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  .ي جميع من فيها في التاجتدمير مدرعة أمريكية بالكامل وهالك  -١
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه قرب الرضوانية  -٢
  . ملم في الزعفرانية ١٢٠ن عيار قصف تجمع للشرطة المرتدة بثالث قنابر هاو -٣
  . ) C 5 K( مريكية في مدينة الفلوجة بثالثة صواريخ نوع قاعدة األقصف ال -٤
  . ملم في الفلوجة٦٠قصف قاعدة للحرس الوثني المرتد بخمسة قنابر هاون عيار  -٥
  . ملم في منطقة بلد ١٠٠دك مقر لجيش الدجال المرتد بأربع قنابر هاون عيار  -٦
  . ملم في منطقة يثرب ٨٢قنبرة هاون عيار  ) ١٢( مريكية بـأك قاعدة د -٧
  .تصفية ثالثة عناصر من جيش المهدي المرتد في منطقة سلمان باك  -٨
  . سكندرية ر جيش الدجال المرتد في منطقة اإلتصفية اثنين من عناص -٩
  


  

 ملم وتمت هذه العملية باالشتراك من ٨٢بمجموعة من قنابر الهاون عيار قصف الثكنة الصليبية في منطقة دلي عباس  -١
  .إخواننا في دولة العراق اإلسالمية حفظهم اهللا 

  . الحويجة -مريكية وإصابة من فيها على الطريق العام كركوك أإعطاب آلية  -٢
  . ) C 5 K( قصف إحدى الثكنات الصليبية في مدينة الخالدية بصاروخ من نوع  -٣
  . ملم ١٢٠قصف القاعدة الجوية الصليبية في منطقة الضلوعية بعدد من قذائف الهاون عيار  -٤
  . ملم ٨٢قصف القاعدة الجوية الصليبية في محافظة صالح الدين بعدد من قذائف الهاون عيار  -٥
  . ملم ١٢٠قصف القاعدة الجوية الصليبية في التاجي بعدد من قذائف الهاون عيار  -٦
   .  ثالثة جنود صليبيين وهالكهم على الفور وسط سامراءقنص -٧
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 من  اثنينخفيفة فتمكنوا وهللا الحمد من قتلاألسلحة الرشاشة المتوسطة والبالهجوم على سيطرة عنة الصليبية الرئيسة  -١

  . جنود الصليب وإصابة عدد غير معلوم بجروح لم يعلم حجمها
  .  بتفجير عبوة ناسفة في الحقالنيةتدمير همر أمريكي -٢
  .  في عنة بالكامل وهالك جميع من فيهاتدمير شاحنة أمريكية -٣
  .على طريقة عنة الخارجي   بالكامل وهالك جميع من فيهاتدمير شاحنة أمريكية -٤
  . حجم الخسائر  ولم يعلمحديثة -ة ة على دورية أمريكية على طريق عنتفجير عبوة ناسف -٥
  .ل بالموص المرتدة وهالك جميع من فيها شرطةللتدمير سيارة  -٦
  . طالباني في الدوزالإحراق سيارة حكومية لمسؤولين أكراد من زمرة  -٧
  . ملم ٦٠ بثالثة قنابر هاون عيار ات الصليبية في عنةقصف مقر القو -٨
   . في كركوكر وثني المرتد وهالكه على الفوحرس الالقنص جندي من  -٩
  


  
  .ي  في منطقة االسحاقن جميع من فيه للصليبيين بالكامل وهالكتينتدمير شاحن -١
  .تفجير عبوة على تجمع للحرس الوثني والشرطة المرتدة مما أدى إلى هالك عدد منهم وإصابة آخرين في اليرموك  -٢
  . ) ٣٧( للحرس الوثني وهالك ثالثة مرتدين وإصابة اثنين آخرين في منطقة الـتفجير عبوة على دورية راجلة  -٣
  .تدمير همر للحرس الوثني المرتد بالكامل وهالك جميع من فيها في منطقة المشروع  -٤
  . ملم في منطقة الكرادة ١٢٠دك مقر لفيلق غدر بثالث قنابر هاون عيار  -٦
  .منطقة العدوانية قنص أحد عناصر مغاوير الداخلية في  -٧
   . القضاء على جاسوس يعمل لصالح المغاوير والوثن في الصويرة -٨
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، ومن الذين استجابوا للنداء ، وهبوا للنفير " كتيبة االستشهاديين " َفَقْد انطَلَق ليٌث من ليوِث دولة العراق اإلسالمية ، من  -١

ا عنهم غبار الذل وركام الع ار ، هّب وا مخلف ين ال دنيا وزينته ا وراءه م ، نف روا ت اركين خلفه م أهله م ودي ارهم وأم والهم                ونفضو
، ف اْنطلق لي نغمس ب سيارته المفّخخ ة وس ط تجم ع آللي ات الج يش ال صليبي ف ي           " ال إله إّلا اهللا محم د رس ول اهللا     " ليعلوا كلمة   

نية ض من والي ة األنب ار ، فم زقهم وجعله م أش الًء ، وق د أس فرت العملي ة الُمبارك ة ع ن مقت ل             سيطرة تابعة لهم في منطقة الحقال 
وج رح الع  شرات م ن الجن  ود ال صليبيين ؛ وت  دمير ع دة آلي  ات بالكام ل ، وت  دمير مك ان ال  سيطرة ، ن سأل اهللا أن يتقب  ل أخان ا ف  ي          

   .الشهداء وأن يعلي ُنزلُه في علّيين ، وهللا الحمد والمّنة 
  

، وم ن ال ذين قل وبهم ممتلئ ة بمحب ة ه ذا ال دين ،        " كتيب ة االست شهاديين   " َفَقْد انطَلَق أٌخ َكريٌم، ولي ٌث م ن لي وِث الح قِّ م ن              -٢
ونفوس  هم تواق  ة لج  وار رب الع  المين ؛ ص  دقوا م  ع اهللا ف  صدقهم ، ف  أذاقوا ُعبّ  اد ال  صليب أل  وان الهزيم  ة ، وأص  ناف الع  ذاب ،         

كتهم ؛ وه ّدموا ص ليبهم ، وأج رى اهللا عل ى أي ديهم م ن الكرام ات م ا ل م يع د يخف ى عل ى ك ل ذي              وحطموا هيب تهم ، وك سروا ش و      
عينين ، فاْنطلق لينغمس بسيارته المفّخخة وسط تجمع آلليات الجيش الصليبي على الطريق ال سريع ف ي مدين ة س امراء ض من        

ر بالكام ل ؛ وه الك جن رال ف ي الج يش ال صليبي و أكث ر م ن         والية صالح الّدين ، فكّبر وفّجر ودّمر اهللا على يديه آليتين نوع هم       
نسأل اهللا أن يتقبل أخانا في الشهداء وأن يعلي ُنزلُه في علّيين ، وأن يكون من ، ستة جنود معه ؛ وإصابة آخرين بجروٍح بليغة 

   . د والمّنة، وهللا الحم" غدًا نلقى األحّبة ؛ محمدًا وصحبه " الذين ذهبوا إلى ربهم ولسان حالهم يقول 
  
  
  
  
  
  



 

 ٥ 

#
  
  .ة ارة الّداخلية في منطقة الوزيرياغتيال أحد عناصر وز -٣
  .تصفية ستة عناصر في جيش الّدّجال في منطقة الشعب  -٤
  .تصفية ناشط في جيش الّدّجال في منطقة الكم  -٥
  .ة مقابل حي تونس اغتيال أحد عناصر جيش الّدّجال على طريق القنا -٦
  .في منطقة األعظمية " بدر " تصفية أحد عناصر فيلق الغدر  -٧
  .القضاء على أحد أتباع جيش الّدّجال في منطقة األعظمية ؛ وهو من سكنة منطقة الشعب  -٨
  . الشخصية باإلضافة إلى غنم سّيارتهفي األعظمية وهو ناشط في الحزب الكردستاني  " سامر الكردي" تصفية المدعو  -٩

  .تصفية أحد العمالء والجواسيس لصلح القوات الصليبية في منطقة األعظمية  -١٠
  .تصفية أحد ناشطي جيش الّدّجال ؛ وأحد الجواسيس لصالح الصليبيين في منطقة الوزيرية  -١١

  

#
  

 زوارق صليبية ، في األنبار ، مما أّدى إلى تدمير زورق ؛ وإعطاب آخر ، االشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع ثالثة -١٢
  .ومقتل وجرح من كان فيهما 

