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  دولة العراق اإلسالمية تبيانا
  

بالھجوم على موقع للصلیبیین في منطقة الرشاد ف ي ناحی ة الكرم ة ض من والی ة      " اعزھا اهللا "  قام جنود دولة العرق اإلسالمیة    
رمة وبعد اس تنجاد األھ الي بجن ود دول ة الع راق اإلس المیة لب وا        االنبار، وقد اتخذوا ھذا المكان منطلقا لمداھمة بعض مناطق الك      

 واألس لحة   )RPG 7 ( النداء للذب عن أھلنا واقتحموا الموقع ودامت االش تباكات لم دة ن صف س اعة اش تركت فیھ ا األحادی ات       
نجدة من طائراتھم المقاتلة ولكن الخفیفة وتم إسقاط الموقع بفضل اهللا تعالى ومنھ، مما حدا بأحفاد القردة والخنازیر إلى طلب ال   

جنود الدولة وقفوا كالجدار المرصوص ولم ولن تھزھم طائراتھم وال أسلحتھم الحدیثة ودامت االشتباكات إل ى أن تحق ق الن صر         
   .وذلك فضل اهللا یؤتیھ من یشاء ، وهللا الحمد والمنة 

   
 لی نغمس بحزام ھ الناس ف    انطلقف  " االست شھادیین  " ن كتیب ة  ، م  "أعّزھ ا اهللا  " انطلق أسٌد من أسوِد دولة الع راق اإلس المیة    

 وھ م مجتمع ین لتع دادھم    وسط تجمٍع كبیٍر للشرطة المرت دة فكّب ر وفّج ر حزام ھ الناس ف ف یھم بع دما ی ّسر اُهللا ل ھ ال دخول عل یھم              
 ح العشرات اآلخ رین م نھم  ھالك أكثر من عشرین مرتدًا؛ بینھم عدة ضباط برتب عالیة؛ وجر " بفضل اهللا   " حیث تّم    الصباحي،

   . نسأل اهللا أن یتقبل أخانا في الشھداء وأن یجزیھ الفردوس األعلى، وهللا الحمد والمّنة, 
  

 لینغمس بسیارتھ المفّخخة داخل مقر ش رطة ھی ت   فانطلق, " كتیبة االستشھادیین " انطَلَق أٌخ َكریٌم، ولیٌث من لیوِث الحقِّ من       
 ودمر اهللا على یدیھ جموع الرد  ،األنبارالمرتد في مدینة ھیت غرب مدینة الرمادي ضمن والیة  )   جزاع إبراھیمحامد   (المدعو  

، وقد أسفرت العملیة الُمباركة على مقتل وجرح العشرات من المرتدین وإلحاق ضرر كبیر بالمبنى، نسأل اهللا أن یتقبل أخانا في  
   .مّنة الشھداء وأن یعلي ُنزلُھ في علّیین ، وهللا الحمد وال

  



 

 ٣  

م ن الق ضاء عل ى ثالث ٍة وع شرین جن دیًا وثنی ًا، ثمانی ة م نھم ب الھجوم المن سق            " أعّزھ ا اهللا  " مّكن اهللا جنود الدولة اإلسالمیة      
 على سیطرتھم الكائنة في منطقة خان بن ي س عد، وخم سة ع شر      )RPG( والواسع وباألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ    

 , اب ع دد م ن اآللی ات إعطاب ًا تام اً     مدادات الدوریات التي ھرعت لمنطقة الحدث، باإلضافة إلى تدمیر وإعط      جندیًا آخرًا بكمیٍن إل   
  . وهللا الحمد والمنة 

  

   : التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية دياىل# 
  

   . القضاء على أكثر من خمسة جنود أمریكیین صلیبیین قنصًا في أماكن متفرقة من منطقة حي المعلمین-١
   . مقتل جندّیین من الحرس الوثني قنصًا في بعقوبة الجدیدة والمفرق-٢
 الھجوم باألسلحة القّناصة على سیطرة للحرس الوثني في منطقة الحدید، وأحد أب راج الرص د التابع ة للح رس ال وثني أی ضَا           -٣

   .في منطقة المفرق، مما أسفر عن ھالك وإصابة من كان فیھما
   . على مقر الحرس الوثني في منطقة زركوش )C 5 K ( وع ن من إطالق صاروخ-٤
   .على مقر الحرس الوثني في منطقة الروضة قرب منطقة السعدیة )C 5 K(  نوع  من إطالق صاروخ-٥
 لحم ل جن ود الح رس ال وثني بع د خ روجھم م ن المق ر الع ام لھ م عل ى طری ق إم ام               ) ب اص  ( تفجیر عبوة ناسفة على س ّیارة      -٦

   .فر عن تدمیر السّیارة؛ ومقتل وجرح من كان فیھا من الجنود المرتدینویس، مما أس
   .في منطقة العصریة" بدر "  ملم على أحد أھم أوكار فیلق الغدر ١٢٠ إطالق قنبرة ھاون عیار -٧
   . تنفیذ حكم اهللا في أحد عناصر الشرطة المرتدة على طریق اإلمام ویس-٨
ي، وج رح ع دد آخ ر، ب إطالق ثالث ة ص واریخ عل ى س یطرٍة لھ م ق رب ش ارع المط ار ف ي               مقتل أربعة جنود من الحرس ال وثن     -٩

   .منطقة خان بني سعد، وإلحاق أضرار بالغة في السیطرة
   .، بإطالق عدة صواریخ على سیطرٍة لھم في خان بني سعد  مقتل جندّیَین وجرح ثالث من حرس الردة-١٠
   . مقر الحرس الوثني في منطقة العّزات قرب منطقة بعقوبة الجدیدة ملم على٦٠ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -١١
   . ملم٨٢ قصف أحد أھم معاقل جیش الدجال بالقرب من منطقة الوقف بأربع قنابر ھاون عیار -١٢
   . ملم على مقر القوات المشتركة في تقاطع البلدة٨٢ إطالق قنبرتین ھاون عیار -١٣
   . ملم على المطار الذي یضم القوات األمریكیة الصلیبیة في تقاطع القدس١٢٠ إطالق قنبرتین ھاون عیار -١٤
   ." نیسان ٧"  القضاء على شرطي مرتد قنصًا في سیطرٍة لھم في منطقة -١٥
   .على طریق محمد السكران القریب من منطقة الخان وھالك جمیع من كان على متنھا  تدمیرًا كامًال صلیبیة تدمیر دّبابة-١٦
   . ملم على نقطة للتفتیش تابعة للقوات المشتركة قرب منطقة الكاطون الرحمة٨٢ق قنبرتین ھاون عیار  إطال-١٧
   . ملم على سیطرة تابعة للقوات المشتركة قرب مطار القوات األمریكیة في تقاطع القدس٦٠ إطالق قنبرتین ھاون عیار -١٨
   .وثني بالقرب من مدینة بعقوبة ملم على مقر الحرس ال١٢٠ إطالق قنبرتین ھاون عیار -١٩
   . ملم على مقر للقوات المشتركة قرب مدینة بعقوبة١٢٠ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٢٠
   .، وتدمیر المقر بالكامل  الھجوم على أحد أھم وأكبر مقرات جیش الدجال، مما أسفر عن فرارھم جمیعًا من المنطقة-٢١
   .ت الصلیبیة، وغنم سّیارتھ الرباعیة الدفع على طریق اإلمام ویس نحر أحد أبرز الجواسیس لدى القوا-٢٢
   .على طریق اإلمام ویس" بدر "  القضاء على خمسة عناصر من أبرز الناشطین في فیلق الغدر -٢٣
   . إعطاب سبعة صھاریج تابعة للجیش األمریكي الصلیبي على طریق خانقین-٢٤
   . المفرق في بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھنجیش األمریكي الصلیبي تدمیر ثالث آلیات نوع ھمفي تابعة لل-٢٥
   . الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة على مركز الشرطة المرتدة في منطقة الحدید-٢٦
   .رق وإعطاب آلیة أخرى من النوع نفسھ في منطقة المف تدمیرًا كامًال ومقتل جمیع من كان فیھا أمریكیة تدمیر دّبابة-٢٧
   ."قرة تبة "  ملم على أحد أھم أوكار جیش الدجال في منطقة ١٢٠ إطالق خمس قنابر رھاون عیار -٢٨



 

 ٤  

   ."قرة تبة "  القضاء على اثنین من عناصر جیش الدجال في منطقة -٢٩
   . ملم على مقر الحرس الوثني في منطقة السعدیة١٢٠ إطالق قنبرة ھاون عیار -٣٠
   . ملم على مقر الحرس الوثني شمال الوالیة١٢٠ عیار  إطالق قنبرتین ھاون-٣١
   . تدمیر وكرین تابعین لجیش الدجال في منطقة صكوك-٣٢
  . بمن فیھن  عن تدمیر سّیارتین الھجوم على إحدى سیطرات الحرس الوثني في منطقة بزایز بھرز، مما أسفر-٣٣
   .الدجال في منطقة ناصر ملم على أحد أوكار جیش ٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٣٤
   .في منطقة بزایز بھرز" بدر "  تدمیر أحد أوكار فیلق الغدر -٣٥
   .في منطقة بزایز بھرز" بدر "  قصف أحد مقرات فیلق الغدر -٣٦
   . ملم٨٢ قصف سیطرتین للحرس الوثني في منطقة خان بني سعد بسبع قنابر ھاون عیار -٣٧
   . ملم١٢٠في منطقة خلوف بأربع قنابر ھاون عیار  " بدر"  قصف أحد مقرات فلق الغدر -٣٨

  

   : التقرير اإلخباري لبعض أحياء منطقة الدورة ضمن والية بغداد# 
  

   . في بعض السیطرات المقامة بمنطقة الدورةما یسّمى بمغاویر الداخلیة قنصًا القضاء على ثالثة عشر جندیًا من -٣٩
   .م اعتقالھ في حي الشرطة نحر ضابط في وزارة الدفاع بعدما ت-٤٠
 الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة واألسلحة القّناصة على خمس ع شرة دوری ة وس یطرة تابع ة للق وات الم شتركة ف ي              -٤١

معظم أحیاء منطقة الدورة، مما أسفر ع ن إعط اب وت دمیر ع دة آلی ات، ومقت ل وج رح العدی د م نھم، وغ نم عجل ة رباعی ة ال دفع               
   .ّداخلیة المرتدة بعدما تركوھا فاّرین بأبدانھم من جنود الدولة، على طریق الدورة الخدميتابعة لمغاویر ال

   .في منطقة الدورة" بدر "  تنفیذ حكم اهللا في أحد عناصر فیلق الغدر -٤٢
   . مقتل جندي من مغاویر الداخلیة المرتدة قنصًا في سیطرة المیكانیك-٤٣
 وسالح األحادیة على أحد أرتال مغ اویر الداخلی ة عل ى طری ق      )RPG( وسطة وقاذفات الـ  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمت    -٤٤

   .الدورة السریع، مما أّدى إلى إعطاب عدة آلیات؛ ومقتل وجرح من كان فیھا
تابع ة   وسالح األحادیة على رتل من العجالت الرباعیة ال دفع ال  )RPG( ـحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات ال الھجوم باألسل -٤٥

لمغاویر الداخلیة على طری ق ال دورة ال سریع، مم ا أّدى إل ى ت دمیر عجل ة بالكام ل؛ ومقت ل ك ل م ن ك ان فیھ ا، وإعط اب عج الت                      
   .أخریات؛ ومقتل وجرح من كان فیھا، كما وقد تّم مشاغلة مقر المغاویر بمختلف أنواع األسلحة لمنع قدوم اإلمدادات لھم

لمتوس طة واألس لحة القّناص ة عل ى دوریت ین وس یطرتین للق وات الم شتركة ف ي بع ض أحی اء             الھجوم باألس لحة الخفیف ة وا      -٤٦
   .منطقة الدورة، مما أّدى إلى مقتل وجرح من كان فیھا

   .على طریق الدورة السریع، وغنم سّیارتھ الشخصیة" بدر "  تنفیذ حكم اهللا في أحد عناصر فیلق الغدر -٤٧
وس الح األحادی ة عل ى إح دى ع شرة دوری ة وس یطرة تابع ة          ) RPG( ـمتوس طة وقاذف ات ال     الھجوم باألسلحة الخفیف ة وال    -٤٨

   .للقوات المشتركة في معظم أحیاء منطقة الدورة، مما أّدى إلى إعطاب وتدمیر عدة آلیات؛ وھالك وجرح من كان فیھا
   .الوثني قنصًا أیضًا في سیطرة الطعمة ھالك جندّیَین أمریكیین قنصًا في سیطرة حي المیكانیك، وھالك جندي من الحرس -٤٩
 الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة ضد تسع دوریات وسیطرات تابعة للقوات المشتركة في بعض أحیاء منطقة الدورة،      -٥٠

