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  الثانيالثاني  العددالعدد



 

   ... ...العددالعدد  هذاهذا  فيفي
 

 في نالمجاهدي شورى مجلس بيانات لجميع أرشيف االسم، كما هو

 دون و الزمني، الترتيب و المحتوى حيث من نُِشرت كما العراق،

 و العالمين، برب أقسم هذا وعلى نقصان أو عليها زيادة أي

 فقد الترقيم، في الصالح السلف نهج و العلمي، األسلوب ِلمراعاة

 بيان آخر حتى و األول البيان من ابتداءاً رقم، بيان كُل إعطاء تم

 الشهر هي و الثاني العدد في بصددها نحن التي الفترة في نُِشر

 ال و تُعد ال فوائد للترقيم و المبارك، المجلس عمِر من الثاني

 المناقشة و اإلشارة تسهيل و المصداقية، تُعطي إذ هي و تُحصى،

 .المقصد و الهدف ذاك و التحليل، و

 

 األرشيف هو المرقّم، الجامع األرشيف أقصد و اهللا، بإذن فهو

 الثاني الشهر في بيانات من جاء ما لكل الشامل المرجع و الخالد

 و الدقيق النقل مراعاة تم أنه باهللا، اقسم و أعود و التشكيل، من

 من كالم أي بدون و نقصان، أية ال و زيادة أية بدون الشامل

 .األسطر كاتب الفقير العبد
 

 

 

 شهراأل بيانات على للحصول السابقة األعداد راجع: مالحظة

.السابقة



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١ 

 

  م١٦-٢-٢٠٠٦ اخلميس هـ ١٤٢٧-١-١٨
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اعطاب آلية للصليبيين في منطقة الدورة - ٥١٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
ناسفة على آلية للصليبيين من نوع هامفي في منطقة الدورة جنوب بغداد ، وقد أدت العملية الى أعطابها وسقوط الصليبيين بين 

 . ح ،وهللا الحمد والمنةقتيل وجري
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الخميس(لمجاهدين يتبنى اغتيال اثنين من جواسيس الصليبيين جنوب بغداد  مجلس شورى ا- ٥١٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 باغتيال اثنين ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٦دين يوم الثالثاء قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاه
 . وهللا الحمد والمنة, من الجواسيس في منطقة عرب جبور جنوب بغداد

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

  شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عربة هامفي للصليبيين جنوب بغداد - ٥١٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم 
 :أما بعد

 بتفجير ١٢/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧محرم ١٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين 
من نوع عبوتين ناسفتين على دورية للصليبيين في منطقة عرب جبور جنوب بغداد ، وقد أدت العملية الى تدمير إلية بالكامل 

 .وسقط من فيها بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة) هامفي(
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٢ 

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )ة الحسبةمنتديات شبك(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية لمرتدي الحرس الوثني - ٥١٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجيرعبوة ١٢/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧محرم ١٤اح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين قام إخوانكم في الجن
جنوب بغداد مما أدى الى تدمير اآللية بالكامل ) عرب جبور(لمرتدي الحرس الوثني في منطقة " لوري"ناسفة على آلية من نوع 

 .وسقوط من فيها بين قتيل وجريح، وهللا الحمد والمنة
 

  أآبرواهللا
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الخميس(ية لمرتدي مغاوير الداخلية في بغداد  مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على دور- ٥١٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يارب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بالهجوم ١٠/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧محرم ١٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم الجمعة 
، مما ) التحكم عن بعد(في بغداد وذلك بتفجير سيارة مفخخة بواسطة ) االسكان(على دورية لمرتدي مغاوير الداخلية في منطقة 

سطة ، أدى الى تدمير احدى السيارات بالكامل ، وبعد ذلك قام االخوة باإلجهاز على ماتبقى من الدورية باالسلحة الخفيفة والمتو
 .وقد أدت العملية الى تدمير ثالث سيارات ، وسقط من فيها بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : مصدرال
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال اثنين من افراد الشرطة المرتدة - ٥١٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 :أما بعد

 
 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 

 . باغتيال اثنين من افراد الشرطة المرتدة في شارع النخوة في مدينة تلعفر ،وهللا الحمد والمنة



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٣ 

 واهللا أآبر
 } َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف مقر تابع للقوات الصليبيية بقذائف الهاون - ٥١٨البيان رقم  
 
 سم اهللا الرحمن الرحيم ب

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد
 

 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 
 ملم ،وقد آانت االصابة مباشرة ،وهللا الحمد ٨٢ للقوات الصليبيية في مدينة الفلوجة بقذائف هاون من عيار بقصف مقر تابع

 . والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

  العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للشرطة المرتدة ومقتل من فيها - ٥١٩البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للشرطة المرتدة ومقتل من فيها من المرتدين 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ب سدد الرمي وثبت األقدام يا ر

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ١٣/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧محرم ١٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
بالكامل ) مونيكا(  جسر ديالى جنوب بغداد ، وقد ادت الى تدمير سيارة من نوع ناسفة على دورية لمرتدي الشرطة في منطقة
 .وهللا الحمد والمنة, وهالك أربعة من مرتدي الشرطة آانوا بداخلها

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 المية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االع
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على راجلة من الجنود الصليبيية بمدينة تلعفر - ٥٢٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . عالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب ال
 :أما بعد



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤ 

 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 
بين قتيل وجريح ، وأنسحب االخوة بالهجوم باالسلحة الرشاشة على راجلة من الجنود الصليبيية في مدينة تلعفر ، وقد سقطوا 

 . بسالم ، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )بةمنتديات شبكة الحس(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على دورية للحرس الوثني المرتد - ٥٢١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد
 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٧خوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء فقد قام إ

بتفجير عبوة ناسفة على دورية للحرس الوثني المرتد في حي الوحدة في مدينة تلعفر ، وقد أدت العملية الى تدمير آلية من نوع 
 . ةوسقطوا بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمن) واز(

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الخميس(  مرتدًا١٨تي التفجير على الشرطة في بغداد وهالك  مجلس شورى المجاهدين يتبنى عملّي- ٥٢٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
وزيرة في بغداد ،وقد أدت العملية الى تدمير سيارتين تابعة في منطقة ال" التحكم عن بعد" تم تفجير سيارة مفخخة بواسطة -١

 .٢٠٠٦/ ١٦/٢هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٨لهم وهالك ثمانية من المرتدين ،بفضل من اهللا ،ونفذت هذه العملية يوم الخميس 
لية الى تدمير سيارتين في شارع عقبة بن نافع في بغداد ،وقد أدت العم" التحكم عن بعد" تم تفجير سيارة مفخخة بواسطة -٢

/ ١٦/٢هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٨تابعة لهم وهالك عشرة من المرتدين ،بفضل من اهللا ،ونفذت هذه العملية يوم الخميس 
٢٠٠٦ 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 مية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعال
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الخميس( فيلق عمر يتبنى اغتيال اثنين من أقذار فيلق الغدر في منطقة الغزالية - ٥٢٣البيان رقم  



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥ 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 .الة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والص

 :أما بعد
 

 ١٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم ١٨التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 .د والمنةفي منطقة الغزالية في بغداد ،وهللا الحم" بدر" باغتيال اثنين من أقذار فيلق الغدر ٢٠٠٦ / ٢/ 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 منهم في منطقة اللطيفية ٣أعطاب همر للصليبيين وهالك  مجلس شورى المجاهدين يتبنى - ٥٢٤البيان رقم  
 )الخميس(
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٧ يوم االربعاء فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين

باعطاب همر للصليبيين في منطقة اللطيفية جنوب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد أدت العملية الى هالك ثالثة من العلوج 
 . ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }ِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى االشتباك مع مرتدي الحرس الوثني وهالك ستة منهم - ٥٢٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 

مع مرتدي الحرس الوثني جنوب بغداد ، وقد أدت العملية الى أعطاب سيارة تابعة ) rbg(لـباالشتباك باالسلحة الرشاشة وقذائف ا
 . لهم وهالك ستة منهم ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
  المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦ 

 

  م١٧-٢-٢٠٠٦ اجلمعة هـ ١٤٢٧-١-١٩
 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم الصاروخي على معسكر لمرتدي الحرس الوثني - ٥٢٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بالهجوم ١٣/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
، وقد استخدم االخوة في الهجوم مختلف االسلحة غرب بغداد)سبع البور( الصاروخي على مقر لمرتدي الحرس الوثني في منطقة 

وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون بمختلف انواعها،وآانت االصابة مباشرة،وهللا ) آراد(الصاروخية،حيت استخدموا صواريخ 
 .الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }يَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِق{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال اثنين من مرتدي الحرس الوثني في الفلوجة - ٥٢٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  وثبت األقدام يا رب سدد الرمي

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 باغتيال اثنين ١٣/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
 . حمد والمنةوهللا ال, من مرتدي الحرس الوثني في مدينة الفلوجة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الجمعة(من جنود الصليب شمال بغداد " ثالثة" تبنى قنص مجلس شورى المجاهدين ي- ٥٢٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد 

 بقنص ثالثة ١٣/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
 .وهللا الحمد والمنة, من جنود الصليب في منطقة ذراع دجلة شمال بغداد 

 
 واهللا أآبر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧ 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين 
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الجمعة (RBGبعد استهدافها بصاروخ " هامفي" مجلس شورى المجاهدين يتبنى إعطاب عجلة - ٥٢٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا 
 :أما بعد

 بالهجوم على ٢٠٠٦/ ١١/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السيت 
 وقد أدى الهجوم إلى RBGشمال بغداد، حيث تم استهدافها بصاروخ ) ذراع دجلة( في منطقة " هامفي"آلية للصليبيين من نوع 

 . طابها وسقط من فيها بين قتيل وجريح، وهللا الحمد والمنةاع
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الجمعة( فيلق عمر يتبنى اغتيال ثالثة من أقذار فيلق الغدر جنوب بغداد - ٥٣٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 باغتيال ثالثة من أقذار فيلق ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٦يوم الثالثاء ) ضي اهللا عنهر(قام إخوانكم في فيلق عمر 
 .جنوب بغداد ، وهللا الحمد والمنة) الحصوة(الغدر في منطقة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 ة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئ
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الجمعة(وهالك من فيها من الصليبيين " هامفي" مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عجلة - ٥٣١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
 أدى الهجوم إلى تدميرها وسقوط من غرب بغداد ، وقد) ابو غريب( في منطقة " هامفي"ناسفة على آلية للصليبيين من نوع 

 . فيها بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨ 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين في أبو غريب - ٥٣٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد
 بتفجير عبوة ١٣/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٥وانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين قام إخ

غرب بغداد ، وقد أدى الهجوم إلى تدميرها وهالك من ) ابو غريب( في منطقة " هامفي"ناسفة على آلية للصليبيين من نوع 
 . فيها، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 } اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الجمعة(ي  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية لمرتدي الحرس الوثن- ٥٣٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧محرم ١٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم الثالثاء 
لمرتدي الحرس الوثني في حي القاهرة في بغداد ، مما أدى إلى تدمير اآللية بالكامل " داينا"عبوة ناسفة على آلية من نوع 

 .وهللا الحمد والمنة , ومقتل ستة من المرتدين آانوا على متنها
 

 واهللا أآبر
 }ِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَنا{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الجمعة(في الحرس الوثني ) عميد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال ضابط مرتد برتبة - ٥٣٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 رمي وثبت األقدام يا رب سدد ال

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 باغتيال ضابط ١٥/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األربعاء 
 .وهللا الحمد والمنة, ) عرب جبور(في الحرس الوثني، في منطقة ) عميد(مرتد برتبة 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩ 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الجمعة(لس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على دورية لمرتدي الحرس الوثني غرب بغداد  مج- ٥٣٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

بالهجوم ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧محرم ١٦ شورى المجاهدين في يوم الثالثاء قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس
غرب بغداد، حيث استخدم اإلخوة في الهجوم األسلحة الخفيفة ) أبو غريب(على دورية لمرتدي الحرس الوثني في منطقة 

خمسة عشر مرتدًا آانوا على متنها، بالكامل ومقتل ) داينا(وآانت عملية مبارآة أدت إلى تدمير سيارتين من نوع , والمتوسطة 
 .وهللا الحمد والمنة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الجمعة(في بعقوبة " هامفي" مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عجلتين من نوع - ٥٣٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير ١٦/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٨لعسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس قام إخوانكم في الجناح ا
هامفي (في بعقوبة، وقد ادى الهجوم الى تدمير آليتين من نوع ) حي المعلمين(عبوتين ناسفتين على دورية للصليبيين في منطقة 

 . وسقط من فيهن بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة) 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الجمعة(ر في مديرية مكافحة االجرام  مجلس شورى المجاهدين يتبنى أستهداف احد رؤس الكف- ٥٣٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠

 
 ١٣/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٥فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

على طريق تكريت السريع ،وقد " عقيد"احد رؤس الكفر في مديرية مكافحة االجرام برتبة ) إسماعيل اجحيان(بأستهداف المدعو 
أدت العملية الى اصابته بجروح بليغه ومقتل أمرأتان أجنبيتان آانتا معه في السيارة واصابة احد حراسه بجروح ،وهللا الحمد 

 . والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الجمعة(يارة للشرطة المرتدة وهالك ستة منهم  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير س- ٥٣٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 

بتدمير سيارة للشرطة المرتدة في منطقة الزعفرانية في بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد أدت العملية الى هالك ستة من 
 . المرتدين ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }ُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على سيطرة للحرس الوثني في مدينة الفلوجة - ٥٣٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 دد الرمي وثبت األقدام يا رب س

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 

ى سيطرة للحرس الوثني في حي الجوالن في مدينة الفلوجة ،وقد أدت العملية الى عل) rbg(بالهجوم باالسلحة الخفيفة وقذائف الـ
 . حرق سيارة تابعة لهم وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 عالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة اال

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف مقر تابع للقوات الصليبيية قرب مدينة الرمادي - ٥٤٠البيان رقم  
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . عالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب ال
 :أما بعد

 
 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 

آانت االصابة مباشرة ،وهللا الحمد  ملم ،وقد ٦٠بقصف مقر تابع للقوات الصليبيية قرب مدينة الرمادي بقذائف هاون من عيار 
 . والمنة

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير سيارة مفخخة على رتل للصليبيين - ٥٤١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ١٦/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٨س شورى المجاهدين يوم الجمعة فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجل

على رتل للصليبيين بالقرب من بعقوبة ،وقد أدت العملية الى تدمير آلية من نوع " التحكم عن بعد"بتفجير سيارة مفخخة بواسطة 
 . همر وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }زَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِع{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٢

 

  م١٨-٢-٢٠٠٦ السبت هـ ١٤٢٧-١-٢٠
 
 

 )السبت(هجوم الصاروخي على معسكر لمرتدي الحرس الوثني  مجلس شورى المجاهدين يتبنى ال- ٥٤٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بالهجوم ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٦ قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء
( في بعقوبة ، وقد استخدم اإلخوة في الهجوم صواريخ ) دلي عباس( الصاروخي على مقر لمرتدي الحرس الوثني في منطقة 

C٥k (  وقذائف الهاون عيار)وآانت اإلصابة مباشرة،وهللا الحمد والمنة) ملم١٢٠ ،. 
 

 واهللا أآبر
 } َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )السبت(ثني  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال اثنين من مرتدي استخبارات الحرس الو- ٥٤٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

اثنين  باغتيال ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
 . وهللا الحمد والمنة, من مرتدي استخبارات الحرس الوثني في مدينة بعقوبة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم بدراجة مفخخة على الشرطة المرتدة في بعقوبة - ٥٤٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧محرم ١٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم الثالثاء 
على آلية للشرطة المرتدة في بعقوبة ، وقد أدى الهجوم إلى تدميرها ومقتل اثنين من ) بواسطة التحكم عن بعد( دراجة مفخخة 

 .الحمد والمنة وهللا , المرتدين آانوا بداخلها
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٣

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )السبت(ال اربعة من أقذار فيلق الغدر في ديالى  فيلق عمر يتبنى اغتي- ٥٤٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 باغتيال أربعة من أقذار فيلق ١٥/٢/٢٠٠٦افق  المو١٤٢٧ محرم ١٧يوم االربعاء ) رضي اهللا عنه(قام إخوانكم في فيلق عمر 
 .الغدر في خان بني سعد في ديالى، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : رالمصد
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للحرس الوثني وهالك من بداخلها من المرتدين - ٥٤٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .ى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعل
 :أما بعد

 بتفجير ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم الثالثاء 
لمرتدي الحرس الوثني في مدينة الغالبية في ديالى، مما أدى إلى تدمير اآللية بالكامل " داينا"عبوة ناسفة على آلية من نوع 

 .وهللا الحمد والمنة ,  ستة من المرتدين آانوا بداخلهاومقتل
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم بقذائف الهاون على سيطرة لمرتدي الحرس الوثني - ٥٤٧البيان رقم  
 )السبت(
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بالهجوم على ١٤/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٦في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء قام إخوانكم 
، )ملم٨٢(سيطرة لمرتدي الحرس الوثني على الطريق الدولي في اليوسفية ، وقد استخدم اإلخوة في الهجوم قذائف الهاون عيار 

 .وآانت اإلصابة مباشرة،وهللا الحمد والمنة
 

 آبرواهللا أ



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٤

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )السبت(ك من فيها من الصليبيين في الموصل  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة وهال- ٥٤٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ١١/٢/٢٠٠٦الموافق  ١٤٢٧ محرم ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
على مدرعة للصليبيين في الجانب االيمن من الموصل ، وقد آدى االنفجار الى تدميرها بالكامل وهالك من ) شديدة االنفجار(ناسفة 

 . فيها من عباد الصليب، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َو{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )السبت(ومقتل ضابط صليبي آان على متنها " هامفي "  شورى المجاهدين يتبنى تدمير عجلة - ٥٤٩البيان رقم  
 

 حيم بسم اهللا الرحمن الر
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ١٢/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
ي منطقة النبي يونس في الجانب األيسر من الموصل ، وقد آدى االنفجار الى تدميرها ف" هامفي"ناسفة على عجلة من نوع 

 . بالكامل وهالك من فيها من عباد الصليب بينهم ضابط في الجيش االمريكي، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن {

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة للقوات الصليبيية الكافرة - ٥٥٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٧/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٩فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 
ل من خالل تفجير عبوة ناسفة ، وقد سقطوا بين بتدمير مدرعة للقوات الصليبيية في حي الحدباء في الجانب االيسر من الموص

 . قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٥

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )نتديات شبكة الحسبةم(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى أطالق صاروخين سناب على مقر للقوات الصليبيية - ٥٥١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :دأما بع

 ١٧/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٩فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 
على مقر للقوات الصليبيية في مدينة الموصل ، وقد آانت االصابة مباشرة ،وهللا الحمد ) سناب(بأطالق صاروخين من نوع 

 . والمنة
 

 واهللا أآبر
 }ِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َو{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )السبت(الموصل  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على مدرعة للصليبيين بمدينة - ٥٥٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٦/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٨فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
بتفجير عبوة ناسفة على مدرعة للصليبيين في الجانب االيمن من الموصل ، وقد أدت العملية الى تدمير المدرعة بالكامل وقد 

 . سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }ُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف سيطرة لمرتدي الحرس الوثني في منطقة اليوسفية - ٥٥٣البيان رقم  
 )السبت(
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٧/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٩فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٦

 ملم ،و قد أدت العملية الى ٨٢هاون من عيار بقصف سيطرة لمرتدي الحرس الوثني في منطقة اليوسفية جنوب بغداد بقذائف 
 . مقتل خمسة من المرتدين واصابة اخرين بجروح ،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 عراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في ال
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اعطاب سيارة تابعة الى االستخبارات االمريكية بالدورة - ٥٥٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبين
 :أما بعد

 ١٧/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٩فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 
باعطاب سيارة تابعة الى االستخبارات االمريكية ضمن رتل عسكري في منطقة الدورة جنوب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ، 

 . د سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنةوق
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عربة هامفي للقوات الصليبيية الكافرة - ٥٥٥م  البيان رق
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٨/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٠كري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة فقد قام إخوانكم في الجناح العس
بتدمير عربة هامفي للصليبيين على طريق معسكر خان بني سعد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا 

 . الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }ِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤ{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد ضباط الشرطة الفدرالية المرتدة - ٥٥٦البيان رقم  
 

 لرحيم بسم اهللا الرحمن ا
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٧

 :أما بعد
 ١٨/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٠فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 

 . اط الشرطة الفدرالية المرتدة في بعقوبة برتبة نقيب ،وهللا الحمد والمنةاحد ضب) صادق زآي(باغتيال المدعو 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )ات شبكة الحسبةمنتدي(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تصفية احد المقاولين المرتدين العاملين مع الصليبيين - ٥٥٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 : بعدأما

 ١٨/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٠فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 
 . بتصفية احد المقاولين الذين يعملون مع الصليبيين في بعقوبة ،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }نَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِك{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )السبت( فيلق عمر يتبنى بعض عمليات االغتيال ألقذار فيلق الغدر في بعقوبة - ٥٥٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  الرمي وثبت األقدام يا رب سدد

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 / ١٨هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٠التابع لمجلس شورى المجاهدين ليوم السبت " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 : بما يلي من العمليات ٢٠٠٦ / ٢
 
 .في بعقوبة ،وهللا الحمد والمنة" بدر"تيال احد اعضاء فيلق الغدر  تم إغ-١
في منطقة الهويدر في بعقوبة وذلك بتفجير عبوة ناسفة على سيارة آانوا " بدر" تم إغتيال إثنين من االقذار من فيلق الغدر -٢

 .يستقلونها ،وهللا الحمد والمنة
 .في بعقوبة ،وهللا الحمد والمنة" بدر"فيلق الغدر احد عناصر ) صدام علي الباوي( تم إغتيال المدعو -٣
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٨

 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير همر للصليبيين في هور رجب جنوب بغداد - ٥٥٩ن رقم  البيا
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٣العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين فقد قام إخوانكم في الجناح 
بتدمير همر للصليبيين في منطقة هور رجب جنوب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد 

 . والمنة
 

 واهللا أآبر
 }ِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِم{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص احد افراد الشرطة المرتدة في مدينة تلعفر - ٥٦٠البيان رقم  
 

 ن الرحيم بسم اهللا الرحم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٨/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٠فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 
 .  في حي المثنى في مدينة تلعفر ،وهللا الحمد والمنةبقنص احد افراد الشرطة المرتدة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٩

 

  م١٩-٢-٢٠٠٦ األحد هـ ١٤٢٧-١-٢١
 
 

 )األحد(للصليبيين شمال بغداد " آاسحة ألغام"حمل فلم إعطاب :  الهيئة اإلعالمية- ٥٦١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 :أما بعد.. .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 ..للصليبين شمال بغداد، وهللا الحمد والمّنة" آاسحة ألغام"فهذا فلم إعطاب 

 
 ) zip.٠١١ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 جاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى الم

 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى بعض العمليات العسكرية في مدينة هيت لأليام الماضية - ٥٦٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :بعدأما 

 فهذا بعض حصاد إخوانكم في مدينة هيت لأليام الماضية
 
 
وآانت االصابة مياشرة ، )  ملم٦٠، ٨٢( تم قصف مقر القوات االمريكيه في مرآز الشباب في هيت، بقذائف الهاون عيار -١

  .٢٠/١/٢٠٠٦بفضل من اهللا ، وقد نفذت العملية يوم 
 
وآانت اإلصابة مباشرة ، بفضل ) ملم٨٢(شباب في هيت، بأربعة قذائف هاون عيار  تم قصف مقر القوات االمريكيه في مرآز ال-٢

  .٢٣/١/٢٠٠٦من اهللا ، وقد نفذت العملية يوم 
 
وآانت اإلصابة مباشرة ، )  ملم٦٠(  تم قصف مقر القوات االمريكيه في مرآز الشباب في هيت،بعدد من قذائف الهاون عيار -٣

 ٢٦/١/٢٠٠٦٫لية يوم بفضل من اهللا ، وقد نفذت العم
 
 تم إعطاب زيل محمل بجنود الصليبيين غربي هيت في منطقة الخوضه، بتفجير عبوة ناسفة وسقط من فيه بين قتيل وجريح، -٤

 ٢٩/١/٢٠٠٦٫بفضل من اهللا، ونفذت العملية يوم 
 
ر عبوة ناسفة وسقط من فيها بين  تم تدمير الية للصليبيين من نوع همر على طريق هيت الخارجي مقابل حي الجمعية ، بتفجي-٥

 ١/٢/٢٠٠٦٫قتيل وجريح، بفضل من اهللا، ونفذت العملية يوم 
 
 تم تدمير آلية للصليبيين من نوع همر على الطريق االستراتيجي مقابل مدينة هيت، بتفجير عبوة ناسفة وسقط أعداء اهللا بين -٦

  .٢٢/١/٢٠٠٦قتيل وجريح،بفضل من اهللا، ونفذت العملية يوم 
 
 تم إعطاب سيارة شحن اردنيه تابعه للجيش األمريكي على الطريق االستراتيجي مقابل هيت ،بتفجير عبوة ناسفة ، بفضل من -٧

  .٢٢/١/٢٠٠٦اهللا، ونفذت العملية يوم 
 
اهللا،  تم تدمير آلية للصليبيين من نوع همر شرق هيت ، بتفجير عبوة ناسفة وسقط أعداء اهللا بين قتيل وجريح، بفضل من -٨

