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 .الھجوم على عربة ھمر للحرس في شارع بغداد بمدینة الموصل  -١
 .تدمیر سیارة للشرطة المرتدة وقتل وجرح من علیھا بتفجیر عبوة في الحویجة  -٢
 .دینة الموصل قنص أحد عناصر البشمركة وھالكھ في م -٣
 . في الموصل  ملم٦٠ عیار  قذائف ھاونستدك مقر المرتدین في حي التنك ب -٤
 
 


 
 .  في األعظمیةة بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھتدمیر ھمر للقوات األمریكی -١
 . لصابونیة في ا بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھتدمیر ھمر للقوات األمریكیة -٢
 . في الكم ومقتل وإصابة من فیھا  مدرعة أمریكیةعطابإ -٣
 .  ملم٨٢بخمس قذائف ھاون عیار  قصف القاعدة األمریكیة في األعظمیة -٤
 . م  في الك بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھللقوات األمریكیة تدمیر ھمر -٥
 
 
 



 

 ٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

، ف  اْنطلق " كتیب ة االستش  ھادیین  "م  ن " ب  ارك اهللا ف  ي رجالھ ا  " انطلَ َق ف  ارٌس مغ واٌر ، وأح  د أبط  ال دول ة الع  راق اإلس المیة     
 غری ب  أب و وسط تجم ع للمتط وعین ف ي م ا یس مى ب الجیش العراق ي ف ي منطق ة          )  بھبھان ( نوع    من لینغمس بسیارتھ المفّخخة  

 یدیھ جموع الردة، ولقد تناقلت القنوات الفضائیة ھذه العملیة المباركة الكبیرة ولك نھم حرف وا   غرب والیة بغداد ، ودّمر اهللا على 
أكث ر م ن مئ ة     مرت د وإص ابة   مئة حجم الخسائر ھي مقتل ما ال یقل عن أن اإلسالمیة لألمةحجم الخسائر الحقیقي ، ونحن نؤكد        

، نس  أل اهللا أن یتقب  ل أخان  ا ف  ي "   عب  د ال  رحمنأب  و  "أخون  اة  آخ  رین بج  روٍح بلیغ  ة ، وق  د نف  ذ ھ  ذه العملی  ة المبارك   وخمس  ین
 .  وهللا الحمد والمّنة  الشھداء وأن یعلي ُنزلُھ في علّیین ، وأن یجعلھ من ورثة جّنة النعیم ،

 
بور المعروف  كریم شھالكذابألسلحة القّناصة على بیت المجوسي من الھجوم با" أدام اهللا ظلھا " مّكن اُهللا جنوَد دولة اإلسالم 

 . وهللا الحمد والمنة  ، ، مما أسفر عن سقوط العدید من أفراد حمایتھ الشخصیة - ال وّفقھ اهللا -" موفق الربیعي " بـ
 

في جانب الرصافة من والیة بغداد من القض اء عل ى الح ارس    " أعّزھا اهللا " مّكن اُهللا عناصر األمِن في دولة العراق اإلسالمیة   
  .دیر أمن حمایة بغداد، والذي یتزعم إحدى عصابات القتل والفساد ، وهللا الحمد والمنةالشخصي وُمرافق م

 
 الت ي  -من متابعة ورصد تحركات مدیر عام في وزارة النفط المزعوم ة  " أعّزھا اهللا " مّكن اُهللا عناصر األمِن في دولة اإلسالم        

   .وهللا الحمد والمنة،   الرصافة في على رأسھ الشخصیةتھ سّیاربنسف،  -ُیسیطر علیھا عصابات النھب والسلب المجوسیة 
 

م ن الھج وم باألس لحة الخفیف ة والمتوس طة عل ى موك ب م ن العج الت الرباعی ة           " أعّزھا اهللا " مّكن اهللا جنود الدولة اإلسالمیة   
یة في والی ة بغ داد، ویش غل    في حي القادس" نوري المالكي " الدفع التابعة لمسئول رفیع المستوى في حكومة حذاء الصلیبیین      

  . منصب كبیر في المنطقة الخضراء ، مما أسفر عن ھالكھ وجمیع أفراد حمایتھ الذین یحیطونھ من كل جانب وهللا الحمد والمنة



 

 ٤ 

 
 أح د أھ م المعاق ل التابع ة     -على مبنى وزارة الدفاع المزعومة " كراد " مّكن اُهللا جنوَد دولة اإلسالم من إطالق صاروخین نوع        

 . وهللا الحمد والفضل والمنة ،  ، وكانت اإلصابة مزلزلة ومؤثرة جدًا فیھم -للعصابات الصفویة المجوسیة 
 
 

#
 

  .اعترف على مجموعة كبیرة من الجرائم نحر أحد الجواسیس لصالح القوات الصلیبیة في منطقة السعدیة، وقد -١
 .كثیرة ، والذي اعترف على جرائم   تنفیذ حكم اهللا في جاسوس لدى الجیش األمریكي في مدینة بعقوبة-٢
، وال ذي یش كلون أخب ث الش بكات       تنفیذ حكم اهللا في خمسة عناصر من الجواسیس لدى الق وات الص لیبیة ف ي مدین ة بعقوب ة          -٣

  .ثیر من العملیات الجھادیة في المدینةالتي خّبرت على الك
  . تنفیذ حكم اهللا في أحد الجواسیس لدى القوات الصلیبیة في مدینة بعقوبة-٤
 . الصلیبیین في حي المھدیة وھو جاسوس بارز ومقاول لدى" عبد السالم عناد سھیل الكرطاني "  حز رقبة المدعو -٥
  .في حي المھدیة الثانیة ضمن منطقة الدورة" مود الغریري محمد حسن مح " لجاسوستنفیذ حكم اهللا في ا -٦
، وھ و جاس وس ل دى الص لیبیین ووزارة الّداخلی ة       على شارع أربعین ضمن منطقة ال دورة " معاذ الكرطاني "  نحر المدعو  -٧

  .كة جواسیس أخرى من زمرتھ الخبیثةالمزعومة، وقد اعترف على شب
في منطقة الدوانم، وھو جاسوس بارز لدى الصلیبیین والوثنیین، حیث " حسن الكرطاني خالد نعیم "  القضاء على المدعو -٨

  .اعترف على تبلیغھ على العدید من المجاھدین، وھو یسكن حي المھدیة الثانیة ضمن منطقة الدورة
  . تنفیذ حكم اهللا في أحد الجواسیس لدى القوات الصلیبیة وسط منطقة الدورة-٩

 خطیب الصحن الكاظمي المزعوم عند تق اطع الیوس فیة جن وب الوالی ة، وال ذي ُیَع د        ،الء الزندیق المجوسي اغتیال أحد وك -١٠
  . من أھم وأخبث المحرضین على قتل المسلمین األبریاء، وإلقاءھم على شوارع بغداد

ر ، مم ا أس ف    بغ داد -ة ل جیش الدجال في منطقة عویریج باألسلحة الخفیفة والمتوس طة عل ى طری ق الحل          ؤواستھداف مس  -١١
  . عن إصابتھ بجروٍح بلیغٍة جدًا

 
 

وتحذر دولة العراق اإلسالمیة كل من ُتَسِول ل ھ نفس ھ العب ث ب أمن ومق درات دول ة اإلس الم وإال ف إن العق اب الص ارم والقص اص               
 .. وسیكون مصیره كمصیر من قبلھ ، العادل سینالھ على ید رجال َأمِنھا األبطال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥ 

#
 

  . القضاء على ضابط أمریكي قنصًا في منطقة األعظمیة-١
  . مقتل أحد عناصر وزارة الداخلیة المزعومة، وإصابة آخرین بجروٍح بلیغة في منطقة الفضل-٢
  .، مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھم"بر علي أبو سیفین و قن"  االشتباك مع عناصر جیش الدجال في منطقتي -٣
  . مقتل جندي أمریكي قنصًا في منطقة األعظمیة-٤
  . إطالق رّمانتین ھجومیتین ضد تجمٍع للقوات األمریكیة الصلیبیة على شارع األخطل في منطقة األعظمیة-٥
  .على شارع القناة" بدر "  تصفیة أحد أبرز عناصر فیلق الغدر -٦
جی  ر عب  وتین ناس  فتین متت  الیتین ف  ي منطق  ة الش  عب، األول  ى ض  د مغ  اویر الداخلی  ة المرت  دة، والثانی  ة ض  د ق  وات الج  یش       تف-٧

  .األمریكي، مما أسفر عن إعطاب آلیتین لھم؛ ومقتل وجرح من كان فیھما
  . اغتیال قیادي في جیش الدجال، ومنتسب لمحافظة بغداد المزعومة-٨
  .یكیة تدمیرًا كامًال، ومقتل من كان فیھا، بتفجیر علیھا عبوة على الطریق العام الموصل للمعھد تدمیر آلیة صلیبیة أمر-٩

  .في جانب الرصافة" بدر "  تدمیر أحد أھم مقرات فیلق الغدر -١٠
  .قنصًا في منطقة الكاظمیة" بدر "  مقتل اثنین من أھم عناصر فیلق الغدر -١١
  .یش الدجال قنصًا في منطقة الدلفیة القضاء على ثالثة عناصر من ج-١٢
  . إحراق صھریج لنقل الوقود لصالح الجیش الصلیبي في منطقة الدلفیة-١٣
  . إعطاب آلیة نوع ھمر، وإصابة من كان فیھا، بإطالق علیھا صاروخ قاذفة أتبعھا وابٌل من الرصاص بسالح البیكا-١٤
  . ملم٨٢ون عیار  قصف أحد أھم معاقل جیش الدجال بأربع قنابر ھا-١٥
  . القضاء على أحد جنود ما یسّمى بمغاویر الّداخلیة وسط الفضل-١٦
  .في منطقة الدلفیة" بدر "  ملم على أحد أھم مقرات فیلق الغدر ٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -١٧
  . تصفیة أحد عناصر جیش الدجال في مقره وسط منطقة الكم-١٨
  . ملم على أحد أوكار جیش الدجال في منطقة الدلفیة٨٢یار  إطالق خمس قنابر ھاون ع-١٩
  .في حي البنوك" بدر "  نسف أحد أھم مقرات فیلق الغدر -٢٠
  . نسف أحد أھم المقرات التابعة لجیش الدجال في منطقة الزعفرانیة-٢١
  . تدمیر أحد أھم معاقل جیش الدجال وسط جانب الرصافة-٢٢
  .حرس الوثني قنصًا على جسر المثّنى القضاء على جندي من ال-٢٣
  . القضاء على ثالثة جنود من حرس الردة في جانب الرصافة وبمساندة بعض المسلمین-٢٤
  . مقتل جندّیَین من جنود الحرس الوثني وسط جانب الرصافة قنصًا-٢٥
 . ؛ وغنم سّیارتھ الشخصیة في منطقة األعظمیة"لواء الذئب "  تصفیة جندي من جنود -٢٦
  . نسف أحد أوكار جیش الدجال في منطقة العریفیة-٢٧

 
 
 
 
 
 
 



 

 ٦ 

#
 

 بن ادق آلی ة م ن   ، وخمس ة  " كل وك  "  تنفیذ حكم اهللا في خمسة عناصر من الشرطة المرتدة ، وغنم خمسة مسدس ات ن وع        -٢٨
  .نطقة السبتیةمن عناصر الشرطة المرتدة في م" كوف كالشن" وع ــن