   .مما أّدى إلى إعطاب وتدمیر عدة آلیات؛ وھالك وجرح العدید منھم
   ."و الطّیارة أب"  مقتل أربعة عناصر من جیش الدجال على شارع -٥١
   ."أبو الطّیارة " على شارع " بدر "  نسف أحد أوكار فیلق الغدر -٥٢
   . تنفیذ حكم اهللا في جاسوس بارز لدى القوات الصلیبیة في منطقة الدورة-٥٣
 وس الح األحادی ة ض د إح دى ع شرة دوری ة وس یطرة تابع ة          )RPG(  الھج وم باألس لحة الخفیف ة والمتوس طة وقاذف ات ال ـ      -٥٤

   .لقوات المشتركة في بعض أحیاء منطقة الدورة، مما أّدى إلى إعطاب وتدمیر عدة آلیات؛ وھالك وجرح عدد كبیر منھمل



 

 ٥  

، واآلخ ر أح د عناص ر    "ب در  "  تنفیذ حكم اهللا في اثنین من عناصر وزارة الداخلیة المزعومة، أحدھما ناش ط بفیل ق الغ در     -٥٥
   .یعود ألحدھما" طارق " ومسدس نوع ع، وغنم سّیارتھما الحزب الكردستاني على طریق الدورة السری

   . القضاء على أربعة جنود من مغاویر الداخلیة المرتدة قنصًا في حي المیكانیك وحي آسیا-٥٦
 وس الح األحادی ة واألس لحة القّناص ة ض د ثالث ة ع شر دوری ة           )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ      -٥٧

بع  ة للق  وات الم  شتركة ف  ي معظ  م أحی  اء منطق  ة ال  دورة، مم  ا أّدى إل  ى إعط  اب وت  دمیر ع  دة آلی  ات وش  احنات لنق  ل     وس  یطرة تا
   .المصدات الكونكریتیة للجیش األمریكي؛ وھالك وجرح عدد كبیر منھم

   . مقتل جندي من الحرس الوثني في حي المعلمین-٥٨
قّناص ة ض د ت سع دوری ات وس یطرات تابع ة للق وات الم شتركة ف ي ع دة            الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة واألسلحة ال     -٥٩

   .أحیاء من منطقة الدورة، مما أّدى إلى إعطاب العدید من اآللیات؛ ومقتل وجرح من كان فیھا
   . أمام بوابة القاعدة األمریكیة في منطقة الجمھوریة للجیش األمریكي بالكامل ومقتل وإصابة من فیھ  تدمیر ھمر-٦٠
 مع عناصر جیش الدجال على طری ق ال دورة ال سریع عن دما      )RPG( االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ    -٦١

   .أرادت الدخول منطقة الدورة، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد منھم؛ وفرارھم بالحال
   . القضاء على جندیین من ما یسّمى بمغاویر الداخلیة قنصًا على شارع ستین-٦٢
   . مقتل ثالثة جنود وإصابة اثنین آخرین بجروٍح خطیرة من مغاویر الداخلیة قنصًا في حي المعلمین وعلى شارع ستین-٦٣
   . استھداف مترجم مرتد بسالح القّناصة في حي الشرطة، حیث كان في دوریة للقوات األمریكیة الصلیبیة في المنطقة-٦٤
   .، وغنم سّیارتھم الشخصیة"بدر " الغدر  تنفیذ حكم اهللا في اثنین من عناصر فیلق -٦٥
   . تنفیذ حكم اهللا في أربعة ناشطین في جیش الدجال، بینھم عنصر إیراني الجنسیة في منطقة الدورة-٦٦

  

   : الرمادي وما حوهلا ضمن والية األنبار التقرير اإلخباري ملدينة# 
  

  . في منطقة الجزیرة في الرمادي ع من كان فیھا وھالك جمی بالكاملألغام تدمیر آلیة أمریكیة نوع كاسحة -٦٧
   . في منطقة الجزیرة في الرمادي وھالك جمیع من كان فیھا بالكاملألغام تدمیر آلیة أمریكیة نوع كاسحة -٦٨
   . في منطقة الجزیرة في الرماديتدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ -٦٩
  . في منطقة البو بالي في جزیرة الرمادي  وھالك جمیع من كان فیھا بالكاملألغامنوع كاسحة  تدمیر آلیة أمریكیة -٧٠
   . في منطقة البو بالي في جزیرة الرماديتدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ -٧١
   . قنص جندي أمریكي في منطقة البو بالي في جزیرة الرمادي-٧٢
  . في منطقة البو بالي في مدینة الرمادي جیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھتدمیر ھمر لل -٧٣
  .في منطقة البو عبید في مدینة الرمادي مدرعة للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا  تدمیر -٧٤
   .بوبالي في منطقة التدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ -٧٥
  . ملم ٨٢  قنابر ھاون عیارستة للمرتدین في مدینة الرمادي ب قصف تجمع-٧٦
  . في منطقة البوعبید مدرعة للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا تدمیر -٧٧
  . قنص جندي أمریكي في منطقة البو بالي -٧٨
  . في مدینة الرمادي  وھالك جمیع من كان على متنھابالكامل) برمائیة ( مدرعة للجیش األمریكي  تدمیر -٧٩
  . في منطقة المالحمة في مدینة الرمادي  )C 5 K(  من نوع  صواریخثالثقصف تجمع للشرطة المرتدة ب -٨٠

  
  

 -" ھ اهللا حفظ  " ، والتي أمر بھا ال ّشیخ أب و ُعَم ٍر البغ دادي     " غزوة الثأر للعرض -ُخطة الَكرامة  " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     
   .-أِمیر المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة 



 

 ٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت دولة العراق اإلسالميةبيانا
  

 أن مستوى العملیات العسكریة التي تستھدف - وعلى لسان قائد قوات المارینز في والیة األنبار - الصلیبي االحتالل قوات ادعت
( ـی سمى ب     ال دور ال ذي یق وم ب ھ م ا     إل ى یاٍت كبی رة خ الل األش ھر الماض یة ، معل ًال ذل ك        مستوإلى انخفضتالجیش األمریكي قد    
 ، والغری ب أن ت صریحات ھ ذا الغب ي ج اءت ف ي نف س الی وم ال ذي أعل ن فی ھ البنت اغون ع ن تج اوز قتل ى                  )مجلس إنقاذ األنب ار   

، وال سبب ف ي   ! كثرھم سقطوا ف ي والی ة األنب ار    قتیل أ١٠٠ أكثر من إلى - حسب إحصاءاتھم أنفسھم -األمریكان في ھذه الشھر   
 والرأي العام عن بقیة المناطق التي یتكب د فیھ ا ال صلیبیون ك ل ی وم خ سائر       اإلعالمھذه التصریحات الكاذبة والمتضاربة صرف     

، حت ى تترس خ   كبیرة باألرواح واآللیات مثل مناطق والیة دیالى وجنوب والیة بغداد وشمالھا ، ووالیتي صالح الدین والموص ل      
في أذھان األعالم والمتلقي لألخبار أن خسائر األمریكان فقط في والیة األنب ار وأن م شكلة الج یش األمریك ي مح صورة ف ي ھ ذه         

 الق وة والع ضالت والخط ب الناری ة الت ي یق وم بھ ا م ا         اس تعراض المناطق فقط ، أما تركیزھم في وسائل اإلعالم ھذه األیام عل ى      
بین فترٍة وأخ رى عل ى شاش ات قن اة الح رة والعراقی ة ، فم ا ھ و إال إلعط اء ھ ؤالء الحثال ة ش أن أكب ر                " اركفار األنب " یسمى ب 

وتحسین صورتھم المھزوزة وماضیھم المعروف ألھل األنبار ، وإلخفاء حقیقة والئھم لل صلیبیین ولحكوم ة الم الكي ال صفویة ،      
 ع  ن مقارع ة المجاھ دین بع  د م ا ف  شِل    - بح  ول اهللا تع الى  -ھ م أعج ز   فھ ؤالء الحثال ة م  ن قط اع الط رق وك  الب الموائ د العفن  ة ل     

أن قواتھ قد خسرت الحرب م ع  "أسیادھم األمریكان طوال ھذه السنوات األربعة ، علمًا أن قائد المارینز ھذا قد أعلن قبل شھور    
 اختب اءه  ل ن یغنی ھ ش یئًا    -ھا اهللا بالجھاد  أعز-، ولیعلم ھذا الخنزیر أن جیشھ المھزوم في بوادي األنبار  " المجاھدین في األنبار  

 التي تت شدق بھ ا أمریك ا ف ي     -خلف ھؤالء اللصوص من حثاالث كفار األنبار ، بل إننا لنقول لھ أن من العار على أفراد المارینز    
بھم م ن ض ربات    أن یحتموا خلف ظھور عصابات التسلیب وقطاع الطرق الخارجیة لیحتموا - أقوى قوة في العالم بأنھاإعالمھا  

المجاھدین ، فإذا كانوا رجاًال بحق فلیواجھوا لیوث اإلسالم وجھًا لوجھ وال یحتموا بھؤالء الحث االت ، أم ا المجاھ دون فماض ون      
 بع د التوك ل   - اهللا من صلیبیین صائلین و مرتدین ممتنعین ، وأن وزارة الحرب ووالي والی ة األنب ار ق د أع دوا     ألعداءفي قتالھم   

 تكتیك  اٍت وخط  ٍط جدی  دة طویل  ة األم  د للتعام  ل م  ع المخطط  ات ال  صلیبیة الجدی  دة ف  ي والی  ة األنب  ار بجوانبھ  ا    - ب  اهللا نةواالس  تعا
ٍ  طویلة ، فطول أمد المعركة ال یخدم العدو ، واألحمق بوش ق د  استنزافالعسكریة والشرعیة والسیاسة ، وأعدوا عدتھم لحرب      



 

 ٧  

ف شل الخط ة األمنی ة ، أم ا جن ود دول ة اإلس الم فیق اتلون ب ین أھل یھم وع شائرھم             اح أوحدد نھایة ھذا الصیف كموعٍد لتقی یم نج     
 عملی اتھم ، ب ل الموع د ھ و تحك یم ش رع اهللا ف ي ال بالد         النتھاءالحرة األبیة مع إخوانھم المھاجرین ، ولم یحددوا مواعید زمنیة    

نوعی ٍة ض د مراك ز وتجمع ات ال شرطة ورؤوس ال ردة م ا         نصٍر أو شھادة ، وما رأیتموه من ض رباٍت  إلىوالعباد ، وھم ماضون    
   .ھو إال بدایة الغیث ، ومن اهللا العون والسداد 

  
) زی دان ( ف ي ص فوف المجاھ دین ف ي منطق ة زوب ع       واالعتق االت  القوات األمریكیة الیوم إنھا قامت بسلسلٍة من المداھمات   ادعت

كما یدعون ، وفي الحقیقة أن قوة م ن الج یش األمریك ي وبإس ناٍد م ن       العشرات من المسلحین اعتقلتغرب والیة بغداد ، وأنھا     
المروحیات والطائرات قامت بمداھمة ھ ذه المن اطق بع د سل سلة العملی ات المبارك ة الت ي ش نھا المجاھ دون عل ى آلی ات الج یش                     

 إحراقھ ا  إل ى دیثة الصنع أدت ة ألغام ححالصلیبي في األیام الماضیة وخصوصًا تفجیر سیارة مفخخة على آلیة أمریكیة نوع كاس  
 مجموع  ة م  ن األبری  اء والع  زل ، واغل  بھم م  ن الم  زارعین   واعتق  البالكام  ل بحم  د اهللا ، فق  ام الع  دو بمداھم  ة من  ازل الم  سلمین   

 م ن عزیم ة   - بع ون اهللا -إن ھذه الممارسات التي دأب علیھا الج یش ال صلیبي ل ن تثن ي      . مدعین إنھم من المجاھدین      -البسطاء  
   . ین ، ولن تكسر إرادتھم في مواصلة الجھاد والقتال حتى النصر أو الشھادة ، ومن اهللا العون والسدادالمجاھد

  
 لی نغمس ب سیارتھ المفّخخ ة    فانطلق، "االستشھادیین " ، من كتیبة "أعّزھا اهللا " انطلق لیٌث من لیوِث دولة العراق اإلسالمیة      

ھ م مجتمع ین عل ى طری ق مدین ة الخ الص ض من والی ة دی الى، فكّب ر وفّج ر            وسط سیطرة مؤقتة للحرس الوثني وجیش الدجال و   
ھالك أكثر من عشرة جنود ، وجرح اآلخرین منھم بجروٍح بلیغة، " بفضل اهللا " ودمر اهللا السیطرة على یدیھ بالكامل، حیث تّم         

نسأل اهللا أن یتقب ل أخان ا ف ي ال شھداء      , كروإعطاب وتدمیر العدید من اآللیات بالكامل، حیث لم یبقى من معالم السیطرة شیئًا ُیذ     
   .وأن یجزیھ الفردوس األعلى، وهللا الحمد والمّنة 

  
م ن ك شِف ومتابع ِة ش بكة م ن الجواس یس ل دى الق وات         " أعّزھ ا اهللا  " مّن اُهللا على عناصِر األمِن ف ي دول ة الع راق اإلس المیة           