كبيرة هالك ضابط صليبي برتبة عالية وخمسة جنود على طريق جسر بروانة في جهة بني داهر ، بتفجير عبوة ناسفة  -١٣
   .جدًا على رتل من اآلليات

  .ود بالكامل وهالك جميع من فيه  أمريكي محمل بالجن زيل تدمير-١٤
  . بتفجير عبوة ناسفة على دورية لهم راجلة بيين وإصابة آخرين بجروٍح بليغةهالك ثالثة جنود صلي -١٥
  .على مقر الجيش الصليبي في منطقة البغدادي " كراد " طالق صاروخ نوع  إ-١٦
  . عّباد الصليب في منطقة بروانة اثنين منقنص  -١٧
  .عّباد الصليب في منطقة بني داهر قنص أحد  -١٨
   . الحرس الوثني في منطقة بروانةقنص أحد جنود -١٩
   .  عّباد الصليب في منطقة بروانةقنص أحد -٢٠

  


  
 ق سم الج رائم  /يعم ل ف ي مديري ة ش رطة دي الى      ) فنجان خلف كيطان الشمري(نصب كمين محكم ألحد المرتدين وهو القاضي      -١

الكبرى أو باألحرى مديرية مكافحة المجاهدين فكل مجاه د ش ريف ي دافع ع ن دين ه وعرض ه وأرض ه فه و بمفه وم ه ذا القاض ي                 
جريمة كبرى وذنب اليغتفر وسبب للتعذيب بل اشد وسائل التعذيب تنتهي بإصدار الحكم م ن ه ذا القاض ي بأحك ام أدناه ا ال سجن            

 غن ى ع ن ذك ر ماهيته ا فالقاص ي وال داني يع رف الق ائمين عليه ا وت صل األحك ام            لعدة سنوات في سجون الداخلية التي نحن في       
وعليه قام اإلخوة بأسره في قضاء بهرز بمحافظة ديالى شرق بغداد وتم ، بحق المجاهدين إلى اإلعدام وال حول وال قوة إال باهللا 

    .ولرسوله وللمجاهدين تنفيذ حكم اهللا عليه رميًا بالرصاص جزاؤه وجزاء كل مرتد كفور محارب هللا 
  .  في الموصلوثني المرتد ولم يعلم حجم الخسائر بصفوفهمحرس الل آلية ل تدمير-٢
  .  في المدائنة المرتدةشرطللتفجير عبوة ناسفة يستهدف سيارة  -٣



 

 ٦ 

  . ببغداد  في الحرية ملم٨٢ بأربع قذائف هاون عيار  الدجال جيش أوكار أحدقصف -٤
  . الموصلب هالكهم على الفور في حي الشهداء و المرتدة الشرطة من عناصر ثالثةقنص -٥
  .  أحد جواسيس جيش الدجال في منزله باألعظمية تصفية-٦
  

#
  
نف ضاح  ا بع د  الئ ه بإخأثن اء قي امهم    خوة بفضل هللا بعملية نوعية وهجوم على وك ر لج يش ال دجال ف ي منطق ة التحري ر          قام اإل  -٧

 عل ى األق ل م ن حراس ه     س بعة ل ى قت ل قي ادي كبي ر و    إدى ألمتوس طة والق ذائف ال صاروخية مم ا     أمره فتمت مهاجمت ه باألس لحة ا      
ثاث الوكر وبع د ذل ك ت م    أها محتويات وقل وتدمير وحرق الشاحنة التي فيسيارات التي كانت بحوزتهم على األ من الأربعوحرق  

  .ذفة وتم وهللا الحمد والمنة تدميره بالكامل وهللا الحمد والمنة ضرب الوكر بصاروخين قا
  . ي منطقة البزايزوثني المرتد بالكامل وهالك جميع من فيه فلحرس الل همر  تدمير-٨
  .  في البزايز تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه-٩

  . في بلدروز  تدمير همر أمريكي ومقتل وإصابة من فيه-١٠
  .  في بلدروزدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه ت-١١
  . قتل مرتد من جيش الدجال في حي التحرير -١٢

  


  
سلحة الخفيفة و المتوسطة ل المؤن حيث تم الهجوم عليهم باألمريكي المحتل يقوم بنقصب كمين محكم لرتل تابع للجيش األن -١

عطاب عجلتي همر إشاحنات لنقل المؤن وتدمير لوري وحراق خمسة إدا و بفضل اهللا تعالى تم تدمير و عنيف جو حصل اشتباك
س تدعاء ط ائرات اإلخ الء وتطوي ق المك ان وت م       اات وجنود الصليب مم ا اض طرهم إل ى    وقتل وجرح عدد كبير من سائقي الشاحن  

  .وذلك على الطريق السريع في منطقة اللطيفية بفضل اهللا انسحاب أسود الجيش دون خسائر سالمين غانمين ، 
سلحة الخفيفة و المتوسطة و حصل اشتباك عنيف و بفضل اهللا تعالى ع لمغاوير الداخلية المرتدين باألالهجوم على مقر تاب -٢

  .بغدادتم قتل تسعة مرتدين منهم وجرح خمسة وانسحب األبطال من غير خسائر سالمين و ذلك في منطقة شارع فلسطين شرق 
  .التصدي لهجوم شنه مرتدو الحرس الوثني على منطقة الفضل  -٣
  .للشرطة وهالك أربعة مرتدين كانوا بداخلها في بغداد ) مونيكا ( تدمير سيارة  -٤
  .تدمير مدرعة أمريكية بالكامل وهالك جميع من فيها في االسحاقي  -٥
  .نطقة الحويجة تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه قرب م -٦
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه في منطقة اليوسفية  -٧
  .تدمير شاحنة للجيش الصليبي لنقل المعدات بالكامل وهالك جميع من فيها في يثرب  -٨
  .إعطاب ناقلة جنود أمريكية بعبوة في يثرب  -٩

  .إعطاب همر أمريكي بعبوة ناسفة في منطقة يثرب  -١٠
  .تابعتين لحفظ النظام بالكامل ومقتل وإصابة من فيهما في بغداد  ) GMC( تدمير سيارتي مونيكا و -١١
  .مريكي بالكامل وهالك ثالثة صليبيين على طريق القناة السريع في بغداد أتدمير همر  -١٢
  .ي الدورة تفجير عبوة ناسفة على راجلة للمغاوير مما أدى إلى هالك مرتد وإصابة اثنين آخرين ف -١٣
  . ملم في بغداد ٦٠قصف مركز دوريات األعظمية بأربع قنابر هاون عيار  -١٤
  .قنص جنديين أمريكيين في منطقة الحويجة  -١٥



 

 ٧ 

  . ة قتل جندي أمريكي برصاصة قناص في الحويج -١٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  

#
  
هجوم على رتل تابع لما يسّمى بمغاوير الّداخلية في منطقة المشاهدة ، األمر الذي أّدى إلى هالك أربعة جنود منهم ؛ ال -١

  .وإصابة العشرات ، وتدمير آلية تابعة لهم بشكل كامل 
  .هدة االشتباك مع سيطرة مشتركة بين الحرس الوثني والجيش الصليبي ومقتل ثالثة من الحرس الوثني في المشا -٢
   . المشاهدة و مقتل وإصابة العديد منهم–االشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع الجيش الصليبي في منطقة المكارم  -٣
الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على ما يسّمى بمغاوير الّداخلية في منطقة المشاهدة ، مما أسفر عن تدمير سّيارة  -٤

  . جميع من كان فيها تابعة لهم بالكامل ، وهالك
  .االشتباك مع الجيش الصليبي في المشاهدة مما أسفر عن تدمير عدة آليات تابعة لهم بالكامل ، وهالك وإصابة من كان فيها -٥
  .االشتباك مع قوات مغاوير الّداخلية شمال الوالية ، مما أّدى إلى تدمير سّيارتين تابعتين لهم بالكامل ، وهالك من كان فيها  -٦
  .الهجوم مع سيطرة تابعة للحرس الوثني في المشاهدة ، مما أسفر عن هالك وإصابة عدد كبير منهم ؛ وتدمير عدة آليات  -٧
الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على سيطرة تابعة للشرطة المرتّدة في منطقة األربعة شوارع ضمن منطقة اليرموك ،  -٨

  . ، وتدمير سّيارتين تابعتين لهم مما أسفر عن هالك خمسة عناصر منهم
  .هالك ثالثة وإصابة آخر من عناصر الشرطة المرتّدة في منطقة بلد ، باالشتباك معهم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة  -٩

