/mawllana.rm

السلم  /       دولة في الحرب لوزير كلمة الفرقان مؤسسة

http://www.up-f.org/x/abu_Hamza5.wma

دولة  /       في الشرعي للقاضي كلمة الفرقان مؤسسة
عالية -   جودة السلم

http://ia340916.us.archive.org/0/items/eerwwqq/ee.divx

دولة  /       في الشرعي للقاضي كلمة الفرقان مؤسسة
فقط -   صوت السلم

http://ia340903.us.archive.org/3/items/Sequen4/Sequen4.rm

لدولة  /      الوزارية التشكيلة إعلن الفرقان مؤسسة
عالية -   جودة السلم

http://www.up-f.org/x/wozra.divx

لدولة  /      الوزارية التشكيلة إعلن الفرقان مؤسسة
متوسطة -   جودة السلم

http://ia340934.us.archive.org/3/items/GFRRWE/m.rm

لدولة  /      الوزارية التشكيلة إعلن الفرقان مؤسسة
ضعيفة -    جودة السلم

http://ia340934.us.archive.org/3/items/GFRRWE/mm.rm

لدولة  /      الوزارية التشكيلة إعلن الفرقان مؤسسة
الجوال -    امتداد السلم

http://ia340934.us.archive.org/3/items/GFRRWE/g.3gp

الديمقراطية  /   (   فيلم تقدم الفرقان مؤسسة
عالية ) -    جودة المريكية

http://ia340936.us.archive.org/0/items/REE6wW/1.divx

الديمقراطية  /   (   فيلم تقدم الفرقان مؤسسة
جوال ) -    امتداد المريكية

http://ia340936.us.archive.org/0/items/REE6wW/1-3.3gp

ولية  /        في نوعها من فريدة عملية الفرقان مؤسسة
الموصل 

http://202.75.33.137/uploads/11.rmvb

قتل  /   الفرقان وزارتي    20مؤسسة منتسبي من
عالية  -    جودة والدفاع الداخلية

http://ia350620.us.archive.org/0/items/rA43QA/20.divx

قتل  /   الفرقان وزارتي    20مؤسسة منتسبي من
متوسطة  -    جودة والدفاع الداخلية

http://ia350620.us.archive.org/0/items/rA43QA/20_N.rm
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لدولة  /      الوزارية التشكيلة إعلن الفرقان مؤسسة
ضعيفة -    جودة السلم

http://ia340934.us.archive.org/3/items/GFRRWE/mm.rm

لدولة  /      الوزارية التشكيلة إعلن الفرقان مؤسسة
الجوال -    امتداد السلم

http://ia340934.us.archive.org/3/items/GFRRWE/g.3gp

الديمقراطية  /   (   فيلم تقدم الفرقان مؤسسة
عالية ) -    جودة المريكية

http://ia340936.us.archive.org/0/items/REE6wW/1.divx

الديمقراطية  /   (   فيلم تقدم الفرقان مؤسسة
جوال ) -    امتداد المريكية

http://ia340936.us.archive.org/0/items/REE6wW/1-3.3gp

ولية  /        في نوعها من فريدة عملية الفرقان مؤسسة
الموصل 

http://202.75.33.137/uploads/11.rmvb

قتل  /   الفرقان وزارتي    20مؤسسة منتسبي من
عالية  -    جودة والدفاع الداخلية

http://ia350620.us.archive.org/0/items/rA43QA/20.divx

قتل  /   الفرقان وزارتي    20مؤسسة منتسبي من
متوسطة  -    جودة والدفاع الداخلية

http://ia350620.us.archive.org/0/items/rA43QA/20_N.rm

قتل  /   الفرقان وزارتي    20مؤسسة منتسبي من
الجوال  -   امتداد والدفاع الداخلية

http://ia350620.us.archive.org/0/items/rA43QA/20g.3gp

السلم  /       دولة في المجاهدين حرص الفرقان مؤسسة
المسلمين   دماء على

http://ia340925.us.archive.org/3/items/salama2/salama2.rm

للجيش  /      ألغام كاسحة تدمير الفرقان مؤسسة
بغداد    ولية في المريكي

http://ia340927.us.archive.org/0/items/kaseham2/kaseham2.rm

ولية  /       في أمريكية دبابة إعطاب الفرقان مؤسسة
النبار

http://ia340926.us.archive.org/0/items/ytMNB/B2.rm

الثالث  /       العدد الشهداء أعلم سير الفرقان مؤسسة
والثلثين

http://www.up-f.org/x/sear33.rar

النبار  /      ولية في استشهادية عملية الفرقان مؤسسة

http://www.up-f.org/x/istishhadia2.divx

ولية  /       في أمريكية مدرعة تدمير الفرقان مؤسسة
ديالى

http://ia350635.us.archive.org/3/items/QW123/QW123.rm
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قتل  /   الفرقان وزارتي    20مؤسسة منتسبي من
الجوال  -   امتداد والدفاع الداخلية

http://ia350620.us.archive.org/0/items/rA43QA/20g.3gp

السلم  /       دولة في المجاهدين حرص الفرقان مؤسسة
المسلمين   دماء على

http://ia340925.us.archive.org/3/items/salama2/salama2.rm

للجيش  /      ألغام كاسحة تدمير الفرقان مؤسسة
بغداد    ولية في المريكي

http://ia340927.us.archive.org/0/items/kaseham2/kaseham2.rm

ولية  /       في أمريكية دبابة إعطاب الفرقان مؤسسة
النبار

http://ia340926.us.archive.org/0/items/ytMNB/B2.rm

الثالث  /       العدد الشهداء أعلم سير الفرقان مؤسسة
والثلثين

http://www.up-f.org/x/sear33.rar

النبار  /      ولية في استشهادية عملية الفرقان مؤسسة

http://www.up-f.org/x/istishhadia2.divx

ولية  /       في أمريكية مدرعة تدمير الفرقان مؤسسة
ديالى

http://ia350635.us.archive.org/3/items/QW123/QW123.rm

الجبال  /   (    ) -  إلى العودة وتقدم تبدع الفرقان مؤسسة
عالية  جودة

http://ia340924.us.archive.org/2/items/HYgfAX/1.avi

الجبال  /   (    ) -  إلى العودة وتقدم تبدع الفرقان مؤسسة
متوسطة  جودة

http://ia340924.us.archive.org/2/items/HYgfAX/3.rm

الجبال  /   (    ) -  إلى العودة وتقدم تبدع الفرقان مؤسسة
الجوال  امتداد

http://ia340924.us.archive.org/2/items/HYgfAX/4.3gp

ولية  /       في للصليبيين همر تدمير الفرقان مؤسسة
ديالى

http://www.w-n-n.com/up/hummer014.divx
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