وا عون ًا للج یش األمریك ي ال صلیبي عل ى الم سلمین، ف انبرت لھ م         الصلیبیة في مدینة شھربان ضمن والی ة بغ داد، وال ذین ص ار      
من أبرز الجواسیس لصالح "خفافیش " جنود دولة اإلسالم لتقتلع جذورھم الخبیثة؛ وبعد التحقیق الطویل معھم تبین أنھم ستة 

اتھم ضد الم سلمین، وهللا الحم د   الصلیبیین، باإلضافة إلى نسف خمسة أوكار تابعة لھم بالكامل؛ والتي كانوا یحیكون فیھا مخطط   
   .والمنة

  
من تصفیة أحد أبرز القیادیین في جیش الدجال في منطقة حي " أعّزھا اهللا " مّكن اهللا عناصر األمِن في دولة العراق اإلسالمیة 

ة مجرم ة ق د   العامل ضمن والیة بغداد، وھو زندیق منّظر لمنھجھم الضال تعلو رأسھ العفن عمامة س وداء كبی رة، ویق ود ع صاب       
   . وهللا الحمد والمنة القضاء علیھا الواحد تلو اآلخر على أرض الرافدین،" بحمد اهللا " تّم 
  
  

   : التقرير اإلخباري لبعض املناطق اجلنوبية ضمن والية بغداد# 
  

  . "كلوك "  تنفیذ حكم اهللا في ضابط برتبة رائد في الحرس الوثني في منطقة السیدیة، وغنم مسدسھ الشخصي نوع -١
تفجی ر عل یھم عب وة    " بق وة اهللا  "  القضاء على ثالثة عناصر من الشرطة المرتدة، وإصابة رابع بجروٍح خطی رة، بع دما ت ّم         -٢

  . ناسفة ُوِضعت قرب أحد عناصر جیش الّدجال عندما جاءوا النتشالھ، والذي تم تصفیتھ في منطقة السیدیة
  .  في منطقة السیدیة تصفیة جاسوس بارز لدى القوات الصلیبیة-٣
  .  نسف أحد أھم مقرات جیش الّدجال في منطقة البیاع-٤
  .  اغتیال ستة عناصر من جیش الّدجال في ستة أماكن متفرقة من منطقة السیدیة-٥



 

 ٨  

 عل ى دوری ة م ن ع شر آلی ات       )RPG(  الھجوم الواسع والعنیف؛ ولمدة طویلة؛ وباألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ    -٦
  . بعة لما یسّمى بمغاویر الّداخلیة على طریق الدورة، مما أسفر عن إعطاب عدة آلیات؛ ومقتل وجرح عدد كبیر منھمتا
  . منھم  تنفیذ حكم اهللا في أربعة جنود من الحرس الوثني في أماكن متفرقة من منطقة الدورة؛ وغنم ثالث سّیارات-٧
  .  على شارع المعامرةة صلیبیین كانوا على متنھتدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك خمس -٨
 على سیطرٍة لمغاویر الّداخلیة ولمدة طویل ة،   )RPG(  الھجوم العنیف والمنسق وباألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ -٩

  . مما أسفر عن ھالك وإصابة من كان في السیطرة، وإعطاب معظم آلیاتھم
  . مقتل وجرح من كان فیھا، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة في منطقة المیكانیك إعطاب آلیة صلیبیة نوع ھمر، و-١٠
  .  الھجوم على سیطرة شارع ستین التابعة للقوات المشتركة في وقتین مختلفین، مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھم-١١
  . كان فیھا الھجوم على سیطرٍة للقوات المشتركة على شارع ستین، مما أّدى إلى مقتل وجرح من -١٢
  . في حي المیكانیك، وھو أحد عناصر وزارة الّداخلیة المزعومة" لیث حسین "  اغتیال المدعو -١٣
  . في حي الصحة" بدر "  تصفیة اثنین من أبرز عناصر فیلق الغدر -١٤
  . وجرح عدد منھم الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة على سیطرین لمغاویر الداخلیة المرتدة، مما أّدى إلى مقتل -١٥
  .  القضاء على أحد جنود ما یسّمى بمغاویر الّداخلیة قنصًا في سیطرة شارع ستین-١٦
  .  اغتیال ثالث عناصر من جیش الّدجال على شارع ستین-١٧
  . في مقدمة منطقة آسیا من جھة حي المیكانیكھمر للجیش األمریكي ومقتل وإصابة من فیھ  إعطاب -١٨
  .  جنود مغاویر الّداخلیة المرتدة، بالھجوم على سیطرتھم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة ھالك جندیین من-١٩
  .  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة على دوریة راجلة للصلیبیین والوثنیین على شارع ستین-٢٠
  .  مقتل جندي صلیبي قنصًا على جسر المیكانیك-٢١
  . اخلیة المرتدة قنصًا على شارع ستین وحي المیكانیك القضاء على ثالثة جنود من مغاویر الد-٢٢
  .  ضد سیطرة حي المیكانیك )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ-٢٣
  .  استھداف آلیة مصفحة تابعة للحرس الوثني بسالح األنسفة والبیكا، مما أّدى إلى إعطابھا-٢٤
  . طریق الدورة السریع اغتیال أحد عناصر جیش الّدجال على -٢٥
  . على طریق الدورة السریع من جھة حي آسیا" بدر "  القضاء على ثالثة عناصر من فیلق الغدر -٢٦
  .  تصفیة أحد عناصر جیش الّدجال في منطقة السیدیة، وإصابة آخر بجروٍح خطیر على شارع أربعین-٢٧
  .  تدمیر أحد أوكار جیش الّدجال في منطقة السیدیة-٢٨
  . مقتل جندّیَین من مغاویر الّداخلیة المرتدة، بالھجوم على سیطرتھم الكائنة على شارع أربعین -٢٩
  . على شارع خیزران ومقتل وإصابة من فیھ  تدمیر آلیة نوع سكنر تابعة لمغاویر الداخلیة المرتدة-٣٠
  . مقتل جندي من جنود الحرس الوثني قنصًا على شارع أربعین -٣١
  . ناصر جیش الّدجال في منطقة السیدیة تصفیة أحد ع-٣٢
  .  اغتیال أحد عناصر الشرطة المرتدة على شارع أربعین-٣٣
  .  نسف اثنین من أوكار جیش الّدجال في منطقة السیدیة-٣٤
  . في أماكن متفرقة من منطقة السیدیة" بدر "  مقتل مجموعة من عناصر فیلق الغدر -٣٥
  . ، وإعطاب آلیتھم في منطقة السیدیة ؛ وإصابة آخر بجروٍح بلیغة  الّداخلیة مقتل جندي من ما یسّمى بمغاویر-٣٦
  . ، وھالك جمیع من كان فیھا وسط السیدیة  تدمیر آلیة تابعة للحرس الوثني تدمیرًا كامًال-٣٧

  
  
  
  



 

 ٩  

   : التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية دياىل# 
  

  . ھم الھمر بالكامل، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة في منطقة زاغنیة ھالك ستة جنود من الحرس الوثني، وتدمیر آلتی-٣٨
  .  مقتل ثمانیة عناصر من الشرطة المرتدة؛ وإعطاب عدة آلیات تابعة لھم على دوریتھم في منطقة العّبارة-٣٩
 الزراعة القریب ة  على دوریة للقوات األمریكیة في منطقة دور ) RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ   -٤٠

  . من حي المعلمین، مما أّدى إلى مقتل وجرح العدید منھم
  . ، وھالك جمیع من كان فیھما من الجنود من منطقة المرادیة  تدمیر آلیتین صلیبیتین نوع كاسحة ألغام تدمیرًا كامًال-٤١
  .  رمي رّمانتین یدویتین على دوریة مشتركة في منطقة الكاطون-٤٢
، ب الھجوم علیھ ا باألس لحة الخفیف ة والمتوس طة       ، ومقت ل جمی ع م ن ك ان فیھ ا      یة نوع ھمر تابعة للح رس ال وثني   تدمیر آل -٤٣

في منطقة أبي سباع التي شھدت اشتباكات عنیفة مع عصابات جیش الدجال استمرت لمدة یوم كامل، قِتَل  ) RPG( وقاذفات الـ
  . داخل ومخارج المدینةجّرائھا العدید منھم، وجنود الدولة منتشرین على م

 مقتل أربعة جنود من الحرس الوثني؛ وجرح خ امس بج روٍح بلیغ ة، ب الھجوم عل ى دوری ة م شتركة بی نھم وب ین ع صابات             -٤٤
  . جیش الدجال باألسلحة الخفیفة والمتوسطة في مدینة شھربان

  . طة معھم في مدینة شھربان مقتل أربعة جنود؛ وإصابة أربعة آخرین باالشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوس-٤٥
  .  مقتل ثالثة جنود أمریكیین صلیبیین، وإصابة أربعة آخرین بجروٍح بلیغة، وإعطاب آلیتھم المدرعة بالكامل-٤٦
  . ین متفرقین من منطقة حي المعلمین في مكان بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھما تدمیر آلیتین صلیبیتین-٤٧
  .  ملم على مقر الحرس الوثني في منطقة خان بني سعد٨٢ن عیار  إطالق خمس قنابر ھاو-٤٨
  .  ملم٨٢ قصف أحد أھم معاقل جیش الدجال في الحي العسكري القریب من منطقة الخان بثالث قنابر ھاون عیار -٤٩
  .  ملم٨٢في حي الشھداء القریب من منطقة الخان بأربع قنابر ھاون عیار " بدر "  قصف أحد مقرات فیلق الغدر -٥٠
  . ملم٨٢في منطقة الشیماء القریبة من منطقة الخان بخمس قنابر ھاون عیار " بدر "  قصف أحد أكبر مقرات فیلق الغدر -٥١
  .  ملم٨٢في منطقة خّلوف القریبة من منطقة الخان بخمس قنابر ھاون عیار "  قصف أحد مقرات جیش الدجال -٥٢
  . ونسف أحد أوكارھم وسط مدینة شھربان تصفیة أحد عناصر جیش الدجال قنصًا، -٥٣
  .  على طریق مدینة شھربان الجدید للحرس الوثني بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھ تدمیر ھمر-٥٤
  .  القضاء على أحد جنود الحرس الوثني وسط مدینة شھربان-٥٥
  . في منطقة أبي سباع"  بدر " ملم على أحد مقرات فیلق الغدر ٨٢ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٥٦
  . رات جیش الدجال في منطقة المحولة ملم على أحد مق٨٢ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٥٧
  . على دوریة مشتركة بین الوثنیین وجیش الدجال في منطقة المحولةجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة  الھ-٥٨
  .  ملم٨٢في منطقة المحولة بمجموعة من قنابر الھاون عیار " بدر "  قصف أحد أھم مقرات فیلق الغدر -٥٩
  .  ملم٨٢ بعشر قنابر ھاون عیار في منطقة أبي سباع"  بدر " قصف أحد أھم مقرات فیلق الغدر -٦٠
  .  ملم٨٢ قصف أحد أھم معاقل جیش الدجال في منطقة أبي صیدا بمجموعة من قنابر الھاون عیار -٦١
  . صر من جیش الدجال في منطقة أبي صیدا القضاء على خمسة عنا-٦٢
  .  مع قوات الجیش األمریكي في منطقة حي المعلمین )RPG(  االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ-٦٣
  . - المغتصبة - ملم على مقر الحرس الوثني في مبنى مدیریة الماء والمجاري ٦٠ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٦٤
  .  ملم على مقر لجیش الدجال بالقرب من مدینة بعقوبة٨٢أربع قنابر ھاون عیار  إطالق -٦٥
  .  ملم على المطار الذي یضم القاعدة الجویة التابعة للجیش األمریكي في مدینة بعقوبة١٢٠ إطالق قنبرتین ھاون -٦٦
  . لجیش األمریكي في مدینة بعقوبة على المطار الذي یضم القاعدة الجویة التابعة ل )C 5 K(  إطالق صاروخین نوع -٦٧

  

 -" حفظ ھ اهللا  " ، والت ي أم ر بھ ا ال ّشیخ أب وُعَمٍر البغ دادي       " غزوة الثأر للعرض -ُخطة الَكرامة  " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     
   . -أِمیر المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة 
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  ت أنصــــار الســـــنةبيانا
  
  .  وجرح آخر بھجوم في الموصلاثنینل تدمیر سیارة شرطة ومقت -١
  .  دوریة للمرتدین ومركز شرطة الیرموك في مدینة الموصلاستھدفاھجومین  -٢
  . قتل أحد جواسیس البشمركة بكمین في حي الجزائر بالموصل -٣
  
  