  . ٢٥/١/٢٠٠٦ونفذت العملية يوم 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٢٠

 
وذلك بتفجير عبوة ناسفة فسقط ,  تم إعطاب آلية للصليبيين من نوع همر على الطريق االستراتيجي قرب منطقة البغدادي -٩

 ١٣/٢/٢٠٠٦٫أعداء اهللا بين قتيل وجريح، بفضل من اهللا، ونفذت العملية يوم 
 
 على الطريق االستراتيجي قرب هيت ، بتفجير عبوة ناسفة فسقط أعداء اهللا بين قتيل تم إعطاب آلية للصليبيين من نوع همر-١٠

  .١٣/٢/٢٠٠٦وجريح ، بفضل من اهللا، وقد نفذت العملية يوم 
 
 تم تدمير آلية للصليبيين من نوع همر على الطريق االستراتيجي قرب هيت ، بتفجير عبوة ناسفة فسقط أعداء اهللا بين قتيل -١١

 ١٠/٢/٢٠٠٦٫فضل من اهللا، وقد نفذت العملية يوم وجريح، ب
 
 تم تدمير آلية للصليبيين من نوع همر على الطريق االستراتيجي قرب هيت ، بتفجير عبوة ناسفة فسقط أعداء اهللا بين قتيل -١٢

  .١١/٢/٢٠٠٦وجريح، بفضل من اهللا، وقد نفذت العملية يوم 
 
لى الطريق االستراتيجي قرب هيت ، بتفجير عبوة ناسفة فسقط أعداء اهللا بين قتيل  تم تدمير الية للصليبيين من نوع همر ع-١٣

 ٢٠٠٦٫/ ٢٩/١وجريح ،بفضل من اهللا ، ونفذت العملية يوم 
 
 تم تدمير آلية للصليبيين من نوع همر في شارع القائم مقامية في مدينة هيت ، بتفجير عبوة ناسفة وسقط أعداء اهللا بين -١٤

  .٢/٢/٢٠٠٦ضل من اهللا، ونفذت العملية يوم قتيل وجريح ،بف
 
 تم تدمير آليتين للصليبيين من نوع همر في منطقة النساف غرب هيت ، بتفجير عبوتين ناسفتين وسقط جنود الصليب بين -١٥

  . ٤/٢/٢٠٠٦قتيل وجريح ،بفضل من اهللا ، ونفذت العملية يوم 
 
لشارع العام في هيت مقابل حي الجمعيه ،بتفجير عبوة ناسفة،وقد دمرت تم تدمير آلية للصليبيين من نوع هامفي على ا– ١٦

  . ٤/٢/٢٠٠٦آاللية تدميرا آامال حيث آانت آاللية تحمل ثمانية صليبيين هلكوا جميعهم ،بفضل من اهللا، ونفذت العملية يوم 
 
 ملم وآانت اإلصابة ٦٠لهاون عيار  تم قصف سيطرة للصليبيين على الشارع العام في هيت مقابل حي الجمعيه، بقذائف ا-١٧

  . ٦/٢/٢٠٠٦مباشرة، بفضل من اهللا،ونفذت العملية يوم 
 
  .٨/٢/٢٠٠٦ تم قنص احد جنود الصليب في منطقة الدوارة في هيت، بفضل من اهللا، ونفذت العملية يوم -١٨
 
في الهجوم األسلحة الخفيفة والمتوسطة  تم الهجوم على الصليبيين في منطقة الجسر في مدينة هيت ، وقد استخدم اإلخوة -١٩

  .٨/٢/٢٠٠٦وتكبد العدو خسائر فادحة، بفضل من اهللا ، ونفذت العملية يوم 
 
تم تدمير شاحنة محملة بالجنود األمريكان في مدينة هيت في منطقة النساف، بتفجير عبوة ناسفة فسقط عباد الصليب بين -٢٠

  .١٠/٢/٢٠٠٦ة يوم قتيل وجريح ، بفضل من اهللا، ونفذت العملي
 
وآانت اإلصابة مباشرة ،بفضل من اهللا ، ) آراد( تم قصف مقر اللواء الثامن للقوات االمريكية في الرمادي،بصواريخ من نوع-٢١

  .١٩/١/٢٠٠٦ونفذت العملية يوم 
 
رة، بفضل من اهللا،  تم قصف مقر القوات االمريكيه في مبنى محا فظة الرمادي، بصواريخ آاتيوشا وآانت االصابة مباش-٢٢

  .٨/٢/٢٠٠٦ونفذت العملية يوم 
 
 تم قصف مقر القوات االمريكيه في مدينة الرمادي في مبنى الزراعة،بصواريخ الكاتيوشا وآانت اإلصابة مباشرة، بفضل من -٢٣

  . ١٣/٢/٢٠٠٦اهللا، ونفذت العملية يوم 
 
آانت اإلصابة مباشرة،بفضل من اهللا، ونفذت العملية يوم  تم قصف مبنى الكلية الجوية في تكريت، بصواريخ آاتيوشا و-٢٤
٨/٢/٢٠٠٦.  
 
تم االشتباك مع القوات االمريكية غرب مدينة هيت، وقد استخدم اإلخوة في الهجوم األسلحة الخفيفة والمتوسطة وقد أدى -٢٥

  .١٤/٢/٢٠٠٦، ونفذت العملية يوم االشتباك إلى تدمير عربة همر وسقوط عدد من الصليبيين بين قتيل وجريح ، بفضل من اهللا
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٢١

 تم قصف معسكر القوات االمريكية في هيت، بصواريخ الكاتيوشا وآانت اإلصابة مباشرة وبقيت النيران مشتعلة داخل -٢٦
 .٢٠/١/٢٠٠٦المعسكر لمدة ست ساعات ، بفضل من اهللا، ونفذت العملية يوم 

 
 واهللا أآبر

 }ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َو{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 
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٢٢

 

  م٢٠-٢-٢٠٠٦ اإلثنني هـ ١٤٢٧-١-٢٢
 
 

 )اإلثنين(ى الشرطة ومقتل عشرة مرتدين  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير سيارة مفخخة عل- ٥٦٣البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير سيارة مفخخة على الشرطة ومقتل عشرة من المرتدين ببغداد 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير سيارة ١٨/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٠قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
، على دورية لمرتدي الشرطة في مدينة المحمودية جنوب بغداد ، وقد أدى الهجوم الى تدمير ) التحكم عن بعد(مفخخة بواسطة 

 . وهللا الحمد والمنة, مرتدي الشرطة آانوا على متنهاسيارتين بالكامل ومقتل عشرة من 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 
 )اإلثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف معسكر للصليبيين في المحمودية بالصواريخ - ٥٦٤بيان رقم  ال
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بالهجوم ٢٠٠٦/ ١٨/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٠ح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت قام إخوانكم في الجنا
)  ملم٨٢(الصاروخي على معسكر للصليبيين في المحمودية جنوب بغداد ، وقد استخدم اإلخوة في الهجوم قذائف الهاون عيار 

 . وهللا الحمد والمنة, وآانت اإلصابة مباشرة ) ١٠٦(وقذائف المدفع عيار 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )اإلثنين(ية اإلستشهادية على الشرطة المرتدة في الموصل  مجلس شورى المجاهدين يتبنى العمل- ٥٦٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد 

 الموافق ١٤٢٧محرم / ٢٢صباح اليوم االثنين " هللا عنهرضي ا"فقد انطلق أحد ليوث التوحيد من آتيبة ابي دجانة االتصاري 
مقابل حديقة " مطعم أبو علي" ، مرتديا حزاما ناسفا ليفجره داخل مطعم يرتاده عناصر الشرطه المرتدون ، ٢٠/٢/٢٠٠٦

وى شاهد الشهداء في منطقة الدواسة في الجانب األيمن من الموصل ، فسقط العشرات من المرتدين بين قتيل وجريح، وقد ر
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٢٣

 جثة منهم قضى اهللا عليهم ، فنسال اهللا تعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء، وهللا ٥٤عيان آان متواجد قرب الحادث أنه تم انتشال 
 .الحمد والمنة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 ئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهي
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )اإلثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة وهالك من فيها من الصليبيين - ٥٦٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .مين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العال
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ١٧/٢/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ محرم ١٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
، وقد آدى االنفجار الى تدميرها ناسفة شديدة االنفجار على مدرعة للصليبيين قرب نفق الزنجيلي في الجانب االيمن من الموصل 

 . بالكامل وهالك من فيها من عباد الصليب، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )اإلثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد عناصر الشرطة المرتده - ٥٦٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :ما بعدأ

 باغتيال احد ١٧/٢/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ محرم ١٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
 .عناصر الشرطة المرتدة في حي النور في الجانب االيسر من الموصل، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 } َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )االثنين" (ِمن ِسَير أعالم الشهداء" الهيئة اإلعالمية تقدم العدد الثالث عشر في سلسلة - ٥٦٨البيان رقم  
 

 ن الرحيم بسم اهللا الرحم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 :أما بعد. الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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٢٤

، نسأل اهللا أن ينفع بها "ِمن ِسَير أعالم الشهداء"الهيئة اإلعالمية لمجلس شورى المجاهدين تقدم العدد الثالث عشر في سلسلة 
 .زي ناشرها عن المجاهدين خير الجزاءالمسلمين ويج

 
 ) zip.٠١٢ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )بكة الحسبةمنتديات ش(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )االثنين(للصليبيين شمال بغداد " همر"حمل فلم تدمير عجلة :  الهيئة اإلعالمية- ٥٦٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 :أما بعد... الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 ..شمال بغداد، وهللا الحمد والمّنة" همر" لتدمير عجلة فهذا فلم

 
 ) zip.٠١٣ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة( الحسبة مفكرة: المصدر

 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى بعض العمليات العسكرية في مدينة الفلوجة أعزها اهللا - ٥٧٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . به أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصح
 :أما بعد

 
 ...فهذِه بعض العمليات العسكرية المبارآة في مدينة الفلوجة لأليام الماضية

 تم تدمير همر للصليبيين على طريق عامرية الفلوجة من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،بفضل من -١
  .٢٠٠٦/ ١٧/٢الموافق هـ ١٤٢٧ من محرم١٩اهللا ،ونفذت هذه العملية يوم الجمعة 

 تم تدمير آلية للحرس الوثني على طريق الّسدة المؤدي الى مدينة الفلوجة من خالل تفجير عبوة ناسفة ،بفضل من اهللا ،ونفذت -٢
 ٢٠٠٦٫ /١٧/٢هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٩هذه العملية يوم الجمعة 

ملم ،وقد آانت االصابة مباشرة ،بفضل من ١٠٠ون من عيار  تم قصف مقر تابع للحرس الوثني في مدينة الفلوجة بقذائف ها-٣
 ٢٠٠٦ /٢٠/١هـ الموافق ١٤٢٦ من ذي الحجة٢٠اهللا ،ونفذت هذه العملية يوم الجمعة 

ملم ،وقد آانت االصابة مباشرة ،بفضل من ١٢٠ تم قصف مقر تابع للحرس الوثني في مدينة الفلوجة بقذائف هاون من عيار -٤
 ٢٠٠٦ /٢٥/١هـ الموافق ١٤٢٦ من ذي الحجة٢٥ملية يوم االربعاء اهللا ،ونفذت هذه الع

 تم أطالق صاروخين آاتيوشا على مقرللحرس الوثني قرب الفلوجة ،وقد آانت االصابة مباشرة ،بفضل من اهللا ،ونفذت هذه -٥
 ٢٠٠٦ /٣٠/١هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١العملية يوم االثنين 

بنى المحافظة في مدينة الفلوجة الذي يتخذه الصليبيين مقرًا لهم ،وقد آانت االصابة  تم أطالق صاروخين آاتيوشا على م-٦
 ٢٠٠٦ /١٠/٢هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٢مباشرة ،بفضل من اهللا ،ونفذت هذه العملية يوم الجمعة 

 مباشرة ،بفضل من اهللا  تم أطالق صاروخين آاتيوشا على تجمعات سكنية للصليبيين قرب مدينة الفلوجة ،وقد آانت االصابة-٧
 ٢٠٠٦ /١٢/٢هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٤،ونفذت هذه العملية يوم االحد 
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٢٥

 ملم ،وقد آانت االصابة مباشرة ،بفضل من ١٠٠ تم قصف سيطرة للحرس الوثني في منطقة الحالبسة بقذائف هاون من عيار -٨
 ٢٠٠٦ /١٢/٢هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٤اهللا ،ونفذت هذه العملية يوم االحد 

 ملم ،وقد أدت العملية الى هالك ستة من ٦٠ تم قصف راجلة للقوات الصليبيية على طريق الفلوجة بقذائف هاون من عيار -٩
 ١٧/١هـ الموافق ١٤٢٦ من ذي الحجة١٧العلوج واصابة اخرين بجروح ،بفضل من اهللا ،ونفذت هذه العملية يوم الثالثاء 

/٢٠٠٦ 
 ملم ،وقد آانت االصابة مباشرة ،بفضل ١٢٠س الوثني في مدينة الفلوجة بقذائف هاون من عيار  تم قصف مقر تابع للحر-١٠

 ٢٠٠٦ /١٥/١هـ الموافق ١٤٢٦ من ذي الحجة١٥من اهللا ،ونفذت هذه العملية يوم االحد 
فضل من اهللا  تم أطالق صاروخين سي خوي على تجمعات سكنية للصليبيين قرب الفلوجة ،وقد آانت االصابة مباشرة ،ب-١١

 ٢٠٠٦ /٣٠/١هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١،ونفذت هذه العملية يوم االثنين 
 ملم ،وقد آانت االصابة مباشرة ،بفضل ١٢٠ تم قصف مقر تابع للحرس الوثني في مدينة الفلوجة بقذائف هاون من عيار -١٢

 ٢٠٠٦ /٣٠/١هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١من اهللا ،ونفذت هذه العملية يوم االثنين 
 من ذي ١٠ تم قنص علج للقوات الصليبيية على طريق الفلوجة ،الى جهنم وبئس المصير ، ونفذت هذه العملية يوم الثالثاء -١٣

 ٢٠٠٦ /١٠/١هـ الموافق ١٤٢٦الحجة
 ملم ،وقد آانت االصابة مباشرة ،بفضل من اهللا ١٢٠ تم قصف سيطرة النعيمية للحرس الوثني بقذائف هاون من عيار -١٤
 ٢٠٠٦ /١٠/١هـ الموافق ١٤٢٦ من ذي الحجة١٠ونفذت هذه العملية يوم الثالثاء ،

 ملم ،وقد آانت االصابة مباشرة ،بفضل من اهللا ١٢٠ تم قصف مقر للحرس الوثني في مدينة الفلوجة بقذائف هاون من عيار -١٥
 ٢٠٠٦ /١٠/١هـ الموافق ١٤٢٦ من ذي الحجة١٠،ونفذت هذه العملية يوم الثالثاء 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )االثنين(ة للشرطة المرتدة في مدينة الموصل  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيار- ٥٧١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ٢٠/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ محرم من٢٢فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
بتدمير سيارة للشرطة المرتدة في الجانب االيمن من الموصل من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد أدت العملية الى مقتل ثالثة منهم 

 . واصابة اخرين بجروح ،وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }ِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَل{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )االثنين( بيان مهم من قيادة جيش أنصار السنة ينفي التفاوض مع القوات األمريكية - ١٠٠٠٠٠٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد

 
) التنظيم السري للمقاومة الوطنية العراقية( وهي عبارة عن رسالة موجهة من ما يسمى ١١/٢/٢٠٠٦نشرت وثيقة بتاريخ 

وموجهة الى الحقير ) ضمنهم جيش أنصار السنةومن ( فصيل من الفصائل الموجود على الساحة العراقية ١١وموقعة من قبل 
 .األمريكي في العراق زلماي خليل زاد تتحدث عن فتح حوار للتفاوض مع القوات األمريكية

عليه نقول نحن جيش أنصار السنة ننفي أي عالقة لنا بهذه الوثيقة الكاذبة ونحن بحمد اهللا وعونه مستمرون على دربنا الى ان 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٢٦

 رض أو نهلك دون ذلكيمكن اهللا لنا في األ
وهذا العمل أنما يدل على ما وصلت إليه أمريكا من الضعف والتخبط وهي بأذن اهللا بداية النهاية لهذه القوى التي أعلنت حربها 

 .ضد اإلسالم والمسلمين
 

 وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 قيادة جيش انصار السنة

 ٢٠٠٦/شباط/ ٢٠
 ١٤٢٧/محرم/٢١
 
 )جيش أنصار السنة(شير السنة ب

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )االثنين(  على مقر للصليبيين في مدينة الفلوجةC٥k مجلس شورى المجاهدين يتبنى أطالق صاروخ - ٥٧٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين 
 :أما بعد

 ١٨/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٠فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
 . منة على مقر للصليبيين في مدينة الفلوجة ،وقد آانت االصابة مباشرة ،وهللا الحمد والC٥kبأطالق صاروخ 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )االثنين(ال احد عناصر مغاوير الداخلية المرتدة في منطقة  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتي- ٥٧٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٥/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٧االربعاء فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم 
 . باغتيال احد عناصر مغاوير الداخلية المرتدة في منطقة السيدية في بغداد ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 ة لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمي

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة للشرطة المرتدة في منطقة الحصوة - ٥٧٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . صالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين وال
 :أما بعد



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٢٧

 بتدمير ١٤/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٦فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء
لية الى هالك من آان فيها سيارة للشرطة المرتدة في منطقة الحصوة جنوب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد أدت العم

 . ،وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة على دورية للحرس الوثني ومقتل اربعة - ٥٧٥قم  البيان ر
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على دورية للحرس الوثني ومقتل اربعة منهم 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . لصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين وا
 :أما بعد

 بتفجير ١٣/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٥فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين
تل اربعة منهم واصابة اخرين عبوة ناسفة على دورية للحرس الوثني في منطقة المويلحة جنوب بغداد ،وقد أدت العملية الى مق

 . بجروح ،وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تصفية أحد عناصر حزب الدعوة المرتد جنوب بغداد - ٥٧٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١١/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٣في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت فقد قام إخوانكم 
 . بتصفية احد عناصر حزب الدعوة المرتد في منطقة المويلحة جنوب بغداد ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }يَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِق{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص جندي أمريكي في منطقة البوعيثة جنوب بغداد - ٥٧٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ثبت األقدام يا رب سدد الرمي و

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٢٨

 بقنص ٢٠/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٢فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
 . مد والمنةجندي أمريكي في منطقة البوعيثة جنوب بغداد ،وهللا الح

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )االثنين(ى تدمير آلية للحرس الوثني وهالك اربعة منهم في الدورة مجلس شورى المجاهدين يتبن- ٥٧٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 بتدمير ١٨/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٠ن يوم السبت فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدي
آلية للحرس الوثني في منطقة الدورة جنوب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد أدت العملية الى هالك اربعة من المرتدين 

 . واصابة اخرين بجروح ،وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َو{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٢٩

 

  م٢١-٢-٢٠٠٦ الثالثاء هـ ١٤٢٧-١-٢٣
 
 

 )الثالثاء(تدي الشرطة والحرس في الموصل  مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم المحكم على مر- ٥٧٩البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم المحكم على مرتدي الشرطة والحرس الوثني في الموصل
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 : بعدأما
 

 بتنفيذ آمين ٢٠/٢/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ محرم ٢٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
محكم على مرتدي الشرطة والحرس الوثني في الجانب األيمن من الموصل ، حيث قام االخوة بتفجير عبوة ناسفة على آلية 

الهجوم الى تدميرها بالكامل ومقتل من فيها ، وبعد وصول االمدادات من مرتدي وقد ادى ) بيكب(للشرطة المرتدة من نوع 
الحرس الوثني قام االخوة بمباغتتهم والهجوم عليهم باالسلحة الخفيفة والمتوسطة ، فسقط المرتدين بين قتيل وجريح ، وهللا 

 . الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }ْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُم{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الثالثاء(من جنود الصليب في الموصل " اثنين" مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص - ٥٨٠البيان رقم  
 

  الرحيم بسم اهللا الرحمن
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد 

 
 بقنص اثنين ٢٠/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

 .األيمن من الموصل ، فأردوهما قتيلين ،وهللا الحمد والمنةمن جنود الصليب في الجانب 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص أحد عناصر البيشمرآة المرتدة في الموصل - ٥٨١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٣٠

 
 بقنص أحد ٢٠/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٢ الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين قام إخوانكم في

 .في الجانب االيمن من الموصل ، وهللا الحمد والمنة" البغدادي"عناصر البيشمرآة في شارع 
 

 واهللا أآبر
 }ِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَنا{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الثالثاء(من الصليبيين جنوب بغداد " اثنين" مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص - ٥٨٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  األقداميا رب سدد الرمي وثبت

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد 

 
 بقنص اثنين من ١٩/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 

 .مد والمنةجنوب بغداد ، وهللا الح" العويسات"جنود الصليب في منطقة 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الثالثاء(نى الهجوم على سيطرة لمرتدي مغاوير الداخلية بالدورة  مجلس شورى المجاهدين يتب- ٥٨٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بالهجوم ١٦/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٨ي يوم الخميس قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين ف

في منطقة المعلمين في الدورة ، وقد استخدم االخوة في الهجوم االسلحة " لواء الصقر"على سيطرة لمرتدي مغاوير الداخلية 
 .الخفيفة ، فسقط المرتدين بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 } َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير همر للصليبيين غرب بغداد - ٥٨٤البيان رقم  
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٣١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٣/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٥فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
لصليبيين في منطقة ابوغريب غرب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد بتدمير همر ل

 . والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

  العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى االشتباك مع سيطرة لقوات حفظ النظام المرتدة بالدورة - ٥٨٥البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى االشتباك مع سيطرة لقوات حفظ النظام المرتدة في منطقة الدورة 
 

  الرحمن الرحيم بسم اهللا
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٩/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
شة مع سيطرة لقوات حفظ النظام المرتدة في منطقة الدورة جنوب بغداد ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح باالشتباك باالسلحة الرشا

 . ،وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

  في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد ضباط الحرس الوثني المرتد في بغداد - ٥٨٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نب
 :أما بعد

 باغتيال ١٩/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
 . في حي الجوادين في بغداد ،وهللا الحمد والمنة) نقيب(احد ضباط الحرس الوثني برتبة 

 واهللا أآبر
 }زَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِع{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )ثاءالثال( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للحرس الوثني المرتد - ٥٨٧البيان رقم  
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٣٢

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٣/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٥فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
آلية للحرس الوثني المرتد في منطقة ابوغريب غرب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح بتدمير 

 . ،وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 ورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس ش
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عجلتّي همر للصليبيين وهالك تّسعة من العلوج - ٥٨٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 . ة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصال

 :أما بعد
 بتدمير ١٢/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٤فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 

أدت العملية الى هالك عجلتين من نوع همر للصليبيين في منطقة ابو غريب غرب بغداد من خالل تفجير عبوتين ناسفتين ،وقد 
 . تّسعة من العلوج واصابة اخرين بجروح ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص اثنين من الجنود الصليبيية الكافرة - ٥٨٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٦/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٨فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
 . بقنص اثنين من الجنود الصليبيية في منطقة ابراهيم بن علي غرب بغداد ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }ِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى االشتباك مع راجلة للصليبيين وهالك ثمانية منهم - ٥٩٠البيان رقم  
 

 يم بسم اهللا الرحمن الرح
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٣٣

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٨/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٠فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
مع راجلة للصليبيين في منطقة الكرمة غرب بغداد ،وقد أدت العملية الى هالك ثمانية من ) bkc(باالشتباك بالسلحة الرشاشة والـ

 . العلوج واصابة اخرين بجروح ،وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 لس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمج
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص احد افراد الحرس الوثني المرتد - ٥٩١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم 
 :أما بعد

 بقنص ١٧/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٩فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة
 . احد افراد الحرس الوثني قرب منطقة ابو غريب غرب بغداد ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَّ{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٣٤

 

  م٢٢-٢-٢٠٠٦ األربعاء هـ ١٤٢٧-١-٢٤
 
 

 )األربعاء( العمليات العسكرية في مدينة الرمادي لأليام الماضية  مجلس شورىالمجاهدين يتبنى بعض- ٥٩٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 فهذا بعض حصاد أخوانكم في مدينة الرمادي لأليام الماضية
 
بفضل من اهللا، ونفذت العملية في , تم قنص علج أمريكي آان على دبابته فأردوه وذلك في منطقة المضيق قرب الرمادي-١
  . ٢٩/١/٢٠٠٦يوم
 
 تم إطالق صاروخ أرض أرض على مقر للحرس الوثني في منطقة الخالدية قرب الرمادي، وآانت اإلصابة دقيقة،بفضل من اهللا -٢

  .١/٢/٢٠٠٦ ونفذت العملية في يوم
 
 تم تفجير عبوة ناسفة على آلية آاسحة لأللغام في منطقة الخالدية قرب الرمادي، فأحالتها إلى أشالء حديدية متناثرة،بفضل من -٣

  .١/٢/٢٠٠٦اهللا، ونفذت العملية في يوم 
 
تم إعطابها وقتل وجرح من آان  تم تفجير عبوة ذاتية العمل في منطقة الخالدية قرب الرمادي، على آلية عسكرية أمريكية ف-٤