   . هالك اثنين وإصابة آخر من عناصر جيش الّدّجال في منطقة بلد ، باالشتباك معهم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة -١٠
جي ر عب  وة ناس  فة ق  رب وزارة الّداخلي  ة عل  ى دوري  ة تابع  ة لل  وزارة ، وعن  دما تجمع  ت عناص  ر ال  شرطة المرت  ّدة وق  وات    تف -١١

 مم ا أس فر ع ن ه الك     – كان ت ق د ُوِض َعت ككم يٍن له م      –مغاوير الّداخلية وعناصر االستخبارات ، انفجرت عليهم سّيارة مفّخخة        
  .يًا آخرًا منهم ضابطين وستة جنود ؛ وجرح اثنين وثالثين جند



 

 ٨ 

تفجير سّيارة مفّخخة يقودها قيادي في جيش الّدّجال على أحد سيطرات والية بغداد ، بعدما تّم تفخيخها ، فانفجرت به أمام  -١٢
  .السيطرة ، مما أسفر عن هالكه ؛ ومقتل وإصابة العديد منهم 

ابعة للحرس الوثني في منطقة العامرية ، األمر الذي تفجير سّيارة مفّخخة يقودها أحد قياديي فيلق الغدر على سيطرة ت -١٣
  .أّدى إلى تدمير سّيارة تابعة للجرس الوثني ، ومقتل جميع من كان فيها 

تفجير سّيارة مفّخخة يقودها أحد قياديي فيلق الغدر على دورية تابعة للحرس الوثني في شمال الوالية ، مما أّدى إلى  -١٤
  .لوثني ، ومقتل جميع من كان فيها تدمير سّيارة تابعة للجرس ا

تفجير سّيارة مفّخخة على سيطرة الكمارك يقودها أحد ناشطي جيش الّدّجال البارزين ، مما أّدى إلى هالك سبعة أفراد من  -١٥
  .عناصر الشرطة ، وإصابة آخرين 

ثة جنود صليبيين وهالك شرطي تفجير سّيارة مفّخخة على رتل مشترك في منطقة األعظمية ، مما أسفر عن مقتل ثال -١٦
   .مرتد ، وإصابة آخرين من باقي الجنود ، وتدمير وإحراق آلية صليبية نوع همر

  .تدمير وكرين تابعين لجيش الّدّجال في منطقة األعظمية  -١٧
  .تدمير أحد أهم أوكار جيش الّدّجال في جانب الكرخ  -١٨
  .ال وسط الوالية تدمير ستة أوكار مهمة جدًا تابعة لجيش الّدّج -١٩
  .تدمير وكر تابع لجيش الّدّجال في منطقة الكم  -٢٠
  .تدمير وكر تابع لجيش الّدّجال شمال الوالية  -٢١
  .تدمير وكرين تابعين لجيش الّدّجال  -٢٢
  .تدمير تسعة أوكار تابعة لجيش الّدّجال في شمال الوالية  -٢٣
  .الية تدمير وكرين تابعين لجيش الّدّجال في الو -٢٤
   .تدمير أحد أوكار جيش الّدّجال في وسط والية بغداد -٢٥
  .تدمير سيارة للشرطة المرتدة بالكامل وهالك جميع من فيها ومن ضمنهم ضابط قرب وزارة الصناعة والمعادن  -٢٦
  .ثانية كاسحة ألغام األولى من نوع همر وال: تدمير آليتين صليبيتين في منطقة المشاهدة ؛ ومقتل وجرح من كان فيهما  -٢٧
  . رمضان ١٤بالكامل وهالك جميع من فيها في منطقة " تريلة " إحراق شاحنة صليبية نوع  -٢٨
  .بالكامل وهالك جميع من فيها في منطقة المشاهدة " تريلة " إحراق شاحنة صليبية نوع  -٢٩
    .طقة المشاهدةتدمير همر أمريكي بالكامل وهالك خمسة صليبيين كانوا على متنه في من -٣٠
    .ير كاسحة ألغام أمريكية بالكامل وهالك جميع من كان فيها في منطقة المشاهدة تدم-٣١
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من كان فيه في منطقة الّطارمية  -٣٢
  .تدمير كاسحة ألغام أمريكية بالكامل ، وهالك جميع من كان فيها في منطقة المشاهدة  -٣٣
  .تدمير مدرعة أمريكية بالكامل وهالك جميع من كان فيها ، بتفجير عبوة ناسفة كبيرة جدًا عليها في منطقة المشاهدة  -٣٤
تدمير آليتين صليبيتين ؛ األولى نوع دّبابة ؛ واألخرى نوع مدرعة ، ومقتل وجرح من كان فيهما ، بتفجير عبوتين  -٣٥

  .الوالية ناسفتين عليهما في منطقة الّطارمية شمال 
  . المشاهدة –إعطاب همر أمريكي وإصابة من فيه في منطقة المكارم  -٣٦
  .بالكامل وهالك جميع من فيها قرب قاعدة البكر " لوري " تدمير شاحنة أمريكية نوع  -٣٧
  .ة تدمير آلية نوع همر بالكامل ، ومقتل جميع من كان فيها ، بتفجير عبوة ناسفة عليها في منطقة الّطارمي -٣٨
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من كان فيه في منطقة المشاهدة  -٣٩
  .تدمير دّبابة أمريكية بالكامل وهالك جميع من فيها في منطقة الّطارمية  -٤٠
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من كان فيه في منطقة الّطارمية  -٤١
  .ميع من كان فيه في منطقة المشاهدة تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك ج -٤٢
  .تدمير سّيارة رباعية الّدفع تابعة للموساد الصهيوني ، وهالك أربعة عناصر كانوا فيها في منطقة المشاهدة  -٤٣



 

 ٩ 

  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من كان فيه في منطقة المشاهدة  -٤٤
  .فيها في منطقة بغداد الجديدة تدمير آلية أمريكية بالكامل وهالك جميع من  -٤٥
  .تدمير دّبابة أمريكية بالكامل وهالك جميع من فيها بتفجير عبوة ناسفة كبيرة جدًا عليها في منطقة الّطارمية  -٤٦
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من كان فيه في منطقة الّطارمية  -٤٧
  .والتة ، بتفجير عبوة ناسفة عليها إعطاب آلية تابعة للحرس الوثني على شارع بسك -٤٨
  .تدمير آلية تابعة للحرس الوثني بالكامل وهالك جميع من فيها في حي اليرموك  -٤٩
  .تدمير سّيارة تابعة لحرس الوثني وهالك جميع من كان فيها قرب سيطرة بسكوالتة شمال الوالية  -٥٠
  . جميع من فيه وإصابة باقي اآللياتأّدى إلى تدمير همر وهالك تفجير عبوة ناسفة على رتل من اآلليات الصليبية مما  -٥١
  .تدمير آلية أمريكية بالكامل وهالك ثالثة صليبيين كانوا على متنها على شارع محّمد القاسم  -٥٢
   .إحراق شاحنة في شمال الوالية ، تقوم بنقل البضائع والمؤن للجيش الصليبي -٥٣
  . على قاعدة البكر الجوية التابعة للجيش الصليبي شمال الوالية  )C 5 K(  إطالق صاروخين نوع -٥٤
   .على أهم أوكار جيش الّدّجال شمال الوالية ) C 5 K(  إطالق صاروخين نوع  -٥٥
  . ملم على سيطرة مشتركة بين الوثنيين والصليبيين ٨٢إطالق قنبرة هاون عيار  -٥٦
  .م أوكار جيش الّدّجال شمال الوالية على أه ) C 5 K(  إطالق ثالثة صواريخ نوع  -٥٧
  . - حيث يضم القوات الصليبية - ملم على مركز شرطة المشاهدة ٦٠ إطالق خمسة قنابر هاون عيار -٥٨
  . ملم على سيطرة مشتركة بين الصليبيين والوثنيين في منطقة الّتاجي ٨٢إطالق خمسة قنابر هاون عيار  -٥٩
  . ملم ٨٢الجيش الصليبي في شمال الوالية بسبع قنابر هاون عيار قصف مقر فوج النفط الذي يضم  -٦٠
  . ) C 5 K(  قصف معسكر الّتاجي الذي يضم الجيش الصليبي بأربعة صواريخ نوع  -٦١
  .على معسكر الّتاجي التابع للجيش الصليبي  ) C 5 K(  إطالق أربعة صواريخ نوع  -٦٢
  .على معسكر الّتاجي الذي يضم الجيش الصليبي شمال والية بغداد  ) C 5 K(  إطالق مجموعة من صواريخ الـ -٦٣
  . ملم على سيطرة مشتركة بين الجيش الصليبي وقوات الحرس الوثني ٨٢إطالق مجموعة من قنابر الهاون عيار  -٦٤
  . كبير من الثكنة قصف إحدى الثكنات الّتابعة لقوات حفظ النظام بمجموعة من القنابر اليدوية مما أسفر عن تدمير جزء -٦٥
   .قصف أحد مقرات الحرس الوثني في شارع حيفا بثالثة صواريخ -٦٦
  .قنص أحد جنود الحرس الوثني في منطقة المشاهدة  -٦٧
  .قنص جندي من جنود الصليب في منطقة المشاهدة  -٦٨
  .قنص جندي من جنود الصليب في منطقة المشاهدة  -٦٩
  .ي منطقة المشاهدة قنص جندي تابع للحرس الوثني ف -٧٠
  .قنص أحد عّباد الصليب في المشاهدة  -٧١
  .قنص أحد جود الجيش الصليبي في منطقة المشاهدة  -٧٢
  .قنص أحد جنود الحرس الوثني في منطقة بلد  -٧٣
  .قنص أحد جنود الحرس الوثني في منطقة المشاهدة  -٧٤
   .قنص أحد جنود الحرس الوثني في جانب الرصافة -٧٥
  .صفية ضابط برتبة عقيد في وزارة الّداخلية في منطقة الغزالية وهو يشغل منصب كبير في المنطقة الخضراء ت -٧٦
  .تصفية ضابط في الحرس الوثني شمال والية بغداد  -٧٧
  .تصفية ضابط برتبة عالية في الحرس الوثني شمال والية بغداد  -٧٨
  .من فرق الموت في منطقة الكميرة تنفيذ حكم اهللا في قيادي وأَحَد عشر عنصرًا  -٧٩
  .تنفيذ حكم اهللا في ضابط برتبة نقيب في المخابرات في منطقة الّطارمية  -٨٠
  .تصفية ضابط برتبة عقيد في القوات الخاّصة في منطقة المشاهدة  -٨١