  ت عصائب العراق اجلهادية بيانا
  
  . قصف موقع اآللیات بمقر القوات الصلیبیة في بعقوبة بالھاون -١
  . بالغزالیة ) C 5 K(  من نوع  من فیھا بصاروخوإصابة آلیة للحرس الوثني إعطاب -٢
  . قنص احد جنود الصلیب من فوق آلیتھ في الدورة -٣
  . في المقدادیة ھالك كل من فیھتدمیر ھمر للحرس الوثني و  -٤
  . ملم ٨٢ عیار ھاونقنابر خمس  في بعقوبة باألمریكیةقصف مقر القوات  -٥
  .  وذلك بالتنسیق مع اإلخوة في دولة اإلسالم  بالغزالیة أمریكیة بالكامل وھالك من فیھادمیر ناقلة جندت -٦
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  ت دولة العراق اإلسالمية بيانا
  

ب ة ال دفاع الج وي التابع ة     أس رعت كتی   ،األنباربعد ھبوط طائرتان صلیبیتان في منطقة الصبیحات في ناحیة الكرمة ضمن والیة         
 تحطم الطائرتین حتى إلىباالشتباك مع الطائرتین باألسلحة الحدیثة والمتطورة ، مما أدى " اعزھا اهللا"لدولة العراق اإلسالمیة 

أصبحت جاثمتین على األرض والدخان یتصاعد منھما إلى السماء ، وقد أكد شاھد عی ان أن الط ائرتین كانت ا تری دان استك شاف          
   .نطقة لبناء قاعدة صلیبیة في المنطقة ولكن جنود الدولة جعلوھما كالرماد ، وهللا الحمد والمنة الم
  

ف ي منطق ة   " ب الك ھ وك  "بإس قاط ط ائرة ص لیبیة ن وع     " اعزھ ا اهللا "قامت كتیبة الدفاع الجویة التابعة لدولة العراق اإلسالمیة         
ترید الھبوط الستكشاف المنطقة فكان جنود الدولة لھ ا بالمرص اد ، مم ا    كانت  ، األنبارذراع دجلة في ناحیة الكرمة ضمن والیة   

 وهللا  ,رة حت ى ارتفع ت نیرانھ ا ف ي ال سماء      تحطما بالكامل ومقتل كل من فیھا ، وقد أك د ش اھد عی ان م ن احت راق الط ائ       إلىأدى  
   .الحمد والمنة 

  
 لی نغمس ب شاحنٍة    ف انطلق "االست شھادیین  " ، م ن كتیب ة   "ابارك اهللا بھا وبرجالھ  " انطلق أحد فرسان دولة العراق اإلسالمیة       

مفّخخة وسط مقر الجیش األمریكي الصلیبي في منطقة العدوانیة جنوب الوالیة، بعدما ھجم ت جن ود الدول ة عل ى أب راج الرص د          
للی ث الھم ام؛ وفّج ر ال شاحنة     التابعة للمقر باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وسالح األحادیة، لُیمھدوا الطریق ألخینا البطل، فكّب ر ا   

سقوط عشرات الجنود الصلیبیین بین قتیٍل وجریح، وإعط اب  " بفضل اهللا " فیھم؛ ودمر اهللا على یدیھ شوكة الصلیب، حیث تّم    
   .، وهللا الحمد والمّنة  نسأل اهللا أن یتقبل أخانا في الشھداء وأن یجزیھ الفردوس األعلى , وتدمیر العدید من اآللیات بالكامل

  
ل الع ام  ؤوالم س " من القضاء على م ا ُیع رف ب ـ    " بارك اهللا فیھا وبرجالھا " مّكن اهللا عناصر األمِن في دولة العراق اإلسالمیة       

 تّم ت متابعت ھ ورص ده    ، بع دما  في منطقة حصیبة القریبة من منطقة شھربان ض من والی ة دی الى    " الستخبارات الحرس الوثني    
   . لمنة، وهللا الحمد وا في المنطقة
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 وبخطة محكمة سیطر فیھا لی وث دول ة الع راق اإلس المیة عل ى الجان ب األیم ن        ) رأس الجادة (بعون اهللا اقتحام مركز شرطة     تم  

من والیة الموصل بالكامل وذلك بقطع جمیع الطرق المؤدیة إلى المركز وأستمر االشتباك أكثر من ساعة ، وصل الحد فیھ ا إل ى           
سالمھم عب ر مكب  رات ال صوت وبع دھا أق تحم أس ود دول  ة الع راق اإلس المیة المرك ز وأحرق وه بالكام  ل          أن یعل ن ك الب ال ردة است     

وقتلوا كل من كان فیھ وتم تفجیر ثالث سیارات مفخخة مركونة على جانب الطری ق حی ث ت م تفجی ر ال سیارة األول ى عل ى ق وات           
ي منطق ة ح ي الث ورة حی ث دم رت عرب ة ھم ر بالكام ل وقت ل          اإلسناد في منطقة باب سنجار والسیارة الثانیة على رتل أمریكي ف       

فیھا ثالثة من علوج األمریكان وتم تفجیر السیارة الثالثة على رتل للشرطة المرتدة قرب دائرة الج وازات وبع د ذل ك فج ر اس ود        
 لق وات الب شمركة   دولة العراق اإلسالمیة عبوة ناسفة على سیارة شرطة في منطق ة ب اب الب یض وعب وة ثانی ة عل ى ھم ر تابع ة             

آدت إلى تدمیر ھمر بالكامل وكانت حصیلة الغزوة المباركة اقتحام المرك ز بالكام ل وحرق ھ وقت ل الع شرات م ن مرت دي ال شرطة                 
وثالثة من علوج األمریكان وتدمیر سبعة سیارات للشرطة المرتدة وھمر للبیشمركة وھمر لقوات الصلیب وأنسحب المجاھ دون   

اء وأربعة جرحى ،نسأل اهللا أن یتقبل أخواننا في الشھداء وأن یعلي ُنزلھم في علّی ین ، وأن یجعلھ م م ن       بعد أن قدموا ستة شھد    
   . ورثة جّنة النعیم ، وهللا الحمد والمّنة

  
لل صلیبیین والمرت دین   " ص ھریج "باعتراض رتل من ال سیارات الناقل ة للوق ود     " اعزھا اهللا " قام جنود دولة العراق اإلسالمیة      

نة الرمادي ، وكان ھذا الرتل معزز بدوریة لل صلیبین عل ى طری ق ال سدة ب ین منطق ة ال صقالویة ومدین ة س امراء ، وق د               في مدی 
 خم س ومقت ل ك ل م ن فیھ ا وغ نم      " ھم ر " ناقالت بالكامل وتدمیر آلیة صلیبیة ن وع  عشرجرت اشتباكات قویة أدت إلى احتراق   

   . ، وهللا الحمد والمنة ناقالت أخرى مع الوقود
  

  

   : التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية دياىل# 
  

  .  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة ضد آلیتین نوع زیل لحمل الجنود المرتدین من حرس الردة في منطقة الكاطون-١
  . بعقوبة في ر التابعة للحرس الوثني مع رتل من آلیات الھم )RPG(  االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ-٢
  .  ضد عناصر الشرطة المرتدة في سیطرة منطقة الحدید )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقذائف الـ-٣
 ض  د مق  ر ی  ضم ق  وات االح  تالل ال  صلیبي و عناص  ر ال  شرطة    )RPG(  الھج  وم باألس  لحة الخفیف  ة والمتوس  طة وق  ذائف ال  ـ -٤

  . ، مما أسفر عن ھالك وإصابة عدد كبیر منھم"المغتصبة " ماء والمجاري المرتدة وقوات الحرس الوثني في مبنى ال
  .  ملم على مبنى ما یسّمى بالتدخل السریع في منطقة المفرق٦٠ إطالق قنبرتین ھاون عیار -٥
  .  ملم على مبنى المطار الذي یضم القاعدة الجویة للجیش األمریكي في مدینة بعقوبة١٢٠ إطالق قنبرة ھاون عیار -٦
  .  ملم على مبنى مدیریة الشرطة المرتدة في منطقة التحریر٨٢ إطالق أربع قنابر ھاون عیار -٧
  .  ملم على مقر للشرطة المرتدة في منطقة شفتة٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٨
  .  ملم٨٢ قصف أحد أوكار جیش الدجال في منطقة خان اللوالوة بثالث قنابر ھاون عیار -٩

  .  ملم على مبنى مدیریة الشرطة المرتدة في منطقة التحریر٨٢ثالث قنابر ھاون عیار  إطالق -١٠
  .  ملم٨٢في منطقة خان اللوالوة بثالث قنابر ھاون عیار " بدر "  قصف أحد أوكار فیلق الغدر -١١
  .  مدینة بعقوبة ملم على مقر الجیش األمریكي الصلیبي في تقاطع البلدة وسط٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -١٢
  . "المغتصبة "  ملم على مقر الحرس الوثني في مبنى مدیریة الماء والمجاري ٦٠ إطالق أربع قنابر ھاون عیار -١٣
  .  قصف أحد أھم معاقل جیش الدجال في منطقة خان اللوالوة-١٤
  .  ملم على مبنى ما ُیعرف بالتدخل السریع٦٠ إطالق قنبرتین ھاون عیار -١٥
  .  وترمیم قنطرة بعدما دّمرھا الجیش األمریكي في منطقة الغالبیة إصالح-١٦
  . "المغتصبة "  قصف مقر الحرس الوثني في مبنى مدیریة الماء والمجاري -١٧
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  . في منطقة خان اللوالوة" بدر "  إطالق قنبرتین ھاون عیار على أحد مقرات فیلق الغدر -١٨
  . لى مبنى ما ُیعرف بمدیریة الجرائم الكبرى ملم ع٨٢ إطالق أربع قنابر ھاون عیار -١٩
  . على مطار القوات الصلیبیة بالقرب من مدینة بعقوبة " C5k"  إطالق صاروخ نوع -٢٠
  .  ملم على تجمع للقوات األمریكیة الصلیبیة والحرس الوثنیة بالقرب من منطقة الحدید٦٠ إطالق ثمان قنابر ھاون عیار -٢١
  .  ملم على أحد معاقل جیش الدجال في منطقة سیف سعد٨٢عیار  إطالق قنبرتین ھاون -٢٢
  .  ملم على أحد معاقل جیش الدجال في منطقة سیف سعد٨٢ إطالق قنبرتین ھاون عیار -٢٣
  .  ملم على سیطرة منطقة المجّمع٦٠ إطالق قنبرتین ھاون عیار -٢٤
  . في منطقة سیف سعداقل جیش الدجال  ملم على أحد مع٨٢ إطالق قنبرتین ھاون عیار -٢٥
  . قرب منطقة ھبھب" المعیمیرة "  ملم على أحد أھم أوكار جیش الدجال في منطقة ٦٠ إطالق ست قنابر ھاون عیار -٢٦
  .  ملم٦٠في منطقة المعیمیرة بعشر قنابر ھاون عیار " بدر "  قصف أحد مقرات فیلق الغدر -٢٧
  . رس الوثني في منطقة الغالبیة ملم على مقر الح٨٢ إطالق قنبرتین ھاون عیار -٢٨
  .  ملم٨٢ قصف أحد مقرات جیش الدجال في منطقة سیف سعد بثالث قنابر ھاون عیار -٢٩
  .  ملم٨٢ قصف مركز شرطة ھبھب بثالث قنابر ھاون عیار -٣٠
  .  مع قوة مشتركة في منطقة المفرق )RPG(  االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقذائف الـ-٣١
 م ع ق وة م ن ح رس ال ردة ت ضم أرب ع آلی ات ن وع ھم ر ف ي             ) RPG( الشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوس طة وق ذائف ال ـ     ا -٣٢

  . منطقة الكاطون، مما أّدى إلى إعطاب بعض اآللیات؛ ومقتل وجرح من كان فیھا
  . اسفة في منطقة زاغنیة إعطاب آلیة صلیبیة نوع كاسحة ألغام، وھالك وإصابة من كان فیھا، بتفجیر علیھا عبوة ن-٣٣
  .  الھجوم بسالح األحادیة على أحد أوكار جیش الدجال في منطقة الخالص، مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھم-٣٤
  . على آلیة صلیبیة نوع مدرعة في منطقة حي المعلمین، مما أسفر عن إصابتھا بأضرار " Spg9"  إطالق صاروخ نوع -٣٥
  . على آلیة صلیبیة نوع مدرعة في منطقة حي المعلمین، مما أسفر عن إصابتھا بأضرار " Spg9"  إطالق صاروخ نوع -٣٦

  

   : التقرير اإلخباري لبعض مناطق جنوب والية بغداد# 
  

 ول  ساعات متواص  لة ض  د مق  ر الح  رس ال  وثني ف  ي منطق  ة   )RPG(  الھج  وم باألس  لحة الخفیف  ة والمتوس  طة وقاذف  ات ال  ـ -٣٧
  . ن مقتل وجرح عدد كبیر من جنود حرس الردة، وقد شارك في الھجوم عموم المسلمین في المنطقةالتویثة، مما أسفر ع

  .  الھجوم ضد سیطرة للشرطة المرتدة على الطریق السریع، مما أّدى إلى مقتل وجرح من كان في السیطرة-٣٨
لمرت دة، وخم س عم الء ب ارزین ل دى       ض د دوری ة لل شرطة ا    )RPG(  الھج وم باألس لحة الخفیف ة والمتوس طة وق ذائف ال ـ      -٣٩