  . الكاطونقربفي منطقة أم العظام تدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك خمسة صلیبیین كانوا على متنھ  -٢٩
  . في منطقة المفرقتدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك خمسة صلیبیین كانوا على متنھ -٣٠
  .مؤقتًا لھم بالقرب من مدینة بعقوبة نسف أحد المباني التي یتخذھا الصلیبیون مقرًا -٣١
 . تنفیذ حكم اهللا في أحد أبرز عناصر جیش الدجال ، وغنم سّیارتھ الرباعیة الدفع -٣٢
 تنفیذ حكم اهللا في أحد المرتدین الضالعین في تعذیب المسلمین في السجون الصلیبیة في منطقة خان اللوالوة ، وغنم كمیة -٣٣

  . سرقھا من المسلمین أثناء اعتقالھمكبیرة جدًا من أموالھ التي
  . الرحمة- في منطقة الكاطون تدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك أربعة صلیبیین كانوا على متنھ -٣٤
  . في المفرق ، وھالك وإصابة من كان فیھ للجیش األمریكي إعطاب ھمر-٣٥
 . في مدینة بعقوبة یین كانوا على متنھتدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك أربعة صلیب -٣٦
 . ملم على مبنى النقابة التي تضم القوات المشتركة ٦٠ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٣٧
 . ملم ٦٠ قصف مدیریة الماء والمجاري المغتصبة من قبل القوات المشتركة بثالث قنابر ھاون عیار -٣٨
  .نى مدیریة الشرطة الفدرالیة المرتدة بالقرب من منطقة التحریر ملم على مب٨٢ إطالق أربع قنابر ھاون عیار -٣٩
  ) .C 5 K(  قصف مطار القوات الصلیبیة في تقاطع القدس بصاروخین نوع -٤٠
 . ملم ٨٢ قصف أحد أھم معاقل جیش الدجال في منطقة خان اللوالوة بأربع قنابر ھاون عیار -٤١
 . ملم ٨٢رب من مدینة بعقوبة بأربع قنابر ھاون عیار  قصف إحدى سیطرات القوات المشتركة بالق-٤٢
 . ملم على أحد معاقل جیش الدجال في منطقة كصیرین ١٢٠ إطالق قنبرة ھاون عیار -٤٣
  . الھجوم على آلیة نوع زیل لحمل جنود الحرس الوثني المرتد ، مما أسفر عن ھالك وإصابة من كان فیھ-٤٤
 .، وجرح ثالث بسالح القّناصة في منطقة دّل عّباس  مقتل جندیین من الحرس الوثني -٤٥
 . على أحد مقرات الحرس الوثني في منطقة الخالص  )SPG 9(  إطالق صاروخ نوع -٤٦
 . ملم ١٢٠ قصف مقر الحرس الوثني في منطقة العظیم بمجموعة من قنابر الھاون عیار -٤٧
  . الخالصقرب في منطقة المجد  عناصر سیطرة مؤقتة مقتل أحد أبرز عناصر جیش الدجال ، وفرار عدد آخر من-٤٨
 . البقیة  الھجوم على سیطرة للشرطة المرتدة في منطقة المجد ، مما أّدى إلى ھالك شرطي مرتد؛ وجرح آخرین وفرار-٤٩
 . تدمیرًا كامًال ، وھالك كل من كان فیھا في منطقة الخالص  للجیش األمریكي كاسحة ألغام تدمیر-٥٠
على نقطة للتفتیش تابعة للحرس الوثني في مدینة الخالص " بدر " ر سّیارة مفّخخة یقودھا أحد عناصر فیلق الغدر  تفجی -٥١

 .، مما أسفر عن ھالكھ ومقتل جندیین من الحرس الوثني ، وجرح العدید اآلخرین ، وتدمیر السیطرة بالكامل 
  .تل كل من كان فیھا ، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة في مدینة الخالص تدمیر آلیة تابعة للحرس الوثني تدمیرًا كامًال ، ومق-٥٢
 . ملم ١٢٠ قصف مقر الحرس الوثني في منطقة الخالص الھاون عیار -٥٣
 ." سبعة نیسان "  ھالك جندي من جنود الحرس الوثني قنصًا في منطقة -٥٤

 
 
 
 
 



 

 ٧ 

#
 

 . في منطقة الجزیرة في مدینة الرمادي دمیر كاسحتي ألغام للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھما ت-٥٥
  . في منطقة البو بالي في جزیرة مدینة الرماديجمیع من فیھا بالكامل ومقتل تدمیر مدرعة للجیش األمریكي -٥٦
  . في جزیرة مدینة الرمادي وھالك جمیع من كان على متنھتدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل -٥٧
 . في منطقة البو بالي في جزیرة الرمادي دمیر كاسحتي ألغام للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھما ت-٥٨
 . في جزیرة الرمادي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا) برادلي ( تدمیر مدرعة من نوع  -٥٩
 . قنص شرطي مرتد في منطقة المالحمة في جزیرة الرمادي -٦٠
 . قنص جندي أمریكي في منطقة البو بالي في جزیرة الرمادي -٦١
 . في منطقة الجزیرة دمیر كاسحتي ألغام للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھما وإعطاب ثالثة ت-٦٢
 . في منطقة البو بالي في جزیرة الرمادي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھادمیر كاسحة ألغام للجیش األمریكي  ت-٦٣
 .بالكامل ومقتل من فیھا في منطقة البو بالي في جزیرة الرمادي " مدرعة برادلي" تدمیر آلیة أمریكیة نوع -٦٤
 . في الرمادي بالكامل ومقتل من فیھا في منطقة الجزیرة" مدرعة برادلي" تدمیر آلیة أمریكیة نوع -٦٥
 . وذلك في منطقة جزیرة الرمادي  بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا تدمیر سیارة تابعة للشرطة المرتدین-٦٦
 . في منطقة البو بالي في جزیرة الرمادي دمیر كاسحة ألغام للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا ت-٦٧
 . في منطقة البوبالي في جزیرة الرمادي ي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھتدمیر ھمر للجیش األمریك -٦٨
  . في منطقة الجزیرة في مدینة الرماديجمیع من فیھا بالكامل ومقتل تدمیر مدرعة للجیش األمریكي -٦٩
 .رمادي بالكامل ومقتل كل من فیھا في منطقة البو بالي في جزیرة ال" ھمر" تدمیر آلیة أمریكیة نوع -٧٠
 . في منطقة البو بالي دمیر كاسحة ألغام للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا ت-٧١
 . في منطقة البو بالي في جزیرة الرمادي جمیع من فیھا بالكامل ومقتل تدمیر مدرعة للجیش األمریكي -٧٢
 . في منطقة البو بالي في جزیرة الرمادين كان على متنھمادمیر كاسحتي ألغام للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع مت -٧٣
  . في منطقة البو بالي في جزیرة الرماديدمیر كاسحتي ألغام للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھما ت-٧٤
 .یرة الرمادي  تدمیر سیارة تابعة للشرطة المرتدین تدمیر كامل وقتل كل من فیھا في منطقة البو بالي في جز-٧٥
 م ن   عشرةالرمادي ، مما أدى إلى إصابة االشتباك مع المرتدین الشرطة بمختلف األسلحة في منطقة البو بالي في جزیرة      -٧٦

  .المرتدین بین قتیل وجریح وتم غنم سالح رشاش متوسطة مع عتاد كالشنكوف ومخازن عتاد
ة الرمادي بمختلف األسلحة ، مما أدى الى حضور الطائرات األمریكیة  االشتباك مع المرتدین في منطقة البو بالي في جزیر-٧٧

 .خمسة عشر مرتدًا ما أدى إلى مقتل ما ال یقل عن لمساندة المرتدین وقامت بالقصف على موقع المرتدین سھوًا م
 

#
 

  ."قرة تبة " اني المرتد في منطقة لكردست اغتیال أحد القیادیین البارزین في الحزب ا-٧٨
  . تفجیر عبوة ناسفة على دوریة تابعة للحرس الوثني في منطقة السعدیة، مما أسفر عن تدمیر آلیة-٧٩
  . تفجیر عبوة ناسفة على دوریة راجلة تابعة للحرس الوثني في منطقة السعدیة، مما أسفر عن مقتل وجرح من كان فیھا-٨٠
  . خانقین، مما أّدى إلى تدمیر آلیة-ة ناسفة على دوریة تابعة للشرطة المرتدة على طریق السعدیة  تفجیر عبو-٨١
  . تدمیر أحد أھم األوكار التابعة للقوات المشتركة على طریق اإلمام ویس-٨٢
  .ى طریق مندلي ھالك أربعة جنود من الحرس الوثني، وجرح خامس بجروٍح بلیغة، وتدمیر عجلتھم الرباعیة الدفع عل-٨٣
  . ملم على مقر الحرس الوثني في منطقة الْعظیم١٢٠ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٨٤
  ) .SPG 9(  قصف أحد مقرات الحرس الوثني في مدینة الخالص بصاروخ نوع -٨٥



 

 ٨ 

  . ملم على إحدى ثكنات الحرس الوثني في منطقة الخالص٦٠ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٨٦
  . ملم على تجمٍع للحرس الوثني في مدینة الخالص٦٠ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٨٧
  . قنص جندي من حرس الردة كان على سطح إحدى الثكنات العسكریة التابعة لھم في مدینة الخالص-٨٨
  . على مقر الحرس الوثني في مدینة الخالص )SPG 9(  إطالق صاروخ نوع -٨٩
  .یة تابعة لحرس الردة تدمیرًا كامًال، ومقتل جمیع من كان فیھا في منطقة التحویلة تدمیر آل-٩٠
  . اغتیال أحد عناصر جیش الدجال في مدینة الخالص-٩١
  . ملم على أحد مقرات الحرس الوثني في مدینة الخالص٦٠ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٩٢
  . ملم على أحد أھم معاقل جیش الدجال في منطقة شویخات القریبة من الخالص٨٢ إطالق عدد من قنابر الھاون عیار -٩٣
  . ملم٨٢ قصف مبنى مدیریة الشرطة المرتدة بثالث قنابر ھاون عیار -٩٤
  . ملم٨٢ قصف مقر الحرس الوثني في منطقة تقاطع القدس بالقرب من منطقة الكاطون بخمس قنابر ھاون عیار -٩٥
  ."بلد روز " الشرطة وسط قضاء  تصفیة أحد عناصر -٩٦
 .ن ع القدس القریبة من منطقة الكاطو ملم على مقر الحرس الوثني في تقاط١٢٠ إطالق قنبرة ھاون عیار -٩٧

 
 

یخ أب و ُعمَ ٍر البغ دادي      " غزوة الثأر للعرض -ُخطة الَكرامة " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     -" حفظ ھ اهللا  " ، والتي أمر بھ ا الشّ 
  . - المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة أِمیر

 
 


 
  .الھجوم على دوریة للشرطة المرتدة في حي الحدباء بالموصل -١
  . في الدور بسامراء )C 5 K ( خی صوارأربعدك مقر قوات الردة ب -٢
  .لالفتك بأحد عناصر البشمركة المرتدة ویعمل في مطار الموص -٣
  .قتلى وجرحى بھجوم على دوریة مترجلة للبشمركة في الموصل -٤
  .قتل عمیل لصالح قوات البشمركة المرتدة بحي المرور في الموصل -٥
 . ل  بكمین محكم في حي اإلخاء بالموصقتل مرتد من زمرة طالباني -٦
 