 

 ١٠ 

  .اغتيال ضابط برتبة نقيب في القوات الخاصة لمكافحة اإلرهاب في منطقة الّطارمية  -٨٢
  .يذ حكم اهللا في أحد قياديي جيش الّدّجال في منطقة العامرية ، وغنم سّيارته وأسلحته الشخصية تنف -٨٣
  .تصفية قيادي في جيش الّدّجال في منطقة العامرية ، وغنم سّيارته الشخصية  -٨٤
  .تصفية تسعة عناصر من جيش الّدّجال شمال الوالية  -٨٥
  . منطقة البو حشمة تصفية خمسة عناصر من جيش الّدّجال في -٨٦
  .اغتيال اثنين من عناصر جيش الّدّجال في منطقة الّدجيل  -٨٧
  .تصفية أحد عناصر الشرطة المرتّدة في شمال الوالية  -٨٨
  .تصفية أحد الجواسيس لصالح القوات الصليبية في منطقة الّطارمية  -٨٩
  .اغتيال ناشطين في جيش الّدّجال في منطقة الّطارمية  -٩٠
  .تصفية أحد جنود مغاوير الّداخلية في منطقة الّطارمية  -٩١
  . بلد -تصفية قيادي بارز في جيش الّدّجال واثنين من حرسه الشخصي على طريق يثرب  -٩٢
  .تصفية ضابط في الشرطة المرتّدة برتبة عقيد في منطقة بلد  -٩٣
  .تصفية أحد عناصر الحرس الوثني في منطقة تل الذهب  -٩٤
  .ل ناشط في جيش الّدّجال في منطقة تل الذهب قرب منطقة بلد اغتيا -٩٥
  .القضاء على اثنين من جنود الحرس الوثني في سيطرة غريب  -٩٦
  .اغتيال ناشط في جيش الّدّجال في منطقة النباعي  -٩٧
  .تصفية ضابط في الحرس الوثني شمال الوالية  -٩٨
  .تصفية ضابط في الحرس الوثني شمال الوالية  -٩٩

  .اغتيال أحد عناصر مغاوير الّداخلية  -١٠٠
  .القضاء على أحد أتباع جيش الّدّجال في منطقة الّدجيل  -١٠١
  .اغتيال اثنين من عناصر جيش الّدّجال في منطقة الدجيل  -١٠٢
  .تصفية أحد عناصر وزارة النفط شمال الوالية  -١٠٣
  .ني شمال الوالية تصفية ضابطين واثنين آخرين من جنود الحرس الوث -١٠٤
  .تصفية ثالثة عناصر من حماية وزارة الّداخلية في منطقة زّيونة  -١٠٥
  .تصفية ثالثة نشطاء في جيش الّدّجال في منطقة األعظمية  -١٠٦
  .في حي الجامعة " بدر " تصفية قيادي بارز في فيلق الغدر  -١٠٧
  .تصفية قيادي في جيش الّدّجال في منطقة العامرية  -١٠٨
  .تصفية أحد عناصر جيش الّدّجال البارزين في منطقة الحرية  -١٠٩
  .اغتيال ناشط في جيش الّدّجال في منطقة اليرموك  -١١٠
  .اثنين منهم في منطقة حي الجامعة ؛ وثالثهم في منطقة اليرموك : القضاء على ثالثة أقراد في جيش الّدّجال  -١١١
  .اخلية شمال الوالية تصفية اثنين من عناصر مغاوير الّد -١١٢
  .تصفية ناشط في جيش الّدّجال شمال الوالية  -١١٣
  .تصفية اثنين من أتباع جيش الّدّجال في منطقة الّدجيل  -١١٤
  .تصفية أحد عناصر وزارة النفط في شمال الوالية  -١١٥
  .تصفية اثنين من ضّباط الحرس الوثني ؛ واثنين من حرسهما الشخصي شمال الوالية  -١١٦
  .تصفية أحد عناصر جيش الّدّجال على شارع المشاتل  -١١٧
  .اغتيال أحد أفراد الحرس الوثني في منطقة األعظمية  -١١٨
  .تصفية قيادي وسبعة عناصر من فرق الموت الّتابعة لجيش الّدّجال في الوالية  -١١٩



 

 ١١ 

  .اغتيال ستة عناصر من جيش الّدّجال  -١٢٠
  . الّدّجال في منطقة األعظمية ، وغنم سّيارتهم الشخصية تصفية ثالثة عناصر من جيش -١٢١
  .اغتيال أحد عناصر جيش الّدّجال في منطقة الغزالية  -١٢٢
  . – من نوع أوبترا –القضاء على اثنين من جيش الّدّجال وغنم أسلحتهم الشخصية وسّيارتهم  -١٢٣
  .ع حيفا اغتيال أحد عناصر التجسس لصالح القوات الصليبية على شار -١٢٤
  .اغتيال أحد عناصر جيش الّدّجال في منطقة العامرية  -١٢٥
  .تصفية ناشط في فيلق الغدر في منطقة العامرية  -١٢٦
  .تصفية ثالثة نشطاء في جيش الّدّجال في منطقة األعظمية ؛ وغنم أسلحتهم الشخصية  -١٢٧
  .اغتيال أحد عناصر جيش الّدّجال في منطقة الكم  -١٢٨
  .في منطقة العامرية " بدر " اء على أحد عناصر فيلق الغدر القض -١٢٩
  .في منطقة حي الجامعة " بدر " تصفية أحد عناصر فيلق الغدر  -١٣٠
   .اغتيال ناشط في جيش الّدّجال في منطقة بغداد الجديدة -١٣١

  

#
  

 أسفر عن مقتل وجرح طة مع رتل من اآلليات الصليبية األمريكية في الوالية ، ممااالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوس -١٣٢
  . وتدمير آلية بالكامل العديد منهم 