  . القوات الصلیبیة كانوا بصحبتھم جنوب الوالیة، مما أّدى إلى مقتل وجرح من كان في الدوریة
  .  االشتباك مع عصابات جیش الدجال في منطقة ألبو عجي، مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھم-٤٠
  .ر  المحمودیة وشارع الوزیلى مجموعة من أوكار فیلق الغدر في عات مختلفة إطالق عدد كبیر من قنابر الھاون عیار-٤١
  .ات مختلفة دائن بعشرات القنابر الھاون عیار قصف مقر الحرس الوثني في منطقة الم-٤٢
  .  إطالق صاروخ كاتیوشا؛ وصاروخ كراد على مقر القوات األمریكیة الصلیبیة في منطقة المحمودیة-٤٣
  . قنابر الھاون والصواریخ  مودیة بعشراتي منطقة المح قصف مقر الحرس الوثني ف-٤٤
  .  ملم على سیطرة المحمودیة التابعة للقوات المشتركة٨٢ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٤٥
  .  ملم على سیطرة اللطیفیة التابعة للقوات المشتركة٨٢ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٤٦
  . خفیفة والمتوسطة مع دوریة راجلة تابعة للقوات المشتركة في منطقة ھور الرجب االشتباك باألسلحة ال-٤٧
  .  االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة مع دوریة راجلة تابعة للقوات األمریكیة الصلیبیة في منطقة ھور الرجب-٤٨



 

 ١٤

األن  سفة ض  د مق  ر الح  رس ال  وثني ف  ي   وأس  لحة األحادی  ة و )RPG(  الھج  وم باألس  لحة الخفیف  ة والمتوس  طة وقاذف  ات ال  ـ -٤٩
  . منطقة الكص التابعة لمنطقة الصویرة، مما أّدى إلى ھالك وجرح العدید منھم

أسلحة األحادیة واألنسفة ضد مقر لجیش الدجال ف ي منطق ة   و ) RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ   -٥٠
  . صد، ومقتل وجرح عدد كبیر منھمالكص، مما أّدى إلى تدمیر اثنین من أبراج الر

  .  الھجوم باألسلحة القّناصة ضد دوریة للشرطة المرتدة على الطریق الدولي، مما أسفر عن ھالك وإصابة من كان فیھا-٥١
  .  الھجوم باألسلحة القّناصة ضد دوریة لمغاویر الّداخلیة المرتدة على الطریق الدولي-٥٢
  .  دوریة للشرطة المرتدة في منطقة شیشبار، مما أسفر عن ھالك وإصابة من كان فیھا الھجوم باألسلحة القّناصة ضد-٥٣
  .  ملم على القاعدة الجویة األمریكیة الصلیبیة الكائنة على الطریق الدولي٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٥٤
  . ناسفة جنوب الوالیة مقتل خمسة جنود صلیبیین، وتدمیر آلیتھم الھمر بالكامل، بتفجیر علیھا عبوة -٥٥
  .  تدمیر آلیة صلیبیة نوع ھمر، وھالك من كان فیھا، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة على الطریق الدولي قرب المرسالت-٥٦
  .  تدمیر عجلة رباعیة الدفع تدمیرًا كامًال، وھالك كل من كان فیھا، بتفجیر علیھا عبوة ناسفة قرب الجسر الثالث-٥٧
  . على سیطرة الجسر الرابع التابعة للقوات المشتركة " Spg9 "  إطالق صاروخ نوع-٥٨
  .  إطالق أربعة صواریخ نوع كاتیوشا على أحد أوكار جیش الدجال في منطقة الصویرة-٥٩
  . على مقر ما یسّمى بأكادیمیة الشرطة المرتدة في منطقة الصویرة " Spg9"  إطالق صاروخین نوع -٦٠
  .  في منطقة الغّراف ومقتل وإصابة من فیھ ھمر للحرس الوثني تدمیر-٦١
  .  تفجیر عبوة ناسفة على آلیة صلیبیة نوع كاسحة ألغام على طریق بغداد الجدیدة السریع-٦٢
  .  إعطاب آلیة تابعة للحرس الوثني، وھالك وإصابة من كان فیھا في منطقة المیكانیك-٦٣

  
  

 -" حفظ ھ اهللا  " ، والتي أمر بھا ال ّشیخ أب و ُعَم ٍر البغ دادي     "ة الثأر للعرض  غزو-ُخطة الَكرامة  " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     
    .-أِمیر المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت دولة العراق اإلسالمية بيانا
  

 , ، وأّن ھ م ا زال ُیق ارع أع داء اهللا    "حفظ ھ اهللا  " لمھ اجر  إّن دولة العراق اإلسالمیة تطمِئُن األّمة على سالمة الشیخ أبي حمزة ا    
ونح ن ال   , وننّبھ أن العدّو ال یزال یعزف على وتیرة شق صّف المجاھدین في العراق، وإّن ھذا لبعید عنھم، ولن یكون ب إذن اهللا         

م إال ورق ة اإلع الم الك اذب بع د س قوط      نورد خبر النفي ھذا إال لطمئنة قلوب المسلمین ودحضًا لمكر أعداء اهللا ال ذین ل م یب َق لھ             
ونق  ول ألھلن ا ف  ي ك  ل مك ان إّن إخ  وانكم ف  ي وزارة الح رب یب  شرونكم ب  ضربات موجع ة ُتف  رح الم  ؤمنین       , جمی ع األوراق ل  دیھم 

   . واهللا المستعان وعلیھ التكالن , وُتغیظ الكافرین إن شاء اهللا
  

لی نغمس ب سیارتھ المفّخخ ة عل ى تجم ع آللی ات       ف انطلق  , " یب ة االست شھادیین   كت" انطَلَق أٌخ َكریٌم، ولیٌث م ن لی وِث الح قِّ م ن        
 ، ودم ر اهللا عل ى یدی ھ جم وع ال شرك والكف ر ، وق د أس فرت العملی ة          األنب ار الصلیبیین في منطقة عامریة الفلوج ة ض من والی ة     

 ، وهللا ءهللا أن یتقب ل أخان ا ف ي ال شھدا    بالكامل ومقتل وجرح من ف یھن ، ن سأل ا  " ھمر" نوع  من آلیاتستالُمباركة على تدمیر  
   .الحمد والمّنة 

  
 ف انطلق ، " كتیب ة االست شھادیین   " م ن  " ب ارك اهللا ف ي رجالھ ا    " انطَلَق فارٌس مغ واٌر ، وأح د أبط ال دول ة الع راق اإلس المیة            

نب ار ، ودّم ر اهللا عل ى یدی ھ     لینغمس بسیارتھ المفّخخة وسط تجمع للمرتدین في مدینة ھیت غرب مدینة الرمادي ضمن والیة اال      
جموع الرد ، وقد أسفرت العملیة المباركة على مقتل وجرح العشرات من المرتدین ، نسأل اهللا أن یتقبل أخانا ف ي ال شھداء وأن         

   . وهللا الحمد والمّنة یعلي ُنزلُھ في علّیین ، وأن یجعلھ من ورثة جّنة النعیم ،
  
  
  
  



 

 ١٦

   : ية بغدادالتقرير اإلخباري لبعض مناطق وال# 
  

 عل ى آلی ات ھم ر تابع ة للح رس ال وثني تحم ي س ّیارة رباعی ة           )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوس طة وقاذف ات ال ـ      -١
  . مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھملطریق العام المؤدي لوالیة بغدادالدفع تابعة ألحد المسئولین في الحكومة الكافرة على ا

 على ثالث آلیات نوع ھمر تابعة للحرس الوثني وش احنة كبی رة    )RPG( حة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ الھجوم باألسل  -٢
  . تابعة لھم على الطریق العام المؤدي لوالیة بغداد قرب منطقة الحدید، مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھم

أربع آلی ات ن وع ھم ر تابع ة للح رس ال وثني وأرب ع آلی ات          على  )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ  -٣
 بغداد، مما أسفر عن مقتل جمیع س ائقي آلی ات الزی ل، وإحراقھ ا بالكام ل،      -نوع زیل لحمل الجنود تابعة لھم على الطریق بغداد         

  . ومقتل وجرح العدید من جنود الحرس الوثني
  . ، ومقتل وجرح من كان فیھا، بالھجوم علیھا على طریق بغداد إعطاب آلیة نوع زیل لحمل الجنود تابعة لحرس الردة-٤
  .  الھجوم باألسلحة القّناصة على عجلة رباعیة الدفع تابعة للموساد الصھیوني على طریق بغداد-٥
  على رتل من آلیات الھم ر التابع ة للح رس ال وثني ق رب منطق ة       )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ      -٦

  . الحدید على طریق بغداد العام، مما أسفر عن إعطاب عدة آلیات؛ وھالك وإصابة من كان فیھا
 على رتل من آلیات الھمر وزی الت لحم ل جن ود الح رس ال وثني       )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ   -٧

  . آلیات؛ وھالك وإصابة من كان فیھاقرب منطقة الحدید على طریق بغداد العام، مما أسفر عن إعطاب عدة 
 على رتل من العجالت الرباعی ة ال دفع التابع ة لل شرطة المرت دة        )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ      -٨

  . قرب منطقة الحدید على طریق بغداد العام، مما أسفر عن إعطاب عدة آلیات؛ وھالك وإصابة من كان فیھا
 على رتل من آلیات الھم ر زی الت لج ل الجن ود وآلی ات م صفحة         )RPG( سلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ     الھجوم باأل  -٩

  . وھالك وإصابة من كان فیھا طاب عدة آلیاتتابعة للحرس الوثني قرب منطقة الحدید على طریق بغداد العام، مما أسفر عن إع
 على رتل من العجالت الرباعیة الدفع التابعة ألح د الم سئولین    )RPG( ـ الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات ال    -١٠
  . وھالك وإصابة من كان فیھا م، مما أسفر عن إعطاب عدة آلیاتالحدید على طریق بغداد العاحكومة المالكي المرتدة قرب في 
نی سان ومونیك ا   " لرباعیة الدفع ن وع   على رتل من العجالت ا )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ      -١١
  . التابعة للشرطة المرتدة على طریق بغداد العام، مما أسفر عن إعطاب عدة آلیات؛ وھالك وإصابة من كان فیھا" 

  .  ملم على مقر الحرس الوثني في منطقة الغالبیة٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -١٢
  . ى مقر الحرس الوثني في منطقة الغالبیة ملم عل٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -١٣
  .  ملم على أحد مقرات جیش الدجال في منطقة سیف سعد٨٢ إطالق قنبرتین ھاون عیار -١٤
  . في منطقة سیف سعد" بدر "  ملم على أحد مقرات فیلق الغدر ٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -١٥
  .  ملم٨٢دید بخمس قنابر ھاون عیار  قصف تجمع للقوات المشتركة بالقرب من منطقة الْح-١٦
  .  ملم على مقر الحرس الوثني في منطقة الغالبیة٨٢ إطالق أربع قنابر ھاون عیار -١٧
  . في منطقة سیف سعد" بدر "  ملم على مقر لفیلق الغدر ٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -١٨
  .  في منطقة الغالبیة ملم على مقر الحرس الوثني٨٢ إطالق خمس قنابر ھاون عیار -١٩
  . في منطقة سیف سعد" بدر "  ملم على أحد مقرات فیلق الغدر ٨٢ إطالق قنبرتین ھاون عیار -٢٠
  .  ملم٨٢ قصف مقر الحرس الوثني في منطقة الغالبیة بثالث قنابر ھاون عیار -٢١
  .  ملم على أحد مقرات جیش الدجال في منطقة كصیرین١٢٠ إطالق قنبرة ھاون عیار -٢٢
  . ملم على تجمعات الجیش األمریكي والحرس في مكانین متفرقین على طریق بغداد ٨٢ إطالق ست قنابر ھاون عیار -٢٣
  .  ملم٨٢ قصف مقر الحرس الوثني في منطقة الغالبیة بثالث قنابر ھاون عیار -٢٤
  .  ملم على مقر الحرس الوثني في منطقة سیف سعد٨٢ إطالق قنبرتین ھاون عیار -٢٥

  



 