 


 
 . ملم ٨٢ بأربع قنابر ھاون عیار  زراعة خان بني سعدادیةإعدقصف مقر قوات الحرس الوثني في  -١
 .  ملم ٨٢ بست قنابر ھاون عیار قصف مقر قوات الحرس الوثني في اعدادیة زراعة خان بني سعد -٢
 
 
 
 



 

 ٩ 
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كتیبة االستشھادیین "  من  و "ھابارك اهللا فی"  عملیة استشھادیة نفذھا فارٌس مغواٌر ، وأحد أبطال دولة العراق اإلسالمیة -١
 الص لیبین  غمس بسیارتھ المفّخخة داخل مدیریة شرطة مدینة سامراء وبنایة ثانوی ة س امراء المقابل ة لھ ا والت ي یتخ ذھا      فان،  " 

والمرتدین مقرا لھم ، وقد رافق ھذه العملیة المباركة االشتباك مع األب راج الموج ودة للع دو لك ي یمكن وا ل ألخ االستش ھادي م ن            
 مرت دًا وھ الك   أربع ین  تدمیر البنایتین ومقتل أكثر م ن  إلىالدخول وفعال فقد تمكن األخ من تفجیر نفسھ بین البنایتین ، مما أدى   

نس أل اهللا أن یتقب ل أخان ا     ،) عدنان ثابت  (  الطاغوتوالملقب بالذراع األیمن للمرتد) عبد الجلیل ( لمدینة المدعو  قائد شرطة ا  
  . وهللا الحمد والمّنة في الشھداء وأن یعلي ُنزلُھ في علّیین ، وأن یجعلھ من ورثة جّنة النعیم ،

س امراء والت ي یتخ ذھا الص لیبیین والش رطة مق رًا لھ م بالقاذف ات          االشتباك مع الص لیبیین وق وات الش رطة ف ي بنای ة ثانوی ة           -٢
  .  األسلحة الخفیفة والمتوسطةإلىة واألحادیات باإلضاف

 فرض الصلیبیون طوقا على اإلخوة لیحاصروھم داخل المدین ة ،  أن االشتباك مع دوریة للصلیبیین قرب عمارة الشروق بعد     -٣
 .بالكامل وھالك جمیع من فیھا " ھمر "  إحراق آلیة نوعإلىوقد أدى االشتباك 

 إح  راق آلی  ة إل  ى االش  تباك م  ع دوری  ة للص  لیبیین ف  ي منطق  ة الحداح  دة باألس  لحة المتوس  طة والخفیف  ة ، وق  د أدى االش  تباك   -٤
 . وھالك جمیع من فیھا للصلیبیین وھي من نوع ھمر

  .ومقتل من فیھا" ھمر" إعطاب آلیة نوع إلىتباك  االشتباك مع دوریة للصلیبیین في منطقة حي القادسیة ، وأدى االش-٥
 حاولوا أسرھم أن قام الصلیبیون بمحاصرة سیارة لإلخوة في منطقة حي القادسیة بعد انسحابھم من منطقة االشتباكات وبعد -٦

 فقت ل ج راء   نحو الصلیبیین لی نغمس بحزام ھ الناس ف وس ط تجمعھ م ،     " كتائب االستشھادیین" اندفع لیث من لیوث الدولة من      



 

 ١٠ 

وت  دمیرھا بالكام  ل ومھ  د الطری  ق لإلخ  وة    " ھم  ر" ص  لیبیین ك  انوا داخ  ل آلی  تھم ن  وع     أكث  ر م  ن خمس  ة  العملی  ة المبارك  ة ھ  ذه 
وهللا  باالنسحاب بسالم ، نسأل اهللا أن یتقب ل أخان ا ف ي الش ھداء وأن یعل ي ُنزل ُھ ف ي علیّ ین ، وأن یجعل ھ م ن ورث ة جنّ ة النع یم ،              

  . الحمد والمّنة
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 . تدمیر مبنى مدیریة شرطة سامراء بالكامل -١
 . تدمیر مبنى ثانویة سامراء المقابلة لھا والتي یتخذھا الصلیبیون والمرتدین مركزا لعملیاتھم-٢
 . آلیات للصلیبیین وإعطاب آلیة رابعة  ثالث إحراق-٣
 .یة للمرتدین  آلخمسة عشر إحراق أكثر من -٤
 . ھالك قائد شرطة المدینة -٥
 . جندي من عباد الصلیب ثمانیة عشر ھالك أكثر من -٦
  . مرتدا كانوا داخل البنایتین  أربعین ھالك أكثر من-٧
 

" ، م  ن كتیب  ة   "ب  ارك اهللا بھ  ا وبرجاالتھ  ا   " انطل  ق ف  ارس م  ن فرس  ان المی  دان، ولی  ث م  ن لی  وث دول  ة الع  راق اإلس  المیة           
 لینغمس بحزامھ الناسف وسط تجمع كبیر للجیش األمریكي الصلیبي في منطقة الكّبة التابعة لمنطقة     فانطلق،   "ھادیین  االستش

الوقف في والیة بغداد، عندما كانوا في بدایة حملة غاشمة العتقال المسلمین األبریاء في المنطقة، فكّبر أخون ا المغ وار، وفجّ ر         
ما، وینكل بأعداء اهللا أشد التنكیل، بعدما اق تحم المك ان بس رعة ویص ل إل یھم، وق ّدم نح ره هللا        حزامھ الناسف فیھم، لیجعلھم حطا    

  . والدفاع عن حرمات المسلمین، حیث أسفرت العملیة المباركة عن مقتل أكثر من عشرین جندیًا صلیبیًا
 

وات األمریكی ة الص لیبیة وس ط مدین ة بعقوب ة ض من       م ن نص ِب كم یٍن محك ٍم للق      " أعّزھ ا اهللا  " وّفَق اُهللا جنوَد الدولة اإلس المیة   
" سترایكر "  على آلیة صلیبیة نوع مدرعة - تتضمن مواد شدیدة االنفجار -والیة دیالى، حیث انفجرت عبوة ناسفة كبیرة جدًا 

ي ُس ِمع دوی ھ ف ي    ، مما أّدى إلى تدمیرھا بالكامل ، وقد ت دحرجت آلی ٌة أخ رى م ن الن وع نفس ھ كان ت خلفھ ا؛ لش دة االنفج ار ال ذ                
جمیع أرجاء المدینة، و ُقِتل جّراءُه خمسة عشر جندیًا على األقل من عّباد الصلیب، وقد أعلن الجیش األمریكي عن مقتل ثمانیة 
فقط وصحفي كان بصحبتھم، وقد بقیت اآللیات تحترق لساعات متواصلة في المنطقة التي شھدت تدمیر ثالث م درعات أخ رى؛        

  .، وهللا الحمد والمنة میرًا كامًال في غضون یومین فقطألغام تدوآلیة نوع كاسحة 
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 . مما أّدى إلى إعطاب عدة آلیات  )٣٧(  الھجوم على دوریة أمریكیة من عدة آلیات على طریق الـ-١
 . ة المیكانیك، مما أسفر عن ھالك وإصابة جنود السیطرة سیطرة للحرس الوثني بالقرب من جسر منطقعلى الھجوم -٢
 .  أّدى إلى مقتل وجرح من كان فیھاالتابعة للقوات المشتركة، مما ) ٣٧(  الھجوم ضد سیطرة منطقة الـ-٣
 . مما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبیر من عّباد الصلیب ) ٣٧(  الھجوم ضد سیطرة للقوات الصلیبیة على طریق الـ-٤
 .  ملم على أحد مقرات الحرس الوثني في منطقة الریاض جنوب الوالیة٨٢طالق قنبرتین ھاون عیار  إ-٥
 .  سیطرة الحلیم التابعة للقوات المشتركة، مما أّدى إلى مقتل وجرح من كان فیھاعلى الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة -٦
 . مما أّدى إلى مقتل وجرح العدید منھم )٣٧( لوثني على طریق الـ الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة على مقر الحرس ا-٧
، وت دمیر   ) وفنك كالش   ( ن وع  م ن ، وبن دقیتین  ) PKC(  م ن ن وع    مقتل اثنین من عناص ر الش رطة المرت دة، وغ نم س الح        -٨

 . سّیارتھم الرباعیة الدفع، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة قرب مركز شرطة المحمودیة



 

 ١١ 

 . ، بالھجوم علیھا باألسلحة الخفیفة والمتوسطة واألسلحة القّناصة ومقتل وجرح من كان فیھریكي  أم إعطاب ھمر-٩
 .  أمریكي في منطقة عرب جبور قنصًا مقتل جندي-١٠
 .  القضاء على جندي أمریكي قنصًا في منطقة ھور الرجب-١١
 .  مقتل جندي من مغاویر الّداخلیة المرتدة قنصًا في حي آسیا-١٢
 .  حلة-اغتیال اثنین من أبرز عناصر جیش الدجال على طریق بغداد  -١٣
 .  ملم على سیطرة منطقة ھور الرجب التابعة للقوات المشتركة٦٠ إطالق قنبرة ھاون عیار -١٤
 .  القضاء على أربعة جنود من مغاویر الداخلیة المرتدة، بالھجوم على سیطرٍة لھم في منطقة العدوانیة-١٥
 . یین صلیبیین أمریكیین، وجرح عدد آخر، وإعطاب آلیتھم الھمر في منطقة العدوانیة ھالك جند-١٦
 .  القضاء على ضابط برتبة مالزم أول في الحرس الوثني في منطقة المیكانیك-١٧
 .  تصفیة جاسوس بارز لدى الموساد الصھیوني في منطقة المیكانیك-١٨
 .  اغتیال أحد عناصر جیش الدجال في حي آسیا-١٩
 .  ملم٦٠ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٢٠
 .  ملم٨٢ قصف مقر القوات األمریكیة في منطقة العدوانیة بقنبرتین ھاون عیار -٢١
 .  تفجیر عبوة ناسفة على آلیة أمریكیة نوع زیل لحمل جنود عّباد الصلیب، مما أسفر عن إصابتھ بأضرار بالغة-٢٢
 .غام، ومقتل وجرح من كان فیھا، بالھجوم على رتل تابع لھم في منطقة ھور الرجب  إعطاب آلیة صلیبیة نوع كاسحة أل-٢٣
 .  ھالك جندي أمریكي قنصًا في منطقة ھور الرجب-٢٤
 .  إعطاب شاحنتین صلیبیتین، ومقتل من كان فیھما على الطریق الدولي جنوب الوالیة-٢٥
 . ي منطقة الدیوانیةف" بدر "  مقتل اثنین من أبرز الناشطین بفیلق الغدر -٢٦
 .  إطالق صاروخ نوع كاتیوشا على مقر الحرس الوثني في منطقة الدیوانیة-٢٧

 