 ٢/٢/٢٠٠٦٫فيها،بفضل من اهللا ،ونفذت العملية في يوم 
 
 تم تفجير عبوة ذآية على آلية همر في منطقة الخالدية قرب الرمادي، فتم تدميرها بالكامل وقتل آل من آان فيها بال استثناء -٥

يات العدو لتنقذ علوجهم ففاجأهم األبطال بقذيفتي هاون عيار وشوهدت الجثث متناثرة إلى مدة طويلة من الزمن ، بعدها جاءت آل
 ملم على تجمعهم في المنطقة وآانت اإلصابة مباشرة ، بعدها حاول العدو الكافر تطويق المنطقة فأمطره األبطال بعدة قذائف ٦٠

 والمعدات، بفضل من اهللا، ونفذت  ملم على الجهة الثانية من النهر وأوقعوا فيه خسائر جسيمة في األرواح٦٠من الهاون عيار 
 . ٥/٢/٢٠٠٦العملية في يوم 

 
 تم تفجير عبوة ناسفة على آلية همر للعدو أمام الشؤون العسكرية وسط الرمادي تحت جسر المشاة، فتم إعطابها وقتل -٦

  . ٩/٢/٢٠٠٦وإصابة من آان فيها، بفضل من اهللا، ونفذت العملية في يوم 
 
في جزيرة الرمادي، باألسلحة الخفيفة ) الزوية(وج الكفرة والمرتدين من أذنابهم في منطقة المالحمة  تم االشتباك مع العل-٧

والصاروخية وقد آانت اإلصابة مؤآدة ومرآزة في جنود العدو وشوهدت آليات األسعاف والطيران ألسمتي في المكان بعد الحادث 
  .٩/٢/٢٠٠٦ملية في يوم مباشرة لنقل الجثث المتعفنة،بفضل من اهللا، ونفذت الع

في جزيرة الرمادي، بقذيفتي هاون ) المالحمة( تم قصف الكفرة والمرتدين وآان عددهم يفوق مائة، القتحام إحدى المناطق في -٨
  .٩/٢/٢٠٠٦ ملم وآانت اإلصابة مباشرة أصابت منهم مقتال آبيرا ، بفضل من اهللا ،ونفذت العملية في يوم ٦٠عيار 

 حرس وثني مرتد آان متواجدا في مقر لهم في منطقة جزيرة الرمادي، وشوهد يخر صريعا ملوثا بدمائه،بفضل  تم قنص جندي-٩
  .١٠/٢/٢٠٠٦من اهللا، ونفذت العملية في يوم 

 ملم وآانت اإلصابة ٦٠ تم قصف مقر للعلوج والحرس الوثني في منطقة المالحمة في جزيرة الرمادي بقذيفتي هاون عيار -١٠
  .١١/٢/٢٠٠٦باشرة،بفضل من اهللا، ونفذت العملية في يوم دقيقة وم

 تم قنص احد جنود الحرس الوثني في منطقة المالحمة في جزيرة الرمادي، فأردوه قتيال وفر الباقون سريعا واستطاع أخوتنا -١١
  .١١/٢/٢٠٠٦رعاهم اهللا من قنص جندي آخر فقتلوه على الفور،بفضل من اهللا،ونفذت هذه العملية في يوم 

 تم زرع عبوة ذآية ناسفة في طريق الدبابة التي تتمرآز على جسر البوذياب على الخط السريع المؤدي إلى الرمادي، وتم -١٢
تفجيرها عن بعد مما أدى إلى تدمير الدبابة وإحراقها بالكامل وقتل من آان فيها وقد شاهدها جمع من الناس والنيران مشتعلة 

  .١١/٢/٢٠٠٦ذت العملية في يوم فيها ،بفضل من اهللا، ونف
 
على الطريق القديم المؤدي إلى الرمادي، فأردوه قتيال ) آرطان( تم قنص ضابط أمريكي آان يقود الحرس الوثني في منطقة-١٣

نفذت ثم اشتبكوا مع الباقين باألسلحة الخفيفة والمتوسطة فقتلوا عددا منهم وهرب الباقون ال يلوون على شيء، بفضل من اهللا ، و



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 
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٣٥

 ١٢/٢/٢٠٠٦٫العملية في يوم 
 
 تم قنص جندي حرس وثني بسالح الكالشنكوف في منطقة آرطان على الطريق القديم المؤدي إلى الرمادي فأردوه قتيال -١٤

 ١٢/٢/٢٠٠٦٫ملوثا بدمائه، بفضل من اهللا، ونفذت العملية في يوم 
 
 صواريخ أرض أرض مخصصة لألبنية وآانت اإلصابة ٣ا لها بـ تم قصف قاعدة الحبانية التي تتخذها القوات الكافرة مقر-١٥

 ١٢/٢/٢٠٠٦٫مباشرة، بفضل من اهللا، ونفذت العملية في يوم 
 
 تم تفجير عبوة ذآية ناسفة على آلية همر في حي الجمعية وسط الرمادي فدمروها بالكامل وقتلوا آل من آان فيها وتناثرت -١٦

  .١٢/٢/٢٠٠٦ملية في يوم أشالئها ، بفضل من اهللا ، ونفذت الع
 
في جزيرة الرمادي حيث قاموا بقصفهم بقذيفتي ) البوهزيم(تم استدراج العلوج الكفرة والمرتدين إلى آمين محكم في منطقة -١٧

 ملم ثم االشتباك المباشر معهم باألسلحة الخفيفة والصاروخية والقنص فتم تكبيدهم خسائر فادحة وجسيمة ٦٠هاون عيار 
  .١٣/٢/٢٠٠٦ جنود بينهم ضابط أمريكي قنصا فقط، بفضل من اهللا ،ونفذت العملية في يوم ٤وتأآد مقتل باألرواح 

 ملم وآانت اإلصابة مباشرة بفضل من اهللا،ونفذت العملية ٦٠ تم قصف بستان اغتصبه الحرس الوثني بقذيفتي هاون عيار -١٨
  .١٤/٢/٢٠٠٦في يوم 

 
 منطقة التأميم داخل الرمادي وتأآد مقتله ،بفضل من اهللا، ونفذت العملية في يوم  تم قنص علج أمريكي آافر قذر في-١٩
٩/٢/٢٠٠٦.  
 
 تم التعرض لرتل آلليات الصليبيين في منطقة التأميم داخل الرمادي باألسلحة الصاروخية وتم بحمد اهللا تدمير آلية همر -٢٠

ة بعد العملية بمدة طويلة، بفضل من اهللا، ونفذت العملية في يوم تدميرا آامال وقتل وجرح من آان فيها وقد شوهدت تسحب مدمر
٩/٢/٢٠٠٦.  
 
 تم قنص علج آافر في منطقة حي القادسية داخل الرمادي وشوهد يخر قتيال، بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في يوم -٢١
١٣/٢/٢٠٠٦٫ 
 
أمام الشقق بصاروخ مضاد للدروع وآانت اإلصابة  تم ضرب دبابة أمريكية آانت متوقفة في حي التأميم داخل الرمادي -٢٢

  . ١٥/٢/٢٠٠٦مباشرة، ولم يتم سحب الدبابة المدمرة إلى الليل،بفضل من اهللا،ونفذت العملية في يوم 
 
 تم التعرض للعدو الكافر في منطقة آرطان على الطريق القديم المؤدي إلى الرمادي قرب النهر فاشتبكوا معه باألسلحة -٢٣

 والصاروخية والقناصات وتم تكبيده خسائر جسيمة في األرواح وجرح عدد آبير أيضا وفر الباقون ال يلوون على شيء ، الخفيفة
  .١٤/٢/٢٠٠٦بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في يوم 

 
مير اآللية  تم تفجير عبوة ذآية ناسفة على آلية همر في حي المعلمين داخل الرمادي وآانت اإلصابة مباشرة أدت إلى تد-٢٤

بالكامل وقتل آل من فيها بال استثناء ، بعد دقائق قليلة قام الضياغم أنفسهم بتفجير عبوة ذآية أخرى على آلية همر أخرى في 
المنطقة نفسها آانت تحاول إنقاذ اآللية األولى وآانت اإلصابة مباشرة وأدت إلى تدمير اآللية الثانية تدميرا آامال ثم احترقت 

 دقائق قام األسد البررة أنفسهم بتفجير عبوة ذآية ثالثة في المكان نفسه على ٥تل آل من فيها بإذن اهللا ، بعد أقل من بالكامل وق
آلية ثالثة للعدو الكافر حاولت التقرب من اآلليتين المدمرتين فدمرتها بالكامل وأحالتها إلى قطع حديدية مختلطة بلحم العلوج 

 علوج ، ١٠يها وبقيت أشالء اآلليات الثالث ملقاة على االرض وبلغ عدد قتلى العدو ما ال يقل عن الكفرة ودمائهم فقتل آل من ف
 .١٨/٢/٢٠٠٦بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في يوم 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 عالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة اال
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 

 
 )األربعاء(حمل فلم إعطاب مدرعة أمريكية في الموصل :  الهيئة اإلعالمية- ٥٩٣البيان رقم  
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٣٦

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 :أما بعد... لسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة وا

 ..فهذا فلم إعطاب مدرعة أمريكية في الموصل، وهللا الحمد والمّنة
 
 ) zip.٠١٤ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 

 )األربعاء(في الحويجة " هامفي "  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عجلة - ٥٩٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله
 :أما بعد

 الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين صباح هذا اليوم االربعاء 
في منطقة الحويجة في آرآوك ، وقد آدى االنفجار الى تدميرها " هامفي"بتفجير عبوة ناسفة على عجلة من نوع ٢٢/٢/٢٠٠٦

 . يل وجريح ،وهللا الحمد والمنةبالكامل،وسقط من فيها بين قت
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(ن يتبنى تفجير عبوة ناسفة على دورية للصليبيين جنوب بغداد  مجلس شورى المجاهدي- ٥٩٥البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للصليبيين جنوب بغداد 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد
 :أما بعد

بتفجير عبوة ٢١/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
جنوب بغداد ، وقد ادى الهجوم الى مقتل اربعة من الصليبيين واصابة " الرضوانية " ناسفة على دورية راجلة للصليبيين في 

 . آخر منهم ، وهللا الحمد والمنةعدد 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
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٣٧

 )األربعاء(ين يتبنى اغتيال ضابطين في الشرطة المرتدة  مجلس شورى المجاهد- ٥٩٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 ٢٢/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٤وم االربعاء قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين صباح هذا الي
 . من ضباط الشرطة المرتدة في بعقوبة،أحدهما برتبة مالزم اول واالخر برتبة نقيب ، وهللا الحمد والمنة" اثنين " باغتيال 

 
 واهللا أآبر

 }َلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْع{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال أحد قضاة الدولة المرتدة في بعقوبة - ٥٩٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب 
 :أما بعد

 باغتيال ٢١/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
د من االخوة المجاهدين باالعدام في بعقوبة، وهو قاضي في محكمة بعقوبة، وقد حكم على عد" عبدالرضا حسين جواد " المدعو

 . ، فمكن اهللا ابطالنا منه ونفذوا فيه حكم اهللا العادل وقاموا بقتله هو وخمسة من حراسه ، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 المية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االع

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آليتي هامفي للصليبيين - ٥٩٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :ا بعدأم

 بتفجير ٢١/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
وسقط من " هامفي" عبوتين ناسفتين على دورية للقوات الصليبية في بعقوبة، وقد أدى الهجوم الى اعطاب آليتين من نوع 

 . فيهن بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( الدعوة الشيطانية  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال أحد قيادي حزب- ٥٩٩البيان رقم  



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٣٨

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 :أما بعد
 باغتيال المدعو ١٩/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

 . أحد قياديي حزب الدعوة الشيطانية في بعقوبة، وهللا الحمد والمّنة" أبو وسام"فوزي الالمي 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

  في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )اإلربعاء( فيلق عمر يتبنى أغتيال احد اعضاء فيلق الغدر في منطقة خان بني سعد - ٦٠٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .به أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصح
 :أما بعد

 
 / ٢ / ١٩ الموافق ١٤٢٦من محرم ٢١التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .في منطقة خان بني سعد بالقرب من بعقوبة ،وهللا الحمد والمنة" بدر" بأغتيال أحد اعضاء فيلق الغدر ٢٠٠٦
 

 واهللا أآبر
 }زَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِع{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( فيلق عمر يتبنى أغتيال احد اعضاء فيلق الغدر - ٦٠١البيان رقم  
 

 يم بسم اهللا الرحمن الرح
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 / ٢ / ١٩ الموافق ١٤٢٦من محرم ٢١التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .في منطقة بعقوبة ،وهللا الحمد والمنة" بدر"أحد اعضاء فيلق الغدر ) حسن خضير التميميحامد ( بأغتيال المدعو ٢٠٠٦
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )فجر لإلعالممرآز ال: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوتين ناسفتين على رتل لمرتدي الحرس الوثني - ٦٠٢البيان رقم  
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٣٩

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :عدأما ب

 
 ٢١/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٣فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

بتفجير عبوتين ناسفتين على رتل لمرتدي الحرس الوثني في حي المعلمين في بعقوبة ،وقد أدت العملية أعطاب آليتين تابعة لهم 
 .  والمنةوسقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(لشرطة المرتدة بقذائف هاون  مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف مديرية ا- ٦٠٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ٢٠/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٢فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

 .  ملم ،وقد آانت االصابة مباشرة ،وهللا الحمد والمنة٦٠بقصف مديرية الشرطة المرتدة في بعقوبة بقذائف هاون من عيار 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 مية لمجلس شورى المجاهدين في العراق الهيئة االعال

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عربة هامفي للصليبين في بعقوبة - ٦٠٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على
 :أما بعد

 
 بتدمير ١٨/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٠فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 

 . عربة هامفي للصليبيين في بعقوبة من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤٠

 
 

 )األربعاء ( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص احد جنود الصليبيية- ٦٠٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
نص  بق١٩/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
 . احد جنود الصليبيية على الطريق المؤدي الى الرمادي ،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )الممرآز الفجر لإلع: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير همر للصليبيين على طريق الفلوجة - ٦٠٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتدمير ١٩/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢١ في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد فقد قام إخوانكم

 . همر للصليبيين على طريق الفلوجة السريع من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }ُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير سيارة مفخخة على راجلة للصليبيين وهالك تسعة - ٦٠٧البيان رقم  
 

  الرحيم بسم اهللا الرحمن
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير ١٩/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 

على راجلة للصليبيين على طريق المجمع بالقرب من مدينة الرمادي ،وقد أدت العملية " حكم عن بعدالت"سيارة مفخخة بواسطة 
 . الى تدمير آلية من نوع همر وهالك تسعة من العلوج واصابة اخرين بجروح ،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُم{
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤١

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال رئيس المكتب التنفيذي للحزب الكردستاني - ٦٠٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 األقدام يا رب سدد الرمي وثبت 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ٢٢/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم٢٤فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 

 . نطقة المعارض في الجانب االيسر من الموصل ،وهللا الحمد والمنةباغتيال رئيس المكتب التنفيذي للحزب الكردستاني المرتد في م
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤٢

 

  م٢٣-٢-٢٠٠٦ اخلميس هـ ١٤٢٧-١-٢٥
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على آلية للصليبيين في الحويجة - ٦٠٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .معين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أج
 :أما بعد

 ٢٠٠٦/ ٢ /٢٤ الموافق١٤٢٧ محرم ٢٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين صباح هذا اليوم الخميس 
بتفجير عبوة ناسفة على آلية للصليبن في مدينة الحويجة في آرآوك ، وقد ادى الهجوم الى تدميرها بالكامل وقتل من فيها ، وهللا 

 . الحمد والمنة
 
 اهللا أآبرو
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس(اب في نينوى  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال رئيس مكافحة االره- ٦١٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 ٢٠٠٦/ ٢ /٢٤ الموافق١٤٢٧ محرم ٢٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين صباح هذا اليوم الخميس 
باغتيال رئيس مكافحة االرهاب في نينوى ، وقد تم اغتياله بالقرب من المنطقة الصناعية في الجانب االيسر من الموصل، هو 

 .وابنه الذي يعمل في نفس الدائرة، فلله الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }اِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

  مساجدهم و السّنة أهل استهداف في األخيرة األحداث حول المجاهدين شورى مجلس من  بياٌن- ٦١١البيان رقم  
 )الخميس(
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :وبعد... لعالمين ، والصالة والسالم على إمام المجاهدين نبينا محّمد، وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رّب ا

 
فقد جاءت أحداث مدينة سامراء في استهداف أحد أوثان الرافضة، وتتابعت بعدها األمور بصورة متسلسلة ليرى المسلمون في آّل 

 . مّما آان يجري آّل يوم على األرض لكن بدون هذه التغطية اإلعالميةمكان حقيقة ما آان ُيهيء ألهل السّنة في الخفاء، وجزءًا
وأن المجاهدين ُيعلنون أّن ماحدث ما هو إال افتعاٌل من حكومة الجعفري المرتّدة وأتباعها في قوات الغدر بالترتيب مع الدولة 

تتكشف، حيث يتحّول الّروافض من مجرمين قتلة الصفوية إيران ، للتغطية على جرائمهم التي ُترتكب ضّد المسلمين والتي بدأت 
لم يرقبوا في المؤمنين إّال وال ذّمة إلى مضلومين يملئون الدنيا نحيبا آما ُعهد عنهم، وليتحّقق ُحلم الّروافض الذي طالما هيئوا له 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤٣

 .في السيطرة على دار الخالفة بغداد بفرض األمر الواقع، خابوا وخسروا
لمجاهدين ُيعلُن أّنه لن يسمح بهذا الّتمادي واالعتداء الُمعلن على أهل السّنة ومساجدهم، وسيكون الرّد ولذلك فإّن مجلس شورى ا

مزلزال بإذن اهللا وقّوته، آما إّننا ندعو المسلمين في بالد الرافدين للوقوف وقفة رجٍل واحد في وجه هذه المؤامرة التي لن تقف 
 .عوا السترضاء أئّمة الكفرعند حدٍّ مهما صّور األدعياء الذين سار

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 )الخميس( يتبنى اغتيال اثنين من أقذار فيلق الغدر  فيلق عمر- ٦١٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 باغتيال اثنين ٢٠٠٦/ ٢١/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

من أقذار فيلق الغدر احدهما في منطقة التحرير في الجانب األيسر من الموصل، واألخر في المنطقة الصناعية في الجانب 
 .األيمن،وهللا الحمد والمنة

 
 

 واهللا أآبر
  اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير سيارة مفخخة على دورية للصليبيين في بغداد - ٦١٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 وثبت األقدام يا رب سدد الرمي 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
بتفجير سيارة ٢١/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

 في منطقة المنصور في بغداد، وقد أدى الهجوم الى تدمير الية من نوع على دورية للصليبيين" التحكم عن بعد" مفخخة بواسطة
 . همر تدميرا آامال وسقط من فيها بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 ية لمجلس شورى المجاهدين في العراق الهيئة االعالم

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤٤

 
 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة المرتدة - ٦١٤البيان رقم  

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 .ى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم عل

 :أما بعد
 

بتفجير عبوة ١٩/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد 
وجريح، ناسفة على آلية للشرطة المرتدة في منطقة المنصور في بغداد، وقد أدى الهجوم إلى تدميرها وسقط من فيها بين قتيل 

 .وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

تبنى تفجير عبوةناسفةعلى مرتدي الحرس الوثني في شارع حيفا  مجلس شورى المجاهدين ي- ٦١٥البيان رقم  
 )الخميس(
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
بتفجير عبوة ١٨/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٠ن يوم السبت قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدي

ناسفة على آلية لمرتدي الحرس الوثني في شارع حيفا في بغداد، وقد أدى الهجوم إلى تدميرها وسقط من فيها بين قتيل وجريح، 
 .وهللا الحمد والمنة

 
 

 واهللا أآبر
 }َلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َو{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على آلية لمغاوير الداخلية المرتدة - ٦١٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ب سدد الرمي وثبت األقدام يا ر

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
بتفجير عبوة ٢١/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

 في منطقة حي الجامعة في بغداد ، وقد أدى الهجوم إلى تدمير اآللية بالكامل ومقتل ناسفة على آلية لمرتدي مغاوير الداخلية
 .خمسة من المرتدين آانوا على متنها ، وهللا الحمد والمنة

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤٥

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 مية لمجلس شورى المجاهدين في العراق الهيئة االعال
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف أآاديمية الشرطة المرتدة في الموصل - ٦١٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على 
 :أما بعد

 
 بقصف ٢٠٠٦/ ٢١/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

 .، وآانت اإلصابة مباشرة، وهللا الحمد والمنة)  ملم٨٢( أآاديمية الشرطة المرتدة في الموصل بأربعة قذائف هاون عيار 
 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس(لمرتدة في بعقوبة  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة للشرطة ا- ٦١٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ٢٣/٢/٢٠٠٦ق هـ المواف١٤٢٧ من محرم٢٥فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
 . بتدمير سيارة للشرطة المرتدة في بعقوبة من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 ورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس ش
 
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 
 

 مرتدًا ١٥ هالك و على تّجمع لجيش الّردة االستشهادية  مجلس شورى المجاهدين يتبنى العملية- ٦١٩البيان رقم  
 

 تدًا مر) ١٥(مجلس شورى المجاهدين يتبنى العملية االستشهادية على تّجمع لجيش الّردة وهالك 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤٦

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

هـ ١٤٢٧ من محرم ٢٥رضي اهللا عنه ليوم الخميس " آتيبة أبي دجانة األنصاري"انطلق ليث من ليوث آتيبة االستشهاديين 
 بحزامه الناّسف ليّفجر نفسُه الكريمة بين تجمع لمرتدي الحرس الوثني في بعقوبة ،وقد أدت العملية ٢٣/٢/٢٠٠٦موافق ال

جنديًا  ) ٢١-١٥( وجرح مابين) آريم مغير الزهيري(المبارآة الى هالك خمسة عشر مرتدًا من ضمنهم أمر الفوج الرابع المدعو 
 . ان يتقبلُه في فسيح جناته ،وهللا الحمد والمنة ؛موقعًا فيهم نكاية عظيمة ؛ونسأل اهللا

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤٧

 

  م٢٤-٢-٢٠٠٦ اجلمعة هـ ١٤٢٧-١-٢٦
 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة للصليبيين وهالك من فيها - ٦٢٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :ا بعدأم

 بتفجير عبوة ٢٠٠٦/ ٢ /٢٤ الموافق١٤٢٧ محرم ٢٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
مدرعة للصليبيين في منطقة المنصور في الجانب األيمن من الموصل، وقد ادت العملية الى تدميرها بالكامل وهالك  ناسفة على

 . من فيها ، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤٨

 

  م٢٥-٢-٢٠٠٦ السبت هـ ١٤٢٧-١-٢٧
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى مقتل أربعة من مرتدي الشرطة - ٦٢١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ٢٠٠٦/ ٢ /٢٥ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧م الجمعة قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يو
ناسفة على دورية للشرطة المرتدة في تلعفر، وقد أسفرت العملية عن مقتل جميع أفراد الدورية، والبالغ عددهم أربعة، وهللا الحمد 

 . والمنة
 

 واهللا أآبر
 } اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على دورية للشرطة المرتدة باألسلحة الخفيفة - ٦٢٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 مي وثبت األقدام يا رب سدد الر

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بالهجوم ٢٠٠٦/ ٢ /٢٥ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 
 تلعفر، وقد أّدت العملية الى مقتل اثنين من المرتدين وإصابة آخرين، وهللا باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة المرتدة في مدينة

 . الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )آز الفجر لإلعالممر: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٤٩

 

  م٢٦-٢-٢٠٠٦ األحد هـ ١٤٢٧-١-٢٨
 
 

 )األحد( فيلق عمر يتبنى اغتيال اثنين من أقذار فيلق الغدر - ٦٢٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .ين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع
 :أما بعد

/ ٢ /٢٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٨قام إخوانكم في فيلق عمر التابع للجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
 . باغتيال اثنين من أقذار فيلق الغدر في الجانب األيسر من الموصل، وهللا الحمد والمنة ٢٠٠٦

 
 واهللا أآبر

 }ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َو{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة للصليبيين في الموصل - ٦٢٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 دد الرمي وثبت األقدام يا رب س

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 تفجير عبوة ٢٠٠٦/ ٢ /٢٥ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 
يرموك في الجانب األيمن من الموصل مما أدى الى تدميرها بالكامل، وهللا الحمد ناسفة على مدرعة أمريكية بالقرب من دورة ال

 .والمنة 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )لفجر لإلعالممرآز ا: (المصدر

 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عجلة همر للصليبيين - ٦٢٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ٢٠٠٦/ ٢ /٢٥ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة قام إخوانكم في الجناح 
ناسفة على همر أمريكية فوق جسر المثنى المؤدي الى المجموعة الثقافية في الجانب األيسر من الموصل مما أدى الى إعطابها 

 .ولم يعلم مصير الجنود بداخلها، وهللا الحمد والمنة 
 

 آبرواهللا أ
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥٠

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األحد(ة  مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص أحد عناصر البيشمرآة المرتد- ٦٢٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بقنص أحد ٢٠٠٦/ ٢ /٢٥ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 
ناصر البيشمرآة المرتدة بينما آان واقفًا في داخل مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الواقع في حي المصارف في الجانب ع

 .األيسر من الموصل، وهللا الحمد والمنة 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على دورية للشرطة المرتدة - ٦٢٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والس
 :أما بعد

 بالهجوم على ٢٠٠٦/ ٢ /٢٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٨قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
 . الحمد والمنة دورية للشرطة المرتدة باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقد أسفرت العملية عن مقتل اثنين من المرتدين، وهللا