  .نسف مركز شرطة منطقة الصينية بالكامل ؛ وإحالته إلى أرض جرداء  -١٣٣
  . بيجي -يت تدمير آلية أمريكية بالكامل وهالك خمسة صليبيين كانوا على متنها على طريق تكر -١٣٤
  .تدمير آلية أمريكية بالكامل وهالك خمسة صليبيين على طريق القاعدة الجوية الصليبية في تكريت  -١٣٥
  .تابعة للموساد الصهيوني بالكامل وهالك جميع من فيها في منطقة بيجي  ) G M C(  تدمير آلية صليبية نوع -١٣٦
  .صليبيين قرب قاعدة الجيش األمريكي تدمير شاحنة أمريكية بالكامل وهالك جنديين  -١٣٧
  .بالكامل وهالك جميع من فيها في منطقة بيجي " تريلة " تدمير وإحراق شاحنة صليبية نوع  -١٣٨
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه في منطقة الصينية  -١٣٩
  .تدمير آلية صليبية نوع مدرعة ؛ ومقتل وجرح من كان فيها ، بتفجير عليها عبوة ناسفة في والية صالح الّدين  -١٤٠
  .تدمير سّيارة تابعة للشرطة المرتّدة بالكامل وهالك من فيها في منطقة بيجي  -١٤١
  .نطقة بيجي تدمير آلية تابعة للشرطة بالكامل وهالك أربعة مرتدين كانوا على متنها في م -١٤٢
  .تدمير آلية أمريكية بالكامل وهالك ثالثة جنود صليبيين كانوا على متنها في منطقة بيجي  -١٤٣
  ." محمد الموسى " تدمير زيل أمريكي بالكامل وهالك ثالثة صليبيين وإصابة اآلخرين إصابة بالغة في منطقة  -١٤٤
  .إصابة آخرين على طريق الريس ضمن الوالية تدمير زيل أمريكي بالكامل وهالك ثالثة صليبيين و -١٤٥
  .إحراق صهريج صليبي يقوم بنقل الوقود للجيش األمريكي ، ومقتل من كان فيه على طريق الريس  -١٤٦
  .تدمير آلية تابعة للشرطة المرتّدة بالكامل وهالك جميع من فيها قرب مركز شرطة بيجي  -١٤٧
  .الكامل وهالك جميع من فيها قرب مركز شرطة صالح الّدين تدمير آلية تابعة للشرطة المرتدة ب -١٤٨
  .تدمير آلية لمغاوير الداخلية المرتد وتولها إلى رماد وهالك خمسة مرتدين كانوا على متنها في منطقة تكريت  -١٤٩
  . بيجي –بين تكريت لوزارة الّداخلية بالكامل وهالك جميع من فيها على الطريق العام " بهبان " تدمير سيارة من نوع  -١٥٠
  .مقتل خمسة جنود من الحرس الوثني في منطقة تكريت ، بتفجير عبوة ناسفة على دورية تابعة لهم  -١٥١
   .إعطاب على آلية تابعة للشرطة المرتدة وإصابة من فيها قرب مركز بيجي -١٥٢
  . ملم ٨٢عة من قنابر الهاون عيار قصف مقر الفرقة الرابعة التابعة للشرطة المرتّدة في منطقة تكريت بمجمو -١٥٣



 

 ١٢ 

  . ملم ٨٢قصف مقر الجيش الصليبي في منطقة الصينية بمجموعة من قنابر الهاون عيار  -١٥٤
  .ص أحد عناصر الجيش الصليبي وإصابة اآلخر في منطقة الصينية  قن-١٥٥


  
  .دافها بدقة  أصابت أهقصف معسكر هيت الصليبي بثالثة قذائف هاون -١
   . في هيتأمريكية بالكامل وهالك جميع من فيهاتدمير وإحراق ناقلة جنود  -٢
  . ملم ٨٢ عيار رك بخمس قذائف هاونقصف معسكر هيت المشت -٣
   .في هيت وتحويلها إلى رماد وهالك جميع من فيها تدمير ناقلة جنود أمريكية -٤
  .ت  على الخط اإلستراتيجي بهييش الصليبي ولم يبقى منها شيء يذكر للجشاحنة أمريكية تنقل مواد غذائية إحراق -٥
  


  
   .  في االسحاقي جميع من فيهتدمير همر أمريكي بالكامل و هالك -١
  . اثنين من الصليبيين وإصابة اآلخر في يثرب تدمير همر أمريكي وهالك -٢
  .في االسحاقي  وإصابة من فيها  األمريكيعطاب مدرعة للجيش إ-٣
  . في اللطيفية من فيهاجميع  وهالك  بالكاملتدمير سيارة بيك آب للحرس الوثني المرتد -٤
   . في منطقة اللطيفية ملم٨٢ بأربع قنابر هاون عيار ضرب تجمع لجيش الدجال -٥
   .يجة في الحو )C 5 K(  من نوع قصف نقطة تفتيش للحرس الوثني المرتد بصاروخين -٦
   . المرتد في منطقة جبلة " بدر" الغدر ل من فيلقؤو مس تصفية-٧
  


  
  .ة لدجال بمن فيه في منطقة السيديق وكر خطير لجيش ااتدمير وإحر -١
  .تدمير آليتين للصليبيين ومقتل وإصابة من فيهما في منطقة الغزالية  -٢
  .ة في الرضوانية بصاروخ كاتيوشا مريكيقصف مقر القوات األ -٣
  .في السيدية ببغداد " بدر " تصفية ستة عناصر من فيلق الغدر  -٤
   . د بعبوة ناسفة في السيدية ببغدا" بدر " صابة عنصرين من فيلق الغدر  إ-٥
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  

#
  
االشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع جيش الدجال وقوات الحرس الوثني جنوب والية بغداد ، مما أسفر عن تدمير  -١

  .عدة آليات ؛ ومقتل وجرح من كان فيها 
حدهم و االشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع قوات الحرس الوثني في منطقة الغزالية ، وقد أسفر االشتباك عن مقتل أ -٢

  .جرح آخرين بجروٍح بليغة 
االشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع قوات الحرس الوثني في منطقة الغزالية ، وقد أسفر االشتباك عن مقتل و جرح  -٣

  .العديد منهم 
   .د منهمفي منطقة الغزالية باألسلحة الخفيفة والمتوسطة ، مما أّدى إلى مقتل وجرح عدالهجوم على دورية للحرس  -٤
  .تدمير أحد أوكار جيش الدجال في منطقة اللطيفية  -٥
  .تدمير ثالثة أوكار تابعة لجيش الدجال في منطقة اللطيفية  -٦
  .تدمير أحد أوكار جيش الدجال في منطقة اللطيفية  -٧
  .تدمير ثالثة أوكار تابعة لجيش الدجال في منطقة شاخة واحد  -٨
  .لدجال في منطقة اللطيفية تدمير وكرين تابعين لجيش ا -٩

  .تدمير مجموعة من أوكار جيش الدجال في منطقة اللطيفية  -١٠
  .تدمير أحد أهم أوكار جيش الدجال في منطقة اللطيفية  -١١
  .تدمير أحد أوكار جيش الدجال في منطقة الرشيد  -١٢



 

 ١٤ 

  .إبادة سيطرة بالكامل تابعة للحرس الوثني في منطقة اليوسفية  -١٣
  .ف أحد مراكز الحرس الوثني بالكامل في منطقة الكص نس -١٤
  .تدمير خمسة أوكار لجيش الدجال في منطقة ألبو عيثة  -١٥
  .تدمير أحَد عشَر وكرًا من أوكار جيش الدجال في منطقة ألبو عيثة  -١٦
  .تدمير مجموعة من أوكار جيش الدجال في منطقة المدائن  -١٧
  .، بعدما الذ بالفرار " هارتوب "  وهي من نوع وثني في جنوب الواليةة في الحرس الغنم سّيارة ضابط برتبة عالي -١٨
  .غنم سّيارة رباعية الدفع تابعة إلحدى الوزارات بعدما الذ أصحابها بالفرار في منطقة اللطيفية  -١٩
   .غنم سّيارة أحد عناصر جيش الدجال بعدما هرب منها في منطقة اليوسفية -٢٠
ر من عشرين جنديًا وإصابة خمسة جنود آخرين من جنود الحرس الوثني على طريق الخط الفاصل بين منطقتي      هالك أكث  -٢١

 عن دما تجمع وا عل ى جث ة     - ُوِضَعت ككميٍن لهم –هور الرجب و منطقة أبي دشير ، بتفجير عليهم عبوة ناسفة كبيرة جدًا عليهم  
  ." بدر " أحد الهالكين من ناشطي فيلق الغدر 