#
 

 .  مقتل ثالثة جنود أمریكیین ؛ وإصابة عدد آخر بجروٍح بلیغة ، بإطالق علیھم رّمانة ھجومیة في جانب الكرخ-٢٨
 .  اغتیال قیادیین بارزین في جیش الدجال في منطقة المنصور-٢٩
 .  القضاء على ضابط في مدیریة الجرائم الكبرى-٣٠
 .  ھالك جندّیَین صلیبیین ، بإطالق علیھم رّمانة ھجومیة قرب سیطرة بسكوالتة في جانب الكرخ-٣١
 . تركة ، مما أسفر عن ھالك وإصابة من كان فیھا رمي رّمانة ھجومیة على سیطرة نفق الشرطة التابعة للقوات المش-٣٢
 .  مقتل ثالثة جنود من الحرس الوثني قنصًا في منطقة العامریة-٣٣
 .  الھجوم مع قوات الحرس الوثني في سیطرة منطقة المنضمة، مما أّدى إلى مقتل وجرح من كان في السیطرة-٣٤
 . اب عجلتھم الرباعیة الدفع في حي القادسیة مقتل شرطي مرتد؛ وجرح آخرین بجروٍح بلیغة ، وإعط-٣٥
 .  القضاء على شرطي وإصابة باقي أفراد دوریة راجلة في حي القادسیة-٣٦
 .على شارع العمل الشعبي تدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك أربعة صلیبیین كانوا على متنھ  -٣٧
 .  على شارع المنضمة في منطقة العامریة للجیش األمریكي ومقتل وإصابة من فیھامدرعة  إعطاب-٣٨
 .  ھالك ثالثة جنود أمریكیین صلیبیین على األقل ؛ وجرح عدد آخر بجروٍح بلیغة في منطقة العامریة-٣٩
 .  في منطقة العامریة بتفجیر عبوة القضاء على جندي أمریكي على األقل، وإصابة آخرین بجروٍح بلیغة-٤٠
 . لھاون وبمختلف األعیرة الناریة على أحد أھم معاقل جیش الدجال في منطقة حي الجھاد إطالق مجموعة من قنابر ا-٤١
 . في حي دراغ" بدر "  اغتیال ثالثة عناصر من جیش الدجال في حي القادسیة، واثنین من عناصر فیلق الغدر -٤٢
 .  القضاء على جندي أمریكي قنصًا في منطقة العامریة-٤٣



 

 ١٢ 

 . یین ، وجرح عدد آخر منھم، برمیھم برّمانة ھجومیة في منطقة العامریة مقتل جندّیَین صلیب-٤٤
 .  الھجوم بسالح األنسفة على أحد أبراج الرصد والمراقبة في منطقة العامریة-٤٥
 . قصف مقر الحرس الوثني في منطقة المنصور بمجموعة من قنابر الھاون ؛ وبمختلف األعیرة الناریة -٤٦
 .  في منطقة المنصور على عجلة رباعیة الدفع تابعة لمنتسبین في المنطقة الخضراء تفجیر عبوة ناسفة-٤٧
 .  ملم على تجمٍع للجیش األمریكي في منطقة المنصور٦٠ الھجوم بقنابر الھاون عیار -٤٨

 
 

یخ أب و ُعمَ ٍر     " غزوة الثأر للعرض -ُخطة الَكرامة " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     -" حفظ ھ اهللا  " البغ دادي  ، والتي أمر بھ ا الشّ 
  . -أِمیر المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة 

 
 


 
  . صلیبیین بتفجیر عبوة في منطقة یثربثالثةتدمیر ھمر أمریكیة ومقتل  -١
  . قرب محطة بلد ملم٦٠ عیار  قذائف ھاونأربعدك سیطرة المرتدین ب -٢
  . عسكریة أمریكیة بتفجیر عبوة ناسفة بمنطقة عویناتإعطاب شاحنة -٣
  . في العوینات متفرقةل وتحول طاقمھا إلى أشالءتدمیر ھمر صلیبیة بالكام -٤
  . مرتدین وجرح عشرة آخرین في حي العامل ببغدادستةتناثر أشالء  -٥
 
 


 
  . في الموصلوھالك جمیع من كان على متنھا بالكامل تدمیر كاسحة ألغام للقوات األمریكیة -١
  .في الصابونیةبالكامل وھالك جمیع من كان فیھ  تدمیر ھمر للقوات األمریكیة -٢
 . ملم ٨٢ بعدد من قنابر الھاون عیار دك القاعدة األمریكیة في بعقوبة -٣
  .صل في المو بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا حرقًاتدمیر دبابة أمریكیة -٤
 . ل إطالق صاروخ سناب على القاعدة األمریكیة في الموص -٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

ق رب ح ي   " س وبر ك وبرا  "بإسقاط ط ائرة ص لیبیة ن وع    " اعزھا اهللا"قامت كتیبة الدفاع الجوي التابعة لدولة العراق اإلسالمیة    
ین ، وذلك بعد االشتباك معھا بسالح مضاد للطائرات ، ولقد شاھد جمیع الناس سقوط الطائرة على السكك ضمن والیة صالح الد

 تحطمھا بالكامل ومقتل كل من فیھ ا ، وقام ت الط ائرة الثانی ة ب الرد عل ى اإلخ وان مم ا أدى االش تباك معھ ا              إلىاألرض مما أدى    
م ، ٨/٥/٢٠٠٧ھ ـ المواف ق   ١٤٢٨ ربی ع الث اني   ٢٠وم الثالث اء   من حیث أتت ، وذلك صباح یإلىولكنھا لم تثبت طویال وفرت      

  .وهللا الحمد والمنة 
 

#
 

  .مما أّدى إلى إعطاب بعض اآللیات ) CIA( ـّیارات الرباعیة الدفع التابعة ل موكب من السعلى الھجوم -١
  .في منطقة المھدیة الثانیةألمریكي ومقتل وإصابة من فیھ تدمیر ھمر للجیش ا -٢
  . الھجوم على سیطرة الكفاءات التابعة للقوات المشتركة، مما أسفر عن ھالك وإصابة من كان فیھا-٣
  . ملم على أحد أھم معاقل جیش الدجال في منطقة أبي دشیر٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٤
 .منھم بعة للقوات المشتركة على طریق الدورة السریع، مما أّدى إلى مقتل وجرح العدید  االشتباك مع دوریة تا-٥
  . حیث كانوا في دوریة راجلة في المنطقة ، عجلة رباعیة الدفع تابعة للحرس الوثني وسط الدورةعلى الھجوم -٦
  .تل وجرح عدد كبیر منھم االشتباك مع دوریة للحرس الوثني على طریق الدورة السریع، مما أّدى إلى مق-٧
  . إعطاب صھریج لنقل الوقود لصالح الجیش األمریكي الصلیبي على طریق الدورة الرئیس-٨
  . إعطاب عجلة رباعیة الدفع تابعة لوزارة الّداخلیة وھالك وإصابة من كان فیھا، بالھجوم علیھا في منطقة الكفاءات-٩

  .لكفاءات القضاء على جندي وثني قنصًا في سیطرة ا-١٠



 

 ١٤ 

  . مقتل جندّیَین من مغاویر الّداخلیة وجرح عدد آخر منھم بجروٍح خطیرة، بالھجوم على سیطرتھم على شارع أربعین-١١
  . ملم على مقر الولید التابع للقوات المشتركة٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -١٢
  .في منطقة أبي دشیر" بدر " غدر  ملم على أحد أھم مقرات فیلق ال٨٢ إطالق قنبرتین ھاون عیار -١٣
 الھجوم باألس لحة الخفیف ة والمتوس طة عل ى س یطرة ش ارع أربع ین؛ وم ن االتجاھ ات األربع ة المحیط ة بالس یطرة، ولم دة                  -١٤

  .ساعتین متواصلتین، مما أسفر عن ھالك أكثر من أربعة جنود، وإصابة عدد كبیر منھم
  .مرتدة، وإصابة رابع بجروٍح بلیغة في منطقة الدورة القضاء على ثالثة عناصر من الشرطة ال-١٥
 . الھجوم باألسلحة القّناصة ضد أحد أبراج الرصد التابعة لمغاویر الداخلیة المرتدة، مما أّدى إلى ھالك وإصابة من كان فیھ-١٦
  . في منطقة الدورةیھمااخلیة، ومقتل وجرح من كان ف إعطاب عجلتین رباعیتي الدفع تابعتین لما یسّمى بمغاویر الّد-١٧
 . إعطاب سّیارة رباعیة الدفع تابعة لمغاویر الداخلیة، ومقتل وجرح من كان فیھا، بالھجوم علیھا على طریق الدورة -١٨
  . ومقتل وجرح من كان فیھاالسریع مما أّدى إلى إعطاب آلیة الھجوم على دوریة تابعة للحرس الوثني على طریق الدورة -١٩
  .ارة أحد عناصر جیش الدجال بعدما الَذ بالفرار على طریق الدورة السریع غنم سّی-٢٠
  . على الشارع الرئیس لمنطقة الشرطة للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھ تدمیر ھمر-٢١
  .في منطقة الشرطة" بدر "  نسف أحد أھم أوكار فیلق الغدر -٢٢
ودوریة تابع ة للح رس ال وثني، وس یطرة تابع ة للق وات        بع دوریات تابعة للقوات الصلیبیةر ضد أ   بمختلف األسلحة   الھجوم -٢٣

  .المشتركة في ستة أحیاء متفرقة من منطقة الدورة، مما أّدى إلى إعطاب أكثر من خمس آلیات؛ ومقتل وجرح من كان فیھما
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  .- والذي قّتل المسلمین على شارع حیفا بغیر حق - القضاء على أحد القّناصة الوثنیین في منطقة الفضل-٢٤
  . القضاء على جندي أمریكي قنصًا قرب شاطئ التاجي-٢٥
  . تدمیر آلیة صلیبیة أمریكیة نوع ھمر، ومقتل وجرح من كان فیھا، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة على شاطئ التاجي-٢٦
  . تدمیر عجلة رباعیة الدفع تابعة لمغاویر الداخلیة المرتدة، ومقتل وجرح من كان فیھا وسط الرصافة-٢٧
  .تدمیر آلیتھم الھمر، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة على شاطئ التاجي، ھالك وإصابة خمسة جنود صلیبیین، -٢٨
  . مقتل أحد عناصر جیش الدجال في جانب الرصافة-٢٩
  .من أھم مقرات جیش الدجال في جانب الرصافة تدمیر اثنین -٣٠
  . وسط الرصافة- أحد أھم معاقل جیش الدجال - نسف مبنى حسینیة-٣١
  . اغتیال جندیین من الحرس الوثني في منطقة األعظمیة-٣٢
 ."  رمضان ١٤"  القضاء على جندّیین من حرس الردة قنصًا، األول على شارع المشاتل، والثاني على جسر -٣٣
  .على شارع الرشید" بدر "  تصفیة ستة عناصر من فیلق الغدر -٣٤
  . غنم سّیارة تابعة لوزارة الداخلیة المزعومة، بعدما الَذ أصحابھا بالفرار في الرصافة-٣٥
  . تصفیة سبعة عناصر من جیش الدجال وسط منطقة الكسرة؛ واثنین آخرین في منطقة الوزیریة-٣٦
  .في منطقة الكم" بدر " ز الناشطین في فیلق الغدر  اغتیال اثنین من أبر-٣٧
  . ملم٨٢ قصف أحد أھم معاقل جیش الدجال في جانب الرصافة بأربع قنابر ھاون عیار -٣٨
  .في جانب الرصافة" بدر "  ملم على أحد مقرات فیلق الغدر ٨٢ إطالق سبع قنابر ھاون عیار -٣٩
  . على طریق محمد القاسم في منطقة الكمإصابة من فیھ ومقتل و للحرس الوثنيھمر تابعتدمیر  -٤٠
  . ملم على أحد مقرات الجیش األمریكي الصلیبي في منطقة األعظمیة٨٢ إطالق خمس قنابر ھاون عیار -٤١
  . تصفیة اثنین من عناصر جیش الدجال في منطقتي الوزیریة وحي القاھرة، وغنم سّیارتیھما الشخصیتین-٤٢
  .حد عناصر جیش الدجال قرب وزارة صوالغ المالیة، وغنم سّیارتھ الشخصیة القضاء على أ-٤٣