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد(مدرعة للصليبيين  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير - ٦٢٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ٢٠٠٦/ ٢ /٢٠ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
 .ناسفة على مدرعة أمريكية في شارع الصناعة في الجانب األيسر من الموصل مما أدى الى تدميرها بالكامل، وهللا الحمد والمنة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥١

 
 مية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعال

 
)مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥٢

 

  م٢٧-٢-٢٠٠٦ اإلثنني هـ ١٤٢٧-١-٢٩

 
 

 )االثنين( فيلق عمر يتبنى مقتل ثالثين من فيلق الغدر في بغداد - ٦٢٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين
 :أما بعد

 ٢ / ٢٥ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٦التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 ملم، وقد آانت عملية ١٢٠ بقصف تجمع لقوات فيلق الغدر في منطقة أبي دشير ببغداد بقذائف الهاون من عيار ٢٠٠٦/ 

 .مبارآة، حيث أسفرت عن مقتل ما يزيد عن ثالثين منهم، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (درالمص

 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على الشرطة المرتدة في باب المعظم - ٦٣٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 : بعدأما

 بأستهداف ٢٠٠٦/ ٢٦/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد 
 وقد ادى الهجوم الى مقتل سبعة من المرتدين وتدمير Rbg٧تجمع للشرطة المرتدة في منطقة باب المعظم ، بصاروخ من نوع 

 .سيارة تابعة لهم ، وهللا الحمد والمنة
 هللا أآبروا
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االثنين(حرس الوثني وفيلق الغدر  مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف نقطة تفتيش مشترآة للل- ٦٣١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بقصف ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٥فق  الموا١٤٢٧ من محرم ٢٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
نقطة تفتيش مشترآة للحرس الوثني وفيلق الغدر في منطقة المدائن بقذائف الهاون، وقد آانت اإلصابات مباشرة وأسفرت بفضل 

 .اهللا عن مقتل عدد منهم، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥٣

 }ُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْل{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للشرطة المرتدة وهالك من فيها في الحويجة- ٦٣٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  وثبت األقدام يا رب سدد الرمي

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ٢٠٠٦/ ٢٥/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
آرآوك ، وقد ادى الهجوم الى تدمير االلية بالكامل وهالك من فيها من ناسفة على آلية للشرطة المرتدة في مدينة الحويجة في 

 . المرتدين ، وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (مصدرال
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى مقتل سبعة من مرتدي الحرس الوثني - ٦٣٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بقصف ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٦ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٨قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
إحدى سيطرات الحرس الوثني في منطقة المدائن بقذائف الهاون، وقد آانت اإلصابات مباشرة وأسفرت بفضل اهللا عن مقتل سبعة 

 .من المرتدين، وهللا الحمد والمّنة
 

 أآبر واهللا 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االثنين(بالموصل"لعزيز األنصاريأبي عبد ا" مجلس شورى المجاهدين يبشر اٌألمة بانطالق غزوة- ٦٣٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 

غزوة أبي عبد العزيز "جديدة  أسود التوحيد ليعلنوا عن غزوة ٢٦/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٨انطلق صباح يوم األحد 
في مدينة الموصل، ثأرًا ألخوتهم في سجون الصليبيين والمرتدين وانتقامُا لما يحدث ألهل السنة من قتل واغتصاب " األنصاري



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥٤

وتشريد في عدد من مدن العراق، فابتدأوا الغزوة بقصف مرآز العمليات المشترآة للجيش األمريكي والقوات المرتدة المتمثلة 
قنبرة هاون ) ٣٢(لحرس الوثني حيث اتخذوا من دائرة الكهرباء مقرًا لهم في حي اليرموك في الجانب األيمن من الموصل بـ با

 واألسلحة الخفيفة Bkc ملم وبعد القصف هاجم االبطال المقر بالقذائف الصاروخية واألسلحة المتوسطة الـ ٨٢من عيار 
ئر فادحة حيث فَر الجيش األمريكي من المقر اليلوي على شيء، وبعد وصول  ملم فتكبد العدو خسا٦٠وهاونات من عيار 

األمدادت من الشرطة المرتدة وقبيل وصول المقر هاجم األسود الرتل المكون من عدد من سيارات الشرطة باألسلحة المتوسطة 
هدون آمينًا للقوات األمريكية أستطاعوا والخفيفة فدمرت عدد من السيارات وسقط من فيها بين قتيل وجريح، وبعد ذلك أعد المجا

فيها بفضل اهللا وقوته من تفجير سيارة مفخخة على مدرعة أمريكية في حي اإلصالح في الجانب األيمن من الموصل فدمرت 
الموصل المدرعة تدميرًا آامًال وقتل جميع من آانوا فيها، آما ونصب األبطال عبوة ناسفة على شارع بغداد في الجانب األيمن من 

فدمرت العربة بالكامل وسقط " هامفي"فكبر اإلخوة وانفجرت العبوة على راجلة أمريكية أثناء نزولها من عربة أمريكية من نوع 
الجنود بين جريح وقتيل حيث شوهدت أآثر من عشر سيارات اسعاف تذهب الى موقع الهجوم آما واستشهد في هذه الغزوة البطل 

تقبله في الشهداء وسميت الغزوة باسمه وجرح أحد األبطال نسأل اهللا له الشفاء العاجل ويعيده الى أبي سرحان نسأل اهللا أن ي
 .ساحات القتال، فلله الحمد والمنة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 س شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجل
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )اإلثنين (  فيلق عمر يتبنى اغتيال احد أقذار فيلق الغدر في بغداد - ٦٣٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 

 .آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى 
 

 :أما بعد
 

 باغتيال احد ٢٠٠٦/ ١٩/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
 .في حي المنصور في بغداد ، وهللا الحمد والمنة" فيلق بدر" أقذار فيلق الغدر 

 
 واهللا أآبر

 
 } َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال ضابط مرتد في الحرس الوثني - ٦٣٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ا رب سدد الرمي وثبت األقدام ي

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 باغتيال ضابط ٢٠٠٦/ ١٩/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
 . في حي الخطيب في بغداد، وهللا الحمد والمنةفي الحرس الوثني" نقيب " مرتد برتبة 
 واهللا أآبر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥٥

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين(ورى المجاهدين يتبنى الهجوم الصاروخي على معسكر للصليبيين  مجلس ش- ٦٣٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بالهجوم ٢٠٠٦/ ٢٢/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٤ن يوم األربعاء قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدي
، وآانت اإلصابة مباشرة، "سناب" الصاروخي على مقر القوات األمريكية في مطار الموصل، حيث تم القصف بصاروخ من نوع 

 .وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 } اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم الصاروخي على مرآز شرطة الثقافة في الموصل - ٦٣٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ي وثبت األقدام يا رب سدد الرم

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بقصف مرآز ٢٠٠٦/ ٢١/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
 .، وآانت االصابة مباشرة، وهللا الحمد والمنة"سناب" وع شرطة الثقافة في الموصل، حيث تم القصف بصاروخ من ن

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة المرتدة بالمنصور - ٦٣٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

  الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٣سكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين قام إخوانكم في الجناح الع
 بتفجير عبوة ناسفة على آلية لمرتدي الشرطة في حي المنصور في بغداد ، وقد أدى الهجوم إلى تدميرها وسقط ٢/٢٠٠٦ /٢١

 . من فيها بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة 
 

 واهللا أآبر
 }وِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُس{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥٦

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص احد افراد طوارئ الشرطة المرتدة - ٦٤٠البيان رقم  
 

 لرحيم بسم اهللا الرحمن ا
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بقنص احد افراد ٢٠٠٦/ ١٩/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد 
 .ي الخضراء في بغداد، وهللا الحمد والمنةطوارئ الشرطة المرتدة في ح

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االثنين(المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين في الفلوجة  مجلس شورى - ٦٤١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٥ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٦سبت قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم ال
عبوة ناسفة على رتل للصليبيين في منطقة الفلوجة، وقد أدت العملية الى تدمير آلية وسقط من فيها بين قتيل وجريح، وهللا الحمد 

 .والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }ُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين في ديالى - ٦٤٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد 
 :أما بعد

 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٤ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 
الى تدمير آلية وسقط من فيها بين قتيل وجريح، وهللا عبوة ناسفة على رتل للصليبيين في منطقة بهرز في ديالى، وقد أدت العملية 

 .الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥٧

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 
 )االثنين(لأليام الماضية " أعزها اهللا" فيلق عمر يوضح حصيلة االغتياالت في ديالى - ٦٤٣لبيان رقم  ا

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 :أما بعد
التابع لمجلس شورى المجاهدين خالل األيام الماضية باغتيال ثمان وعشرين من " رضي اهللا عنه"عمر قام إخوانكم في فيلق 

أعضاء فيلق الغدر في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، منهم أحد عشر في مرآز بعقوبة ما بين مناطق المفرق وحي المعلمين 
د إذ حصدت سيوف المجاهدين خمسة عشر قذرًا من فيلق بدر، وهللا والوقف، واثنين في المقدادية، وآان لمنطقة بهرز نصيب األس

 .الحمد والمّنة
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )الممرآز الفجر لإلع: (المصدر
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير هامفي للصليبيين - ٦٤٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢/ ٢٤ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٥جلس شورى المجاهدين يوم الجمعة قام إخوانكم في الجناح العسكري لم
عبوة ناسفة على رتل للصليبيين في قضاء المقدادية في ديالى، وقد أدت العملية الى تدمير سيارة هامفي وسقط من فيها بين قتيل 

 .وجريح، وهللا الحمد والمّنة
 واهللا أآبر 

 }َرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِل{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة للشرطة المرتدة - ٦٤٥البيان رقم  
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٤ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 
رتدة في منطقة التحرير في ديالى، وقد أدت العملية الى تدمير سيارة وسقط من فيها بين قتيل عبوة ناسفة على دورية للشرطة الم

 .وجريح، وهللا الحمد والمّنة
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥٨

 
 هدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجا

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٥٩

 

  م٢٨-٢-٢٠٠٦ الثالثاء هـ ١٤٢٧-١-٣٠
 
 

 )الثالثاء(بتلعفر "الثأر لدماء أهل السنة" مجلس شورى المجاهدين يبشر اٌألمة بانطالق غزوة - ٦٤٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب
 :أما بعد

 
 

غزوة الثأر لدماء أهل " أسود التوحيد ليعلنوا عن غزوة جديدة ٢٧/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧محرم ٢٨انطلق صباح يوم االثنين 
تم فيها تفجير ثالث عبوات ناسفة شديدة االنفجار في تلعفر ، ثأرًا لدماءاهل السنة التي سفكت ومساجدهم التي دمرت و" السنة 

 اربكت العدو في مناطق مختلفة من تلعفر
 

 :حيث آانت فعاليات الغزوة بفضل اهللا آاالتي
 
منطقة شارع " في حي السالم المعروف محليا" هامفي" تم تفجير عبوة ناسفة شديدة االنفجار على عجلة للصليبيين نوع-١

صباحا ٨:٣٠فجير الى تدمير العجلة ومقتل وجرح من فيها،بفضل من اهللا،ونفذت العملية في تمام الساعة ، وقد ادى الت" البواري
 . 

 
 تم تفجير عبوة ثانية شديدة االنفجار على سيارة للشرطة المرتدة في حي السالم قرب مديرية شرطة تلعفر سابقا، مما أدى إلى -٢

 .صباحا١٠:٣٠انوا على متنها ، بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في تمام الساعة تدمير السيارة تدميرا آامال ومقتل جميع من آ
 
 تم تفجير عبوة ثالثة شديدة االنفجار على دورية راجلة للصليبيين ترافقها دبابات ومدرعات في محلة حسنكوي في شارع -٣

ات من الدورية وإعطاب دبابة للصليبيين، واهللا النخوة ، فكبر االخوة وانفجرت العبوة في وسطهم مما أدى إلى مقتل وجرح العشر
ان عويلهم وصيحاتهم ملئت المكان وتناثرت األشالء ، وهرعت إليهم طائرات اإلسعاف وجاءت إلى المنطقة طائرات االباتشي 

 أي في الساعة والطائرات الحربية آانت تطير بشكل منخفض جدا ، بفضل من اهللا، ونفذت العملية بعد العبوة الثانية بخمس دقائق
١٠:٣٥ .  

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء( تفاصيل معرآة قرية الفرسان  مجلس شورى المجاهدين يوضح- ٦٤٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 إحدى –وم المباغت على قرية الفرسان فقد قام أنصار دولة الرّدة من شرطة وحرس وثني يدعمهم مجاميع من فيلق الغدر بالهج
 قرب منطقة النهروان َفَحرَّقوا السيارات والمنازل بما فيها، فتناخى فرسان التوحيد من شيب وشباب، وخرجوا لهم -القرى السّنّية 

 مبارآة حيث ليذيقوهم أصناف العذاب، وتّم االشتباك بين أولياء اهللا وأولياء الطاغوت ألآثر من عشر ساعات، وآانت عملية
 :أسفرت عن



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦٠

 . انسحاب المرتدين من القرية بالكامل-
 . وإحراق ما ال يقل عن ثالث عشرة سيارة للشرطة المرتدة ومقتل خمسين منهم-
 . إحراق ما ال يقل عن سبع سيارات لفيلق الغدر وقتل أآثر من عشرين منهم-

فال وقد حاول أفراد الشرطة التعرض لهم أثناء ذلك فقاموا باالشتباك وبعدها قام اإلخوة بإخالء القرية مّمن فيها من النساء واألط
 . معهم وأحرقوا لهم سبع سيارات بمن فيها، وهللا الحمد والمّنة

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قتل أحد أعضاء الهيئة العامة لمكافحة اإلرهاب - ٦٤٨البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى قتل أحد أعضاء الهيئة العامة لمكافحة اإلرهاب ويعرض وثائقه
 

  الرحيم بسم اهللا الرحمن
 يارب سدد الرمي وثبت االقدام 

 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين
 : وبعد 

عضو الهيئة العامة لمكافحة اإلرهاب "حنش حسوني ال يز"قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين باغتيال 
 .حمد والمّنةفي محافظة ديالى، وهللا ال

 
 ) zip.٠١٥ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء(حمل فلم تدمير مدرعة للصليبيين في الموصل : هيئة اإلعالمية ال- ٦٤٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 :أما بعد... الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 ..لحمد والمّنةفهذا فلم لتدمير مدرعة أمريكية في الموصل، وهللا ا

 
 ) zip.٠١٦ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء(جلس شورى المجاهدين يتبنى التصدي للشرطة المرتدة وقوات فيلق الغدر في بغداد  م- ٦٥٠البيان رقم  



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦١

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 :أما بعد
 ٢٠٠٦/ ٢٦/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧مجلس شورى المجاهدين يومي السبت و األحد قام إخوانكم في الجناح العسكري ل

بالتصدي لدوريات الشرطة المرتدة ومن معها من أقذار فيلق الغدر في عند مهاجمتهم الهل السنة في منطقة الفضل في بغداد ، 
 ماال يقل عن خمسة من المرتدين وإحراق وقد استخدم اإلخوة األسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل

 .آليتين ، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة وهالك من فيها من الصليبيين في الموصل - ٦٥١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

  الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٨ في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنينقام إخوانكم
 بتفجير عبوة ناسفة على مدرعة للصليبيين في شارع المثنى في الجانب األيسر من الموصل ، وقد أدى الهجوم ٢/٢٠٠٦ /٢٧

ل فيها وبداخلها عباد الصليب ساعة آاملة إلى تدميرها تدميرا آامال وهالك من فيها من عباد الصليب، واستمرت النيران تشتع
 . دون أن يقترب منها احد، وهللا الحمد والمنة 

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 ) الفجر لإلعالممرآز: (المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف مرآز للشرطة المرتدة في منطقة سبع البور ببغداد- ٦٥٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :ا بعدأم

 ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٣ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
 ملم، وقد آانت اإلصابة مباشرة ، وهللا ١٢٠بقصف مرآز الشرطة المرتدة في منطقة سبع البور ببغداد بقذائف الهاون من عيار 

 .الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }ِه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَّ{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦٢

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦٣

 

  م١-٣-٢٠٠٦ األربعاء هـ ١٤٢٧-٢-١

 
 

 )األربعاء(عجلة همر للصليبيين وهالك من فيها  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير - ٦٥٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٧ الموافق ١٤٢٧حرم  من م٢٨قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

عبوة ناسفة على همر للصليبيين في حي الصحة في الجانب األيمن من الموصل مّما أّدى الى تدميرها بالكامل وهالك من فيها، 
 .وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }ِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَنا{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى إعطاب مدرعة للصليبيين في الموصل - ٦٥٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا
 :أما بعد

 
 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٨ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

 . الى إعطابها، وهللا الحمد والمّنةعبوة ناسفة على مدرعة للصليبيين في الجانب األيمن من الموصل مّما أّدى
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(على مطار الموصل " سناب"مجاهدين يتبنى إطالق صاروخّي  مجلس شورى ال- ٦٥٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦٤

 بإطالق ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٨ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٩وم الثالثاء قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين ي
على مطار الموصل الذي تتخذه القوات الصليبية مقرًا لها ، وقد أصاب الصاروخان أهدافهما، وهللا الحمد " سناب"صاروخّي 

 .والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }ُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة للصليبيين في الفلوجة - ٦٥٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .حمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ال
 :أما بعد

 
 ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٣ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

 أّدت العملية الى تدمير المدرعة وسقط من فيها بين بتفجير عبوة ناسفة على مدرعة للصليبيين في مدينة الفلوجة أعزها اهللا ، وقد
 .قتيل وجريح، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )الفجر لإلعالممرآز : (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على راجلة للصليبيين - ٦٥٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٣ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٤خوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس قام إ

 .بتفجير عبوة ناسفة على راجلة للصليبيين في مدينة الفلوجة أعزها اهللا ، وقد أّدت العملية الى قتل أربعة منهم، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }ِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َو{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تصفية جاسوس للصليبيين في عامرية الفلوجة - ٦٥٨البيان رقم  



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦٥

 
 اهللا الرحمن الرحيم بسم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 :أما بعد
 

 بتصفية ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٥ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
 .صليبيين في منطقة عامرية الفلوجة، وهللا الحمد والمّنةأحد جواسيس ال

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء (  مجلس شورى المجاهدين يتبنى التصدي للشرطة المرتدة وقوات فيلق الغدر - ٦٥٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بالتصدي ٢٠٠٦/ ٢٧/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٨ي لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين قام إخوانكم في الجناح العسكر

لدوريات الشرطة المرتدة ومن معها من أقذار فيلق الغدر في مدينة بعقوبة في محافظة ديالى ، وقد استخدم اإلخوة األسلحة 
 وإحراق آليتين لمرتدي الشرطة ، وهللا الحمد الخفيفة والمتوسطة، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل ماال يقل عن اربعة منهم

 .والمنة
 

 واهللا أآبر
 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء (  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين في شهربان - ٦٦٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوة ٢٠٠٦/ ٢٧/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٨ى المجاهدين يوم االثنين قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شور

وسقط من فيها بين قتيل وجريح ، وهللا " هامفي "ناسفة على دورية للصليبيين في شهربان،وقد ادى الهجوم الى تدمير عجلة 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦٦

 .الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 
 }َن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِني{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء ( ومقتل جميع من آانوا فيها " هامفي"  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عجلة - ٦٦١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 
 ا رب سدد الرمي وثبت األقدام ي

 
 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 :أما بعد
 

 بتفجير عبوة ٢٠٠٦/ ٢٧/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٨قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
في حي االصالح في الجانب االيمن من الموصل،وقد ادى التفجير الى تدميرها " هامفي"ناسفة على عجلة للصليبيين من نوع 

 .بالكامل ومقتل جميع من آانوا على متنها ، وهللا الحمد والمنة 
 

 واهللا أآبر
 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 العالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة ا

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير اربع سيارات للشرطة المرتدة - ٦٦٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على
 :أما بعد

 
 باالشتباك مع ٢٦/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 

وسطة، مرتدي الشرطة في حي النور في الجانب االيمن من الموصل ، وقد استخدم االخوة في االشتباك االسلحة الخفيفة والمت
 .وادى االشتباك الى تدمير اربع سيارات ومقتل واصابة من فيها من مرتدي الشرطة، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

  الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦٧

 
 )األربعاء" (ِمن ِسَير أعالم الشهداء" الهيئة اإلعالمية تقدم العدد الرابع عشر في سلسلة - ٦٦٣البيان رقم  

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 :أما بعد. حبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وص

 
، نسأل اهللا أن ينفع بها "ِمن ِسَير أعالم الشهداء"الهيئة اإلعالمية لمجلس شورى المجاهدين تقدم العدد الرابع عشر في سلسلة 

 .المسلمين ويجزي ناشرها عن المجاهدين خير الجزاء
 
 ) zip.٠١٧ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر
 }َرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير سيارة مفخخة على موآب مستشار وزير الدفاع - ٦٦٤البيان رقم  
 
 م اهللا الرحمن الرحيم بس

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 :أما بعد
 

 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٨ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
في منطقة زّيونة ببغداد أثناء رجوعه الى منزله، وقد " دحام راضي العسل " خخة على موآب مستشار وزير الدفاع سيارة مف

 .أّدت العملية الى تدمير ما ال يقل عن سيارتين وسقط من فيهما بين قتيل وجريح، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }ِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِم{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( فيلق عمر يتبنى اغتيال احد اقذار فيلق الغدر - ٦٦٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 م يا رب سدد الرمي وثبت األقدا

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 باغتيال احد اقذار فيلق الغدر ٢٠٠٦/ ٢٧/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٨يوم االثنين " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر

 .في مدينة العامرية ، وهللا الحمد والمنة 
 

 واهللا أآبر
 }ِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَو{

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦٨

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(يين  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اعطاب مدرعة واصابة من فيها من الصليب- ٦٦٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
ير عبوة  بتفج٢٨/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

ناسفة على مدرعة للصليبيين في تقاطع حي عدن قرب البيشمرآة العميلة في الموصل،وقد ادى التفجير الى اعطابها واصابة من 
 .فيها ، وهللا الحمد والمنة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى االشتباك مع مرتدي الحرس الوثني في العامرية - ٦٦٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين
 :أما بعد

 
 باالشتباك مع ٢٠٠٦/ ٢٧/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٨قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

حة الخفيفة والمتوسطة، وادى مرتدي الحرس الوثني في مدينة العامرية في بغداد، وقد استخدم االخوة في االشتباك االسل
 .االشتباك الى مقتل ولصابة عدد من المرتدين ، وهللا الحمد والمنة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير همر للصليبيين في اللطيفية ببغداد - ٦٦٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :عدأما ب

 
 بتفجير عبوة ٢٠٠٦ / ٣/ ١ الموافق ١٤٢٧ صفر ١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األربعاء 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٦٩

ناسفة على رتل للصليبيين في منطقة اللطيفية ببغداد، وقد أّدت العملية الى تدمير عجلة همر وسقط من فيها بين قتيل وجريح، 
 .وهللا الحمد والمّنة

 
 بر واهللا أآ

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧٠

 

  م٢-٣-٢٠٠٦ اخلميس هـ ١٤٢٧-٢-٢

 
 

 )الخميس(ضح بعض العمليات في محافظة ديالى لأليام الماضية  مجلس شورى المجاهدين يو- ٦٦٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 :مجلس شورى المجاهدين في محافظة ديالى لأليام الماضيةفهذه بعض العمليات التي قام بها إخوانكم في الجناح العسكري ل

 
 
 ، وقد أدت ٢٠٠٦ / ٣ / ١ الموافق ١٤٢٧ صفر ١تفجير عبوة على دورية للشرطة المرتدة في قضاء الخالص يوم األربعاء . ١

 .العملية الى قتل سبعة من المرتدين وإعطاب سيارتهم
 
 / ٢ / ٢٨ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٩في منطقة السادة يوم الثالثاء تفجير عبوة ناسفة على دورية للحرس الوثني . ٢

 . ، وقد أدت العملية الى قتل ثالثة من أفراد الدورية وإعطاب سيارة٢٠٠٦
 
، وقد أدت ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٨ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٩يوم الثالثاء )  العظيم–الخالص (اقتحام نقطة تفتيش على طريق . ٣

 .أربعة من المرتدينالعملية الى مقتل 
 
 ٢٠٠٦٫ / ٢ / ٢٥ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٦ ملم يوم ٨٢قصف مقر الحرس الوثني في الخالص بثالث قنابر هاون من عيار . ٤
 
 / ٢ / ٢٤ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٥ ملم يوم ١٢٠قصف مقر الحرس الوثني في الخالص بعشر قنابر هاون من عيار . ٥

٢٠٠٦٫ 
 
 ٢٠٠٦٫ / ٢ / ١٥ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٦شرطة المرتدة في منطقة جلوالء يوم اغتيال أحد عناصر ال. ٦
 
 ٢٠٠٦٫ / ٢ / ١٥ الموافق ١٤٢٧ محرم ١٦اغتيال أحد عناصر الحرس الوثني في منطقة جلوالء يوم . ٧
 
 / ١ / ٢٨لموافق  ا١٤٢٧ من ذي الحجة ٢٨تفجير عبوة على األمريكان في منطقة جديدة الشط على طريق بغداد يوم االثنين . ٨