  .دمير آلية صليبية بالكامل وهالك جميع من كان فيها في جنوب الوالية ت -٢٢
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك خمسة صليبيين كانوا على متنه في منطقة اللطيفية  -٢٣
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من كان فيها في منطقة اللطيفية  -٢٤
  .ّدة بالكامل وهالك جميع من فيها في منطقة مويلحة تدمير سّيارة تابعة للشرطة المرت -٢٥
  .تفجير عبوة ناسفة على خبير في المتفجرات عندما أراد أن يفككها في منطقة اللطيفية  -٢٦
  .تدمير دورية للحرس الوثني مما أدى إلى هالك مرتد وإصابة اآلخرين في منطقة اللطيفية  -٢٧
  .لكامل وهالك خمسة مرتدين كانوا على متنها في منطقة جسر ديالى تدمير دورية تابعة للحرس الوثني با -٢٨
  .تدمير سّيارة تابعة لمغاوير الّداخلية ؛ وهالك من كان فيها في منطقة سلمان باك  -٢٩
  .ة تدمير سّيارة رباعية الدفع تابعة لوزارة الّداخلية ، ومقتل جميع من كان فيها ، على الطريق السريع في منطقة الّدور -٣٠
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه في منطقة هور الرجب  -٣١
  .ومقتل جميع من كان فيهما ، إحداهما كاسحة ألغام ؛ واألخرى همر  ) ٣٧( تدمير آليتين صليبيتين في منطقة الـ -٣٢
  . كان قد مّر من جانبها عندما انفجرت عليه عبوة ناسفة ) ٣٧( هالك جندي من الحرس الوثني في منطقة الـ -٣٣
  .تدمير وإحراق صهريج تابع للجيش الصليبي في منطقة الّدورة  -٣٤
  .تدمير آلية للحرس الوثني وهالك أربعة مرتدين كانوا على متنها في منطقة الّدورة  -٣٥
   .جديدة من فيها في منطقة بغداد البالكامل وهالك جميع ) CIA( تدمير سيارة رباعية الدفع تابعة لـ -٣٦
   .تدمير آلية لمغاوير الداخلية بالكامل وهالك خمسة مرتدين كانوا على متنها الطريق السريع -٣٧
   . ملم على سيطرة الحرس الوثني على شارع حصوة دايرة ضمن منطقة اللطيفية٦٠إطالق أربع قنابر هاون عيار  -٣٨
  .ال في منطقة اللطيفية  ملم على أحد أوكار جيش الدج٦٠إطالق قنبرتي هاون عيار  -٣٩
  .قصف قاعدة الجيش الصليبي في جنوب الوالية  -٤٠
  .قصف مجموعة من أوكار جيش الدجال المهمة والكبيرة بقنابر الهاون  -٤١
  . ملم ٨٢قصف سيطرة تابعة للجيش الصليبي على شارع الدائرة في اللطيفية بمجموعة من قنابر الهاون  -٤٢
  . ملم ٨٢ش الدجال في منطقة اللطيفية بقنبرتين هاون عيار قصف أحد أهم أوكار جي -٤٣
  . ملم في منطقة الحصوة ٦٠قصف إحدى السيطرات الّتابعة للحرس الوثني بقنبرتين هاون عيار  -٤٤
  . ملم ١٢٠قصف أحد أكبر أوكار جيش الدجال في منطقة أبي دشير بثالث قنابر هاون عيار  -٤٥
  . ملم ٨٢جال في منطقة الرشيد بمجموعة من قنابر الهاون عيار قصف أحد أهم أوكار جيش الد -٤٦
  . ملم ١٢٠قصف أحد أكبر أوكار جيش الدجال في منطقة أبي دشير بقنبرتين هاون عيار  -٤٧
  .بقنابر الهاون  ) ٣٧( قصف سيطرة الجنيد في منطقة الـ -٤٨



 

 ١٥ 

  . ملم ٨٢ابر الهاون عيار قصف أحد أهم مقرات وأوكار جيش الدجال في منطقة العليمية بقن -٤٩
  . ملم ٨٢قصف أحد أهم مقرات وأوكار جيش الدجال في منطقة الكص بقنابر الهاون عيار  -٥٠
  . ملم ١٢٠قصف أحد أكبر أوكار جيش الدجال في منطقة أبي دشير بأربع قنابر هاون عيار  -٥١
  . ملم ٨٢بر هاون عيار قصف أحد أهم وأكبر أوكار جيش الدجال في منطقة أبي دشير بخمس قنا -٥٢
  . ملم ١٢٠قصف أحد أوكار جيش الدجال بقنبرتين هاون عيار  -٥٣
   .إطالق قنبرتي هاون على القاعدة الصليبية في منطقة عرب جبور -٥٤
  .قنص أحد عناصر وزارة الّداخلية على طريق السريع في منطقة الّدورة  -٥٥
  . بغداد –ة قنص أحد القّناصة الصليبيين على طريق الحل -٥٦
  . بغداد –قنص أحد عناصر الشرطة المرتّدة على طريق الحلة  -٥٧
  . الحصوة ضمن منطقة اللطيفية -قنص أحد عناصر الحرس الوثني في منطقة الّدائرة  -٥٨
  . بغداد –قنص جندي صليبي في منطقة اللطيفية على شارع الحلة  -٥٩
  . بغداد – قنص أحد القّناصة الصليبية على طريق الحلة -٦٠
  .قنص أحد عناصر الشرطة المرتدة في منطقة الدورة  -٦١
  .قنص مجموعة من جنود الحرس الوثني في سيطرة الجنيد جنوب الوالية  -٦٢
  . األحمدين -قنص أحد عناصر الحرس الوثني في منطقة عرب جبور  -٦٣
  . األحمدين -قنص جنديين من الحرس الوثني في منطقة عرب جبور  -٦٤
  .قنص أحد جنود الحرس الوثني في منطقة سلمان باك  -٦٥
  .قنص جنديين صليبيين في سيطرة الجنيد  -٦٦
  .قنص جنديين من ما يسّمى بمغاوير الّداخلية في منطقة التويثة  -٦٧
  .قنص جندي من مغاوير الّداخلية في منطقة التويثة  -٦٨
  .قنص جندي من مغاوير الّداخلية في منطقة التويثة  -٦٩
   . )٣٧( قنص أحد جنود الحرس الوثني في سيطرة جنيد في منطقة الـ -٧٠
  .اغتيال واحد وعشرين عنصرًا من عناصر جيش الدجال في جنوب والية بغداد  -٧١
  .اغتيال جاسوس لصالح الصليبيين في جنوب الوالية  -٧٢
  .منطقة هور الرجب تنفيذ حكم اهللا في أحد الجواسيس والعمالء لصالح الجيش الصليبي في  -٧٣
  . الّديوانية –تنفيذ حكم اهللا في أحد عناصر جيش الدجال على طريق بغداد  -٧٤
  .اغتيال اثنين من الجواسيس الذين يعملون لدى الجيش الصليبي  -٧٥
  .تنفيذ حكم اهللا في سبعة عشر عنصرًا من عناصر جيش الدجال في اليوسفية وغنم خمسة سّيارات مختلفة األنواع  -٧٦
  .اغتيال أحد الجواسيس لصالح الجيش الصليبي في منطقة اميلحة  -٧٧
  .تصفية ناشط في جيش الدجال في منطقة العامرية ، وغنم سّيارته الشخصية  -٧٨
  .اغتيال أحد عناصر جيش الدجال في شارع الخطوط ضمن منطقة العامرية ، وإحراق سّيارته الشخصية  -٧٩
  .في منطقة هور الرجب " بدر "  الغدر تصفية ناشط بارز في فيلق -٨٠
  .تصفية أحد عناصر جيش الدجال ؛ وغنم سّيارته الشخصية في منطقة اللطيفية  -٨١
  .تصفية ثالثة عناصر من جيش الدجال في منطقة الحصوة  -٨٢
  .اغتيال ناشط في جيش الدجال في منطقة الحصوة  -٨٣
  . اللطيفية وغنم سّيارتهم الشخصية في منطقة اللطيفية تصفية ثالثة عناصر من جيش الدجال في منطقة -٨٤
  .تصفية ثالثة عناصر من جيش الدجال في منطقة المدائن  -٨٥
   .تصفية خمسة عشر عنصرًا من عناصر جيش الدجال في منطقة الصويرة -٨٦



 

 ١٦ 

  .تصفية ستة عناصر من جيش الدجال في منطقة ألبو عيثة  -٨٧
   .ال ؛ وغنم سالحه الشخصياغتيال أحد عناصر جيش الدج -٨٨
  .اغتيال ثالثة عناصر من جيش الدجال في منطقة اللطيفية  -٨٩
  .تصفية أحد عناصر جيش الدجال في منطقة اللطيفية ، وغنم سّيارته الشخصية  -٩٠
  .اغتيال أحد عناصر جيش الدجال في منطقة امليحة  -٩١
  .وكارهم تصفية ثالثة من عناصر جيش الدجال ؛ وتدمير أحد أ -٩٢

  


  
 تفجير العبوة األولى على دورية راجلة للشرطة المرتدة فقتلوا  تمتين في حي البلديات في مدينة الموصل   زرع عبوتين ناسف   -١