 ١٧

   : التقرير اإلخباري لبعض مناطق جنوب والية بغداد# 
  

  .  القضاء على ثالثة جنود أمریكیین صلیبیین، وإصابة آخر بجروٍح خطیرة، بالھجوم على دوریة راجلة جنوب الوالیة-٢٦
  .  الحلة- تصفیة أربعة منتسبین في وزارة الداخلیة المزعومة على طریق بغداد -٢٧
  .  ملم٨٢بثالث قنابر ھاون عیار " عبد العزیز الحكیم " اللئیم  قصف مقر الزندیق -٢٨
  .  ملم على أحد أوكار جیش الدجال جنوب الوالیة٨٢ إطالق مجموعة كبیرة من قنابر الھاون عیار -٢٩
  .  وجریح الھجوم بسالح األحادیة ضد مقر تابع لجیش الدجال جنوب الوالیة، مما أّدى إلى سقوط عدد كبیر منھم بین قتیٍل-٣٠
  .  بالھجوم على دوریٍة لھم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة )٣٧(  القضاء على سبعة جنود من الحرس الوثني في منطقة الـ-٣١
  . وصورایخ الكاتیوشاجموعة كبیرة من قنابر الھاون  قصف مقرات الحرس الوثني في مناطق المحمودیة والمدائن بم-٣٢
  . ثني قنصًا في مكانین متفرقین من منطقة المیكانیك مقتل جندّیَین من الحرس الو-٣٣
  .  ملم١٢٠ قصف مقر سكانیا الذي یضم القوات الصلیبیة بثالث قنابر ھاون عیار -٣٤
  . ) ٣٧(  االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة مع قوة من الحرس الوثني على طریق الـ-٣٥
  .ا أّدى إلى مقتلھم جمیعًا، وإحراق أھم مقراتھم  مقر لجیش الدجال جنوب الوالیة، ممعلى الھجوم -٣٦
   . الھجوم على دوریتین تابعتین للشرطة المرتدة في مكانین متفرقین من جنوب الوالیة-٣٧
  .  الھجوم باألسلحة القّناصة ضد رتل من اآللیات األمریكیة الصلیبیة جنوب الوالیة، مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھم-٣٨
  . كم اهللا في اثنین من عناصر الشرطة المرتدة على طریق الدورة السریع تنفیذ ح-٣٩
  .  القضاء على جندي أمریكي قنصًا في منطقة المیكانیك-٤٠
  . فرارھما بالحال من سماء جنوب الوالیةو، "أباتشي " تین نوع  االشتباك بسالح الدفاع الجوي مع طّیارتین صلیبی-٤١
  .  على مقر الحرس الوثني )RPG( باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ الھجوم الواسع والعنیف؛ و-٤٢
  .  إطالق صاروخ نوع كاتیوشا على مقر الحرس الوثني جنوب الوالیة-٤٣
  .قنابر الھاون  وعدد كبیر من  ) C 5 K(  بثالث صواریخ نوع  )٣٧(  قصف القاعدة الجویة الصلیبیة على طریق الـ-٤٤
  . ات األمریكیة الصلیبیة بصاروخ نوع كاتیوشا قصف مقر القو-٤٥
  . ومجموعة كبیرة من قنابر الھاون )C 5 K(  صواریخ نوع ث التابعة للقوات المشتركة بأربع قصف سیطرة الجسر الثال-٤٦

  

   : التقرير اإلخباري ملناطق مشال جانب الكرخ ضمن والية بغداد# 
  

  .، وھو یشغل منصب سكرتیر ثالث في وزارة الخارجیة  ي حي الجامعةف" عمر منیر شھاب "  القضاء على المدعو -٤٧
  .  مقتل جندي من حرس الردة قنصًا في منطقة العامریة-٤٨
  .  تصفیة اثنین من عناصر جیش الدجال في حي القادسیة-٤٩
  .  مقتل ستة جنود وثنیین من حرس الردة، بتفجیر عبوة ناسفة على دوریة راجلة في نفق الشرطة-٥٠
  .  ھالك ثالثة جنود صلیبیین، وجرح عدد آخر بجروٍح خطیرة، بتفجیر عبوة ناسفة على دوریة راجلة في جانب الكرخ-٥١
  .  تصفیة اثنین من جنود الحرس الوثني في حادثین منفصلین في منطقة الغزالیة-٥٢
  .  ھالك جندي أمریكي صلیبي، وجندیین وثنیین في تقاطع المنظمة-٥٣
  . ین من قوات ما یسّمى بحفظ النظام في حي الخضراء مقتل جندی-٥٤
  .  مقتل جندي أمریكي صلیبي قنصًا على شارع العمل الشعبي-٥٥
  .  ملم على مدیریة الجرائم الكبرى المزعومة٦٠ إطالق قنبرتین ھاون عیار -٥٦
  . تل جمیع من كان فیھا تدمیر ثكنة تقاطع القدس العسكریة التابعة للحرس الوثني في منطقة العامریة، ومق-٥٧
  .  إعطاب آلیة صلیبیة نوع مدرعة على شارع العمل الشعبي، بإطالق علیھا صاروخ قاذفة-٥٨



 

 ١٨

  .  القضاء على جندي أمریكي قنصًا على تقاطع العمل الشعبي قنصًا-٥٩
ن الن وع نف سھ، وھ  الك    ت دمیر آلی ة ص لیبیة ن وع ھم ر ت دمیرًا ك امًال، ومقت ل جمی ع م  ن ك ان فیھ ا، وإعط اب آلی ة أخ رى م                -٦٠

  . وإصابة من كان فیھا، بتفجیر علیھما سّیارة مفّخخة في منطقة العامریة
  .  اغتیال أحد عناصر الشرطة المرتدة، وھو منتسب لمجلس تدمیر األنبار وغنم سّیارتھ الشخصیة-٦١
  .  اغتیال أحد عناصر الشرطة المرتدة في حي الخضراء؛ وغنم سّیارتھ الشخصیة-٦٢
  . تصفیة أحد ضّباط مغاویر الّداخلیة المرتدة، وجندي من الحرس الوثني في حادثین منفصلین في جانب الكرخ -٦٣
  .  غنم سّیارة رباعیة الدفع تابعة لوزارة الدفع في جانب الكرخ-٦٤

  

   : التقرير اإلخباري ملدينة الفلوجة وما حوهلا ضمن والية األنبار# 
  

  .تدة في سیطرة المجمع في عامریة الفلوجة  قتل أثنین من الشرطة المر-٦٥
  . بالكامل ومقتل من فیھا على طریق السدة قرب سدة الفلوجة  للجیش األمریكيألغام تدمیر كاسحة -٦٦
  . قنص جندي أمریكي على طریق السدة قرب مدینة الفلوجة -٦٧
  . على السدة قرب مدینة الفلوجة  ضرب تجمع للقوات الصلیبیة المتمركزة في احد البیوت في منطقة الجمیلة-٦٨
  .في منطقة البو فرحان قرب مدینة الفلوجة تدمیر آلیتین للقوات األمریكیة بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھما -٦٩
  . على جانب الطریق السریع قرب الخمس بیوتبالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا ) برمائیة ( تدمیر آلیة صلیبیة  -٧٠
  .بالكامل ومقتل من فیھا في منطقة زوبع " ھمر"دمیر آلیة صلیبیة نوع  ت-٧١
  . االشتباك مع دوریة راجلة للحرس الوثني مع انفجار عبوة ناسفة علیھم قرب ناحیة الكرمة -٧٢
  . عامریة الفلوجة -بالكامل ومقتل كل من فیھا على طریق الفلوجة " ھمر" تدمیر آلیة صلیبیة نوع -٧٣
مم ا أدى ال ى احتراقھ ا     یارة للموساد اإلسرائیلي ذات الدفع الرباعي في منطقة الحصوة قرب المستشفى الجدی د ،        س تدمیر -٧٤

  .بالكامل ومقتل من فیھا وجاءت القوات األمریكیة معززة بالدبابات مع قوات الحرس الوثني لسحبھا من المنطقة 
  . في منطقة البوھوى ن كان على متنھاتدمیر ھمرین للقوات األمریكیة بالكامل وھالك جمیع م -٧٥
  . تفجیر عبوة ناسفة على دوریة راجلة لألمریكان في منطقة البوھوى -٧٦
  . تدمیر كاسحة الغام صلیبیة بالكامل ومقتل من فیھا على طریق البو عساف في ناحیة الكرمة -٧٧
  .حیة الكرمة ب في نا تفجیر عبوة ناسفة على دوریة راجلة للقوات الصلیبیة على طریق اللھی-٧٨

  

  
 -" حفظ ھ اهللا  " ، والتي أمر بھا ال ّشیخ أب و ُعَم ٍر البغ دادي     " غزوة الثأر للعرض -ُخطة الَكرامة  " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     

    .-أِمیر المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة 
  

  

  ت أنصـــــار الســـنة بيانا
  
  . لیة جریئة وشجاعة في طوزخورماتوالفتك بأحد جواسیس األسایش بعم -١
  . قنص عنصر من الشرطة المرتدة وھالكھ في باب سنجار بالموصل -٢
  . قتلى وجرحى بھجوم على مركز شرطة الشیخ فتحي في الموصل -٣
  . قنص أحد أفراد البشمركة المرتدة ومصرعھ في دورة الیرموك بالموصل -٤
  .  في حي حدباء بالموصلقتل مرتد من الحزب الشیوعي بكمین محكم -٥
   .  من المغاویر وجرح آخر بتفجیر عبوة ناسفة في المدائناثنینھالك  -٦



 

 ١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت دولة العراق اإلسالمية بيانا
  

ھجومًا واسعًا على اثنین من المقرات الجدیدة قرب منطقة التحری ر وس ط مدین ة بعقوب ة     " أعّزھا اهللا " شّن جنوُد دولة اإلسالم     
، وقد تّم انتشار جنود الدولة في  ) RPG( ضمن والیة دیالى، وُاسُتخدمت معظم أنواع األسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ

معظم المداخل والمخارج للمنطقة، وجرت معھم معارك ض اریة أس فرت ع ن مقت ل ع شرین جن دیًا، وإص ابة جن دي آخ ر بج روٍح                
   . ود الدولة على المقرین، وُرِفَعت رایة اإلسالم خّفاقة على المباني، وهللا الحمد والمنةبلیغة، وإحراق جمیع آلیاتھم، وكّبر جن

  
  

   : التقرير اإلخباري لبعض مناطق جنوب والية بغداد# 
  

 الھجوم المنّظم والعنیف وبمختلف أنواع األسلحة ضد سیطرة التلة التابعة للقوات المشتركة في منطقة السمرة، ولمدة ثم ان   -١
   .عات متواصلة، وقد سقط جّراء الھجوم عدد كبیر منھم بین قتیٍل وجریح، وإعطاب عدة آلیات تابعة لھمسا

   . الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة على سیطرة الجسر الثالث التابعة للقوات المشتركة-٢
   . سیطرة الجسر الثالث جنوب الوالیة الھجوم بسالح البیكا ضد سّیارة رباعیة الدفع تابعة لقوات الشرطة المرتدة عند-٣
   . الھجوم بسالح األحادیة واألسلحة الخفیفة والمتوسطة على موكب یعود ألحد قیادیي جیش الدجال جنوب الوالیة-٤
   . ملم على تجمع لجنود جیش الدجال جنوب الوالیة٦٠ إطالق أربع قنابر ھاون عیار -٥
   . في منطقة الدایرة مقتل جندي من جنود الحرس الوثني قنصًا-٦
   . "٣"  القضاء على شرطي مرتد قنصًا على الطریق الدولي قرب منطقة شاخة -٧
   . "٣شاخة "  تدمیر شاحنة صلیبیة نوع تریلة، ومقتل وجرح من كان فیھا على الطریق الدولي قرب منطقة -٨
   .إلى ھالك وإصابة من كان في السیطرة الھجوم على سیطرة منطقة الدایرة التابعة للقوات المشتركة، مما أّدى -٩



 

 ٢٠

   . الحلة- القضاء على اثنین من العمالء لصالح الجیش األمریكي الصلیبي على طریق بغداد -١٠
   . تنفیذ حكم اهللا في أحد عناصر جیش الدجال، وغنم سّیارتھ الشخصیة-١١
   .ة التابع للجیش األمریكي الھجوم على سیطرة مؤقتة تابعة لعصابات جیش الدجال قرب مطار الصویر-١٢
   . ملم على سیطرة منطقة المعامرة التابعة لقوات األمریكیة الصلیبیة٦٠ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -١٣
   . الحلة- تصفیة ثالثة عشر ناشطًا في فیلق الغدر وسبعة آخرین في جیش الدجال، وغنم سّیارة حدیثة على طریق بغداد -١٤
   .ات المشتركة في سیطرة التلة قنصًا مقتل جندي من القو-١٥
   .ت المشتركة في سیطرة التلة قنصًا ھالك جندي من القوا-١٦
   . القضاء على جندي من جنود القوات المشتركة في سیطرة التلة قنصًا-١٧
   . ھالك جندي من القوات المشتركة في سیطرة التلة قنصًا-١٨
   .الوثنیة في منطقة الصویرةلیبیة و تصفیة جاسوس بارز لدى القوات الص-١٩
   . ملم على أحد أھم معاقل جیش الدجال في منطقة المحمودیة١٢٠ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٢٠
 ضد سیطرتین ت ابعتین للق وات األمریكی ة عن د س یطرة الج سر        )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقذائف الـ      -٢١

   .ئد، وسیطرة التلة في منطقة السمرة، مما أّدى إلى مقتل وجرح العدید منھمالثالث بالقرب من نھر القا
  

   : التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية دياىل# 
  

 عل ى أربع ة أرت ال تابع ة للق وات الم شتركة ف ي أربع ة أم اكن           )RPG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذف ات ال ـ        -٢٢
   .أسفر عن ھالك وإصابة عدد كبیر منھم، وإعطاب عدة آلیات نوع ھمرمتفرقة من منطقة الحدید، مما 

   . الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة على رتل من آلیات الھمر التابعة للحرس الوثني في منطقة الحدید-٢٣
   . الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة على ثالث دوریات تابعة للحرس الوثني على طریق بغداد-٢٤
   . على طریق بغدادأسلحتھموثني، وغنم تنفیذ حكم اهللا في ضابط في الشرطة المرتدة، وجندي آخر في الحرس ال -٢٥
  . ببغداد  حدیثة ومبلغ كبیر من المال ى تنفیذ حكم اهللا في أربعة عناصر من جیش الدجال، وغنم سّیارة رباعیة الدفع، وأخر-٢٦
   .في منطقة الغالبیة، وغنم بندقیتین ومبلغ كبیر من المال " بدر"  ھالك ثالثة عناصر من فیلق الغدر -٢٧
   . تصفیة أحد عناصر جیش الدجال، وغنم سّیارتھ الشخصیة-٢٨
   .على طریق بغداد" بدر "  تنفیذ حكم اهللا في خمس عناصر من فیلق الغدر -٢٩
   .لجویة الصلیبیة مقتل ثالثة جنود من حرس الردة قنصًا في سیطرة المطار الذي یضم القوات ا-٣٠
   . ملم على سیطرة المطار الذي یضم القوات الجویة الصلیبیة٦٠ إطالق قنبرتین ھاون عیار -٣١
   . نسف أحد أھم المباني التي یتخذھا الصلیبیون مقرًا لھم في مكان استراتیجي بالقرب من مدینة بعقوبة-٣٢
   .ھم في منطقة بلد روز تصفیة ثمانیة عناصر من جیش الدجال، وتدمیر أحد أوكار-٣٣
   .الرحمة - في منطقة الكاطون  للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھ تدمیر ھمفي-٣٤
   ." نیسان ٧"  بالقرب من منطقة  وھالك جمیع من كان فیھ بالكامل للجیش األمریكي تدمیر ھمر-٣٥
   . في تقاطع الطرق والجسور كان على متنھا للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من تدمیر مدرعة-٣٦
   . ھالك جندي أمریكي قنصًا في منطقة السادة-٣٧

  
  

 -" حفظ ھ اهللا  " ، والتي أمر بھا ال ّشیخ أب و ُعَم ٍر البغ دادي     " غزوة الثأر للعرض -ُخطة الَكرامة  " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     
    .-أِمیر المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة 

  



 

 ٢١

  ت أنصـــــار الســـنة بيانا
  
  .  في العویناتللجیش األمریكي بالكامل وھالك أربعة صلیبیین كانوا على متنھتدمیر ھمر  -١
  .  ھمر للقوات األمریكیة بعبوة ناسفة في الدورة جنوب بغداداستھداف -٢
  .  قوات حرس الردة على الطریق السریع غرب بغداداستھداف -٣
  .  غرب تكریت للجیش األمریكي وھالك اثنین منھمؤن عسكریةتدمیر ناقلة م -٤
  . على الخط السریع غرب بغدادللحرس الوثني ومقتل وإصابة من فیھ  ھمر استھداف -٥
  . قنص جندي من المغاویر وھالكھ على الخط السریع قرب حي العدل ببغداد -٦
  . على الطریق السریع غرب بغدادھ  بالكامل وھالك جمیع من كان على متنتدمیر ھمر لحرس الردة -٧
  . مقتل وجرح عدد من الحرس وإعطاب عجلتھم بتفجیر عبوة غرب بغداد -٨
  .  على الطریق السریع غرب بغداد ومقتل وإصابة من فیھ ھمر أمریكياستھداف -٩

  . قنص مرتد من مغاویر الداخلیة كان في أحدى سیطراتھم غرب بغداد -١٠
  . ر بنیران قناصة على جسر الجادریة ببغدادقتل مرتد من المغاوی -١١
  . قتلى وجرحى بھجوم عنیف على مقر للصلیبیین قرب السدة بحدیثة -١٢
  . تدمیر مدرعة صلیبیة بالكامل ومصرع كل طاقمھا على طریق حدیثة -١٣

  

  : توضيح لبعض العمليات العسكرية يف دياىل # 
  

 األس لحة الخفیف ة والمتوس طة وم دافع الھ اون وكان ت       باس تخدام بھ رز وذل ك   تنفیذ غزوة عل ى مق ر الق وات األمریكی ة ف ي               -١٤
إض افة مقت ل ع شرة جن ود ص لیبیین بع د ض ربھم ب صاروخ قاذف ة أص ابھم           , النتائج بفضل اهللا تدمیر مدرعتین للقوات الصلیبیة      

  .  بسالم وهللا الحمد والمنةاإلخوةمباشرة ھذا وانسحب 
  . شتى أنواع األسلحة المتوسطة والثقیلة ماباستخدة في بھرز  مع القوات األمریكیاشتباكات -١٥
  .ھجوم على مقر القوات األمریكیة في منطقة التحریر بالقاذفات الصاروخیة واألسلحة الرشاشة الخفیفة والمتوسطة  -١٦
  .تفجیر عبوة ناسفة على مدرعة أمریكیة في بھرز مما أدى إلى إعطابھا ومقتل وجرح من علیھا  -١٧
  . شرة مما أدى إلى ھالكھ على الفورقنص جندي من حرس الردة في بعقوبة وكانت اإلصابة مبا -١٨
   .تفجیر عبوة ناسفة على مدرعة أمریكیة في البزایز مما أدى إلى تدمیرھا ومقتل وجرح من علیھا  -١٩
  . لھ على الفورقنص جندي من حرس الردة في مدینة بعقوبة وكانت اإلصابة مباشرة مما أدى إلى مقت -٢٠
  .غنم بندقیة من أحد عناصر جیش الدجال في منطقة كنعان  -٢١
  .تدمیر بیت عمیل مرتد بتفجیر عبوة ناسفة فیھ بمنطقة كنعان  -٢٢
  .قصف قریة رافضیة في كنعان بسبع قذائف ھاون تم إصابة أھدافھا بنجاح  -٢٣
  . قتل رافضي ینتمي لجیش الدجال وغنم سیارتھ في البزایز -٢٤

  
  
  
  
  
  



 

 ٢٢

  ت جيش الراشدين بيانا
  
  .  في البوحشمةھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھتدمیر  -١
  . إعطاب ھمر للقوات األمریكیة في البوحشمة -٢
  .  في األعظمیة ومقتل وإصابة من فیھإعطاب ھمر للقوات األمریكیة -٣
  .  في األعظمیةیھا ومقتل وإصابة من فإعطاب مدرعة أمریكیة -٤
  . ملم ٨٢ بأربع قنابر ھاون عیار قصف قاعدة البكر الجویة -٥
  . ملم ٨٢ بست قنابر ھاون عیار قصف مقر القوات األمریكیة في قضاء بلد -٦
  
  

  ت كتائب القصاص العادل بيانا
  
  . الھجوم على سیطرة للحرس الوثني في الغزالیة -١
  . الكسرةإعطاب سیارة لوزارة الداخلیة في  -٢
  . إعطاب مونیكا لوزارة الداخلیة في األعظمیة -٣
  . إعطاب سیارة لوزارة الداخلیة في شارع فلسطین -٤
  . إعطاب سیارة لمغاویر الداخلیة على طریق محمد القاسم -٥
  . خ میر سیارة للحرس الوثني في الصلیتد -٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سالمية ت دولة العراق اإلبيانا
  

بالھجوم على احد مراكز المرتدین في منطقة ال شھابي ف ي ناحی ة الكرم ة ض من      " اعزھا اهللا "قام جنود دولة العراق اإلسالمیة    
اإلسناد ، واشتبكوا معھ م واس تمر   لناسفة و ، ولقد تم الھجوم بمساعد كل من كتائب االقتحام ومفارز زرع العبوات ا  األنباروالیة  

 وهللا الحم د  ,نوافیكم بالح صیلة النھائی ة فیم ا بع د إن ش اء اهللا      س  ف حج م الخ سائر و  ن ن صف س اعة ، ول م یع ر        االشتباك أكث ر م     
   .والمنة 

  
  

   : التقرير اإلخباري لوالية صالح الدين# 
  

  . قنص جندي أمریكي في الحي الصناعي في مدینة سامراء -١
  .نة بیجي  قرب حي السكك في مدی وھالك من فیھ صھریج أمریكيتدمیر -٢
  .  وسط مدینة بیجيتدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھ -٣
  . في طریق ھونداي  بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھااإلسرائیلي بھبھان تابعة للموساد تدمیر -٤
  . االشتباك مع سیارة تابعة للشرطة السریة المرتدة في مدینة بیجي -٥
  . قرب الحجاج في مدینة بیجي ر ھمر للحرس الوثني بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھتدمی -٦
  .یجي بتابعھ لحمایة الشركات التي تعمل من الصلیبیین بالكامل في طریق ھونداي في " نبھبھا" تدمیر سیارة نوع -٧
  .ملم  ٨٢ قذائف ھاون عیار بأربعقصف مدیریة شرطة بیجي  -٨
  . قرب الحجاج ة بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھا للبیشمركةسمنت تابعإللنقل ارة  سیاتدمیر -٩

  . داخل مصفى بیجي تدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھ -١٠



 

 ٢٤

  . في طریق ھونداي في مدینة بیجي تدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھ -١١
   .  قرب الحي الصناعي في مدینة بیجي قنص جندي أمریكي-١٢
  .  تنفیذ حكم اهللا في مدیر الشرطة القضائیة التابعة لقیادة شرطة تكریت وھو برتبة عقید-١٣

  
  

 -"  حفظ ھ اهللا " ، والتي أمر بھا ال ّشیخ أب و ُعَم ٍر البغ دادي     " غزوة الثأر للعرض -ُخطة الَكرامة  " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     
    .-أِمیر المؤمنین ِفي َدولِة الِعراق اإلسالمیة 

  
  
  

  ت أنصـــــار الســـنة بيانا
  
  .  مرتدین بعملیة شجاعة في بغدادأربعةتدمیر سیارة شرطة بالكامل وھالك  -١
  .  مرتدین من جیش مقتدى الدجال بھجوم في شارع الجمھوریة ببغدادثمانیةالفتك ب -٢
  . مقتل كل طاقمھا بھجوم في الموصلإعطاب ھمر صلیبیة و -٣
  .  دوریة للشرطة المرتدة قرب منطقة األعظمیة وسط بغداداستھداف -٤
  . إعطاب سیارة للشرطة ومقتل وجرح من علیھا بھجوم في الموصل -٥
  .  على طریق الكریعات ببغدادومقتل وإصابة من فیھ للحرس الوثني ھمر عطابإ -٦
  
  

  ل ت كتائب القصاص العادبيانا
  
  .  في الخالص " بدر" الغدر  عناصر منظمةثنین من أاغتیال -١
  .  بعقوبة- على طریق الخالص  ومقتل وإصابة من فیھإعطاب ھمر للحرس الوثني -٢
   .  على مقر مغاویر الداخلیة في دیالى )C 5 K(  من نوع إطالق صاروخین -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المية ت دولة العراق اإلسبيانا
  

ی نعم بف ضل اهللا وس ط أھل ھ م ن رعای ا دول ة الع راق         " حفظ ھ اهللا  " نطمئُن األّمة إلى أن موالنا وولّي أمرنا أب ي عم ر البغ دادي        
ال أس اس ل ھ م ن ال صّحة، ول و ق ّدر اهللا تع الى ش یئًا         " جعلن ا اهللا ف داه  " اإلسالمیة، وإن ما تناقلتھ وسائل اإلعالم من خبر مقتلھ     

یي الدولة فلن نتوانى في اإلعالن عن ذلك ألّنن ا ن ؤمن أن جھادن ا ال تعل و رایت ھ إال ب دماء الق ادة قب ل الجن ود، وأن              على أحد قیاد  
ص لى اهللا علی ھ   " ونق ول ألم ة الحبی ب     , شجرة الّنصر ال ُتْروى إال بدماء الشھداء، وأن ثمن الّن صر كثی ر م ن األش الء وال دماء          

وأّن ك األّم ة الول ود، وم ا زل ِت تنجب ین       . س، سیمُتِك الجھاد في س بیل اهللا تع الى واالست شھاد    كنِت خیر أمة أخرجت للنا     ":وسّلم  
َوَقاِتُلوُھْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ِلّلِھ َفِإِن انَتَھوْا {: القادة والفرسان إلى أن تعلو رایة التوحید وتكون كلمة اهللا ھي العلیا     