 .، وقد أدت العملية الى إعطاب عجلة همر، ولم يتم معرفة حجم الخسائر البشرية٢٠٠٦
 .وقد انسحب اإلخوة في جميع العمليات بسالم، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }ُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَل{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 مرآز الفجر لإلعالم: المصدر
 
 

 )الخميس( فيلق عمر يتبنى اغتيال ثالثة من أعضاء فيلق الغدر في منطقة باب المعظم - ٦٧٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧١

 .لمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العا
 :أما بعد

 
 ٢ / ٢٨ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٩التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .لحمد والمّنة باغتيال ثالثة من أقذار فيلق الغدر في منطقة باب المعظم ببغداد، وهللا ا٢٠٠٦/ 
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس" (أعزها اهللا"حافظة ديالى  فيلق عمر يوضح بعض العمليات في م- ٦٧١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 :المجاهدين في محافظة ديالىالتابع لمجلس شورى " رضي اهللا عنه"فهذه بعض العمليات التي قام إخوانكم في فيلق عمر 

 
 .، وهللا الحمد والمّنة٢٠٠٦ / ٣ / ١ الموافق ١٤٢٧ صفر ١ اغتيال أحد أعضاء فيلق الغدر في قضاء الخالص يوم األربعاء -١
 
، وهللا الحمد ٢٠٠٦ / ٣ / ١ الموافق ١٤٢٧ صفر ١ اغتيال أحد أعضاء فيلق الغدر في منطقة حي المعلمين يوم األربعاء -٢

 .ةوالمّن
 
 .، وهللا الحمد والمّنة٢٠٠٦ / ٣ / ١ الموافق ١٤٢٧ صفر ١ اغتيال أحد أعضاء فيلق الغدر في منطقة الكاطون يوم األربعاء -٣
 
 / ٢ / ٢٨ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٩ الهجوم باألسلحة الخفيفة على سيارة لفيلق الغدر قرب منطقة الحديد يوم الثالثاء -٤

 .القتلى لصعوبة الموقف، وهللا الحمد والمّنة، ولم يتم التأآد من عدد ٢٠٠٦
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 مرآز الفجر لإلعالم: المصدر
 
 

 )الخميس(شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على راجلة للصليبيين غرب بغداد  مجلس - ٦٧٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧٢

 ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٣ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٤ورى المجاهدين يوم الخميس قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس ش
 .بتفجير عبوة ناسفة على راجلة للصليبيين غرب بغداد، وقد أّدت العملية الى قتل أربعة منهم، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }ِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِف{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 مرآز الفجر لإلعالم: المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى مقتل خمسة من مرتدي الحرس الوثني - ٦٧٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب 
 :أما بعد

 
 ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٣ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

ية الى تدمير إحدى السيارات قتل بتفجير عبوة ناسفة على دورية للحرس الوثني في مدينة الكرمة غرب بغداد، وقد أّدت العمل
 .خمسة من المرتدين، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 ممرآز الفجر لإلعال: المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى مقتل خمسة من مرتدي الحرس الوثني في جلوالء - ٦٧٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٤ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٥الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة قام إخوانكم في 

سيارة مرآونة على الطريق على دورية للحرس الوثني في منطقة جلوالء في ديالى، وقد أسفرت العملية عن تدمير إحدى 
 .السيارات ومقتل من فيها، والبالغ عددهم خمسة، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 مرآز الفجر لإلعالم: المصدر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧٣

 
 

 )الخميس(ر مهندسي النفط البريطانيين  مجلس شورى المجاهدين يتبنى التعرض لموآب أحد آبا- ٦٧٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بالهجوم ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٥افق  المو١٤٢٧ محرم ٢٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 

على موآب أحد آبار مهندسي النفط البريطانيين في منطقة خانقين باألسلحة المتوسطة، ولم يتم التأآد من الخسائر لصعوبة 
 .الموقف، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 } َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 مرآز الفجر لإلعالم: المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تصفية أحد جواسيس الصليبيين - ٦٧٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين 
 :أما بعد

 
 بتصفية ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٨ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
 .أحد جواسيس الصليبيين في منطقة السعدية في ديالى، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }لَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِل{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 مرآز الفجر لإلعالم: المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال مقاول يعمل مع الصليبيين - ٦٧٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٨ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

على طريق جلوالء في ديالى، وهو مقاول مع الصليبيين في المنطقة الخضراء " حامد عدنان"فخخ على سيارة المدعو ماطور م
 .وأشرف على إعمار سجن ابي غريب ومعسكر الطارق، وهللا الحمد والمّنة



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧٤

 
 واهللا أآبر 

 }َن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقي{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 مرآز الفجر لإلعالم: المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اقتحام مرآز للحرس الوثني وقتل خمسة عشر منهم - ٦٧٨البيان رقم  
 

 سة عشر منهم في الطارمية مجلس شورى المجاهدين يتبنى اقتحام مرآز للحرس الوثني وقتل خم
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 باقتحام مرآز ٢٠٠٦/  ٣ / ١ الموافق ١٤٢٧ صفر ١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األربعاء 

للحرس الوثني في منطقة الطارمية ، وقد أسفرت العملية عن تدمير سيارتين للمرتدين ومقتل خمسة عشر منهم ، وهللا الحمد 
 .والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 ة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئ
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى هالك أربعة من أفراد الحرس الوثني وجرح اثنين آخرين - ٦٧٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين و
 :أما بعد

 
 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٠ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

ية عن تدمير إحدى السيارات ومقتل عبوة ناسفة على رتل للحرس الوثني في منطقة دلي عباس في ديالى ، وقد أسفرت العمل
 .أربعة من المرتدين وجرح اثنين ، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )ز الفجر لإلعالممرآ: (المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧٥

 
 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير همر للصليبيين - ٦٨٠البيان رقم  

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 :أما بعد
 

 بتدمير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٣ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٤العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس قام إخوانكم في الجناح 
 .عربة همر للصليبيين من خالل تفجير عبوة ناسفة في منطقة المشاهدة شمال بغداد ، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }ُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْل{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة للشرطة المرتدة - ٦٨١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا
 :أما بعد

 
 بتدمير سيارة ٢٠٠٦ / ٢/ ٢٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد 

 .، وهللا الحمد والمّنةللشرطة المرتدة من خالل تفجير عبوة ناسفة في منطقة الطارمية شمال بغداد 
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس( تدمير همر للصليبيين في منطقة البوحشمة  مجلس شورى المجاهدين يتبنى- ٦٨٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بتدمير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٦ الموافق ١٤٢٧حرم  م٢٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

 .عربة همر للصليبيين من خالل تفجير عبوة ناسفة في منطقة البوحشمة ، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧٦

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧٧

 

  م٣-٣-٢٠٠٦ اجلمعة هـ ١٤٢٧-٢-٣

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على رتل للصليبيين في الفلوجة - ٦٨٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين
 :أما بعد

 
 بالهجوم ٢٠٠٦ / ٣ / ٢ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

لى تدمير بالكامل وهالك من باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على رتل للصليبيين في حي الوحدة في الفلوجة ، وقد أدت العملية ا
 .فيها ، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال اثنين من أفراد الحرس الوثني في ديالى - ٦٨٤ البيان رقم 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 باغتيال ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧ي لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس قام إخوانكم في الجناح العسكر

 .اثنين من أفراد الحرس الوثني في منطقة دلي عباس في ديالى ، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }ُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَل{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على رتل للصليبيين في منطقة الدور في سامراء - ٦٨٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا
 :أما بعد

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧٨

 بالهجوم ٢٠٠٦ / ٣ / ٢ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
 أدت العملية الى إحراق جميع آليات الرتل ، باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على رتل للصليبيين في منطقة الدور في سامراء ، وقد

 .وسقط ما ال يقل عن سبعة قتلى ، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (صدرالم
 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير همر للصليبيين وهالك اثنين منهم في بغداد - ٦٨٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

  .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوة ٢٠٠٦ / ٣ / ٢ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

ناسفة على رتل للصليبيين في منطقة الدورة ببغداد ، وقد أدت العملية الى تدمير وهالك اثنين من الصليبيين وجرح آخرين ، وهللا 
 .الحمد والمّنة

 
  أآبر واهللا

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الجمعة(لوثني في الدورة ببغداد  مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على سيطرة للحرس ا- ٦٨٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بالهجوم على ٢٠٠٦ / ٣ / ٢ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

 .سيطرة للحرس الوثني في منطقة الدورة ببغداد ، ولم يتم التعرف على حجم الخسائر ، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 

 شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٧٩

 
 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة للشرطة المرتدة وهالك من فيها في آرآوك - ٦٨٨البيان رقم  

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على

 :أما بعد
 

 بتفجير عبوة ٢٠٠٦ / ٣ / ٢ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
 ، وهللا الحمد ناسفة على سيارة للشرطة المرتدة قرب مبنى محافظة آرآوك ، وقد أدت العملية الى تدميرها بالكامل وهالك من فيها

 .والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

مع دوريةللحرس الوثني "أحد ليوث التوحيد"ح تفاصيل اشتباك مجلس شورى المجاهدين يوض- ٦٨٩البيان رقم  
 )الجمعة(
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
ب في ديالى ليقص شعره، ولكن حصل أمر غريب، وهو أن دورية في منطقة هبه" الحالق " فقد ذهب أحد ليوث التوحيد الى 

للحرس الوثني مكونة من سيارتين دبل قماره تحمل ُأحاديات ومكونة من عشرة جنود قامت بمداهمة المحل، فقام األخ باالشتباك 
ت الى جرح عدد منهم، ثم يدوية أد" رمانة"معهم، وقد تمكن بفضل اهللا من قتل خمسة منهم بسالحه الشخصي ثم رماهم بقنبلة 

 . ، وهللا الحمد والمّنة٢٠٠٦ / ٢ / ٢٦ محرم الموافق ٢٥انسحب األخ سالمًا بحفظ اهللا، وقد حدثت هذه العملية يوم الجمعة 
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 عالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة اال

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يوضح بعض العمليات العسكرية في الموصل - ٦٩٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبين
 :أما بعد

 
 

 . فهذا بعض العمليات العسكرية التي قام بها إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في الموصل لأليام الماضية
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨٠

 .منة، وهللا الحمد وال١٤٢ صفر ١قنص أحد عناصر البيشمرآة المرتدة في الجانب األيسر من الموصل يوم األربعاء . ١
، وقد ١٤٢٧ صفر ١إطالق ثالث صواريخ فرنسية على مطار الموصل الذي تتخذه القوات الصليبية مقرًا لها يوم األربعاء . ٢

 .أصابت الهدف، وهللا الحمد والمنة
ى  مما أّدى ال١٤٢٧ صفر ٢تفجير عبوة ناسفة على همر أمريكية منطقة الساعة في الجانب االيمن من الموصل يوم الخميس . ٣

 .تدميرها وسقط من فيها بين قتيل وجريح، وهللا الحمد
 ٢٨تفجير عبوة ناسفة على مدرعة أمريكية في منطقة الغابات قرب الجسر الثالث في الجانب األيسر من الموصل يوم االثنين . ٤

 . مّما أدى الى إعطابها، وهللا الحمد١٤٢٧محرم 
 صفر ٢في الموصل الذي تتخذه القوات الصليبية مقرًا لها يوم الخميس إطالق صاروخين من نوع سناب على القصر الرئاسي . ٥

 .، وقد أصابت الهدف، وهللا الحمد والمنة١٤٢٧
 مما أدى الى ١٤٢٧ محرم ٢٧تفجير عبوة ناسفة على همر أمريكية في حي الصحة في الجانب االيمن من الموصل يوم األحد . ٦

 . والمنةتدميرها بالكامل وقتل من فيها، وهللا الحمد
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الجمعة(رية مشترآة للصليبيين والشرطة المرتدة  مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على دو- ٦٩١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بالهجوم على ٢٠٠٦ / ٣ / ٢ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

دورية مشترآة للصليبيين والشرطة المرتدة في محلة حسنكوي في تلعفر باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقد أدت العملية الى قتل 
 .أربعة من مرتدي الشرطة ولم يتم معرفة حجم الخسائر في صفوف الصليبيين، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }لَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِل{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الجمعة(طيفية  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تصفية ثالثة من جواسيس الصليبيين في الل- ٦٩٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
ة ببغداد، قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين بتصفية ثالثة من جواسيس الصليبيين في منطقة اللطيفي

 .، وهللا الحمد والمّنة١٤٢٧ محرم ٢٤ محرم واألربعاء ٢٣وذلك يومي الثالثاء 
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨١

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )لفجر لإلعالممرآز ا: (المصدر

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارتين للشرطة المرتدة ومقتل أربعة منهم - ٦٩٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٤ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

عبوة ناسفة على دورية للشرطة المرتدة في منطقة الحصوة ببغداد، وقد أدت العملية الى تدمير سيارتين ومقتل أربعة من مرتدي 
 .المّنةالشرطة وجرح ثالثة آخرين، وهللا الحمد و

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الجمعة(مرتدي الشرطة  مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص اثنين من - ٦٩٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
ة ببغداد، وذلك قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين بقنص اثنين من مرتدي الشرطة في منطقة الحصو

 .، وهللا الحمد والمّنة١٤٢٧محرم  / ٢٨ محرم واالثنين ٢٧يومي األحد 
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )جر لإلعالممرآز الف: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨٢

 

  م٤-٣-٢٠٠٦ السبت هـ ١٤٢٧-٢-٤

 
 

 )السبت( فيلق عمر يتبنى اغتيال خمسة من أعضاء فيلق الغدر في المقدادية - ٦٩٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 :أما بعد

 
التابع لمجلس شورى المجاهدين باغتيال ثالثة من أقذار فيلق الغدر في قضاء " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 . ، وهللا الحمد والمّنة١٤٢٧ صفر ٣ صفر والجمعة ١المقدادية في ديالى، وذلك يومي 
 

 واهللا أآبر 
 }ْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال اثنين من مرتدي الشرطة - ٦٩٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 الرمي وثبت األقدام يا رب سدد 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 باغتيال اثنين ٢٠٠٦ / ٣ /٣ الموافق ١٤٢٧ صفر ٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 

 .دهما برتبة مالزم أول، وهللا الحمد والمّنةمن مرتدي الشرطة في منطقة المفرق في ديالى أح
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )السبت( شورى المجاهدين يتبنى االشتباك مع الصليبيين في قضاء الخالص  مجلس- ٦٩٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 باالشتباك مع ٢٠٠٦ / ٣ /٣ الموافق ١٤٢٧ صفر ٣ين يوم الجمعة قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهد

 .الصليبيين في منطقة قرة تب التابعة لقضاء الخالص في ديالى، ولم تتبين حجم الخسائر لصعوبة الموقف، وهللا الحمد والمّنة
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨٣

 واهللا أآبر 
 }اِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف قاعدة مشترآة للصليبيين والحرس الوثني في جلوالء - ٦٩٨البيان رقم  
 )السبت(
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  األقدام يا رب سدد الرمي وثبت

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بقصف قاعدة ٢٠٠٦ / ٣ /٢ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

 . وقد آانت اإلصابات مباشرة، وهللا الحمد والمّنةمشترآة للحرس الوثني والصليبيين في منطقة جلوالء في ديالى،
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى مقتل ثالثة من أفراد الشرطة المرتدة وجرح اثنين آخرين - ٦٩٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوة ٢٠٠٦ / ٣ /٢ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢ي لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس قام إخوانكم في الجناح العسكر

ناسفة على دورية للشرطة المرتدة في منطقة الوجيهية في ديالى، وقد أدت العملية الى إعطاب إحدى السيارات ومقتل ثالثة من 
 .المرتدين وجرح اثنين آخرين، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }لَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِل{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )السبت(د  مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف إحدى سيطرات الحرس الوثني جنوب بغدا- ٧٠٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨٤

قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين بقصف سيطرة إحدى سيطرات الحرس الوثني جنوب بغداد بستة 
، وقد آانت اإلصابات مباشرة، ١٤٢٧ محرم ٢٤ محرم والخميس ٢١ ملم، وذلك يومي االثنين ١٢٠ و٨٢بر هاون من عيار قنا

 .وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
  شورى المجاهدين في العراق الهيئة االعالمية لمجلس

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تصفية أحد جواسيس الصليبيين - ٧٠١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .صحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله و
 :أما بعد

 بتصفية أحد ٢٠٠٦ / ٢ / ٢١ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٠قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد 
 .جواسيس الصليبيين جنوب بغداد، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }ْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ ا{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )السبت( فيلق عمر يتبنى اغتيال أحد أعضاء فيلق الغدر في حي الجامعة ببغداد - ٧٠٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 م يا رب سدد الرمي وثبت األقدا

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

/ ٣ / ٢ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 .مد والمّنة باغتيال أحد أعضاء فيلق الغدر في حي الجامعة ببغداد، وهللا الح٢٠٠٦

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨٥

 

  م٥-٣-٢٠٠٦ األحد هـ ١٤٢٧-٢-٥

 
 

 )األحد(جلس شورى المجاهدين يتبنى بعض العمليات العسكرية بمدينة الرمادي لأليام الماضية  م- ٧٠٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
  الرمادي لأليام الماضيةفهذا بعض حصاد إخوانكم في مدينة

 ملم وآانت اإلصابة ١٢٠ قذائف هاون عيار ٤ تم قصف سيطرة للعدو الكافر في منطقة البوهزيم في جزيرة الرمادي ، بـ-١
  .١٣/٢/٢٠٠٦مباشرة ، بفضل من اهللا ،ونفذت العملية في يوم 

ضل اهللا تعالى ، ونفذت العملية في يوم وآانت اإلصابة مباشرة ، بف) أرض أرض(  تم قصف موقع الحبانية ، بصاروخ-٢
١٤/٢/٢٠٠٦.  
تم التعرض للصليبيين في منطقة دور المخابرات داخل الرمادي ، باألسلحة الخفيفة والمتوسطة فسقطوا بين قتيل وجريح ، -٣

 ١٤/٢/٢٠٠٦٫بفضل من اهللا ونفذت العملية في يوم 
 ملم وآانت اإلصابة ١٢٠ قذائف هاون عيار ٣جزيرة الرمادي ، بـفي ) البوهزيم( تم قصف سيطرة مشترآة للعدو في منطقة-٤

 ١٦/٢/٢٠٠٦٫موفقة ، بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في يوم 
 تم االشتباك مع الحرس الوثني في بيت اغتصبوه في جزيرة الرمادي واتخذوه مقرا لهم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة فسقطوا -٥

  .١٧/٢/٢٠٠٦ ، ونفذت العملية في يوم بين قتيل وجريح ، بفضل من اهللا
 ملم وآانت اإلصابة ٨٢ قذائف هاون عيار ٣ تم قصف موقع الزراعة الذي تتخذه القوات الكافرة مقرا لها داخل الرمادي بـ-٦

  .١٨/٢/٢٠٠٦دقيقة،بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في يوم 
 ملم بعد أن قاموا بمداهمة منطقة في ٦٠تدين بقذيفتي هاون عيار  تم قصف تجمع لألمريكان الكفرة وأذنابهم من الحرس المر-٧

  .١٨/٢/٢٠٠٦جزيرة الرمادي ، وآانت اإلصابة مباشرة، بفضل اهللا تعالى ، ونفذت العملية في يوم 
 تم قنص جنديين من الحرس الوثني في جزيرة الرمادي ، فأردوهما قتيلين،بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في يوم -٨
١٩/٢/٢٠٠٦ .  
 تم نصب آمين للعدو في منطقة المالحمة في جزيرة الرمادي ، وتم االشتباك مع العدو باألسلحة الخفيفة والصاروخية وتم -٩

تكبيدهم خسائر فادحة باألرواح ثم هرب الباقون ، وفي نفس الوقت قام األسود أنفسهم بقصف تجمع العدو نفسه بقذيفتي هاون 
  .١٩/٢/٢٠٠٦ابة دقيقة ، بفضل من اهللا،ونفذت العملية في يوم  ملم وآانت اإلص٦٠عيار 
 تم االشتباك مع دورية راجلة للصليبيين في منطقة الملعب داخل الرمادي ، باألسلحة الخفيفة فسقطوا بين قتيل وجريح ، -١٠

  .٢٠/٢/٢٠٠٦بفضل من اهللا،ونفذت العملية في يوم 
لبوهزيم في جزيرة الرمادي ، وآانت اإلصابة موفقة شوهدت بعدها أعمدة الدخان  تم قصف موقع للحرس الوثني في منطقة ا-١١

  .٢٠/٢/٢٠٠٦تتصاعد من المكان ،بفضل من اهللا، ونفذت العملية في يوم 
 مرتدا فأصابت فيهم مقتال ٢٠تم تفجير عبوة ناسفة في جزيرة الرمادي ، على دورية راجلة للحرس الوثني تعدادها أآثر من -١٢
 ، بعدها جاءت مجموعة أخرى إلنقاذ من جرح فتم بعون اهللا وقوته تفجير عبوة ناسفة ذآية عليهم فأردتهم صرعى وجرحى آبيرا

وآانت الخسائر آبيرة جدا في األرواح وشوهدت الطائرات وهي تهبط لحمل القتلى والجرحى ، بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في 
  .٢٠/٢/٢٠٠٦يوم 
 الكفرة أحدهما في منطقة البوعيثة في جزيرة الرمادي ، واآلخر في منطقة البوفراج، فأردوهما قتيلين ،  تم قنص علجين من-١٣

  .٢٠/٢/٢٠٠٦بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في يوم 
  تم تفجير عبوة ناسفة ذآية على آلية همر في منطقة التأميم داخل الرمادي ، فتم إعطابها وشوهدت وهي تسحب جرا بعد أن-١٤

  .٢١/٢/٢٠٠٦أخلوها من قتالهم وجرحاهم ، بفضل من اهللا،ونفت العملية في يوم 
 تم ضرب آلية همر في منطقة التأميم قرب جامع بدر داخل الرمادي ، باألسلحة الصاروخية وتم تدميرها بالكامل وقتل جميع -١٥

 ٢١/٢/٢٠٠٦٫ من فيها والبالغ عددهم خمسة علوج ، بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في يوم
 علوج أمريكان في أحد البساتين في جزيرة الرمادي ، فأردوهم قتلى ، بفضل من اهللا،ونفذت العملية في يوم ٤ تم قنص -١٦
٢١/٢/٢٠٠٦. 
 