 

 ١٥ 

  .قرب معسكر التاجي الذي یسیطر علیھ الصلیبیون وھالك جمیع من كان على متنھا  تدمیر آلیة وثنیة تدمیرًا كامًال-٤٤
  . تدمیر أھم أوكار جیش الدجال في جانب الرصافة-٤٥
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 .في حي الجبیریة الثانیة شرق المدینة ) ھیثم عبد القادر( اغتیال المرتد -٤٦
 .األھل  تفجیره بعد إخراج تفخیخ البیت ثم تمموجودًا وفي حي العرموشیة ولكن لم یكن ) عبد الرزاق ( اقتحام بیت المرتد -٤٧
  .تفجیرهبام اإلخوة المدینة ولكن لم یكن موجد أي شخص وقفي حي الضباط وسط ) فوزي الرحماني( اقتحام بیت المرتد -٤٨
 . في طریق ھونداي  للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا كاسحة ألغامتدمیر -٤٩
 . قامت كتیبة القنص بقنص دوریة للصلیبیین في منطقة الضلوعیة -٥٠
 . وتكبیدھم خسائر فادحة لجنوبي االشتباك مع دوریة للصلیبیین على جسر الضلوعیة ا-٥١
 .بالكامل ) األطراف (  تدمیر ونسف مراكز الشرطة -٥٢
 . االشتباك مع دوریة للحرس الوثني التابعة لبلد باألسلحة الخفیفة والمتوسطة -٥٣
 .وأدى إلى إلحاق أضرار بالغة فیھم  نصب كمین للقوات األمریكیة في منطقة الضلوعیة وحصل االشتباك معھم -٥٤
  . قنص احد مرتدي قوات مغاویر الداخلیة في منطقة سامراء القدیمة قرب باب السور-٥٥
 . على طریق مكحول تدمیر زیل صلیبي لنقل الجنود بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھ -٥٦
 .  مقتل اثنان وجرح الثالثإلى قنص ثالثة أتراك كانوا مع رتل أمریكي في مدینة بیجي ، مما أدى -٥٧
 . قرب منطقة الحجاج في مدینة بیجي تدمیر زیل صلیبي لنقل الجنود بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھ -٥٨
 . قنص جندي أمریكي قرب الحي الصناعي في مدینة بیجي -٥٩
 . قرب قریة المزرعة في بیجي  أمریكیة وأدى ذلك إلى ھالك أربعة صلیبیین راجلةة على دوریةتفجیر عبوه ناسف -٦٠
 .بالكامل ومقتل من فیھا قرب منطقة الحجاج في مدینة بیجي " تریلھ"  تدمیر آلیة صلیبیة نوع -٦١
 طری ق ال عل ى  س یطرة  الخمس ین بنص ب م ا یق ارب    " اعزھ ا اهللا " قامت مجموعة كبیرة من مف ارز دول ة الع راق اإلس المیة         -٦٢

  : ، ومن حصیلة ھذه السیطرات سامراءو الدور العام بین
 .اء القبض على أحد جواسیس رئیس المجلس البلدي في سامراء وغنم سالحھ إلق -١
 . مالحقة مقدم یعمل في استخبارات تكریت بعد فراره من السیطرة، وإطالق النار علیھ وأصیب خاللھا بإصابات -٢
 . إلقاء القبض على أحد مسؤولي حكومة المالكي المرتدة ویشغل أكثر من منصب -٣
 .ومبالغ مالیة كانت معھم ) كیا(على اثنین من جیش الدجال وتم التنفیذ علیھم وغنم سیارتھم وھي باص نوع  إلقاء القبض -٤
 .ھ وتم تنفیذ حكم اهللا علی ن في الفعلة الشنیعة إلقاء القبض على أحد مرتدي الحرس الوثني ومن المشاركی-٥
 .الوثني وتم التنفیذ علیھ  إلقاء القبض على مسؤول البرج بسیطرة الدور التابعة للحرس -٦
 . التنفیذ على أحد أكبر مسؤولي االستخبارات في الدور في شقتھ بالمجمع -٧
 

#
 

  . القضاء على جندّیَین وثنیین ، بتفجیر عبوة ناسفة على دوریٍة لھم في منطقة المنصور-٦٣
  . ملم على مقر لالحتالل الصلیبي في جانب الكرخ٦٠مجموعة من قنابر الھاون عیار إطالق  -٦٤
  . ھالك أربعة جنود من الحرس الوثني ، وتدمیر آلیتھم تدمیرًا كامًال، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة في جانب الكرخ-٦٥
  .ى سیطرتھم في منطقة المنصور ھالك جندي وثني على األقل، وجرح عدد آخر من جنود حرس الردة، بالھجوم عل-٦٦
  . تدمیر عجلة رباعیة الدفع تابعة للحرس الوثني في جانب الكرخ، ومقتل وجرح من كان فیھا-٦٧



 

 ١٦ 

  . اغتیال ثالثة عناصر من جیش الدجال في منطقة المنصور-٦٨
  . إطالق مجموعة من قنابر الھاون على ثكنة عسكریة تابعة للحرس الوثني في منطقة المنصور-٦٩
  . ملم على ثكنة عسكریة تابعة للحرس الوثني في منطقة المنصور٦٠ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٧٠
  . تدمیر أحد أوكار جیش الدجال، وھالك ثالثة عناصر ُیعدون من أبرز الناشطین-٧١
  . تصفیة أحد جنود ما یسّمى بلواء الذئب وسط الكرخ-٧٢
  .جیش الدجال في منطقة المنصور اغتیال اثنین من عناصر -٧٣
 . إعطاب عجلة رباعیة الدفع تابعة للحرس الوثني في منطقة المنصور، ومقتل وجرح من كان فیھا -٧٤
  .دي الداو مقتل جندیین من جنود الحرس الوثني ، بالھجوم على سیطرتھم الكائنة في منطقة-٧٥
 .لمنصور ، مما أسفر عن ھالك وإصابة من كان فیھا  الھجوم على سیطرة تابعة للحرس الوثني في منطقة ا-٧٦
 . الھجوم على سیطرة تابعة للحرس الوثني في منطقة المنصور ، مما أسفر عن ھالك وإصابة من كان فیھا -٧٧
  .في أماكن متفرقة من جانب الكرخ" بدر "  تدمیر ثالث أوكار تابعة لجیش الدجال وفیلق الغدر -٧٨
  .  مما أسفر عن ھالك وإصابة عدد كبیر منھمولمدة ساعة كاملة الوثني في منطقة العامریةللحرس  الھجوم على سیطرة -٧٩

 
 

یخ أب و ُعمَ ٍر البغ دادي      " غزوة الثأر للعرض -ُخطة الَكرامة " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     -" حفظ ھ اهللا  " ، والتي أمر بھ ا الشّ 
  . - أِمیر المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة

 
 
 


 
  .الھجوم على أحد أوكار جیش الدجال في قضاء المدائن -١
  .الھجوم على سیطرة لحرس الردة في مدینة بعقوبة بدیالى -٢
  .تدمیر كاسحة ألغام صلیبیة ومقتل وجرح أفرادھا في بعقوبة -٣
  .مھا في الراشدیةتدمیر سیارة للمخابرات األمریكیة وھالك كل طاق -٤
  .قتلى وجرحى بھجوم محكم على الصلیبیین في مدینة الموصل -٥
  .ھجوم على مقر للشرطة المرتدة في مدینة بعقوبةبقتلى وجرحى  -٦
  . مع سیطرتھم في دیالىاالشتباكمن الشرطة المرتدة بعد أربعة مقتل  -٧
  .قنص عنصر من حرس الردة وھالكھ فورًا في بعقوبة -٨
  . من مرتدي الحرس قنصًا ومصرعھم فورًا في دیالىاثنینل تق -٩

 . د فضي بكمین محكم في السیدیة ببغداقتل أحد عناصر جیش الدجال الرا -١٠
 
 
 
 
 
 



 

 ١٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ق ل اآللی ات ف ي منطق ة الھاش میات القریب ة م ن        م ن إس قاط مروحی ة أمریكی ة لن    " أعّزھ ا اهللا  " مّكن اُهللا جنود الدول ة اإلس المیة       
مدینة بعقوبة ضمن والیة دیالى، فقد تم استھدافھا بأسلحة الدفاع الجوي المطّور، مما أسفر عن اشتعال النار فیھا بشكل ھائل،        

، وهللا م  ٢٠٠٧ / ٥ / ٦وقد بقیت تترنح ف ي الج و إل ى أن ارتطم ت ب األرض متھش مًة أجزاءھ ا، وذل ك ف ي ی وم األح د المواف ق               
  . الحمد والمنة

 
اْنطلق لیقتحم بشاحنتھ المفّخخة مقر وزارة الداخلیة لم ا  ف، " كتیبة االستشھادیین " انطَلَق أٌخ َكریٌم، ولیٌث من لیوِث الحقِّ من   

ف أثخن ف یھم أیم ا     الكثیر من الحواجز ونقاط التفت یش ،  - بفضل اهللا تعالى - اجتاز في أربیل ، بعد أن )إقلیم كردستان  ( ـسمى ب ی
 م ن المس ؤولین الرفیع ي    ١٦ مقتل وجرح العشرات م ن المرت دین ، بی نھم أكث ر م ن      إلىإثخان ، حیث أدت ھذه العملیة المباركة  

م ن أھ م مق رات ال ردة والعمال ة       المستوى في الوزارة ، باإلضافة ال ى ح دوث أض رار كبی رة ج دًا ف ي مبن ى ال وزارة والت ي تعتب ر             
 المرت  دة م  ع البش  مركة ، وت  أتي ھ  ذه العملی  ة المبارك  ة ردًا عل  ى مش  اركة ق  وات  ) البرزان  ي والطالب  اني  (یھ  ودالتابع  ة إلذن  اب ال

 ، ولق  د س  بق لدول  ة الع  راق اإلس  المیة أن ح  ذرت عناص  ر   )خط  ة أم  ن بغ  داد( ـ فیم  ا یس  مى ب   الك  افرةحكوم  ة الم  الكي الص  فویة
 )زاني الطالباني والبر (للمشاركة في الخطة األمنیة ، ونقول إلذناب الیھود  والیة بغداد إلى الكردیة من إرسال قواتھم البشمركة

 للمزید من مثل ھذه العملیات ، ولن نكف عنكم حتى تس حبوا  - بعون اهللا -أبشروا بما یسوؤكم فأن جنود دولة اإلسالم قد أعدوا      
 أھلنا في كردستان العراق ، یا أحفاد صالح الدین ، مرتزقتكم من والیة بغداد ، وتكفوا عن مناصرة الصلیبیین والصفویین ، ویا

 الص فویة  -ال ت رون الحمل ة الص لیبیة   أ ، !!؟ متى ُتخدعون بدعاوى القومیة الجاھلیة على أیدي عمالء الیھ ود والص لیبیین ؟    إلى
  ، فولى اهللا علیھ وسلمصعلى أھل السنة في العراق ، فمتى تستفیقون وتنھضون من نومكم وسباتكم ، فاهللا اهللا في أمة الحبیب 