، فاالستشھاد سمتنا، وھو كرامة لنا في الدنیا ومغفرة في اآلخرة بإذنھ تعالى، ق ال  ]١٩٣: البقرة[} ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمیَن  َفَال ُعْدَوانَ 
: األح زاب [} ُلوا َتْب ِدیالً  َب دَّ ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَھُدوا اللََّھ َعَلْیِھ َفِمْنُھم مَّن َقَضى َنْحَب ُھ َوِم ْنُھم مَّ ن َینَتِظ ُر َوَم ا          {: تعالى

٢٣[ .   
والیوم نزّف إلیِك خبر استشھاد الشیخ المجاھد أبي عبد اهللا الجبوري الذي قارع الباطل من ذ أواس ط الثمانین ات إل ى یومن ا ھ ذا،        

   . داعیة ال یخاف في اهللا لومة الئمفجّد واجتھد، ودعا على منھج النبّوة، وكان 
 ھـ حاول أع داء اهللا تع الى القی ام ب إنزال ج ّوي عل ى المن زل ال ذي یتواج د فی ھ           ١٤٢٨ ربیع اآلخر ١٣ وفي منتصف لیلة االثنین  
، ولكّن الشیخ ومن معھ اشتبكوا مع طائرات وآلیات وجنود ال صلیب ف ي معرك ة ج اوزت     "رحمھ اهللا " الشیخ محارب الجبوري    

ع األمثل  ة ف  ي البطول  ة وال  شجاعة واإلق  دام رغ  م قّل  ة الع  دد  الثم  اني س  اعات، معرك  ة استب  سل فیھ  ا جن  ود اإلس  الم وس  ّطروا أرو 
والُعّدة، فلم یكن عدد اإلخوة الذین مع الشیخ سوى أربعة، ولك نھم رف ضوا أن ُیعط وا الدنّی ة ف ي دی نھم وأن یرت ضوا األس ر عن د           

لج وي، فاست شھد ال شیخ أب ي عب د      وانتھت المعركة ولم یتمكن األعداء من إنزالھم الجبان، فعمدوا إلى الق صف ا        , ُعّباد الصلیب 
   .  ُنُزلھم في علّیین جمیعًا، ونسأُل اهللا أن ُیعلياهللا الجبوري ومن معھ، فھنیئًا لھم، وتقبلھم اهللا



 

 ٢٦

ونقول ألھلنا من عشیرة الجبور الكریم ة وألھ ل ال شیخ رحم ھ اهللا ھنیئ ًا لك م بم ا ق ّدمتم وتق دمون م ن ال شھداء، ف إّن اهللا رفعك م                
اصبروا واحتسبوا، فإّن أبا عبد اهللا الجبوري كان : " ا قّدمتم من فلذات أكبادكم، وإّن أمیرنا ُیقرئكم السالم ویقول ورفع قدركم بم  

   . "ھذا ُمناه، أن یختم حیاتھ بموت في سبیل اهللا، ولطالما ألّح على القیام بعملیة استشھادّیة 
" تقبل ھ اهللا  " جم ع الكلم ة ورص ال صفوف، فق د ك ان ال شیخ مح ارب        ل م یك ن ھّم ھ إال    " تقبلھ اهللا  " إن شھیدنا   : ونقول ألمتنا 

واجتم ع حینھ ا م ع إخوان ھ ف ي مجل س ش ورى المجاھ دین، ث م أعل ن ب صوتھ ال صّداح ت شكیل حل ف               " سرایا الغرباء " أمیرًا لـ   
مھا، تقبلھ اهللا على ما قّدم المطیبین، ثم بایع دولة اإلسالم على أرض الرافدین ووقع االختیار علیھ لیكون المتحدث الرسمي باس        

مح ارب  " وإّنن ا ن شكر أمتن ا اإلس المیة عل ى م شاركتھا لن ا بنب أ است شھاد ال شیخ            , ، وب ارك ف ي أھل ھ وذریت ھ       لخدمة ھذا الّدین  
وم ا ھ ي إال رف سة م وت     " ، األف ق ، ونعدھا بما ُیدِخُل ال ّسرور عل ى قل ب ك ل ُم سلم، وإن ب شارات الن صر تل وح ف ي               "الجبوري  

   . واهللا المستعان وعلیھ التكالن , كما كان یقول الشیخ محارب رحمھ اهللا" ة ُنْزِھُق بھا روح المارد الصلیبي بإذن اهللا أخیر
  
  

بعد أن أعلنا عن الھجوم على احد مراكز المرتدین والصلیبیین في منطقة ال شھابي ف ي ناحی ة الكرم ة ش رق           توضیح لعملیة   ** 
  :  للمعركة ار ، فإلیكم كیفیة االقتحام والحصیلة النھائیةنبمدینة الفلوجة ضمن والیة األ

ب دأت العملی  ة بق صف قن  ابر ھ اون م  ن عی ارات مختلف  ة وق د ب  دأت م ن مح  ورین المح ور األول م  ن جھ ة م  دخل مدین ة الفلوج  ة           
 قت ال  والمحور الث اني م ن جھ ة الكرم ة حی ث دخل ت س بع مف ارز م ن جھ ة مدین ة الفلوج ة خم سة مف ارز دف اع ج وي ومفرزت ي                       

استخدمت األسلحة الخفیفة والمتوسطة والثقیلة ، وأما من جھة الكرمة فدخلت خمس مفارز دفاع جوي وخمس مفارز قت ال م ع    
نصب عبوات وقطع طرق اإلمداد للعدو ، وأقتحم المركز من قبل جنود الدولة واشتبكوا مع ال صلیبیین والمرت دین لم دة س اعتین      

 وتدمیر آلی ة لل شرطة ومقت ل م ن فیھ ا      سبعة وعشرین مرتدًامرتدین واسر ثمانیة  عن مقتل ونصف ، وأسفرت العملیة المباركة  
 أسلحة خفیفة ومتوسطة وقتل وجرح عدد من الصلیبیین، وقد انفجر احدي العبوات على دوری ة راجل ة   رات معسیاخمس  وغنم  

   .مرتدین وذلك جزاء الظالمین ، وهللا الحمد والمنة ثالثة  مقتل إلىمما أدى 
  
  

  ت أنصـــــار الســـنة بيانا
  
  . دك مقر المرتدین بعدد من قنابر الھاون في منطقة الكاطون بدیالى -١
  .  مع سیطرة حرس الردة بسالح األحادیة في بعقوبةاالشتباك -٢
  . ضرب كاسحة ألغام صلیبیة بسالح األحادیة في منطقة الكاطون بدیالى -٣
  . ي المفرق بدیالى مع سیطرة حرس الردة فاالشتباك -٤
  .  في الكم ببغداد تدمیر ھمر للحرس الوثني بالكامل وھالك جمیع من كان على متنھ-٥
  . قصف مركز التدخل السریع التابع للمرتدین في المفرق بعدد من قذائف الھاون -٦
  .قر للحرس الوثني  وھي معلى دائرة الماء والمجاري في منطقة المفرقملم  ٨٢إطالق عدد من قذائف ھاون عیار  -٧
  .  خان اللوالوة معقل جیش الدجالاستھدفتإطالق عدد من قذائف ھاون وعلى دفعتین منفصلتین  -٨
  . تھدیم منزل وحرق سیارة أحد العمالء لصالح حرس الردة في الزراعة بدیالى -٩

  .  في الكاطون ومقتل وإصابة من فیھإعطاب ھمر أمریكي -١٠
  .  في الكاطونك جمیع من كان على متنھ وھالتدمیر ھمر صلیبي -١١
  . ضرب كاسحة ألغام صلیبیة بصاروخ قاذفة في الكاطون بدیالى -١٢
  . قنص جندي مرتد وھالكھ على الفور في سیطرة الحدید بدیالى -١٣



 

 ٢٧

  .  مع سیطرة الحدید التابعة للمرتدینواشتباكقتلى وجرحى بھجوم  -١٤
  . ح األحادیة في منطقة الكاطون بدیالى مع القوات الصلیبیة بسالاالشتباك -١٥

  
  

  ت جيش ااهدين بيانا
  
  . قصف سیطرة لحرس الردة بقذائف الھاون في المفرق بدیالى -١
  . قصف مقر القوات الصلیبیة في مدینة بیجي -٢
  .  في المنطقة الخضراءاألمریكیةقصف السفارة  -٣
  . قصف مقر للقوات الصلیبیة في منطقة المدائن -٤
  . قصف مقر للقوات الصلیبیة في منطقة العامریة ببغداد -٥
  . قصف مقر للقوات الصلیبیة في منطقة الدوانم ببغداد -٦
  . قصف مقر للقوات الصلیبیة في فندق المنصور ببغداد -٧
  . ت قصف مقر للقوات الصلیبیة في تكری -٨
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  - حفظھ اهللا -كلمة ألمیر المؤمنین الشیخ أبي عمر / مؤسسة الفرقان 

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

  
  

  - حفظھ اهللا -كلمة ألمیر المؤمنین الشیخ أبي عمر / مؤسسة الفرقان 
  

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

  كلمة لوزیر الحرب في دولة اإلسالم/ مؤسسة الفرقان 
  

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

   جودة عالیة-ي في دولة اإلسالم كلمة للقاضي الشرع/ مؤسسة الفرقان 
  

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

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

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

   جودة عالیة- اإلسالم إعالن التشكیلة الوزاریة لدولة/ مؤسسة الفرقان 
  

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

   جودة متوسطة-إعالن التشكیلة الوزاریة لدولة اإلسالم / مؤسسة الفرقان 
  

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

http://www.up-f.org/x/mawllana.mp3
http://www.up-f.org/x/mawllana.rm
http://www.up-f.org/x/abu_Hamza5.wma
http://ia340916.us.archive.org/0/items/eerwwqq/ee.divx
http://ia340903.us.archive.org/3/items/Sequen4/Sequen4.rm
http://www.up-f.org/x/wozra.divx
http://ia340934.us.archive.org/3/items/GFRRWE/m.rm
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   جودة ضعیفة -إعالن التشكیلة الوزاریة لدولة اإلسالم / مؤسسة الفرقان 

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

  
  

   امتداد الجوال -شكیلة الوزاریة لدولة اإلسالم إعالن الت/ مؤسسة الفرقان 
  

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

   جودة عالیة -) مریكیة الدیمقراطیة األ( تقدم فیلم / مؤسسة الفرقان 
  

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

   امتداد جوال - ) األمریكیةقراطیة الدیم( تقدم فیلم / مؤسسة الفرقان 
  

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

  عملیة فریدة من نوعھا في والیة الموصل / مؤسسة الفرقان 
  

http://202.75.33.137/uploads/11.rmvb  
  
  

   جودة عالیة - من منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع ٢٠ قتل/ مؤسسة الفرقان 
  

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

   جودة متوسطة - من منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع ٢٠ قتل/ مؤسسة الفرقان 
  

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

http://ia340934.us.archive.org/3/items/GFRRWE/mm.rm
http://ia340934.us.archive.org/3/items/GFRRWE/g.3gp
http://ia340936.us.archive.org/0/items/REE6wW/1.divx
http://ia340936.us.archive.org/0/items/REE6wW/1-3.3gp
http://202.75.33.137/uploads/11.rmvb
http://ia350620.us.archive.org/0/items/rA43QA/20.divx
http://ia350620.us.archive.org/0/items/rA43QA/20_N.rm
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   امتداد الجوال- من منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع ٢٠ قتل/ مؤسسة الفرقان 
  

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

  حرص المجاھدین في دولة اإلسالم على دماء المسلمین/ مؤسسة الفرقان 
  

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

  تدمیر كاسحة ألغام للجیش األمریكي في والیة بغداد/ مؤسسة الفرقان 
  

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

  إعطاب دبابة أمریكیة في والیة األنبار/ مؤسسة الفرقان 
  

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

  سیر أعالم الشھداء العدد الثالث والثالثین/ مؤسسة الفرقان 
  

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

   في والیة األنبارعملیة استشھادیة/ مؤسسة الفرقان 
  

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

  تدمیر مدرعة أمریكیة في والیة دیالى/ مؤسسة الفرقان 
  

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

http://ia350620.us.archive.org/0/items/rA43QA/20g.3gp
http://ia340925.us.archive.org/3/items/salama2/salama2.rm
http://ia340927.us.archive.org/0/items/kaseham2/kaseham2.rm
http://ia340926.us.archive.org/0/items/ytMNB/B2.rm
http://www.up-f.org/x/sear33.rar
http://www.up-f.org/x/istishhadia2.divx
http://ia350635.us.archive.org/3/items/QW123/QW123.rm
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   جودة عالیة-) العودة إلى الجبال ( تبدع وتقدم / مؤسسة الفرقان 

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

  
  

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

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

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

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

  تدمیر ھمر للصلیبیین في والیة دیالى/ مؤسسة الفرقان 
  

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

http://ia340924.us.archive.org/2/items/HYgfAX/1.avi
http://ia340924.us.archive.org/2/items/HYgfAX/3.rm
http://ia340924.us.archive.org/2/items/HYgfAX/4.3gp
http://www.w-n-n.com/up/hummer014.divx
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