
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 

#
 

 .یثًا مدیر الشرطة السریة في بیجي الذي استلم مھامھ في ھذا المنصب حد)  جمال الزوالي ( قنص المقدم المرتد المدعو -١
 .، ولم یعرف حجم الخسائر ) المقدم جمال الزوالي (  تفجیر عبوه ناسفة على موكب تشییع المرتد -٢
 . في بیجي  تابعة للشرطة المرتدة بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا تدمیر سیارة نوع بھبھان-٣
 . في منطقة الحجاج القریبة من بیجي ن فیھتدمیر بھبھان یقل عدد من مرتدي الحرس الوثني بالكامل وھالك جمیع من كا -٤
 . عند الساتر الترابي لقریة العصریة التابعة لناحیة الصینیة تدمیر ھمر أمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ -٥
 . في طریق ھونداي بالقرب من الصینیة  بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا"بھبھان" سیارة نوع تدمیر -٦
  . في منطقة البو جواري قرب مصفى بیجيوھالك جمیع من كان فیھبالكامل   المرتدحرس الوثنيللھمر ر تدمی -٧
  . قنص جندي صلیبي في وسط مدینة بیجي-٨
 .الصینیة -على طریق بیجيتدمیر ھمر أمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ  -٩
 . على طریق مكحول  كان فیھا بالكامل وھالك جمیع من"مھندسة" نوع  من آلیة صلیبیةتدمیر -١٠
 . على طریق مكحول ھالك جمیع من كان فیھبالكامل و  صلیبيصھریجتدمیر  -١١
 . في بیجي  بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا حرقًا نوع بھبھان تابع للقوات الصلیبیة من سیارة دفع رباعيتدمیر -١٢
 . منطقة البو جواري في بیجي  في صلیبي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ ھمرتدمیر -١٣
 .ي وقطع رقبتھ ووضعھا في سوق بیج) نقیب (  تنفیذ حكم اهللا بمرتد من الحرس الوثني برتبة -١٤
 . ملم ٨٢ قنابر ھاون عیار بثالث بیجي – قصف سیطرة الصینیة -١٥



 

 ٣ 

  .دة الصلیبیة في الصینیة في بیجي على القاع )C5(  من نوع إطالق صاروخ -١٦
ر عبوه ناسفة على رتل یقوده محافظ صالح الدین في منطقة المزرعة مما أدى إلى إصابة س یارة بھبھ ان ذات ال دفع          تفجی -١٧

  .اهللا من فیھا ونجا المحافظالرباعي وقتل 
 . تفجیر عبوه ناسفة على رتل فیھ مسؤول كبیر ودمرت إحدى سیارات الحمایة تدمیًرا كامًال ومقتل كل من فیھا -١٨
 .ي على طریق ھونداي في بیج  للحرس الوثني بالكامل وھالك جمیع من كان فیھھمر تدمیر -١٩

 
 أِمی ر الم ؤمنین ِف ي    -" حفظھ اهللا " ، والتي أْعَلن َعنھا الّشیخ أبو ُعَمٍر البغدادي  " ُخطة الَكرامة   " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     

  -  أدام اهللا عزھاَدولِة الِعراق اإلسالمیة
 
 


 
  .في حي سومر بمدینة الموصل  مدرعة صلیبیة بتفجیر عبوة ناسفةاستھداف -١
  .على جسر البیاع  سیارة لقوات حفظ النظام المرتدة بتفجیر عبوةإعطاب -٢
  .في حي الخضراء غرب بغداد للحرس الوثني المرتد وھالك جمیع من كان فیھ حرقًا ق ھمراحر إ-٣
  . المرتدین بتفجیر عبوة في الموصل حراسھ مناثنین مع ضابطمصرع  -٤
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 . لقوات حفظ النظام بالكامل وقتل ثالثة مرتدین كانوا فیھا وذلك في منطقة المدائن ة سیارة بیك آب تابعتدمیر -١
 .آب تابعة لقوات مغاویر الداخلیة المرتدة وذلك في منطقة المدائن  سیارة بیك إعطاب -٢
 .وذلك في منطقة سلمان باك  وھالك اثنین من المرتدین وإصابة اثنین آخرین  ھمر للحرس الوثنيتدمیر -٣
 .نطقة الزعفرانیة وذلك في م بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا  سیارة بیك آب تابعة لقوات مغاویر الداخلیة المرتدةتدمیر -٤
 .وذلك في منطقة اللطیفیة  ومقتل وإصابة من فیھا  سیارة بیك آب تابعة لقوات الشرطة المرتدةتدمیر -٥
 .جیش األمریكي وقتل وجرح من فیھا في مدینة تكریت لل كاسحة ألغام تابعة تدمیر -٦
 .فضل اهللا تعالى تدمیره وذلك في منطقة الحویجة  تفجیر العبوة وتم بینما أرادح رجل آلي تابع للجیش األمریكي تدمیر -٧
 .ذلك في منطقة الدورة  بالكامل وھالك اثنین من عباد الصلیب و األمریكيشجیل ھمر لتدمیر -٨
 .تكریت  بفي منطقة العوجة وقتل اثنین من الصلیبیین تابعة لشركات الحمایة الصلیبیة ) GMC(  نوع من سیارة تدمیر -٩
  .وذلك بالقرب من منطقة حي أور في بغداد بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ لجیش األمریكي لتدمیر ھمر -١٠
 . وذلك في منطقة أبو شمسي قرب المسیب وھالكھ على الفور قنص أحد جنود الحرس الوثني في سیطرة -١١
 . وذلك في منطقة اللطیفیة  قنص أحد عناصر قوات مغاویر الداخلیة المرتدة كان واقفا في سیطرة وقتلھ على الفور-١٢
 . قنص عنصرین من قوات الحرس الوثني المرتدة وذلك في منطقة سلمان باك -١٣
 . قنص أحد عناصر قوات مغاویر الداخلیة المرتدة وقتلھ في منطقة سلمان باك -١٤