  .  ، و نسأل اهللا أن یتقبل أخانا في الشھداء ، وهللا الحمد والمّنة واالستمساك بھ دینكمإلىاهللا ال عز لكم إال في الرجوع 



 

 ١٨ 

 
ة كبی رة  ، بتفجیر علیھ ا عب وة ناس ف    ؛ وُقِتل فیھا أكثر من أربعة عشر جندیًا أمریكیًا تدمیر آلیة صلیبیة نوع مدرعة تدمیرًا كامالً    

 وص لت بعض ھا إل ى     ، أو یزیدجدًا مصنوعة من مواد حدیثة؛ شدیدة االنفجار، جعلت اآللیة الُمدّمرة أكثر من ألفین قطعة حدیدیة       
 فق د تن اثرت أجس ادھم العفن ة ف ي       ، وطاقم اآللیة من عّباد الص لیب ل م َیُع د لھ م ش یئًا یُ ذكر       ،االنفجارمناطق بعیدة جدًا من مكان      

  . ، وهللا الحمد والمنة التحریر وسط مدینة بعقوبة ضمن الوالیةسماء منطقة 
 

ب  الھجوم باألس  لحة " بع  ون اهللا " ، ف  ي كم  یٍن محك  ٍم لھ م ، حی  ث ت  ّم   القض اء عل  ى أكث  ر م  ن ثالث  ة عش  ر جن دیًا أمریكی  ًا ص  لیبیاً   
، فب رز إل یھم   "أعّزھ ا اهللا  " ی الى  الخفیفة والمتوسطة على تجمٍع لھم في منطقة جرف الملح وسط مدینة بعقوب ة مرك ز والی ة د     

جنوُد الدولة بقلوٍب ال تفتتھا الجبال، وأمطروھم بوابٍل من الرصاص، مم ا أس فر ع ن مقت ل أكث ر م ن ثالث ِة عش ر جن دیًا أمریكی ًا               
  . وهللا الحمد والمنة ، على األقل، وولى اآلخرون من عّباد الصلیب مھطعین؛ وأفئدتھم ھواء

 
اغتی ال اثن ي عش ر جن دیًا راج ًال م ن        ق اموا ب  محك ٍم وج ريء للغای ة؛ عن دما     أن وّفقھم إلى كمینٍ ولة اإلسالم دفتح اهللا على جنوِد     

 . الحمد ، وهللا   وسط مدینة بعقوبة بوالیة دیالىعّباد الصلیب لیسقطوا قتلى مضّرجین بدمائھم العفنة على أرض منطقة التحریر
 

من تنفیذ حكم اهللا في المراف ق الشخص ي ل رئیس    " بارك اهللا بھا وبرجالھا " إلسالمیة مّكن اُهللا عناصر األمِن في دولة العراق ا     
  . مجلس القضاء في المحكمة المركزیة في منطقة الدورة، وهللا الحمد والمنة

 

#
 
 .في حي المھدیة الثانیة، وھو جاسوس بارز وعمیل لدى القوات األمریكیة " محمد فلك رغیف "  في المدعو  تنفیذ حكم اهللا-١
  . تصفیة مترجمة وجاسوسة لدى القوات الصلیبیة في منطقة الفضل-٢
  . اغتیال جاسوسة بارزة لدى القوات الصلیبیة في جانب الرصافة-٣
  .ى القوات الصلیبیة في جانب الرصافة تنفیذ حكم اهللا في شرطیة وجاسوسة لد-٤
  . القضاء على أحد أبرز الجواسیس لدى القوات الصلیبیة في منطقة األعظمیة-٥
  . تنفیذ حكم اهللا في جاسوس لدى مغاویر الداخلیة المرتدة والقوات الصلیبیة-٦
 

 اإلس الم وإال ف إن العق اب الص ارم والقص اص      وتحذر دولة العراق اإلسالمیة كل من ُتَسِول ل ھ نفس ھ العب ث ب أمن ومق درات دول ة         
 .. وسیكون مصیره كمصیر من قبلھ ، العادل سینالھ على ید رجال َأمِنھا األبطال 

 
#
 

 .  مدینة بعقوبة في مكانین متفرقین من ھمرین تابعین للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھما تدمیر-١
 .  اغتیال أحد عناصر جیش الدجال وسط مدینة بعقوبة-٢
 .  إصابة جندّیَین أمریكیین بجروٍح خطیرة ، برمي رّمانة ھجومیة على آلیة نوع ھمر في مدینة بعقوبة-٣
 .  إعطاب آلیة صلیبیة نوع كاسحة ألغام ، وھالك وإصابة من كان فیھا في مدینة بعقوبة-٤
 .  ومقتل اثنین من أبرز الناشطین فیھ أوكار جیش الدجالر أحد تدمی-٥
 .  في مدینة بعقوبة للجیش األمریكي ومقتل وإصابة من فیھ تدمیر ھمر-٦



 

 ١٩ 

 . بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا في دیالى  تدمیر آلیة أمریكیة نوع كاسحة ألغام-٧
 .  نسف أحد أھم أوكار جیش الدجال في مدینة بعقوبة-٨
 .  قصف مقر القوات األمریكیة في قضاء المقدادیة بمجموعة من قنابر الھاون وبمختلف األعیرة الناریة-٩

 .التابعة لقضاء المقدادیة بمجموعة من قنابر الھاون " أشقراق "  قصف مقر القوات األمریكیة في منطقة -١٠
 .  اغتیال أربعة من أبرز عناصر جیش الدجال في منطقة الوجیھیة-١١
 .  تصفیة أحد عناصر جیش الدجال في مدینة بعقوبة-١٢
 .  القضاء على أحد جنود الحرس الوثني بالقرب من مدینة بعقوبة-١٣
 ." عبد الحمید "  على طریق منطقة  ھمرین تابعین للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھما تدمیر-١٤
 . لقرب من منطقة الوقف القضاء على أحد جنود الحرس الوثني با-١٥
 . ر ھمرین وكاسحة ألغام للجیش األمریكي بالكامل وھالك أكثر من خمسة عشر صلیبیًا في دیالىتدمی -١٦
 .  تنفیذ حكم اهللا في ضابط برتبة مالزم في الشرطة المرتدة على طریق الوقف-١٧
 .  على طریق بودجة القریبة من الوقف متنھا للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على كاسحة ألغامتدمیر -١٨
 .  إعطاب آلیة أمریكیة نوع شفل ، ومقتل من كان فیھا، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة في منطقة زاغنیة الصغیرة-١٩

 

#
 

 ض د ثم ان دوری ات تابع ة للق وات المش تركة ف ي معظ م أحی اء           )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ    -٢٠
 .منطقة الدورة، مما أّدى إلى تدمیر وإعطاب عدة آلیات؛ ومقتل وجرح عدد كبیر من عّباد الصلیب وأذنابھم الوثنیین 

ظ  م آلی  اتھم، وإح  راق    القض  اء عل  ى س  یطرة تابع  ة لمغ  اویر الّداخلی  ة المرت  دة ، والب  الغ ع  ددھم س  بعة جن  ود ، وت  دمیر مع       -٢١
الھج وم عل یھم باألس  لحة الخفیف ة والمتوس طة عل ى ش ارع أربع ین ف ي ح ي المھدی  ة          " بق وة اهللا  " الس یطرة بالكام ل، بع دما ت ّم     

 . الثانیة
 .  نحر خمسة عناصر من جیش الدجال في ثالثة أماكن متفرقة من منطقة الدورة-٢٢
 .ي حي المعلمین  حز رقبة ثالثة عناصر من الشرطة المرتدة ف-٢٣
 . ؛ وغنم سّیارتھ الشخصیة، وھو یسكن منطقة الكّرادة" بدر "  القضاء على ساحر من أبرز عناصر فیلق الغدر -٢٤
 إعطاب ست آلیات متنوعة تابع ة لس ت دوری ات للق وات المش تركة ف ي س تة أم اكن متفرق ة م ن منطق ة ال دورة، ف ي ھج وٍم                  -٢٥

 .  في معظم أحیاء منطقة الدورة )RPG(  وقاذفات الـطةموّسٍع وباألسلحة الخفیفة والمتوس
 الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة واألسلحة القّناص ة ض د س بع دوری ات تابع ة للق وات األمریكی ة والق وات ال وثني ف ي            -٢٦

 . أماكن متفرقة من منطقة الدورة، مما أسفر عن إعطاب عدة آلیات متنوعة؛ وھالك وإصابة من كان فیھا
 .  آلیة صلیبیة نوع ھمر وسط منطقة الدورة، مما أسفر عن إعطابھا ومقتل وجرح من كان فیھاعلى الھجوم -٢٧
 .  القضاء على جندي من الحرس الوثني قنصًا عند سیطرة شارع ستین من جھة حي المیكانیك-٢٨
 . منطقة أبي دشیرفي " بدر "  ملم على أحد مقرات فیلق الغدر ٨٢ إطالق أربعة قنابر ھاون عیار -٢٩
 .  تدمیر آلیة أمریكیة نوع كاسحة ألغام تدمیرًا كامًال ، وھالك جمیع من كان فیھا في منطقة حي المعلمین-٣٠
 .  القضاء على جندي من الحرس الوثني قنصًا عند سیطرة شارع ستین-٣١
 .  على شارع أبي الطّیارةمیع من على متنھا وھالك ج تدمیر آلیة رباعیة الدفع تدمیرًا كامًال تابعة لمغاویر الداخلیة-٣٢

 
 
 



 

 ٢٠ 

#
 

 .  القضاء على قیادي بارز في جیش الدّجال على جسر دیالى-٣٣
 .  مقتل جندّیَین وإصابة آخر من الحرس الوثني قنصًا في منطقتي الصلیخ وجسر الشعب-٣٤
 . لى جندّیَین من الحرس الوثني قنصًا في منطقتي جسر الشعب ؛ وشارع المشاتل القضاء ع-٣٥
 . في مكانین مختلفین من جانب الرصافة  مقتل اثنین من جنود الحرس الوثني قنصًا-٣٦
 .  مقتل ثالثة جنود من حرس الردة قنصًا في ثالثة أماكن متفرقة من جانب الرصافة-٣٧
 . حرس الوثني وسط األعظمیة اغتیال اثنین من جنود ال-٣٨
 .  القضاء على جندیین من الحرس الوثني قنصًا في جانب الرصافة-٣٩
 .  مقتل جندي من حرس الردة وشرطي مرتد قنصًا، في مكانین مختلفین من منطقة األعظمیة-٤٠
 .  ھالك شرطي مرتد قنصًا عند سیطرة منطقة الكاظمیة-٤١
 . في منطقة العریفیة اغتیال أحد عناصر جیش الدّجال -٤٢

 
 

یخ أب و ُعمَ ٍر البغ دادي      " غزوة الثأر للعرض -ُخطة الَكرامة " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     -" حفظ ھ اهللا  " ، والتي أمر بھ ا الشّ 
  . -أِمیر المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة 

 
 
 