ا ج ريح وعن د م    وجرحوا وعند قدوم سيارة شرطة إلسعافهم ت م تفجي ر العب وة الثاني ة مم ا أدى إل ى س قوط م ن فيه ا ب ين قتي ل و              
س عافهم ق ام اإلخ وة ب الهجوم عل يهم باألس لحة الخفيف ة والمتوس طة والق ذائف ال صاروخية مم ا أدى إل ى             خ رى إل  أهرعت دورية   

   .هالك سبعة مرتدين وجرح عدد آخر وهللا الحمد
   . في الحقالنية وحديثة وهالكهما على الفورقنص جنديين صليبيين -٢
   .ني في الموصلتنفيذ حكم اهللا على أحد جواسيس البرازا -٣
   . قتل أحد أعضاء حزب الطالباني في الموصل -٤
  


  
  .في منطقة سلمان باك مريكية  قنبرة هاون على مقر للقوات األ )١٢(  إطالق -١
   . في سلمان باك ملم٦٠أربع قنابر هاون عيار لحرس الوثني المرتد بمقر ل قصف -٢
   . في بغدادك جميع من فيها وهال بالكامل لنقل المعداتأمريكية تدمير شاحنة -٣
   .في منطقة النهروان أمريكي ومقتل جندي أمريكي وإصابة اثنين آخرين همر عطاب إ-٤
   . في منطقة االسحاقي وإصابة من فيهعطاب همر أمريكي إ-٥
  . ببغداد ورة في الد وهالك أربعة مرتدين كانوا على متنهتدمير همر للحرس الوثني -٦
   . في اللطيفية بالكامل وهالك جميع من فيههمر أمريكيتدمير  -٧
   . بغداد- أحد عناصر فيلق الغدر المرتد في حي القادسية  تصفية-٨
   . أحد عناصر جيش الدجال المرتد في منطقة اليرموك تصفية-٩

   .ر الحرس الوثني في حي الغدي مرتدي منأربعة هالكإعطاب عجلتي همر و -١٠
  . ببغداد  عناصر من جيش الدجال المرتد في حي العامل تصفية ثمانية-١١
  . ببغداد ي حي العامل ف جيش الدجال المرتديادات ق أحدالقضاء على -١٢
   . عناصر من جيش الدجال المرتد في منطقة الدوريين ببغداد القضاء على خمسة -١٣
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#
  
الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على ثكنة عسكرية تابعة للحرس الوثني مما أدى إلى مقتل سبعة مرتدين ونسف  -١

  .ة لتي كانوا فيها في منطقة السيديالثكنة ا
ي في منطقة بالط الشهداء ، مما أسفر عن مقتل الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على سيطرة تابعة للحرس الوثن -٢

  .أربعة جنود منهم 
  .االشتباك مع عناصر جيش الّدّجال في منطقة بالط الشهداء مما أّدى إلى مقتل وجرح عدد منهم  -٣
  .االشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع دورية تابعة للحرس الوثني في شارع ستين  -٤
  . نين من المرتدين في منطقة الدورةرس الوثني مما أدى إلى هالك اثاالشتباك مع جنود الح -٥
  . ك اثنين من الصليبيين في الدورةاالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع القوات األمريكية مما أدى إلى هال -٦
   .ربعة مرتديناالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع  الحرس الوثني في خان ضاري مما أدى إلى هالك أ -٧
  .نسف أحد أوثان جيش الّدّجال جنود الوالية  -٨
  .نسف إحدى بنايات الحرس الوثني جنوب الوالية  -٩

  .تدمير مجموعة من أوكار جيش الّدّجال في منطقة الّدورة  -١٠
  .تدمير ثكنة عسكرية تابعة للجيش الصليبي في منطقة األنباريين  -١١
  .ش الّدّجال في منطقة اليوسفية تدمير مجموعة من أوكار جي -١٢
  .تدمير مجموعة من أوكار جيش الّدّجال في اليوسفية  -١٣



 

 ١٨ 

  .تدمير مجموعة من أوكار جيش الّدّجال في منطقة اإلسكندرية  -١٤
  .تدمير أهم أربعة أوكار تابعة لجيش الدجال في الوالية  -١٥
   . بعدما الذ أصحابها بالفرارغنم سّيارة رباعية الدفع ، تابعة لوزارة الّداخلية ، -١٦
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه في منطقة اإلسكندرية  -١٧
  .تدمير آلية للحرس الوثني المرتد بالكامل وهالك جميع من فيها في منطقة اإلسكندرية  -١٨
  .اليوسفية تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه في منطقة أبي شمع ضمن منطقة  -١٩
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه على طريق اليوسفية  -٢٠
  .تدمير همر أمريكي ومقتل وإصابة من فيه على طريق اليوسفية  -٢١
  .إعطاب همر أمريكي وإصابة من فيه في منطقة الّدورة  -٢٢
  .منطقة اليوسفية تدمير همر للحرس الوثني المرتد بالكامل وهالك جميع من فيه في  -٢٣
  .إعطاب همر أمريكي وإصابة من فيه في منطقة عويريج  -٢٤
  .تدمير مدرعة أمريكية بالكامل وهالك جميع من كان فيها في منطقة خان ضاري  -٢٥
  .تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيه في منطقة خان ضاري  -٢٦
  .يه شمال الوالية تدمير همر أمريكي بالكامل وهالك جميع من ف -٢٧
   .تدمير دورية تابعة للشرطة المرتدة وهالك اثنين من المرتدين وإصابة آخرين في منطقة اإلسكندرية -٢٨
   .على القاعدة الصليبية شمال الوالية ) C 5 K( إطالق صاروخين نوع  -٢٩
  . ملم ٦٠ين هاون عيار قصف أحد أهم أوكار جيش الّدّجال في المعامرة ضمن منطقة اإلسكندرية بقنبرت -٣٠
  . ملم على سيطرة تابعة للحرس الوثني في منطقة اإلسكندرية ٦٠إطالق قنبرتين هاون عيار  -٣١
  . ملم في اليوسفية ٨٢قصف أحد أهم أوكار جيش الّدّجال بقنبرتي هاون عيار  -٣٢
  .قصر األسط  ملم على أكبر أوكار جيش الّدّجال في منطقة ال١٢٠إطالق قنبرتي هاون عيار  -٣٣
  .قصف أحد أهم أوكار جيش الدجال في منطقة بلد  -٣٤
  .قصف سيطرة تابعة للحرس الوثني في منطقة سيد غريب بمجموعة من قنابر الهاون  -٣٥
  .قصف أوكار جيش الدجال في شمال الوالية بثالثة صواريخ  -٣٦
  . ملم ٨٢قصف القاعدة الصليبية في شمال الوالية بخمس قنابر هاون عيار  -٣٧
  . ملم ٨٢قصف القاعدة الصليبية في شمال الوالية بمجموعة من قنابر الهاون عيار  -٣٨
  .  ملم في أيام مختلفة٦٠هاون عيار قصف سيطرة سيد غريب بمجموعة كبيرة من قنابر ال -٣٩
  .قنص جندي صليبي في سيطرة حي الطعمة  -٤٠
  . القصب في منطقة الّدورة قنص جندي من جنود الحرس الوثني في سيطرة بيت -٤١
  .قنص أحد جنود الحرس الوثني في منطقة اليوسفية  -٤٢
  .قنص أحد جنود الحرس الوثني عندما كان على أحد أبراج المراقبة في منطقة بالط الشهداء في الّدورة  -٤٣
  .قنص ناشطين في جيش الّدّجال في منطقة الّدورة  -٤٤
    .الط الشهداء عندما كانوا في سيطرة المنطقة المذكورةقنص جنديين وثنيين في منطقة ب -٤٥
   .د عّباد الصليب في شمال الواليةقنص أح -٤٦
  ." صوالغ " وهو قيادي بارز في جيش الدجال في الزعفرانية ؛ وأحد أهم أقرباء " أبو نبأ " تصفية المدعو  -٤٧
  .رة وغنم سالحه الشخصي وسّيارته الشخصية تصفية ضابط في وزارة الّداخلية برتبة مقدم في منطقة الدو -٤٨
في منطقة الّدورة ، وهي جاسوسة لصالح وزارة الداخلية ؛ وتحمل الجنسية " معصومة جعفر محمد " تصفية المدعوة  -٤٩

  ." عبد الحسين عبد اهللا " ؛ المدعو " بالمتعة " اإليرانية ؛ وزوجها 
  . في منطقة الّدورة قرب الفلكة تصفية إحدى الجاسوسات لصالح الجيش الصليبي -٥٠