 واهللا أآبر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨٦

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 مية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعال
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( فيلق عمر يتبنى اغتيال أحد أعضاء فيلق الغدر في منطقة أبو دشير - ٧٠٤البيان رقم  
 

 اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .د وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محم
 :أما بعد

 
 / ٢ / ٢١ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٢٠التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .أحد أعضاء فيلق الغدر في منطقة أبو دشير جنوب بغداد ، وهللا الحمد والمّنة" حمزة عباس الشمري" باغتيال ٢٠٠٦
 

 أآبر واهللا 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األحد(يوسفية  مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف سيطرة للحرس الوثني في ال- ٧٠٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
صف ، بق٢٠٠٦/ ٢ / ٢٠ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

 ملم ، وقد آانت اإلصابات مباشرة ، وهللا الحمد ٨٢سيطرة إحدى سيطرات الحرس الوثني جنوب بغداد بستة قنابر هاون من عيار 
 .والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 جلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لم
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير سيارة مفخخة على رتل - ٧٠٦البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير سيارة مفخخة على رتل مشترك للصليبيين والحرس الوثني 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 د الرمي وثبت األقدام يا رب سد



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨٧

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
، بتفجير سيارة ٢٠٠٦ / ٣ / ٢ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

ثني قرب دورة السكك بين الموصل وتلعفر ، وقد أسفرت العملية عن تدمير عدد مفخخة على رتل مشترك للصليبيين والحرس الو
 .من اآلليات وهالك ثمانية عشر بين صليبي ومرتد وجرح عدد آخرين، وهللا الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }َنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُمو{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال أحد عناصر الشرطة السرية - ٧٠٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .لسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة وا
 :أما بعد

 
 ، باغتيال أحد ٢٠٠٦\ / ٣ / ٤ الموافق ١٤٢٧ صفر ٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 

 .عناصر الشرطة السرية في الجانب األيسر من الموصل ، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }ْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه ا{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة للشرطة المرتدة في بعقوبة - ٧٠٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوة ٥/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧/ ٢ /٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين هذا اليوم األحد 

لى آلية للشرطة المرتدة في حي المعلمين في بعقوبة ، وقد أدى التفجير إلى تدميرها ومقتل وإصابة من آان على متنها، ناسفة ع
 .وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨٨

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األحد( فيلق عمر يتبنى اغتيال اثنين من أقذار فيلق الغدر في بغداد - ٧٠٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .لى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وع
 :أما بعد

 
 باغتيال لثنين من اقذار فيلق الغدر ٢/٢٠٠٦ /٤ الموافق ١٤٢٧/ ٢ /٤يوم السبت " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .في نفق الشرطة في بغداد، وهللا الحمد والمنة 
 

 واهللا أآبر
 }َلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َو{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( فيلق عمر يتبنى اغتيال احد اقذار فيلق الغدر - ٧١٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا
 :أما بعد

 
غالب عبد "  باغتيال المدعو ٥/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧/ ٢ /٥هذا اليوم االحد " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .احد أقذار فيلق الغدر في بعقوبة، وهللا الحمد والمنة " علي جعفر 
 

  أآبرواهللا
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االحد(الوثني في تكريت  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال خمسة من مرتدي الحرس - ٧١١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بالهجوم ٥/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين صباح هذا اليوم االحد 
على خمسة من مرتدي الحرس الوثني آانوا يستقلون سيارة مدنية على طريق بيجي في تكريت ، حيث آانوا متوجهين الى 

 . معسكرهم فباغتهم االخوة واجهزوا عليهم باالسلحة الخفيفة فأردوهم قتلى ،وهللا الحمد والمنة



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٨٩

 
 واهللا أآبر 

 } َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدميرآليةلمرتدي مغاويرالداخليةومقتل من فيهافي الدورة- ٧١٢البيان رقم  
 

  الرحمن الرحيم بسم اهللا
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ناسفة ٤/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
 مغاوير الداخلية في الدورة، وقد أدى الهجوم الى تدمير االلية بالكامل ومقتل جميع من آانوا فيها من المرتدين، على آلية لمرتدي
 . وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 جلس شورى المجاهدين في العراق الهيئة االعالمية لم
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم بقذائف الهاون على سيطرة لمرتدي الحرس الوثني - ٧١٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسال
 :أما بعد

 بالهجوم على ٤/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
جوم الى  ملم، وقد ادى اله٨٢سيطرة لمرتدي الحرس الوثني في اليوسفية ، حيث استخدم االخوة في الهجوم قذائف الهاون عيار 

 .مقتل سبعة من المرتدين ، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩٠

 

  م٦-٣-٢٠٠٦ اإلثنني هـ ١٤٢٧-٢-٦
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم المنظم على مقر للصليبيين غرب بغداد - ٧١٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :دأما بع

 بالهجوم على مقر ٤/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت
للصليبيين في قرية النعيمية في منطقة زوبع غرب بغداد، حيث قام اإلخوة بقطع جميع الطرق المؤدية إلى المقر وذلك من خالل 

اد والحماية ، ومن ثم بدا اإلخوة بالهجوم المنظم حيث تم قصف المقر بقذائف الهاون زرع العبوات الناسفة ووضع مفار لإلسن
بعد ذلك قام اإلخوة بالهجوم على المقر باستخدام األسلحة الخفيفة والمتوسطة والصاروخية، وآانت عملية ) ملم١٠٠(عيار

 . لعملية بسالم ، وهللا الحمد والمنة مبارآة سقط فيها عباد الصليب بين قتيل وجريح، وانسحب اإلخوة بعد تنفيذ ا
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين(تبنى مقتل اثنين من أقذار فيلق الغدر في الغزالية  فيلق عمر ي- ٧١٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بأغتيال اثنين من اقذار فيلق الغدر ٢/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢يوم الخميس" رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر
 .في منطقة الغزالية في بغداد ،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 راقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في الع
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم بقذائف الهاون على مقر قوات حفظ النظام - ٧١٦البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم بقذائف الهاون على مقر قوات حفظ النظام في حي الخضراء 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 د الرمي وثبت األقدام يا رب سد

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩١

 :أما بعد
 بالهجوم على مقر ٢/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس

 ملم ،وآانت االصابة مباشرة ،وهللا ٦٠إلخوة في الهجوم قذائف الهاون عيار قوات حفظ النظام في حي الخضراء، وقد استخدم ا
 .الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )ز الفجر لإلعالممرآ: (المصدر
 
 

  مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على سيطرة مشترآةلمرتدي الحرس الوثني والشرطة- ٧١٧البيان رقم  
 )االثنين(
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بالهجوم على ٢/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
سيطرة مشترآة لمرتدي الحرس الوثني والشرطة في منطقة الدور في مدينة صالح الدين ، حيث استخدم اإلخوة في الهجوم 

وم إلى مقتل احد عشر من المرتدين وتدمير جميع آلياتهم، وقد غنم االخوة آمية آبيرة األسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقد أدى الهج
 .من األسلحة ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 هدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجا
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين شمال بغداد - ٧١٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ناسفة ٥/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
تدميرا شبه " همر"على آلية للصليبيين عى طريق الدور في تكريت شمال بغداد، وقد ادى التفجير الى تدمير آلية للصليبيين نوع 

 . ة من العلوج آانوا على متنها ، وهللا الحمد والمنة آامل ومقتل ثالث
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩٢

 
 

 )االثنين(للصليبيين في تلعفر " همر" مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عجلة- ٧١٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ناسفة ٥/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥المجاهدين يوم االحد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى 
على آلية للصليبيين عى طريق سنجار في تلعفر ، وقد ادى التفجير الى تدمير العجلة وسقوط من فيها بين قتيل وجريح ، وهللا 

 . الحمد والمنة 
 

 واهللا أآبر
 }يَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة للصليبيين ومقتل وجرح من فيها في الموصل- ٧٢٠البيان رقم  
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ناسفة ٥/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
صار في الجانب االيسر من الموصل، وقد ادى التفجير الى تدميرها بالكامل وسقط من فيها بين على مدرعة للصليبيين في حي االنت

 . قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
  المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اعطاب مدرعة للصليبيين - ٧٢١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .ين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ناسفة ٥/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
على مدرعة للصليبيين في منطقة موصل الجديدة في الجانب االيمن من الموصل،وقد ادى الهجوم الى اعطابها واصابة من فيها، 

 . وهللا الحمد والمنة 
 
 اهللا أآبرو
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩٣

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين(رتدة  مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص احد عناصر الشرطة الم- ٧٢٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

اصر  بقنص احد عن٥/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 
 . الشرطة المرتدة قي حي المصارف في الجانب االيمن من الموصل ا، وهللا الحمد والمنة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 ) الفجر لإلعالممرآز: (المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩٤

 

  م٧-٣-٢٠٠٦ الثالثاء هـ ١٤٢٧-٢-٧
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى إستهداف موآب مدير شرطة نينوى المرتد في الموصل - ٧٢٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبين
 :أما بعد

 
 بإستهداف ١/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 

 موآب مدير شرطة نينوى المرتد في مدينة الموصل من خالل تفجير عبوة ناسفة ، وقد أدت العملية الى تدمير سيارة تابعة
 . للحماية وسقطوا بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على مقر مرتدي مغاوير الداخلية في سامراء - ٧٢٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بالهجوم على مقر ٥/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥سكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد قام إخوانكم في الجناح الع

مرتدي مغاوير الداخلية في سامراء ، حيث استخدم االخوة في الهجوم االسلحة الرشاشة وآانت عملية مبارآة سقط فيها المرتدين 
 .بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }ِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْل{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )ثالثاءال( مجلس شورى المجاهدين يتبنى إطالق صاروخ سناب على مقر للصليبين في الموصل - ٧٢٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بإطالق ٤/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٤فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 

في الجانب االيسر من مدينة الموصل ، وقد آانت االصابة ) القصر الرئاسي(خ من نوع سناب على مقر للقوات الصليبيية صارو



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩٥

 . مباشرة ،وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 } َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 المية لمجلس شورى المجاهدين في العراق الهيئة االع

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين في بهرز - ٧٢٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوة ناسفة ٦/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

لحمد في منطقة بهرز في ديالى ، وقد أدى الهجوم إلى إعطابها وإصابة من فيها ، وهللا ا" همر"على آلية للصليبيين من نوع 
 .والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء(اثنين من قيادات حزب الدعوة الشيطانية في  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال - ٧٢٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 باغتيال اثنين من ٣/٢٠٠٦ /٦ الموافق ١٤٢٧صفر ٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

 . قيادات حزب الدعوة الشيطانية أحدهما في حي المعلمين واألخر في بعقوبة ، وهللا الحمد والمنة 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 

 عالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة اال
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى إعطاب مدرعة للصليبيين واصابة من فيها - ٧٢٨البيان رقم  



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩٦

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 .لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم ع

 :أما بعد
 

 بتفجير عبوة ناسفة ٥/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد 
فيها ، وهللا على مدرعة للصليبيين في حي البلديات في الجانب األيسر من الموصل ، وقد أدى الهجوم إلى إعطابها وإصابة من 

 . الحمد والمنة 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء(يتبنى تدمير آلية للصليبيين  مجلس شورى المجاهدين - ٧٢٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوة ناسفة ٦/٣/٢٠٠٦موافق  ال١٤٢٧ صفر ٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

بالقرب من جسر السويس في الجانب األيسر من الموصل ، وقد أدى الهجوم إلى تدمير اآللية " همر"على آلية للصليبيين نوع 
 .ومقتل وجرح من فيها ، وهللا الحمد والمنة 

 
 واهللا أآبر

 }نَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِك{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين وهالك من آان فيها - ٧٣٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ثبت األقدام يا رب سدد الرمي و

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتدمير آلية ٤/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٤فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 

 من خالل تفجير عبوة ناسفة ، وهالك من فيها من العلوج ، وهللا الحمد للصليبيين في حي العربي في الجانب االيسر من الموصل
 . والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩٧

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )عالممرآز الفجر لإل: (المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية لمرتدي البيشمرآة ومقتل من فيها - ٧٣١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوة ناسفة ٦/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٦ في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين قام إخوانكم

على سيارة تابعة للبيشمرآة العميلة بالقرب من منطقة النبي يونس في الجانب األيسر من الموصل ، حيث آانت تقل سبعة من 
 .مير اآللية بالكامل ومقتل من فيها ، وهللا الحمد والمنة مرتدي البيشمرآة العميلة ، وقد ادى الهجوم الى تد

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آليتين لمرتدي الحرس الوثني ومقتل خمسة منهم - ٧٣٢م  البيان رق
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوتين ٥/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥ العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد قام إخوانكم في الجناح

ناسفتين على دورية لمرتدي الحرس الوثني في منطقة آنعان في ديالى ، وقد أدى التفجير الى تدمير آليتين ومقتل خمسة من 
 .المرتدين آانوا على متنهن ، وهللا الحمد والمنة 

 
 واهللا أآبر

 }لَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِل{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء(ربان ومقتل من فيها في شه" همر"جلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عجلة م - ٧٣٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩٨

 
 ناسفة  بتفجير عبوة٥/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 

على عجلة للصليبيين من نوع همر في شهربان في ديالى ، وقد أدى الهجوم الى تدميرها بالكامل ومقتل من فيها ، وهللا الحمد 
 .والمنة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

  لمجلس شورى المجاهدين في العراق الهيئة االعالمية
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة للشرطة المرتدة - ٧٣٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .ى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعل
 :أما بعد

 
 بتدمير ٣/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٣فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 

سيارة للشرطة المرتدة في حي الزهور في الجانب االيسر من الموصل من خالل تفجير عبوة ناسفة ، وقد سقطوا بين قتيل وجريح 
 .مد والمنة، وهللا الح

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء(ة للصليبيين جنوب بغداد حمل فلم تدمير مدرع:  الهيئة اإلعالمية- ٧٣٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 :أما بعد... الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 ..فهذا فلم لتدمير مدرعة للصليبيين جنوب بغداد، وهللا الحمد والمّنة

 
 ) zip.٠١٨ –فقات شاهد ملف المر(
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

٩٩

 

  م٨-٣-٢٠٠٦ األربعاء هـ ١٤٢٧-٢-٨
 
 

 )االربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد ضباط الشرطة المرتدة - ٧٣٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 : أما بعد

 
 

 باغتيال احد ٥/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥س شورى المجاهدين يوم االحد فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجل
 .،وهللا الحمد والمنة) نقيب(ضباط الشرطة المرتدة في الجانب االيمن من الموصل برتبة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص ثالثة من عناصر الشرطة المرتدة - ٧٣٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 . ة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصال

 :أما بعد
 

 بقنص ثالثة ٦/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٦فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
 . من عناصر الشرطة المرتدة في حي المصارف في الجانب االيسر من الموصل ،وهللا الحمد والمنة

 
 هللا أآبروا
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االربعاء(تابعة للقوت الصليبيية  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير شاحنة لنقل المعدات - ٧٣٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتدمير ٦/٣/٢٠٠٦لموافق هـ ا١٤٢٧ صفر ٦فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

شاحنة لنقل المعدات والمؤن تابعة للقوات الصليبيية في حي العربي في الجانب االيسر من الموصل من خالل تفجير عبوة ناسفة 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠٠

 . ،وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْع{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة تابعة للحرس الوثني المرتد - ٧٣٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . المين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب الع
 :أما بعد

 
 بتدمير ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

 تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين سيارة تابعة للحرس الوثني المرتد في شارع بغداد في الجانب االيسر من الموصل من خالل
 . قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة

 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير شاحنة لنقل المؤن للقوات الصليبيية - ٧٤٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتدمير ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء فقد قام إخوانكم في 

شاحنة لنقل المؤن للقوات الصليبيية في المنطقة الصناعية في الجانب االيمن من الموصل من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وهللا 
 . الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }ِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسو{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على راجلة للصليبيين - ٧٤١البيان رقم  
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠١

 الرحيم بسم اهللا الرحمن 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوة ٦/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٦فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

يين في مدينة تلعفر ،وقد أدت العملية الى هالك ثالثة من الصليبيين ومترجم مرتد واصابة اخرين بجروح ناسفة على راجلة للصليب
 .،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 اهدين في العراق الهيئة االعالمية لمجلس شورى المج
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص احد افراد الحرس الوثني المرتد - ٧٤٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . صحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله و
 :أما بعد

 
 بقنص احد ٦/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٦فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 

 . افراد الحرس الوثني المرتد في حي السالم في تلعفر ،وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }ِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤ{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االربعاء( فيلق عمر يتبنى تصفية اربعة من عناصر فيلق الغدر - ٧٤٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ألقدام يا رب سدد الرمي وثبت ا

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 / ٣ / ٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٦التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .،وهللا الحمد والمنة) تلعفرــ سنجار(على طريق " بدر" بتصفية اربعة من عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠٢

 
 

 )االربعاء(نى تصفية اربعة من عناصر فيلق الغدر في بغداد  فيلق عمر يتب- ٧٤٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 / ٣ / ٨هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨مجاهدين يوم االربعاء التابع لمجلس شورى ال" رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .في منطقة الفضل في بغداد ،وهللا الحمد والمنة" بدر" بتصفية اربعة من عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 عالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق الهيئة اال

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االربعاء(هجوم على دورية لمغاوير الداخلية وهالك ستة منهم ,  مجلس شورى المجاهدين- ٧٤٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . لسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة وا
 :أما بعد

 
 بالهجوم ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

ن ،وقد أدت العملية باالسلحة الرشاشة والمتوسطة على دورية لمغاوير الداخلية المرتدة في منطقة بيجي في محافظة صالح الدي
 .الى تدمير عجلتين بالكامل وهالك ستة منهم واصابة اخرين بجروح ،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عربة همر للصليبيين قرب مدينة الرمادي - ٧٤٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . عينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم
 :أما بعد

 
 بتدمير عربة ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

من نوع همر للصليبيين على طريق المدينة السياحية قرب مدينة الرمادي من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل 
 .لمنةوجريح ،وهللا الحمد وا

 
 واهللا أآبر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠٣

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االربعاء( راجلة للصليبيين وهالك ثالثة منهمتفجير عبوة ناسفة على,  مجلس شورى المجاهدين - ٧٤٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوة ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧صفر  ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

ناسفة على راجلة للصليبيين على الطريق السريع المؤدي الى مدينة الرمادي ،وقد أدت العملية الى هالك ثالثة من العلوج ،وهللا 
 .الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }ِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِف{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( فيلق عمر يتبنى اغتيال أحد قياديي فيلق الغدر في بغداد - ٧٤٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .لعالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب ا
 :أما بعد

 ١٤٢٧ صفر ٢التابع للجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 . الحمد والمّنةأحد قياديي فيلق الغدر في آرخ بغداد، وهللا" جبار ورور "، باغتيال ٢٠٠٦ / ٣ / ٢الموافق 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء(ال احد عناصر الشرطة المرتدة  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتي- ٧٤٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 باغتيال احد ٦/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٦فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
 . عناصر الشرطة المرتدة في بعقوبة ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠٤

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )الفجر لإلعالممرآز : (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى االشتباك مع نقطة تفتيش للشرطة المرتدة - ٧٥٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد
 باالشتباك ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧ام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء فقد ق

باالسلحة الرشاشة مع نقطة تفتيش للشرطة المرتدة في منطقة التحرير في بعقوبة ،وقد أدت العملية الى مقتل اثنين واصابة 
 . اخرين بجروح ،وهللا الحمد والمنة

 برواهللا أآ
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )بعاءاألر( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اعطاب سيارة للشرطة المرتدة - ٧٥١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 باعطاب ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
ة تابعة للشرطة المرتدة بالقرب من بعقوبة من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد أدت العملية الى مقتل ثالثة من المرتدين سيار

 . واصابة اثنين بجروح ،وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للحرس الوثني وهالك خمسة من المرتدين - ٧٥٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . مين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العال
 :أما بعد

 بتدمير آلية ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
ة الى مقتل خمسة من المرتدين ،وهللا للحرس الوثني في منطقة االسود في ديالى من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد أدت العملي

 . الحمد والمنة
 واهللا أآبر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠٥

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(جلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال اثنين من ضباط االستخبارات في بعقوبة  م- ٧٥٣البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال اثنين من ضباط االستخبارات في جيش الّردة في بعقوبة
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم 
 :أما بعد

 باغتيال ٨/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 
 .  والمنةضابطين أستخبارات في الحرس الوثني في بعقوبة ،وهللا الحمد) محمد منعم الربيعي/ سيف منعم الربيعي (المدعوين 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(ط الداخلية المرتدة في بغداد  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد ضبا- ٧٥٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 باغتيال احد ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
 . في حي القاهرة في بغداد ،وهللا الحمد والمنة) مقدم(ضباط الداخلية المرتدة برتبة 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 ين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهد

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة أمريكية في مدينة الموصل - ٧٥٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . به أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصح
 :أما بعد

 بتدمير ٦/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٦فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
 . مدرعة أمريكية على شارع بغداد في الجانب االيمن من الموصل من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَّ{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠٦

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠٧

 

  م٩-٣-٢٠٠٦ اخلميس هـ ١٤٢٧-٢-٩
 
 

 )الخميس(ي بقنابر الهاون  مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف مقر للحرس الوثن- ٧٥٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

، بقصف مقر ٢٠٠٦ / ٣ / ٥ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد 
 . ملم، وقد آانت اإلصابات مباشرة، وهللا الحمد والمّنة١٢٠الحرس الوثني خلف جامع براثا ببغداد بقنابر الهاون من عيار 

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 لس شورى المجاهدين في العراق الهيئة االعالمية لمج
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس( فيلق عمر يتبنى اغتيال أربعة من أعضاء فيلق الغدر غرب بغداد - ٧٥٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .لى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وع
 :أما بعد

 ١٤٢٧ صفر ٥التابع للجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 :غرب بغداد" أبو غريب"، باغتيال التالية أسمائهم في منطقة ٢٠٠٦ / ٣ / ٥الموافق 

 .عدنا محسن، أحد أعضاء فيلق الغدر. ١
 .آر، أحد أعضاء فيلق الغدرصباح شا. ٢
 .عالء عبد السادة، أحد أعضاء فيلق الغدر. ٣
 .رائد حّنون، أحد أعضاء فيلق الغدر. ٤

 .وقد انسحب اإلخوة في جميع العمليات بسالم، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }َن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقي{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس( فيلق عمر يتبنى اغتيال أحد قياديي فيلق الغدر في شارع الشيخ معروف - ٧٥٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا
 :أما بعد

 ١٤٢٧ صفر ٢التابع للجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 .الشيخ معروف ببغداد، وهللا الحمد والمّنةأحد قياديي فيلق الغدر في شارع " عباس الموسوي"، باغتيال ٢٠٠٦ / ٣ / ٢الموافق 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠٨

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس(مر يتبنى اغتيال أحد قياديي فيلق الغدر  فيلق ع- ٧٥٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ١٤٢٧ صفر ٢رى المجاهدين يوم الخميس التابع للجناح العسكري لمجلس شو" رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 .أحد قياديي فيلق الغدر منطقة البياع ببغداد، وهللا الحمد والمّنة" محمد قاسم الالمي "، باغتيال ٢٠٠٦ / ٣ / ٢الموافق 

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال أحد قياديي حزب الدعوة الشيطانية - ٧٦٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .صالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين وال
 :أما بعد

سمير "، باغتيال ٢٠٠٦ / ٣ / ٥ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد 
 .اد، وهللا الحمد والمّنةنقيب في الحرس الوثني وقيادي في حزب الدعوة الشيطانية في منطقة الدوريين ببغد" مظفر القريشي

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس(بنى تفجير سيارة مفخخة على رتل للصليبيين في الزعفرانية  مجلس شورى المجاهدين يت- ٧٦١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

، بتفجير سيارة ٢٠٠٦ / ٣ / ٧ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧م الثالثاء قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يو
مفخخة على رتل للصليبيين في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد، وقد أسفرت العملية عن تدمير مدرعة للصليبيين وسقط من فيها 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٠٩

 .بين قتيل وجريح، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َو{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير همر للصليبيين وهالك أربعة منهم - ٧٦٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

، بتفجير عبوة ٢٠٠٦ / ٣ / ٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
جسر ديالى في بغداد، وقد ادت العملية الى تدمير عربة همر وهالك أربعة منهم، وهللا الحمد ناسفة على رتل للصليبيين في منطقة 

 .والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (مصدرال
 
 

 )الخميس( فيلق عمر يتبنى أغتيال احد عناصر فيلق الغدر قرب نفق الشرطة في بغداد - ٧٦٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :ما بعدأ

 / ٣ / ٤هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٤التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 .قرب نفق الشرطة في بغداد ،وهللا الحمد والمنة" بدر" باغتيال احد عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦

 واهللا أآبر
 }ِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِم{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة أمريكية في عامرية الفلوجة جنوب بغداد - ٧٦٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 بتدمير مدرعة ٥/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١٠

 . بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وهللا الحمد والمنةأمريكية في عامرية الفلوجة جنوب 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعتين للصليبيين جنوب بغداد - ٧٦٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 بتدمير ٦/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ٦ى المجاهدين يوم االثنينفقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شور
 . مدرعتين للصليبيين في عامرية الفلوجة جنوب بغداد من خالل تفجير عبوتين ناسفتين ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }ُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى أعطاب عربة همر للصليبيين - ٧٦٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسال
 :أما بعد

 باعطاب ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
وقتيل ،وهللا عربة من نوع همر للصليبيين في عامرية الفلوجة جنوب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين جريح 

 . الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس(نى تدمير عربة همر للصليبيين في سامراء  مجلس شورى المجاهدين يتب- ٧٦٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 بتدمير ٨/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 
عربة من نوع همر للصليبيين في سامراء من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد أسفرت العملية الى مقتل ثالثة من العلوج واصابة 

 . اخرين بجروح ،وهللا الحمد والمنة



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١١

 واهللا أآبر
 } اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس(على قاعدة للصليبيين ببغداد )c٥k( مجلس شورى المجاهدين يتبنى أطالق اربعة صواريخ - ٧٦٨البيان رقم  
 

 على قاعدة للصليبيين شمال بغداد )c٥k( صواريخ مجلس شورى المجاهدين يتبنى أطالق اربعة
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 بأطالق ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧صفر  ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
 . على قاعدة الطيران الصليبيية شمال بغداد ،وقد آانت االصابة مباشرة ،وهللا الحمد والمنة) c٥k(اربعة صواريخ من نوع 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 هيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقال

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

على مقر للقوات ) c٥k( مجلس شورى المجاهدين يتبنى أطالق صاروخين - ٧٦٩البيان رقم  
 )الخميس(األمريكيةبسامراء

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 . ين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالم

 :أما بعد
 بأطالق ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

 . رة ،وهللا الحمد والمنةعلى مقر القوات األمريكية في مدينة سامراء ،وقد آانت االصابة مباش) c٥k(صاروخين من نوع 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس(تدمير عربة همر للصليبيين قرب مدينة الرمادي  مجلس شورى المجاهدين يتبنى - ٧٧٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 بتدمير ٩/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٩يس فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخم
عربة من نوع همر للصليبيين على الطريق السريع قرب مدينة الرمادي من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل 

 . وجريح ،وهللا الحمد والمنة



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١٢

 واهللا أآبر
 }اِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس( فيلق عمر يتبنى تصفية أثنين من عناصر فيلق الغدر في منطقة اللطيفية جنوب بغداد - ٧٧١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ألقدام يا رب سدد الرمي وثبت ا

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 / ٣ / ٢هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 .لطيفية جنوب بغداد ،وهللا الحمد والمنةفي منطقة ال" بدر" بتصفية أثنين من عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس(مجاهدين يتبنى الهجوم على سيارة أحد العمالء المرتدين جنوب بغداد  مجلس شورى ال- ٧٧٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 بالهجوم ٢/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢ى المجاهدين يوم الخميس فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شور
 . على سيارة احد العمالء المرتدين في منطقة اللطيفية جنوب بغداد ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
  االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عربة همر للصليبيين وأعطاب سيارة تابعة للحرس - ٧٧٣البيان رقم  
 

 وثني مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عربة همر للصليبيين وأعطاب سيارة تابعة للحرس ال
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 بتدمير ٢/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
مر للصليبيين وأعطاب سيارة تابعة للحرس الوثني على طريق الحصوة جنوب بغداد من خالل تفجير عبوتين ناسفتين عربة ه

 . ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١٣

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس( فيلق عمر يتبنى أغتيال اثنين من عناصر فيلق الغدر في منطقة البياع في بغداد - ٧٧٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين
 :أما بعد