 
  . في الكاطونوتكبیدھم خسائر فادحة في األرواح والمعدات ، یة وعلى دفعتین مع القوات الصلیباالشتباك -١
  . مع رتل مشترك في حي المعلمین بدیالىاالشتباك -٢
  . في الكاطوناقمھن آلیات صلیبیة ومقتل وجرح طثالثتدمیر وإعطاب  -٣
  .تدمیر ھمر لحرس الردة ومقتل وجرح من علیھا في حي المعلمین بدیالى -٤
  .تدمیر آلیة أمریكیة بتفجیر عبوة ناسفة في الكاطون -٥
  .تدمیر وحرق برج للمراقبة بھجوم على مقر محافظة دیالى -٦
  . مرتدین بھجوم على سیطرة الطرق والجسور في المفرق بدیالىثالثةھالك  -٧
  .إعطاب ھمر أمریكیة ومقتل وجرح طاقمھا في حي المعلمین بدیالى -٨
  . معھم بسالح األحادیة في الكاطوناالشتباكن بعد  مرتدیستةمقتل  -٩

  . الرافضیة في منطقة السیدیة ببغدادالغدرالفتك بأحد رؤوس زمرة  -١٠
 . الطریق الواصل بین كركوك وبیجي جندي من البشمركة وھالكھ على قنص  -١١

 
 
 
 
 



 

 ٢١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

سالم على اثنین من أھم الثكنات العسكریة التابعة للحرس الوثني في منطقة العامریة شمال جان ب الك رخ م ن      كّبر جنوُد دولة اإل   
( والیة بغداد، حیث تّم الھجوم الواسع والعنیف والمنظم على مباني وأبراج الثكنتین؛ وباألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ

RPG( نتین، مما أسفر عن مقتل عدد كبیر منھم؛ بعدما دارت اشتباكات عنیفة جدًا معھم،  وقطع كل الطرق المؤدیة لھاتین الثك
 -عندھا انسحب المجاھدون برھة من الزمن ومكثوا غیر بعید؛ وتجّمع ما تبقى م ن جن ود الح رس ال وثني ق رب س ّیارة مفّخخ ة             

ى األق ل، بع دھا ھرع ت دوری ات اإلس ناد       فانفجرت علیھم، ومزقتھم كل ممزق، وس قط عش رة جن ود قتل ى عل      -أعدت ككمیٍن لھم   
تمش یطھم بس الح األحادی ة، مم ا أس فر ع ن مقت ل        " بق وة اهللا  " التابعة لھم؛ والذین كانوا كسراٍب بقیعٍة إلخوانھم الھالكین؛ فتّم      

  . ، وهللا الحمد والمنة وجرح العشرات منھم، وإحراق وتدمیر كل آلیاتھم
 

 لی نغمس بس یارتھ المفّخخ ة عل ى س یطرة مش تركة       ف انطلق " كتیب ة االستش ھادیین   "  الحقِّ من انطَلَق أٌخ َكریٌم، ولیٌث من لیوثِ 
ودم ر اهللا عل ى یدی ھ جم وع      ،األنب ار للصلیبیین والمرت دین والح رس ال وثني ف ي مدین ة عن ھ غ رب مدین ة الرم ادي ض من والی ة               

م وإلح  اق ض  رر كبی  ر بالس  یطرة ، وق  د ش  وھدت  الش  رك ال  ردة ، وق  د أس  فرت العملی  ة الُمبارك  ة ع  ن مقت  ل وج  رح العش  رات م  نھ  
الطائرات وھي تھبط لكي تقل القتلى والجرحى من المكان ، نسأل اهللا أن یتقب ل أخان ا ف ي الش ھداء وأن یعل ي ُنزل ُھ ف ي علّی ین ،           

  .وهللا الحمد والمّنة 
 

 لی نغمس  ف انطلق ، "االستش ھادیین  " یب ة  ، م ن كت "ب ارك اهللا بھ ا وبرجاالتھ ا    " انطلق أسٌد م ن أس وِد دول ة الع راق اإلس المیة             
بحزامھ الناسف وس ط تجم ٍع للش رطة المرت دة بع دما تس لل إل ى مق رھم الك ائن بمنطق ة جل والء ش مال والی ة دی الى، فكبّ ر أخون ا                     

؛ ویش تت ش ملھم، حی ث أس فرت العملی ة المبارك ة ع ن مقت ل عش رة عناص ر            الباسل، وفّجر حزامھ الناسف فیھم، لی دك مع اقلھم     



 

 ٢٢ 

 ، ، وتدمیر وإحراق جزء كبیر من المقر  ؛ وجرح خمسة عشر شرطیًا آخرًا بجروٍح بلیغة- بینھم عدة ضباط   -تدة على األقل    مر
  .نسأل اهللا أن یتقبل أخانا في الشھداء وأن یجزیھ الفردوس األعلى، وهللا الحمد والمّنة 

 
 

#
 

  . تصفیة جاسوسة لدى القوات الصلیبیة على الشارع التجاري لمنطقة السیدیة-١
  .وتسعة ناشطین آخرین بجیش الدجال في أماكن متفرقة من منطقة البیاع" بدر "  اغتیال أربعة ناشطین بفیلق الغدر -٢
ش األمریكي عند توقفھما على طریق  على رتلین من آلیات الجی )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقذائف الـ-٣

  .الدورة السریع، مما أسفر عن ھالك وإصابة العدید منھم
  . القضاء على أحد جنود المغاویر المرتدین، وجرح عدد آخر، بالھجوم علیھم عند سیطرة شارع ستین-٤
  .ریق الدورة الرئیس االشتباك مع قوات المغاویر المرتدة، مما أسفر عن ھالك وإصابة العدید منھم على ط-٥
  . القضاء على ثالثة جنود من عّباد الصلیب قنصًا في منطقتي المیكانیك؛ وحي المھدیة-٦
  . الھجوم على بنایة تابعة لسیطرة الكفاءات التابعة للقوات المشتركة، مما أّدى إلى مقتل وجرح العدید منھم-٧
  . تدمیر أحد أوكار جیش الدجال في منطقة الدورة-٨
  . االشتباك ولمدة ثلث ساعة متواصلة مع قوات مغاویر الداخلیة المرتدة على طریق الدورة السریع-٩

  . الھجوم ضد أربع دوریات وسیطرات تابعة للقوات الصلیبیة والوثنیة في أربعة أحیاء متفرقة من منطقة الدورة-١٠
  .كفاءات ھالك جندي من ما یسّمى بمغاویر الّداخلیة قنصًا في سیطرة ال-١١
 مل م عل  ى تجم  ٍع لق وات أمریكی  ة ص لیبیة متوقف  ة عن  د مقدم ة ش  ارع س تین، لب  دء عملی  ة       ٨٢ إط الق قنب  رتین ھ اون عی  ار   -١٢

  .المداھمة واالعتقال بحق المسلمین األبریاء، مما أّدى إلى ذھولھم الواضح، وفرارھم من المنطقة؛ وُقضَي على مخططھم
  .مقتل وجرح من كان فیھا، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة على شارع البرید تدمیر آلیة صلیبیة نوع ھمر؛ و-١٣
  . ملم على مركز الشرطة المرتدة في منطقة المیكانیك٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -١٤
  . الھجوم بسالح األحادیة ضد تجمع لآللیات الصلیبیة األمریكیة في منطقة المیكانیك، مما أسفر عن ھروبھم بالحال-١٥
 . على طریق الدورة تھموجرح عدد آخر بجروٍح خطیرة بالھجوم على دوری  القضاء على ثالثة جنود من مغاویر الّداخلیة-١٦
  . تدمیر أحد أوكار جیش الدجال في منطقة البیاع-١٧
  . تفجیر عبوة ناسفة على دوریة لمغاویر الّداخلیة المرتدة على شارع الزھراء ضمن منطقة السیدیة-١٨
  .ضمن منطقة السیدیة " ٤٠٠أم الـ" في حي " بدر "  تصفیة اثنین من أبرز عناصر فیلق الغدر -١٩
  . تدمیر أحد أھم معاقل جیش الدجال في منطقة البیاع-٢٠
  .في منطقة البیاع الثانیة" بدر "  نسف أحد أوكار فیلق الغدر -٢١
  .لثالثةفي منطقة البیاع ا" بدر "  تدمیر وكرین لفیلق الغدر -٢٢
  . تصفیة اثنین من عناصر جیش الدجال في منطقتي العمارات السكنیة وشارع أغادیر-٢٣
  . تفجیر عبوة ناسفة على دوریة لمغاویر الّداخلیة على الشارع التجاري لمنطقة السیدیة-٢٤
  . مقتل جندي من مغاویر الداخلیة المرتدة على الشارع التجاري قنصًا-٢٥
  .في منطقة السیدیة" بدر "  في أحد عناصر فیلق الغدر  تنفیذ حكم اهللا-٢٦

 
 
 
 



 

 ٢٣ 

#
 

  .مما أسفر إلى تدمیر جزء كبیر من مبنى المركز الیرموكفي  خة مركونة قرب مبنى مركز الشرطة تفجیر سّیارة مفّخ-٢٧
  . الوثني؛ ومقتل وجرح من كان فیھا، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة في منطقة المنصور تدمیر آلیة تابعة للحرس-٢٨
  . ملم على مركز شرطة الیرموك٨٢ إطالق أربعة قنابر ھاون عیار -٢٩
  . اغتیال أحد عناصر جیش الدجال قرب منطقة المنصور-٣٠
  .نطقة الحریة على أحد أھم مقرات جیش الدجال في م )C 5 K (  إطالق صاروخین نوع-٣١
 . القضاء على أربعة جنود من الحرس الوثني في حي العدل، باالشتباك معھم -٣٢

 
 

یخ أب و ُعمَ ٍر البغ دادي      " غزوة الثأر للعرض -ُخطة الَكرامة " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     -" حفظ ھ اهللا  " ، والتي أمر بھ ا الشّ 
 .  -أِمیر المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة 

 
 
 


 
 . ملم ٨٢ بسبع قذائف ھاون عیار قصف مقر القوات األمریكیة في بلد -١
  . في السیدیة بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھتدمیر ھمر للقوات األمریكیة -٢
  . تدمیر ھمر للقوات األمریكیة على طریق تكریت ـ سامراء -٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

#
 

 .ضرب مقر القناصین في مركز التدخل السریع بالمفرق بواسطة سالح األحادیة وسقوط قتلى وجرحى  -١
  .إطالق قذائف ھاون على مقر لحرس الردة بین الجسرین في منطقة الكاطون -٢
  .الھجوم على مركز التدخل السریع بالمفرق بواسطة سالح اإلحادیة ولم تعرف الخسائر -٣
 . لم یعلم حجمھا بالضبط إطالق قذائف ھاون على مركز التدخل السریع وحدوث إصابات -٤
 .لھم  ملم على بنایة الماء والمجاري التي یتخذھا القناصون من حرس الردة مقرًا ٨٢إطالق قذائف ھاون عیار  -٥
 .دك أحد معاقل جیش الدجال في خان الوالوه بعدد من قذائف الھاون أصابت أھدافھا بدقة  -٦
 .اإلشتباك بسالح األحادیة مع ھمرات أمریكیة في شارع الرحمة بمنطقة الكاطون  -٧
 .ر ذائف الھاون ولم یعرف حجم الخسائدك مقر حرس الردة في خان بني سعد بعدد من ق -٨
 .لى مقر حرس الردة في منطقة الكاطون وذلك بإستخدام سالح األحادیة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى الھجوم ع -٩