 

 ١٩ 

  .تصفية إحدى الجاسوسات لصالح الجيش الصليبي في منطقة اإلسكندرية  -٥١
  .تصفية جاسوسين تابعين لوزارة الّداخلية في منطقة الدورة ، وغنم سّيارتهم الشخصية  -٥٢
  .اغتيال جاسوسة لصالح مغاوير الّداخلية في منطقة الدورة  -٥٣
  .وأخيه في منطقة الّدورة ، وهما جاسوسان لصالح القوات الصليبية " محمد محسن كاظم " عو اغتيال المد -٥٤
  .وهو من ناشطي جيش الّدّجال في منطقة الدورة " هاني كاظم جواد " القضاء على المدعو  -٥٥
  .يعمل في قناة الشرقية " بدر " تصفية ناشط في فيلق الغدر  -٥٦
  .في منطقة الدورة ، وهو أحد عناصر جيش الّدّجال " ود شاكر محم" تصفية المدعو  -٥٧
  .وهو أحد عناصر جيش الّدّجال في حي الميكانيك في منطقة الدورة " مهند عبيد " تصفية المدعو  -٥٨
  .في منطقة الدورة ، وهو أحد عناصر جيش الّدّجال " مصطفى حمد خلف " اغتيال المدعو  -٥٩
  .في منطقة الدورة ، وهو أحد عناصر جيش الّدّجال "  سلمان محمد ناجي" اغتيال المدعو  -٦٠
  .في منطقة الّدورة " بدر " وهو نقيب في فيلق الغدر " سلمان المعموري " تصفية المدعو  -٦١
  .تصفية أحد الجواسيس لصالح الجيش الصليبي جنوب الوالية  -٦٢
  .ة اغتيال أربعة عناصر من جيش الّدّجال في منطقة المحمودي -٦٣
  .تصفية جاسوستين لصالح وزارة الّداخلية في منطقة الدورة  -٦٤
  .في منطقة الدورة ، وهم نشطاء جيش الّدّجال " سعد قاسم البياتي " و " مصطفى الركابي " تصفية كل من  -٦٥
  .اغتيال ناشط في جيش الّدّجال في منطقة حي الميكانيك  -٦٦
  .ح الجيش الصليبي في منطقة الّدورة اغتيال أحد العمالء والجواسيس لصال -٦٧
  .في منطقة الّدورة " بدر " تصفية قيادي في فيلق الغدر  -٦٨
  .تصفية اثنين من عناصر وزارة الّداخلية على طريق محمد القاسم  -٦٩
  .تصفية ثالثة عناصر من أتباع جيش الدجال على طريق القناة  -٧٠
  .منطقة األعظمية اغتيال اثنين من عناصر جيش الدجال في  -٧١
  . ) BMW(  استهداف مدير شرطة نينوى في شمال الوالية حيث كان في سّيارة نوع -٧٢
  .تصفية ثالثة عشر عنصرًا من جيش الّدّجال جنوب الوالية  -٧٣
   .القضاء على اثنين من جنود الحرس الوثني عندما كانوا في دورية راجلة -٧٤

  


  
   . في مدينة هيت ومقتل وإصابة من فيها مدرعة أمريكيةتدمير -١
   .بيجي - على طريق كركوك ومقتل وإصابة من فيهأمريكيهمر تدمير  -٢
   . في منطقة الرشاد بكركوكهمر عراقي ومقتل وإصابة من فيهتدمير  -٣
   .تفجير عبوة ناسفة يستهدف دورية أمريكية في قرية األصفر بكركوك -٤
   .في هيت ناسفة على راجلة من القوات األمريكية مما أدى إلى هالك أربعة من الصليبيين  تفجير عبوة-٥
   .مقتدى في اليرموك  أقارب المدعو أبو منجيش الدجال من عناصر تصفية اثنين -٦
  . غرب بغداد  أحد عناصر جيش الدجال في حي العدل تصفية-٧
  .ب بغداد  غر أحد عناصر جيش الدجال في حي اليرموك تصفية-٨
  . بين الدورة والسيدية حراس يقومون بحماية عمال يبنون سياج لحماية الصليبيينأربعة قتل  -٩

   ) .C8( عدد من صواريخ  في معقله حي الشعلة بالدجالقصف أوكار جيش  -١٠



 

 ٢٠ 

   .غريب بوأمالن لصالح القوات األمريكية في  جاسوسين يع تصفية-١١
  .  ولم يعلم حجم الخسائر غريب ن بها حرس الردة بأبوهجوم مباغت على بناية يتحص -١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  

#
  
  . في فلكة الساعة وسط مدينة هيت ل وهالك جميع من فيهًار آلية صليبية نوع دبابة بالكامتدمي -١
  .في شارع الجبل في مدينة هيت وهالك جميع من فيها  أمريكية بالكامل تدمير مدرعة -٢
  . كبيسة - على طريق هيت  أمريكي بالكامل وهالك جميع من فيهتدمير همر -٣
  . في حي أمينة ضمن مدينة هيت وهالك جميع من كان فيه تدمير همر للحرس الوثني بالكامل -٤
  .ستراتيجي في مدينة هيت  على الخط االى متنه كانوا علهالك خمسة صليبيين تدمير همر أمريكي بالكامل و-٥
  . في فلكة الباب الغربي ضمن مدينة هيت  كانوا على متنههالك خمسة صليبيين تدمير همر أمريكي بالكامل و-٦
  . كاتيوشا على مقر القوات الصليبية في معسكر مدينة هيت  ملم وصاروخ٨٢إطالق أربعة قنابر هاون عيار  -٧
  . منطقة حي العمال في مدينة هيت على مجموعة من الصليبيين وهالك عدد منهماذفة إطالق صاروخ ق -٨
  . ملم ٨٢قصف مقر قوات الحرس الوثني في منطقة الّدوالب غرب مدينة هيت بقنبرتين هاون عيار  -٩

  . ملم ٨٢قصف سيطرة منطقة البغدادي غرب مدينة هيت بست قنابر هاون عيار  -١٠
  . ملم ٨٢لوثني في منطقة الزوية ضمن مدينة هيت بثمان قنابر هاون عيار قصف مركز الحرس ا -١١

  
  
  
  



 

 ٢١ 

  
  


  
  .ة على الطريق بين هيت وكبيس وهالك جميع من فيه  بالكامل أمريكيتدمير همر -١
  . وهالك جميع من فيه في العامرية ببغداد  بالكامل أمريكيتدمير همر -٢
   . في منطقة الغزالية ملم٦٠ بثالث قنابر هاون عيار جيش الدجاللقصف وكر  -٣
  .بصاروخين من نوع كاتيوشا جيش الدجال في الكاظمية لقصف مقر  -٤
  


  
   .الكرمة شمال الفلوجةمرتد في  ) ١١( مما أدى إلى مقتل االشتباك مع دورية للحرس الوثني  -١
   . في مدينة القائم وإصابة من فيهأمريكي ومقتلتدمير همر  -٢
   . في الحي الصناعي في الفلوجة المرتد بالكامل وهالك جميع من فيه همفي للحرس الوثني تدمير-٣
  . بالكامل وهالك جميع من فيها بحي المعلمين في تلعفر  دورية للشرطة المرتدة تدمير-٤
   .جة في حي نزال في الفلوأمريكي وإصابة من فيه همر  إعطاب-٥
   . في الحقالنية أمريكي وإصابة من فيهعطاب همفي إ-٦
  .ر أمريكي وإصابة من فيه في المالحمة قرب الخالدية عطاب هم إ-٧
   . في منطقة البياع في بغداد وهالك اثنين من المرتدينلية لمغاوير الداخليةآعطاب  إ-٨
   . شرق بغداد في شارع فلسطين وإصابة من فيهالية للشرطة المرتدةآ  إعطاب-٩

  . بصواريخ الكراند قصف تجمعات الصليبيين في المحمودية -١٠
   .كاتيوشاالصواريخ عدد من قصف القاعدة الصليبية في الحلة ب -١١
  . ملم ١٢٠ بعدد من قنابر الهاون عيار قصف سيطرة للصليبيين في حي الشهداء في الفلوجة -١٢
  . ملم ١٢٠ بعدد من قنابر الهاون عيار رب بغدادقصف مبنى الجرائم الكبرى في العامرية غ -١٣
   .قنص جنديين من الحرس الوثني في مدينة حديثة -١٤
   " . هادي العامري"   عميل اليهود شقيق " عادل عدنان العامري "اغتيال المجرم -١٥
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