 / ٣ / ٥هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 .منةفي منطقة البياع في بغداد ،وهللا الحمد وال" بدر" باغتيال اثنين من عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس(المرتدة  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة للشرطة - ٧٧٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

تدمير سيارة  ب٦/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٦فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
للشرطة المرتدة على طريق الحصوة جنوب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ،وقد أدت العملية الى مقتل مرتد واصابة اخر 

 . بجروح ،وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الخميس( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد ضباط الحرس الوثني المرتد - ٧٧٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . لسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة وا
 :أما بعد

 باغتيال احد ٨/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 
 . لمنةفي حي الوحدة في الجانب االيسر من الموصل ،وهللا الحمد وا) مقدم(ضباط الحرس الوثني المرتد برتبة 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١٤

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الخميس(ية في الموصل  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير مدرعة أمريك- ٧٧٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 بتدمير ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 
 . مدرعة أمريكية في الجانب االيمن من الموصل من خالل تغجير عبوة ناسفة ،وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس 

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١٥

 

  م١٠-٣-٢٠٠٦ اجلمعة هـ ١٤٢٧-٢-١٠
 
 

 )الجمعة(للصليبيين غرب بغداد " همر " حمل فلم تدمير عجلتي :  الهيئة اإلعالمية- ٧٧٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 :أما بعد... المين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب الع
 ..غرب بغداد، وهللا الحمد والمّنة" همر " فهذا فلم لتدمير عجلتي 

 
 ) zip.٠١٩ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر
 } َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال أحد أعضاء الحزب الشيوعي في بعقوبة - ٧٧٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . رب العالمين والصالة والسالم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا
 :أما بعد

 
 ، باغتيال أحد ٢٠٠٦ / ٣ / ٩ الموافق ١٤٢٧ صفر ٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

 .أعضاء الحزب الشيوعي في بعقوبة ، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }ِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَو{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الجمعة(م  مجلس شورى المجاهدين يتبنى إعطاب هامفي للصليبيين وهالك اثنين منه- ٧٨٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
وة  بتفجير عب٢٠٠٦ / ٣ / ٩ الموافق ١٤٢٧ صفر ٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

 .ناسفة على رتل للصليبيين في بعقوبة ، وقد أدت العملية الى إعطاب هامفي للصليبيين وقتل اثنين منهم ، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١٦

 
 ى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شور

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الجمعة( فيلق عمر يتبنى اغتيال ثالثة من أقذار فيلق الغدر في الخالص - ٧٨١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 
 :أما بعد

 
 ١٤٢٧ صفر ٨التابع للجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األربعاء " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .، باغتيال ثالثة من أقذار فيلق الغدر في قضاء الخالص في ديالى ، وهللا الحمد والمّنة٢٠٠٦ / ٣ / ٨الموافق 
 

 واهللا أآبر 
 }اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه {

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )ةالجمع( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير هامفي للصليبيين ومقتل أربعة منهم - ٧٨٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير عبوة ٢٠٠٦ / ٣ / ٨ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األربعاء 

فة على رتل للصليبيين قرب منطقة الحديد في ديالى ، وقد أدت العملية الى تدمير هامفي للصليبيين وقتل أربعة منهم ، وهللا ناس
 .الحمد والمّنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

  لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال ثالثة من ضباط الحرس الوثني في حي الجامعة ببغداد - ٧٨٣البيان رقم  
 )الجمعة(
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 . والسالم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة

 :أما بعد
 

 باغتيال ثالثة ٢٠٠٦ / ٣ / ٩ الموافق ١٤٢٧ صفر ٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١٧

 .من ضباط الحرس الوثني في حي الجامعة ببغداد ، وهللا الحمد والمّنة
 

 واهللا أآبر 
 }ِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين وجرح ومقتل من فيها - ٧٨٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ٩/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
في شارع الكورنيش في آرآوك ، وقد أدى الهجوم إلى تدمير اآللية وسقط من فيها بين " همر"لية للصليبيين نوع ناسفة على آ

 .قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 ية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعالم

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى مقتل خمسة من الشرطة المرتدة وجرح خمسة وسط بغداد - ٧٨٥البيان رقم  
 )الجمعة(
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والس
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ناسفة ٧/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء
تين بالكامل واعطاب على سيارتين للشرطة المرتدة في منطقة باب المعظم وسط بغداد، وقد آدى التفجير الى تدمير احدى السيار

 .االخرى وهالك خمسة من المرتدين وجرح ستة آانو على متنهن،وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (رالمصد

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة تابعة للشرطة المرتدة في منطقة الكسرة - ٧٨٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .ن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١٨

 :أما بعد
 بتفجير عبوة ناسفة ٧/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء

في بغداد، وقد آدى التفجير الى تدمير السيارة وسقط من فيها بين قتيل وجريح ) الكسرة( على سيارة للشرطة المرتدة في منطقة
 .،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الجمعة(في العامرية  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين - ٧٨٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

فجير عبوة  بت٨/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 
وسقط من فيها بين ) هامفي( ناسفة على دورية للصليبيين في منطقة العامرية في بغداد ، وقد أدى الهجوم إلى تدمير آلية نوع 

 .قتيل وجريح ،وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْع{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الجمعة( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين وهالك من فيها من عباد الصليب - ٧٨٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ٨/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء
هجوم إلى تدمير اآللية وهالك من فيها من في منطقة العناز في الرضوانية، وقد أدى ال" همر"ناسفة على آلية للصليبيين نوع 
 .عباد الصليب ،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )ممرآز الفجر لإلعال: (المصدر
 
 

 )الجمعة" (ِمن ِسَير أعالم الشهداء" الهيئة اإلعالمية تقدم العدد الخامس عشر في سلسلة - ٧٨٩البيان رقم  
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١١٩

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 :أما بعد. الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
، نسأل اهللا أن ينفع بها "ِمن ِسَير أعالم الشهداء"عالمية لمجلس شورى المجاهدين تقدم العدد الخامس عشر في سلسلة الهيئة اإل

 .المسلمين ويجزي ناشرها عن المجاهدين خير الجزاء
 
 ) zip.٠٢٠ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر
 }ِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٢٠

 

  م١١-٣-٢٠٠٦ السبت هـ ١٤٢٧-٢-١١
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير ثالث سيارات للشرطة المرتدة في الموصل - ٧٩٠البيان رقم  
 

 هللا الرحمن الرحيم بسم ا
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 ١١/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ صفر١١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين صباح هذا اليوم السبت 
فة على رتل لسيارات الشرطة المرتدة في حي الصحة في الجانب االيمن من الموصل،حيث تم التفجير بتفجير ثالث عبوات ناس

 بصورة متزامنة وادى الى تدمير ثالث سيارات للمرتدين سقط من فيها بين قتيل وجريح، وهللا الحمد والمنة،
 

 واهللا أآبر 
 }ِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال أحد جواسيس الصليبيين - ٧٩١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .لحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ا
 :أما بعد

"  بأغتيال المدعو٩/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧صفر ٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 
 .والمنةوهو أحد جواسيس الصليبيين في بعقوبة، وهللا الحمد " عباس حسين الخطاوي

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )السبت(در في مدينة الشعب  فيلق عمر يتبنى اغتيال أحد اقذار فيلق الغ- ٧٩٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

بأغتيال احد اقذار  ٧/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ صفر٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء
 .فيلق الغدر في مدينة الشعب في بغداد ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٢١

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )الممرآز الفجر لإلع: (المصدر
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد عناصر حزب الدعوة الشيطانية - ٧٩٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بأغتيال احد احد ٨/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ صفر٨ناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاءقام إخوانكم في الج
 .عناصر حزب الدعوة الشيطانية في مدينة القاهرة في بغداد ،وهللا الحمد والمنة

 واهللا أآبر
 }ْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َي{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد عناصر حزب الدعوة الشيطانية في االعظمية - ٧٩٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد
 :أما بعد

 بأغتيال احد احد ١٣/٠٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ صفر٦قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين
 .عناصر حزب الدعوة الشيطانية في مدينة االعظمية،وهللا الحمد والمنة

  أآبرواهللا
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )السبت(زير الداخلية  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على موآب و- ٧٩٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ٢٠٠٦ / ٣ / ٨ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األربعاء 
في بغداد، وقد أدت العملية الى تدمير إحدى سيارات الموآب ومقتل اثنين " بيان جبر صوالغ"ناسفة على موآب وزير الداخلية 

 .من حرسه الشخصي وإصابة ثالثة آخرين، وهللا الحمد والمّنة
 واهللا أآبر 

 } اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٢٢

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )السبت( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية لمرتدي الحرس الوثني - ٧٩٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .حمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ال
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ناسفة ٨/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ صفر٨قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء
اليسر من الموصل، وقد ادى الهجوم الى تدميرها على آلية لمرتدي الحرس الوثني في منطقة الصناعة القديمة في الجانب ا

 .وسقوط ثمانية من المرتدين آانوا على متنها بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 رى المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شو
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٢٣

 

  م١٢-٣-٢٠٠٦ األحد هـ ١٤٢٧-٢-١٢
 
 

 )األحد(علجًا بالكرمة) ٣٥( مجلس شورى المجاهدين يتبنى العملية االستشهاديةالتي أدت لهالك - ٧٩٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 . رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا
 :أما بعد 

 
 صفر ١٠في يوم الجمعة " آتيبة أبي دجانة األنصاري رضي اهللا عنه"انطلق أحد ليوث التوحيد من آتيبة االستشهاديين 

خذتُه القوات األمريكية مقرًا لها في منطقة الَكرمة  ليقتّحم بشاحنة مملوءة بالمتفجرات منزًال إت٢٠٠٦ /٣ / ١٠هـ الموافق ١٤٢٧
علجًا وإحراق ستة عجالت من نوع همر ) ٣٥(، ليّنكي ويثّخن في أعداء اهللا أآبر الخسائر ، حيث تم تدمير المنزل بالكامل وهالك 

في ) األنصاري(أن يتقبل شهيدنا ، وقام األخوة بعد عملية التفجير المبارآة بإقتحام المكان وغّنم أسلحة الكفار ، ونسأل اهللا 
 .الفردوس األعلى ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد(جنوب بغداد ) أباتشي( مجلس شورى المجاهدين يتبنى إسقاط مروحتين من طراز - ٧٩٨البيان رقم  
 

 للقوات األمريكية جنوب بغداد ) أباتشي(مجلس شورى المجاهدين يتبنى إسقاط مروحتين من طراز 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . ين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالم
 :أما بعد

 
في منطقة اليوسفية جنوب بغداد ، وقد أسفرت العملية عن تدميرها بالكامل وهالك من ) أباتشي( تم إسقاط مروحية من طراز -

  .٨/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨فيها ، وقد نفذت العملية يوم االربعاء 
جنوب بغداد ، وقد أسفرت العملية عن تدميرها بالكامل وهالك من ) آرة غول(في منطقة ) أباتشي(قاط مروحية من طراز  تم إس-

  .٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فيها ، وقد نفذت العملية يوم الثالثاء 
 

 واهللا أآبر
 }َناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُم{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

  مجلس شورى المجاهدين يتبنى إغتيال مدير قناة العراقية اللسان الناطق لحكومة الّردة- ٧٩٩البيان رقم  
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٢٤

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 قدام يا رب سدد الرمي وثبت األ

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 باغتيال ١١/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 

في بغداد ، وتعتبر هذه القناة اللسان الناطق بإسم حكومة أحفاد مدير قناة العراقية في منطقة الخضراء ) أمجد حميد حسن(المدعو 
والتي لطالما آانت السّباقة في نشر االآاذيب واألراجيف حول الجهاد والمجاهدين إلرضاء أسيادهم من عّباد " العلقمي"أبن 

 . الصليب ، فألى جهنم وبئس المصير ، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَّ{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير همر للصليبيين في منطقة زوبع غرب بغداد - ٨٠٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتدمير همر ٨/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ٨فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 

 . ين في منطقة زوبع غرب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ، وقد سقطوا بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنةللصليبي
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 قالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العرا

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف معسكر للصليبيين بقذائف الهاون - ٨٠١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :بعدأما 
 

 بقصف ١١/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
 .  ملم ، وقد آانت االصابة مباشرة ، وهللا الحمد والمنة٦٠مقر للصليبيين في بعقوبة بقذائف هاون من عيار 

 
 واهللا أآبر

 }ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َو{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٢٥

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األحد( فيلق عمر يتبنى تصفية شبكة من جواسيس فيلق الغدر في بغداد - ٨٠٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 الرمي وثبت األقدام يا رب سدد 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 / ٣ / ٨هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

وبعد التحقيق ) لعكيلي ؛ رائد عبد صلف العكيلي ؛ علي حسين جواد اليساريوليد عبد صلف ا( بالقبض على المدعوين ٢٠٠٦
 .، وهللا الحمد والمنة" بدر"معهم وأخذ إعترافاتهم تم تنفيذ حكم اهللا فيهم ، وهم من عناصر فيلق الغدر 

 
 واهللا أآبر

 } ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة تابعة للشرطة الفدرالية المرتدة - ٨٠٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .  رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا
 :أما بعد

 
 بتدمير ١٠/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٠فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 

اسفة ، وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا سيارة تابعة للشرطة الفدرالية المرتدة على طريق شهربان من خالل تفجير عبوة ن
 . الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عربة هامفي للصليبيين على طريق شهربان - ٨٠٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتدمير ١٠/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٠ لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري

 . عربة هامفي للصليبيين على طريق شهربان من خالل تفجير عبوة ناسفة ، وقد سقطوا بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٢٦

 
 واهللا أآبر

 } اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( فيلق عمر يتبنى اغتيال احد عناصر فيلق الغدر في بعقوبة - ٨٠٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا
 :أما بعد

 
 / ٣ / ١١هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١١التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .ةفي بعقوبة ، وهللا الحمد والمن" بدر" باغتيال احد عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األحد(مل مع الصليبيين  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال جاسوس مرتد يع- ٨٠٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 باغتيال ١١/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 

 . جاسوس مرتد يعمل مع الصليبيين في بعقوبة ، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )عالممرآز الفجر لإل: (المصدر

 
 

 )األحد( فيلق عمر يتبنى تصفية ثالثة من عناصر فيلق الغدر في شارع المتنبي في بغداد - ٨٠٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٢٧

 
 / ٣ / ١١هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١١التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت " رضي اهللا عنه"نكم في فيلق عمر قام إخوا
 .في شارع المتنبي في بغداد ، وهللا الحمد والمنة" بدر" بتصفية ثالثة من عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦

 
 واهللا أآبر

 }َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن {
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى االشتباك مع دورية للحرس الوثني وهالك سبعة منهم - ٨٠٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  الرمي وثبت األقدام يا رب سدد

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 باالشتباك ١١/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 

 الوثني في منطقة الدورة جنوب بغداد ، وقد أدت العملية الى هالك سبعة من باالسلحة الخفيفة والمتوسطة مع دورية للحرس
 . المرتدين ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 قالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العرا
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف مقر للقوات الصليبيية والحرس الوثني بقذائف هاون - ٨٠٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . حبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وص
 :أما بعد

 
 بقصف مقر ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

 ملم ، وقد آانت االصابة مباشرة ٦٠للقوات الصليبيية والحرس الوثني في منطقة هور رجب جنوب بغداد بقذائف هاون من عيار 
 . المنة، وهللا الحمد و

 
 واهللا أآبر

 َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد(الشرطة الفدرالية المرتدة  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد ضباط - ٨١٠البيان رقم  



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٢٨

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد
 

 باغتيال ١١/٣/٢٠٠٦موافقهـ ال١٤٢٧ صفر ١١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 
 . في بعقوبة ، وهللا الحمد والمنة) نقيب(احد ضباط الشرطة الفدرالية المرتدة برتبة 

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 
 

 راقالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في الع
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير همر للصليبيين جنوب بغداد - ٨١١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :عدأما ب

 
 بتدمير همر ٩/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٩فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

 . للصليبيين في منطقة هور رجب جنوب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ، وقد سقطوا بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 } َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى االشتباك مع الشرطة المرتدة في منطقة هور رجب - ٨١٢البيان رقم  
 
 جلس شورى المجاهدين يتبنى االشتباك مع الشرطة المرتدة في منطقة هور رجب جنوب بغداد م

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 باالشتباك ١٠/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١٠ي لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة فقد قام إخوانكم في الجناح العسكر

باالسلحة الخفيفة والمتوسطة مع الشرطة المرتدة في منطقة هور رجب جنوب بغداد ، وقد أدت العملية الى تدمير سيارة تابعة لهم 
 . وسقطوا بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
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 واهللا أآبر
 }ِه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَّ{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )داألح( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اإلجهاز على نقطة تفتيش للحرس الوثني - ٨١٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 باإلجهاز على ٥/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٥فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 

 .ة تفتيش للحرس الوثني في منطقة الرضوانية ، وقد قتل آل من آان فيها وعددهم ثمانية ، وهللا الحمد والمنةنقط
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 

 قالهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العرا
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى إقتحام نقطة تفتيش للشرطة المرتدة وهالك ستة منهم - ٨١٤البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى إقتحام نقطة تفتيش للشرطة المرتدة جنوب بغداد وهالك ستة منهم 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  الرمي وثبت األقدام يا رب سدد

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بإقتحام نقطة ٧/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٧فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

 .ة جنوب بغداد ، وقد أدت العملية الى هالك ستة من المرتدين ،وهللا الحمد والمنةتفتيش للشرطة المرتدة في منطقة الشاآري
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )إلعالممرآز الفجر ل: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى عمليّتي التفجير بالصليبيين والحرس الوثني بالرضوانية - ٨١٥البيان رقم  



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
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 مجلس شورى المجاهدين يتبنى عمليّتي التفجير على الصليبيين والحرس الوثني منطقة الرضوانية

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
على رتل للحرس الوثني في منطقة الرضوانية ، وقد أسفرت العملية عن " التحكم عن بعد" تم تفجير سيارة مفخخة بواسطة -

  .١٠/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١٠ الجمعة تدمير عجلتين وهالك ثمانية من المرتدين ،وقد نفذت العملية يوم
على رتل للقوات األمريكية في منطقة الرضوانية ، وقد أسفرت العملية عن " التحكم عن بعد" تم تفجير سيارة مفخخة بواسطة -

  .١١/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١١تدمير عجلة همر وهالك من فيها من العلوج ، وقد نفذت العملية يوم السبت 
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد(مدرعة للصليبيين  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على - ٨١٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير ٨/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٨فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االربعاء 

عبوة ناسفة على مدرعة للصليبيين قرب تقاطع الجسر في الجانب االيسر من الموصل ، وقد أسفرت العملية عن أعطابها وسقطوا 
 . بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن {
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص إثنين من عناصر الّردة في الموصل - ٨١٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . عالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب ال
 :أما بعد

 
 بقنص ١١/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١١فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
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ة الكهرباء في الجانب االيمن من أحد أفراد الشرطة المرتدة قرب بدالة ابي تمام ، وقنص أحد عناصر الحرس الوثني قرب دائر
 . الموصل ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير همر للصليبيين غرب بغداد - ٨١٨ رقم  البيان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتدمير ١٠/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٠س شورى المجاهدين يوم الجمعة فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجل

 . همر للصليبيين في منطقة زوبع غرب بغداد من خالل تفجير عبوة ناسفة ، وقد سقطوا بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }ُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْل{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال آمر فوج في الحرس الوثني بالقرب من بعقوبة - ٨١٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ت األقدام يا رب سدد الرمي وثب

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 باغتيال ١٠/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٠فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 

ى طريق إمام ويس بالقرب من بعقوبة ، وهو آمر فوج الحرس عل" مقدم رآن"برتبة ) صالح وادي اسماعيل الكروي(المدعو 
 . الوثني في منطقة تكريت ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
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 )األحد( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير سيارة مفخخة على دورية للشرطة المرتدة - ٨٢٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

  .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير ١٠/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٠فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة 

على دورية للشرطة المرتدة في سامراء ، وقد أدت العملية الى تدمير سيارتين تابعة " التحكم عن بعد"سيارة مفخخة بواسطة 
 . اصابة ثالثة بجروح ، وهللا الحمد والمنةلهم وهالك خمسة من المرتدين و

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األحد( يتبنى تصفية إثنين من عناصر فيلق الغدر في مدينة سامراء  فيلق عمر- ٨٢١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 / ٣ / ١١هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١١ شورى المجاهدين يوم السبت التابع لمجلس" رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .وهما رجل وإمرأتُه في حي الشهداء في مدينة سامراء ، وهللا الحمد والمنة" بدر" بتصفية إثنين من عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦
 

 واهللا أآبر
 }ِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِف{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
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  م١٣-٣-٢٠٠٦ اإلثنني هـ ١٤٢٧-٢-١٣
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى بعض عمليات القنص في الموصل أعزها اهللا - ٨٢٢البيان رقم  
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 :فهذا بعض عمليات القنص المبارآة في الموصل لأليام الماضية 

 وتم تنفيذ هذِه العملية يوم الجمعة  تم قنص احد عناصر البشمرآة المرتدة في حي المصارف في الجانب االيسر من الموصل ،-١
  .١٠/٣/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١٠
 هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١٠ تم قنص علج في حي البكر في الجانب االيسر من الموصل ، وتم تنفيذ هذِه العملية يوم الجمعة -٢
١٠/٣/٢٠٠٦.  
 ١٠يسر من الموصل ، وتم تنفيذ هذِه العملية يوم الجمعة  تم قنص احد عناصر الشرطة المرتدة في حي الحدباء في الجانب اال-٣

  .١٠/٣/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧صفر 
  .١٢/٣/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١٢ تم قنص علج في الجانب االيسر من الموصل ، وتم تنفيذ هذِه العملية يوم االحد -٤
 االيسر من الموصل ، وتم تنفيذ هذِه العملية يوم االحد  تم قنص احد عناصر البشمرآة المرتدة في حي المصارف في الجانب-٥
  .١٢/٣/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١٢
 تم قنص عنصرين من عناصر الشرطة المرتدة المرتدة في حي المصارف في الجانب االيسر من الموصل ، وتم تنفيذ هذِه -٦

  .١٢/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١٢العملية يوم االحد 
 

 برواهللا أآ
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )ثنيناال( فيلق عمر يتبنى اغتيال احد عناصر فيلق الغدر في شهربان - ٨٢٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 / ٣ / ١١هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١١التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .في شهربان ، وهللا الحمد والمنة" بدر" باغتيال احد عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٣٤

 
 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد عناصر الشرطة المرتدة في بعقوبة - ٨٢٤البيان رقم  

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد
 

 باغتيال احد ١٢/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٢م في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد فقد قام إخوانك
 . عناصر الشرطة المرتدة في بعقوبة ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير عربة هامفي للصليبيين - ٨٢٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . ى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم عل
 :أما بعد

 
 بتدمير ١٢/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٢فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 

 . نةعربة هامفي للصليبيين على طريق شهربان من خالل تفجير عبوة ناسفة ، وقد سقطوا بين قتيل وجريح ، وهللا الحمد والم
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االثنين( الوثني في خان بني سعد  مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف مقر تابع للحرس- ٨٢٦البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى قصف مقر تابع للحرس الوثني في خان بني سعد بقذائف الهاون 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بقصف مقر ١٢/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٢فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االحد 

 .  ملم ، وقد آانت االصابة مباشرة ، وهللا الحمد والمنة٨٢تابع للحرس الوثني في خان بني سعد بقذائف هاون من عيار 
 

 واهللا أآبر
 }وِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُس{

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٣٥

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوتين ناسفتين على مرتدي الحرس الوثني - ٨٢٧البيان رقم  
 

  المجاهدين يتبنى تفجير عبوتين ناسفتين على مرتدي الحرس الوثني في بغداد مجلس شورى
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير ١٢/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٢ى المجاهدين يوم االحد فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شور

عبوتين ناسفتين على مرتدي الحرس الوثني األولى في منطقة المستنصرية والثانية على سريع محمد القاسم في بغداد ،وقد 
 . لمنةأسفرت آلتا العمليتين عن تدمير سيارتين تابعة لهم وقد سقطوا بين قتيل وجريح ،وهللا الحمد وا

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )االثنين(يخ سي خوي على موقع التاجي  مجلس شورى المجاهدين يتبنى أطالق اربعة صوار- ٨٢٨البيان رقم  
 

 مجلس شورى المجاهدين يتبنى أطالق اربعة صواريخ سي خوي على موقع التاجي شمال بغداد 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بأطالق ٩/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ٩فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس 

على موقع التاجي التابع للقوات الصليبيية والحرس الوثني شمال بغداد ،وقد آانت االصابة ) سي خوي(اربعة صواريخ من نوع 
 . مباشرة ،وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )نيناالث(حمل فلم تدمير عجلة للمرتدين في تلعفر :  الهيئة اإلعالمية- ٨٢٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٣٦

 :أما بعد... الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 ..فهذا فلم لتدمير عجلة للمرتدين في تلعفر، وهللا الحمد والمّنة

 
 ) zip.٠٢١ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر
 }لَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَنَوِل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٣٧

 

  م١٤-٣-٢٠٠٦ الثالثاء هـ ١٤٢٧-٢-١٤
 
 