  . ملم وتكبد المرتدین خسائر لم یعلم حجمھا٨٢دك منطقة صكوك التابعة لجیش الدجال في كنعان بھاون عیار  -١٠
 .لرحمة بالكاطون نصب كمین لدوریة أمریكیة وضربھا باألحادیة وذلك قرب مستشفى ا -١١
 .التصدي لھجوم شنھ جیش الدجال على المسلمین في منطقة كنعان وتم دحرھم خائبین  -١٢
 . ولقي من علیھا حتفھم  )SPG 9 ( تدمیر دبابة صلیبیة بالكامل في منطقة بھرز وذلك بعد ضربھا بصاروخ -١٣
 .تل أحد أفراد جیش الدجال وأسر آخر الھجوم على أوكار الدجال بمنطقة النھروان وتم خالل الھجوم ق -١٤
 . ملم ٦٠دك سیطرة اإلذاعة التابعة للمرتدین في بھرز وذلك بعدد من قذائف الھاون عیار  -١٥



 

 ٢٥ 

 .قتل نقیب بالشرطة المرتدة وھو عضو بارز في جیش الدجال في كنعان  -١٦
  .تفجیر عبوة ناسفة على حرس الردة في ھبھب دون معرفة الخسائر البشریة -١٧
 .تفجیر عبوة على كاسحة ألغام صلیبیة في بھرز مما أدى إلى تدمیرھا بالكامل وقتل كل طاقمھا  -١٨
 .ى إلى مقتل ثالثة منھم تفجیر عبوة ناسفة على دوریة راجلة للحرس في ھبھب مما أد -١٩
  . الخسائر أصاب ھدفھ دون معرفة )C 5 K ( دك مقر القوات األمریكیة في معسكر سعد بصاروخ نوع -٢٠
 .أسر رافضي ینتمي لجیش الدجال وبعد محاولتھ الھروب تم رشقھ بعدة إطالقات أودت بحیاتھ على الفور  -٢١
 .قتل عنصر من حرس الردة وذلك بكمین نصب لسیارة تقلھ على طریق الغالبیة السریع  -٢٢
 .ھب دون معرفة الخسائر البشریة تفجیر عبوة ناسفة على رتل مشترك لمغاویر الداخلیة وحرس الردة في ھب -٢٣
 . ملم أصابت ھدفھا ٨٢قصف منطقة البغادة الرافضیة في ناحیة كنعان بقذیفة ھاون عیار  -٢٤
  .أصاب ھدفھ دون معرفة الخسائر  )C 5 K( دك مقر القوات األمریكیة في معسكر سعد بصاروخ نوع  -٢٥
  .رف الخسائرشتباك مع حرس الردة في منطقة الكاطون ولم تعاال -٢٦
 .إطالق قذائف ھاون على مركز التدخل السریع وحدوث إصابات لم یعلم حجمھا بالضبط  -٢٧
 .دك أوكار جیش الدجال في خان بني سعد بعدد من قذائف الھاون أصابت أھدافھا  -٢٨
 .قصف مقر القوات األمریكیة في معسكر سعد بصاروخ كاتیوشا وكانت اإلصابة دقیقة ومباشرة  -٢٩
 .إطالق قذائف ھاون على مركز التدخل السریع وحدوث إصابات لم یعلم حجمھا بالضبط  -٣٠
 .صد ھجوم الروافض القادمین من جھة النھروان  -٣١
 .قنص جندي امریكي في بھرز وھالكھ على الفور  -٣٢
 .رة قصف مقر القوات األمریكیة في معسكر سعد بصاروخ كاتیوشا وكانت اإلصابة دقیقة ومباش -٣٣
 .تفجیر عبوة ناسفة على ھمر في بھرز مما أدى إلى إعطابھا ومقتل وجرح من علیھا  -٣٤
 .قنص جندي أمریكي في بھرز ولقي مصرعھ على الفور  -٣٥
  .تفجیر عبوة ناسفة على أفراد من جیش الدجال في منطقة صكوك ولم تعرف الخسائر -٣٦
  .ي كنعان أدت إلى إعطاب مدرعة أمریكیة وھالك وجرح طاقمھاتفجیر عبوة ناسفة على القوات األمریكیة ف -٣٧
 . في كنعان  تدمیر دبابة أمریكیة بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا-٣٨
 .إطالق قذائف ھاون على أوكار الدجال في قریة البغالدة الرافضیة في كنعان  -٣٩
 .المتوسطة ھجوم على مقر القوات األمریكیة في حي صدام باألسلحة  -٤٠
  . في ھبھبتابعة للبشمركة بالكامل ومقتل وإصابة من فیھا ) GMC(  تدمیر سیارة من نوع -٤١

 
 


 
 . ملم ٨٢ بعدد من قنابر الھاون عیار قصف تجمع لجیش الدجال في القاھرة -١
 . ملم ٨٢ بثالث قنابر ھاون عیار دك سیطرة للحرس الوثني في القاھرة -٢
  . أحد أتباع القذراغتیال بكمین نصب لھم إثر  مرتدًا شرطیًا أكثر من خمسة عشرمقتل -٣
  ) . ٣٧(  منطقة الـ مع سیطرة للحرس الوثني فيشتباك اال-٤
 
 
 



 

 ٢٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  جودة عالیة -) غزوة أبي حفصة المشھداني.. (تبدع وتقدم / مؤسسة الفرقان 

 
http://ia340907.us.archive.org/3/items/vacerxds/a2.divx 

 
 

  جودة متوسطة -) غزوة أبي حفصة المشھداني.. (تبدع وتقدم / لفرقان مؤسسة ا
 

http://ia350632.us.archive.org/1/items/abohafss34/3.wmv 
 
 

  جودة ضعیفة -) غزوة أبي حفصة المشھداني.. (تبدع وتقدم / مؤسسة الفرقان 
 

http://ia340928.us.archive.org/3/items/ndhvygtq/11.ram 
 
 

  امتداد الجوال -) غزوة أبي حفصة المشھداني.. (تبدع وتقدم /  الفرقان مؤسسة
 

http://ia350641.us.archive.org/0/items/nwuchgqw/12.3gp 
 
 

  جودة عالیة - الداخلیة والدفاع تنفیذ حكم اهللا في مرتدي/ مؤسسة الفرقان 
 

http://ia340935.us.archive.org/2/items/nfhgvytq/m1.divx 
 
 

  جودة متوسطة -تنفیذ حكم اهللا في مرتدي الداخلیة والدفاع / مؤسسة الفرقان 
 

http://ia340931.us.archive.org/0/items/rjufhgvbw/m2.rm 
 
 

  جودة عالیة -ومرافقیھ ) عقید ( تنفیذ حكم اهللا في ضابط / مؤسسة الفرقان 
 

http://ia350630.us.archive.org/3/items/jfhgyvnx/ka.divx 

http://ia340907.us.archive.org/3/items/vacerxds/a2.divx
http://ia350632.us.archive.org/1/items/abohafss34/3.wmv
http://ia340928.us.archive.org/3/items/ndhvygtq/11.ram
http://ia350641.us.archive.org/0/items/nwuchgqw/12.3gp
http://ia340935.us.archive.org/2/items/nfhgvytq/m1.divx
http://ia340931.us.archive.org/0/items/rjufhgvbw/m2.rm


 

 ٢٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  جودة متوسطة -ومرافقیھ ) عقید ( تنفیذ حكم اهللا في ضابط / مؤسسة الفرقان 

 
http://ia350619.us.archive.org/3/items/jshfyvbr/k1.rm 

 
 

  جودة عالیة -قنص جندي صلیبي وھالكھ في األنبار / مؤسسة الفرقان 
 

http://ia340934.us.archive.org/3/items/hguytrv/kk.divx 
 
 

  جودة عالیة -قنص جندي صلیبي وھالكھ في األنبار / سة الفرقان مؤس
 

http://ia340916.us.archive.org/2/items/hfyrtvb/k3.mp3 
 
 

  جودة عالیة -كلمة للشیخ أبي مصعب عبد الودود :: تقدم / اللجنة اإلعالمیة 
 

http://ia340936.us.archive.org/3/items/gyfBGT/U.rmvb 
 
 

  جودة متوسطة -كلمة للشیخ أبي مصعب عبد الودود :: تقدم / المیة اللجنة اإلع
 

http://ia340936.us.archive.org/3/items/gyfBGT/Q2.rm 
 
 

  صوت فقط -كلمة للشیخ أبي مصعب عبد الودود :: تقدم / اللجنة اإلعالمیة 
 

http://ia340939.us.archive.org/2/items/gftrvuw/b4.rm 
 
 

  امتداد الجوال -كلمة للشیخ أبي مصعب عبد الودود :: تقدم / یة اللجنة اإلعالم
 

http://ia350625.us.archive.org/2/items/fgtrvcde/b3.3gp 

http://ia350619.us.archive.org/3/items/jshfyvbr/k1.rm
http://ia340934.us.archive.org/3/items/hguytrv/kk.divx
http://ia340916.us.archive.org/2/items/hfyrtvb/k3.mp3
http://ia340936.us.archive.org/3/items/gyfBGT/U.rmvb
http://ia340936.us.archive.org/3/items/gyfBGT/Q2.rm
http://ia340939.us.archive.org/2/items/gftrvuw/b4.rm
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  جودة عالیة -) غزوة بدر المغرب اإلسالمي ( الفیلم الرائع / اللجنة اإلعالمیة 
 

http://ia340908.us.archive.org/2/items/g6DSC8/a.rmvb 
 
 

 ة متوسطة  جود-) غزوة بدر المغرب اإلسالمي ( الفیلم الرائع / اللجنة اإلعالمیة 
 

http://ia340902.us.archive.org/0/items/2Badre_HQ2/2Badre_HQ2.rm 
 
 

  جودة ضعیفة -) غزوة بدر المغرب اإلسالمي ( الفیلم الرائع / اللجنة اإلعالمیة 
 

http://ia340943.us.archive.org/3/items/1Badre_HQ3/1Badre_HQ3.rm 
 
 

  امتداد الجوال -) زوة بدر المغرب اإلسالمي غ( الفیلم الرائع / اللجنة اإلعالمیة 
 

http://ia350632.us.archive.org/2/items/Badre_HQg/2.3gp 
 
 

  جودة عالیة جدًا -) وغدًا أنت .. الیوم ھم ( اإلصدار المتمیز :: تقدم / حملة النصرة 
 

http://ia350637.us.archive.org/3/items/mfuvha/d1.divx 
 
 

  جودة عالیة -) وغدًا أنت .. الیوم ھم ( اإلصدار المتمیز :: قدم ت/ حملة النصرة 
 

http://ia350641.us.archive.org/0/items/mfivjhgt/mn2.rm 
 
 

جودة متوسطة  -)وغدًا أنت .. الیوم ھم ( اإلصدار المتمیز :: تقدم / حملة النصرة 
 

http://ia350642.us.archive.org/3/items/nosra2/ads2s.rm 

http://ia340908.us.archive.org/2/items/g6DSC8/a.rmvb
http://ia340902.us.archive.org/0/items/2Badre_HQ2/2Badre_HQ2.rm
http://ia340943.us.archive.org/3/items/1Badre_HQ3/1Badre_HQ3.rm
http://ia350632.us.archive.org/2/items/Badre_HQg/2.3gp
http://ia350637.us.archive.org/3/items/mfuvha/d1.divx
http://ia350641.us.archive.org/0/items/mfivjhgt/mn2.rm
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