 )الثالثاء(جير عبوة على آلية للحرس الوثني وهالك من فيها  مجلس شورى المجاهدين يتبنى تف- ٨٣٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 ١١/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١١ السبت قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين مساء يوم
في منطقة رأس الجادة في الجانب األيمن من الموصل، و قد " بيك أب " بتفجير عبوة ناسفة على آلية للحرس الوثني من نوع 

 .أدت العملية الى إحراق اآللية بالكامل وقتل من فيها، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة {

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص أحد عناصر مغاوير الداخلية المرتدة - ٨٣١البيان رقم  
 

  الرحمن الرحيم بسم اهللا
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بقنص أحد أفراد ١٢/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٦ صفر ١٢قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األحد 
 .لمرتدة في حي الرسالة في الساحل األيمن في الموصل ، وهللا الحمد والمنة مغاوير الداخلية ا

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )ممرآز الفجر لإلعال: (المصدر
 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى بعض عمليات القنص في مدينة الموصل اعزها اهللا - ٨٣٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 اد عمليات القنص للصليبيين والمرتدين في مدينة الموصلفهذه بعض حص
 
 
 تم قنص شرطيان في دورة زيناوة في حي النور في الجانب األيسر من الموصل،بفضل من اهللا ،ونفذت العملية يوم الخميس -١

  . ٩/٣/٢٠٠٦الموافق 
ى ، بفضل من اهللا ، ونفذت العملية في يوم  تم قنص جندي أمريكي في حي الصحة في الجانب األيمن من الموصل وتم قتله عل-٢



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٣٨

  . ٩/٣/٢٠٠٦الخميس الموافق 
 تم قنص جندي مرتد من الحرس الوثني في حي الصحة في الجانب األيمن من الموصل ، بفضل من اهللا ، ونفذت العملية يوم -٣

 ١٠/٣/٢٠٠٦٫الجمعة الموافق 
 ١١ الموصل، بفضل من اهللا، ونفذت العملية يوم السبت الموافق  تم قنص جندي أمريكي في حي الصحة في الجانب األيمن من-٤
/٢٠٠٦٫/ ٣ 
 تم قنص أحد عناصر البيشمرآة في حي الوحدة في الجانب األيسر من الموصل ، بفضل من اهللا، ونفذت العملية يوم السبت -٥

 .٢٠٠٦/ ٣ /١١الموافق 
 

 واهللا أآبر 
 }ْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُم{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير سيارة لمرتدي الشرطة في تلعفر - ٨٣٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 دد الرمي وثبت األقدام يا رب س

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ناسفة ٧/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ صفر٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء
 تلعفر، وقد ادى الهجوم الى تدميرها وسقوط من فيها بين قتيل وجريح ، وهللا  نيسان في٧على سيارة لمرتدي الشرطة في حي 

 .الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )آز الفجر لإلعالممر: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين في الموصل - ٨٣٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 بتفجير عبوة ١١/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ صفر١١كم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت قام إخوان
ناسفة على سيارة آلية للصليبيين في الجانب االيسر من الموصل، وقد ادى الهجوم الى تدميرها وسقوط من فيها بين قتيل وجريح 

 . ، وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر 
 }ِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْل{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 
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 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال ثالث جواسيس للصليبيين - ٨٣٥البيان رقم  

 
  الرحمن الرحيم بسم اهللا

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 :أما بعد
 باغتيال ثالث ١١/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ صفر١١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت 

 . لجانب األيمن من الموصل ، وهللا الحمد والمنةجواسيس للصليبيين في ا
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء(لس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم الصاروخي على مطار الموصل  مج- ٨٣٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

(  بإطالق صاروخين٩/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٧ صفر٩ين يوم الخميس قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهد
 .على مطار الموصل، الذي تتخذه القوات األمريكية مقرا لها وآانت اإلصابة مباشرة ،وهللا الحمد والمنة) فرنسيين

 
 واهللا أآبر 

 } َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء( بياٌن من مجلس شورى المجاهدين حول األحداث الراهنة على أرض الرافدين - ٨٣٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 ...  على إمام المجاهدين نبينا محّمد، وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا ناصر المؤمنين والّصالة والّسالم
 

 :وبعد
 

، لقد أبَرَزت أحداث األّيام الماضية بعَد الهْجمة الُمعلنة }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُخُذوْا ِحْذَرُآْم َفانِفُروْا ُثَباٍت َأِو انِفُروْا َجِميًعا{قال تعالى 
والجماعة وأعراضهم ومساجدهم، ُجملًة من الحقاِئق التي طالما أراد األعداُء تغطيتها على عواّم على المسلميَن أهل السّنة 

 ...الُمْسلمين في بالد الرافدين وخارجها
 

ومن أهّم هذه الحقائق، أّن الّروافض الّصفويين بدءوا مرحلة جديدة أسقطوا من خاللها آل أقنعتهم وآشفوا عن حقيقة مخططاتهم 
 .خَنت الجراح جسد الحملة الّصليبية والحت عالئُم انهيارهابعد أن أْث

 
هؤالء الّروافض الذين اختاروا منذ البدء ألنفسهم أن يكونوا في َخندٍق واحٍد مع اليهود والّصليبيين وجزءا من حملتهم ضّد 

ٌء مّما آان يفعله هؤالء المجرمون آّل يوم المسلمين، وساروا على نْهج أسالفهم في الَكْيد لهذه األّمة، وما َظَهر في هذه األيام جز



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 
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١٤٠

بصورٍة منّظمة، لكن هذه المّرة تَعّمدوها حربًا ظاهرًة ُمعلنة، باَغتوا بها أحياء الُمسلمين إلدخاِل الّرعب في قلوبهم، ومحاولة 
 .َفْرض األمر الواقع للمشروع الّصفوي، بعد أن أْجمعوا أْمرهم في ُمعسكٍر واحٍد للُكفر

 
الّصْدرّي منهم والغْدرّي وغيرهم مّمن آان يتسّتُر بقناٍع زائف خفي على آثيٍر (ع هؤالء على اختالف ألوانهم وتوجهاتهم فقد اجتم

، شاهدهم المسلمون ِمّلًة واحدة في استهداف أهل السّنة والجماعةٍ والتنكيل بهم وانتهاك )مّمن لم تّتضح لديه الرؤية سابقا
 .ترّددأعراضهم وإحراق مساجدهم بال 

 
التي انغمس فيها أدعياء أهل السّنة وغّرروا " العملية السياسية"آما بّينت هذه األحداث فشل الُحلول االستسالمية أو ما يسّمى بـ

 الّصفوي في الّتمّكن من دار الخالفة بغداد، حيث وجد هؤالء -بها عواّم الُمسلمين، والتي ُيراد من خاللها إمراُر المشروع الّصليبي 
الكافرة بُحّجة المصالح والمفاسد قد أصبح في مهّب الّريح في ُسويعات قليلة، بعد أن " الديمقراطية" آّل ماَبَنوه تحت مظّلة أن

 .آشف ُشرآاؤهم الّروافض في هذه الّلعبة بعضًا من وجههم الكالح
 

ن يتعّرفوا على هوّية عدّوهم وما ُيراد بهم، وأن ولذا فإّننا نكّرر ندائنا ألهلنا المسلمين بأن َيُعوا طبيعة المعرآة وحجَمها، وأ
ُتستنفر آّل الطاقات لدعم الجهاد وااللتفاف حول المجاهدين، ألّنهم الّسور الذي يدفُع عنهم َصْولة الّرعاع ويحفظ بيضة الُمسلمين، 

والّتباآي عليها، وال " الوطنية"لوحدة ولقد رأى الجميع آيف ُأوِقفت هجماُت الّروافض على أحياء أهل السّنة؛ فلم توقفها نداءات ا
التزّلف لرؤوس الكفر بالّتنديد واالستنكار لما حصل للوثن المعبود في سامّراء، ولو على حساب توحيد رّب العالمين؛ لكّن الذي 

أن ال ملجأ إال أوقفها تكاُتف أهل السّنة مع أبنائهم المجاهدين، والذي ظهر واضحا في أحياء بغداد السّنية حين وجد الّناس 
 .بالُمواجهة ورفع الّسالح، فُصّدت موجات الهمج بعد أن تكّبدت خسائر فادحة وانكفأت إلى جحورها

 
لقد أدرك المجاهدون مبّكرًا حقيقة هؤالء الروافض، وأعّدوا لألمر ما يستحّق بعد الّتوآل على اهللا، وليعلم هؤالء أّن األمر قد ُحِسم 

حّق ألي طرف أن يتنازل عن حقوق المسلمين ويتصّدر للحديث باسمهم، فالدماء التي سالت، من جانب المجاهدين، وال ي
واألعراض التي انُتهكت، والمساجد التي ُفّجرت وُأحرقت أو اغتصبت، والمصاحف التي أهينت بالّرآل والحرق والّتمزيق؛ سيدفُع 

 .هؤالء ثمنها غاليًا جّدًا، فال يلومّن الّروافُض إال أنفسهم
 

 ...الّلهم احفظ أهل الّسنة والجماعة ووحد صّفهم وسّدد رميهم، وثّبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى مقتل ثمانية من مرتدي الحرس الوثني في اليوسفية - ٨٣٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .عينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم
 :أما بعد

 بالهجوم ١٣/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٣فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
على سيطرة لمرتدي الحرس الوثني في اليوسفية، وقد استخدم االخوة في الهجوم االسلحة الخفيفة والمتوسطة، واسفر الهجوم 

 .ن وجرح آخرين ،وهللا الحمد والمنةعن مقتل ثمانية من المرتدي
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 
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 )الثالثاء(اهدين يتبنى االشتباك مع دورية لمرتدي الحرس الوثني في األعظمية  مجلس شورى المج- ٨٣٩البيان رقم  

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام
 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد
 بالجوم ١٣/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٣المجاهدين يوم االثنين فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى 

على دورية لمرتدي الحرس الوثني في منطقة االعظمية في بغداد، وقد استخدم االخوة في الهجوم االسلحة الخفيفة والمتوسطة، 
 . ان يشفيه ،وهللا الحمد والمنةواسفر الهجوم عن مقتل عدد من المرتدين وجرح آخرين، آما واصيب أحد االخوة بجروح نسأل اهللا

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء(هدين يتبنى قنص اثنين من جند الصليب في الموصل  مجلس شورى المجا- ٨٤٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بقنص جنديين ١٣/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٦ صفر ١٣ثنين قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم اإل

 .أمريكيين في حي القاهرة في الساحل األيسر من الموصل ، وهللا الحمد والمنة 
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
  المجاهدين في العراقالهيئة االعالمية لمجلس شورى

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير هامفي للصليبيين - ٨٤١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .عين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم
 :أما بعد

 بتفجير ١٣/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين 
عبوة ناسفة على رتل للصليبيين في حي الزهور قرب دورة التماثيل في الجانب األيسر من الموصل، و قد أدت العملية الى تدمير 

 .مل ولم تعلم حجم الخسائر البشرية في داخلها، وهللا الحمد والمنةآلية من نوع هامفي بالكا
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٤٢

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 
 )الثالثاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال اثنين من مرتدي االستخبارات في بغداد - ٨٤٢يان رقم  الب
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 باغتيال ١١/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١١ناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبتفقد قام إخوانكم في الج

 .في مديرية االستخبارات في شارع الربيع في حي الجامعة في بغداد ، وهللا الحمد والمنة) ظابط(اثنين من المرتدين برتبة 
 

 واهللا أآبر 
 }يَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( فيلق عمر يتبنى اغتيال احد عناصر فيلق الغدر في حي العامل - ٨٤٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ت األقداميا رب سدد الرمي وثب

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 / ٣ / ١١هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١١التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .ي بغداد ، وهللا الحمد والمنةحي العامل ف" بدر" باغتيال احد عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء(ن تدمير آلية لمرتدي الحرس الوثني وهالك سبعة على متنها  مجلس شورى المجاهدي- ٨٤٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير ١٢/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٢ين يوم االحد فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهد

عبوة ناسفة على آلية لمرتدي الحرس الوثني في حي الجامعة، وقد ادى الهجوم الى تدميرها ومقتل سبعة من المرتدين آانوا على 
 .متنها ،وهللا الحمد والمنة

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٤٣

 واهللا أآبر 
 }َن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِني{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( فيلق عمر يتبنى اغتيال احد عناصر فيلق الغدر في الغزالية - ٨٤٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 األقداميا رب سدد الرمي وثبت 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 / ٣ / ١٠هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١٠التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة" رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 

 .الية في بغداد ، وهللا الحمد والمنةفي منطقة الغز" بدر" باغتيال احد عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء(مجاهدين يتبنى مقتل ثالثة من مرتدي الشرطة في بعقوبة  مجلس شورى ال- ٨٤٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 بتفجير ١٢/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٢يوم االحد فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين 

 .عبوة ناسفة على تجمع لمرتدي للشرطة في بعقوبة، وقد ادى الهجوم الى مقتل ثالثة من المرتدين ،وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر 
 }َلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْع{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )الثالثاء( فيلق عمر يتبنى اغتيال احد عناصر فيلق الغدر في بعقوبة - ٨٤٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .السالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة و
 :أما بعد

 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٤٤

 / ٣ / ١٣هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ١٣التابع لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين " رضي اهللا عنه"قام إخوانكم في فيلق عمر 
 .على طريق امام ويس في بعقوبة ، وهللا الحمد والمنة" بدر" باغتيال احد عناصر فيلق الغدر ٢٠٠٦

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )الثالثاء(داد  مجلس شورى المجاهدين تدمير آلية للصليبيين جنوب بغ- ٨٤٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
ر  بتفجي١٣/٣/٢٠٠٦هـ الموافق١٤٢٧ صفر ١٣فقد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين

عبوة ناسفة على آلية للصليبيين في اللطيفية جنوب بغداد، وقد ادى الهجوم الى تدميرها وسقوط من فيها بين قتيل وجريح ،وهللا 
 .الحمد والمنة

 
 واهللا أآبر 

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{
 

 مية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعال
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٤٥

 

  م١٥-٣-٢٠٠٦ األربعاء هـ ١٤٢٧-٢-١٥
 
 

 )األربعاء( تنويه من الهيئة اإلعالمية - ٨٤٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 . نبينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على
 :أما بعد

 
 أعلنت فيه عن اغتيال ٢٠٠٦ / ٢ / ٥ الموافق ١٤٢٧ محرم ٦فقد أصدرت الهيئة اإلعالمية لمجلس شورى المجاهدين بيانًا في 

تخبارات مغاوير الداخلية ، وقد تأآد لدينا أن الذي تم اغتياله هو مسؤول اس" عدنان ثابت السامرائي " قائد قوات المغاوير اللواء 
 " .صفوت سلمان عبد الرزاق " 
 

 واهللا أآبر 
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )االربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آليتين للصليبيين وهالك ثمانية منهم ببعقوبة - ٨٥٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ، ٢٠٠٦ / ٣ / ١٤ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٤ي لمجلس شورى المجاهدين في يوم الثالثاء قام إخوانكم في الجناح العسكر
بتفجير عبوتين ناسفتين على دورية للصليبيين في منطقة التحرير في بعقوبة وقد ادى الهجوم الى تدمير آليتين تدميرا آامًال 

 .وهالك ثمانية من الصليبيين آانوا عل متنهن، وهللا الحمد والمنة
 
 اهللا أآبرو
 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية لمرتدي الشرطة وقتل وجرح من فيها - ٨٥١البيان رقم  
 

 رحمن الرحيم بسم اهللا ال
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ، ٢٠٠٦ / ٣ / ١٣ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين 

ة للشرطة المرتدة في شارع الصناعة في بغداد ، وقد ادى الهجوم الى تدمير اآللية ومقتل ثالثة من بتفجير عبوة ناسفة على آلي
 .المرتدين وجرح اثنين ، وهللا الحمد والمنة



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٤٦

 
 واهللا اآبر

 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون{
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم (:المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية لمرتدي الحرس الوثني في آنعان - ٨٥٢البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ، ٢٠٠٦ / ٣ / ١٣ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين 

بتفجير عبوة ناسفة على الية لمرتدي الحرس الوثني في منطقة آنعان في ديالى ، وقد ادى التفجير الى تدمير اآللية ومقتل اربعة 
 . الحمد والمنةمن المرتدين آانوا على متنها ، وهللا

 
 واهللا اآبر

 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )ألربعاءا(في االعظمية " لواء الذئب "  مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال احد مرتدي - ٨٥٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ، ٢٠٠٦ / ٣ / ١٣ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين 

 .في شارع عمر بن عبد العزيز في منطقة االعظمية في بغداد ، وهللا الحمد والمنة" لواء الذئب" يال احد مرتدي بأغت
 

 واهللا اآبر
 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(مكافحة االرهاب المرتد بحّي الخضراء " مدير" مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال - ٨٥٤ن رقم  البيا
 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٤٧

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ، ٢٠٠٦ / ٣ / ١٣ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣اح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين قام إخوانكم في الجن

 .مكافحة االرهاب المرتد هو و أحد حراسه في منطقة حي الخضراء في بغداد ، وهللا الحمد والمنة" مدير" بإغتيال
 

 واهللا اآبر
 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص أحد جنود الصليب - ٨٥٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبين
 :أما بعد

 
 بقنص أحد ١٤/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

 .جنود الصليب في حي الزهور بالقرب من دورة المحروق من جهة الساحل األيسر من الموصل ، وهللا الحمد والمنة 
 

 آبرواهللا ا
 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص أحد أفراد الشرطة المرتدة - ٨٥٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 سدد الرمي وثبت األقدام يا رب 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 بقنص أحد ١٤/٣/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٦ صفر ١٤قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء 

 .احل األيسر من الموصل ، وهللا الحمد والمنة عناصر الشرطة المرتدة في حي البكر من جهة الس
 

 واهللا اآبر
 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون{

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٤٨

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( الزهور في الموصل  مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على مرآز شرطة- ٨٥٧البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 
 ، ٢٠٠٦ / ٣ / ١٣ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين 

بالهجوم على مرآز شرطة الزهور في الجانب األيسر من الموصل ، وقد تم الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وآانت عملية 
 .مبارآة سقط فيها المرتدين بين قتيل وجريح ، وانسحب اإلخوة بسالم ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا اآبر

 } المنافقين اليعلمونوهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى الهجوم على دورية للشرطة المرتدة - ٨٥٨البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 الصالة والسالم على نبينا محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعين الحمد هللا و
 :أما بعد

 
 ، ٢٠٠٦ / ٣ / ١٣ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين 

استخدم االخوة في الهجوم االسلحة بالهجوم على دورية للشرطة المرتدة في حي البكر في الجانب األيسر من الموصل ، حيث 
 .الخفيفة والمتوسطة،فسقط المرتدين بين قتيل وجريح ، وانسحب اإلخوة بسالم ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا اآبر

 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون{ 
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )لفجر لإلعالممرآز ا: (المصدر
 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى العملية االستشهادية على الصليبيين بعامرية الفلوجة- ٨٥٩البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٢رضي اهللا عنه، مساء يوم األحد " ابي دجانة االنصاري"انطلق أخ آريم ، وليث من ليوث آتيبة 



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٤٩

 لينغمس بسيارته المفخخة في رتل للصليبيين في عامرية الفلوجة، وقد آانت عملية مبارآة أسفرت عن تدمير ١٢/٣/٢٠٠٦
 .ددهم تسعة، وهللا الحمد والمنةناقلة جنود وهالك جميع من فيها، والبالغ ع

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(ن يتبنى العملية االستشهادية على رتل للمخابرات األمريكية  مجلس شورى المجاهدي- ٨٦٠البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

تقبله اهللا، مساء يوم " أبو عمر الحجازي"رضي اهللا عنه ، " صاريابي دجانة االن"انطلق أخ آريم ، وليث من ليوث آتيبة 
 لينغمس بسيارته المفخخة في رتل مكون من خمسة سيارات من نوع ١٤/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٤الثالثاء 

ن الموصل وتلعفر ذات الدفع الرباعي مضللة النوافذ تابعة للمخابرات األمريكية النجسة، في الطريق الخارجي بي" الندآروز"
بالقرب من قرية أبو ماريا ، ففجر عليهم موقعا فيهم نكاية عظيمة ، حيث أدت العملية إلى تدمير السيارت الخمسة بالكامل 

وإحتراقهم وتطاير عباد الصليب من داخل مرآباتهم من شدة اإلنفجار، وأآد شاهد عيان أنه رأى ما يزيد على خمسة عشرة جثة 
 .لى اإلرض بعد اإلنفجار، وهللا الحمد والمنة للصليبين ملقاة ع

 
 واهللا أآبر

 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(شورى المجاهدين يتبنى الهجوم المحكم على الصليبيين في منطقة زوبع  مجلس - ٨٦١البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ٢٠٠٦ / ٣ / ١٥ الموافق ١٤٢٦ صفر ١٥اهدين هذا اليوم االربعاءقام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المج
بالهجوم على بيت يتخذه الصليبيين مقرا لهم في منطقة زوبع غرب بغداد ، وقد استخدم االخوة في الهجوم األسلحة الخفيفة 

 لهم ، وقد أجبر الصليبيون والمتوسطة، وآانت عملية مبارآة ادت الى مقتل وجرح عدد آبير من الصليبيين وتدمير ثالث آليات
 .على االنسحاب من البيت واندحروا وهم يلعقون جراهم ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا اآبر

 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٥٠

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى اغتيال نائب وآيل المخابرات العراقية - ٨٦٢ البيان رقم 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :أما بعد

 
 باغتيال ١٣/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣س شورى المجاهدين يوم اإلثنين قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجل

 .عند تقاطع منطقة العامرية، وهللا الحمد والمنة)نزار الجبوري(نائب وآيل المخابرات العراقية 
 

 واهللا أآبر
 }ْعَلُموَنَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َي{

 
 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء(حمل فلم إعطاب عجلة للمرتدين في تلعفر :  الهيئة اإلعالمية- ٨٦٣البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 
 :أما بعد... الة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والص

 :فهذا فلم إعطاب عجلة للمرتدين في تلعفر
 
 ) zip.٠٢٢ –شاهد ملف المرفقات (
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 مية لمجلس شورى المجاهدين في العراقالهيئة االعال

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر

 
 

 )األربعاء( مجلس شورى المجاهدين يتبنى تدمير آلية للصليبيين وقتل من فيها في ديالى - ٨٦٤البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعينالحمد هللا والصالة والسالم على نبينا 
 :أما بعد

 ، ٢٠٠٦ / ٣ / ١٣ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين 
 عباد الصليب ، بتفجير عبوة ناسفة على آلية للصليبيين في ديالى، ، وقد أدى الهجوم إلى تدمير اآللية بالكامل وهالك من فيها من

 .وهللا الحمد والمنة
 

 واهللا اآبر
 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون{



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٥١

 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(امراء  مجلس شورى المجاهدين يتبنى قنص اثنين من جنود الصليب في س- ٨٦٥البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ، ٢٠٠٦ / ٣ / ١٣ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين 
 .بقنص جنديين من عباد الصليب في سامراء، ، وهللا الحمد والمنة

 
 واهللا اآبر

 }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمون{
 
 

 الهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 )األربعاء(صف معسكر للصليبيين في ديالى  مجلس شورى المجاهدين يتبنى ق- ٨٦٦البيان رقم  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد رسول اهللا وعلى اله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

 ، ٢٠٠٦ / ٣ / ١٣ الموافق ١٤٢٦ من صفر ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم االثنين 
 ملم وآانت اإلصابة مباشرة ، وهللا ٨٢بقصف معسكر للصليبيين في ديالى، حيث تم قصف المعسكر بخمس قذائف هاون عيار 

 .الحمد والمنة
 

 واهللا أآبر
 }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن{

 
 لهيئة االعالمية لمجلس شورى المجاهدين في العراقا

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر



  و تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي– الثاين                    العدد  من عمِر اِلس املبارك                                                       الثاينبيانات الشهِر 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                                        اجلاِمع األرِشيف 

  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٦-١-١٨                  من  ِلبياناِت مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                                                                            
 

١٥٢

 :من العدد هذا ختاِم في و

 

 الجاِمع األرِشيفُ و اللَواِمع التحِليالتُ

 الِعراق في المجاهدين شُورى مجلِس ِلبياناِت

 

 :كلمات بعض  نقول

 

 . ..االحتياط بعد باألسباب خُذ و اهللا على تَوكل

 

  ...الجزاء اهللا على و انشُرها و 

 

  ...العوام إثم عليك فإن تَفعل لم فإن

 

  ...األفالم تِصلُهم ال و إنترنت ال و حواسيب يمتلكون ال ممن

 

   ... ...نَفْسكنَفْسك  ِإالَِّإالَّ  تُكَلَّفُتُكَلَّفُ  الَالَ  اللِّهاللِّه  سِبيِلسِبيِل  ِفيِفي  فَقَاِتْلفَقَاِتْل{{

  الْمْؤِمنينالْمْؤِمنين  وحرِضوحرِض

  }}تَنِكيالًتَنِكيالً  وَأشَدوَأشَد  بْأسابْأسا  َأشَدَأشَد  واللّهواللّه  كَفَرواْكَفَرواْ  الَِّذينالَِّذين  ْأسْأسبب  يكُفَّيكُفَّ  َأنَأن  اللّهاللّه  عسىعسى... ... 

  

 .اهللا ِبحمد تم و انتهى

 

 جمعه، و

 العوام أحد

 
 )البالد إحدى من الِجهاد أنصار(

 
 