 

 ٤ 

 .لوجة  وذلك في منطقة الفوھالكھما على الفور قنص عنصرین من عناصر قوات الحرس الوثني المرتدة -١٥
 . األمریكي وقتلھ على الفور وذلك في منطقة المشاھدة الجیشقنص أحد جنود  -١٦
 . األمریكي وإصابتھ إصابة خطیرة ولم تعلم حالتھ وذلك في منطقة الضلوعیة الجیشقنص أحد جنود  -١٧
 . وذلك في منطقة الفلوجة وھالكھ على الفور قنص جندي صلیبي -١٨
 .ك في منطقة الخضراء ل مغاویر الداخلیة المرتدة عن قتل جندي مرتد وجرح ثالثة آخرین وذ ھجوم على سیطرة لقوات-١٩
 . ملم وذلك في منطقة أللطیفیة ١٢٠ قصف سیطرة للحرس الوثني المرتد بثالثة قنابر ھاون عیار -٢٠
 .یوسفیة وذلك في منطقة ال ملم ١٢٠ قصف مقر للقوات الصلیبیة المحتلة بثالثة قنابر ھاون عیار -٢١
  . ملم وذلك في منطقة حي العامل في بغداد١٢٠ قصف أوكار ملیشیا الدجال المرتدة بثالثة قنابر ھاون عیار -٢٢
  . ملم وذلك في منطقة الشرطة الخامسة في بغداد٨٢ قصف أوكار وتجمعات الدجال المرتدة بستة قنابر ھاون عیار -٢٣
 . ملم وذلك في منطقة المحمودیة ١٢٠ع قنابر ھاون عیار  ضرب تجمع وقر لجیش الدجال المرتد بأرب-٢٤
 .في كركوك وذلك  ملم ٦٠التابعة للقوات األمریكیة المحتلة بخمسة قنابر ھاون عیار ) الحریة (  قصف قاعدة -٢٥
 .وذلك في منطقة العوجة  ) C5K(  ضرب كاسحة ألغام تابعة للجیش األمریكي المحتل بصاروخ -٢٦
 . ملم وذلك في منطقة جرف الصخر ١٢٠جیش االحتالل الصلیبي بقنبرتي ھاون عیار  قصف قاعدة ل-٢٧
 . ملم وذلك في منطقة أبو شمسي قرب المسیب ١٢٠ قصف سیطرة للحرس الوثني المرتد بقنبرتي ھاون عیار -٢٨
 . ملم وذلك في منطقة الخضر ٨٢ قصف سیطرة لمرتدي الحرس الوثني بقنبرتي ھاون عیار -٢٩
 لم دة نص ف س اعة حی ث ت م بفض ل اهللا تع الى قت ل ثمانی ة          اس تمر  معھم واالشتباكھجوم على تجمع لجیش الدجال المرتد     ال -٣٠

 .مرتدین وجرح أربعة آخرین وتدمیر سیارة كیا ، وذلك في منطقة اإلسكندریة 
 .ي في منطقة القامشلوذلك  آخرین اثنین الھجوم على تجمع لملیشیات الدجال المرتدة وقتل ثالثة مرتدین وجرح -٣١
  . في بغداد وھالكھ على الفورقنص جندي صلیبي -٣٢
  . بالسیافیةوھالكھ على الفورقنص جندي صلیبي  -٣٣
 . المرتدین ومقتل وإصابة من فیھا في الزعفرانیة تدمیر سیارة بیك آب للمغاویر -٣٤
 .عفرانیة حرس الوثني بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ في الزتدمیر ھمر لل -٣٥
 . للمغاویر المرتدین بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا في سلمان باك  بیك آب سیارةتدمیر -٣٦
 . ة  صلیبیین وذلك في منطقة العدوانیتفجیر عبوة ناسفة على دوریة راجلة لجنود -٣٧
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- بالثأر ألع راض أخواتن ا الحرائ ر ، وبع د خط اب الش یخ المجاھ د أب ي حم زة المھ اجر           -نصره اهللا - المؤمنین  لنداء أمیر  استجابة
 األنصار ، ّھب جنود الدولة في والیة بغداد بمختلف تشكیالتھم االستشھادیین الذي أعلن عن تطوع نحو ثالثمائة من   -حفظھ اهللا 

غ  داد ، ف ي العامری  ة وح ي الجامع  ة وح ي الجھ  اد والغزالی ة وح  ي العام  ل     وكت ائبھم ونزل  وا ف ي ع  دد م ن المن  اطق داخ ل مدین  ة ب    
 مع جنود الصلیب والص فویین والھج وم عل ى س یطراتھم     باالشتباكوالسیدیة والدورة وشارع حیفا واألعظمیة وغیرھا ، فقاموا  

كتیب ة  " ثل ة م ن   وانطلق ت ریخ ،  القواع د والثكن ات بق ذائف الھ اون والص وا     واس تھداف وأرتالھم ، وزراعة العبوات الناسفات ،   
 ض  د الص  لیبیین وأذن  ابھم ، فك  ان یوم  ًا أس  ودًا وثق  یًال عل  ى حكوم  ة  االستش  ھادیةللقی  ام بسلس  لٍة م  ن العملی  ات " االستش  ھادیین

ف ك   - خط ة بغ داد األمنی ة   بانھی ار  لتعجل ھ ذه العملی ات   -بحول اهللا-المالكي الصفویة ، وستستمر ھذه العملیات في األیام القادمة       
  . الدعاء إلخوانھم المجاھدین ، ومن اهللا العون والسدادإلى جمیع المسلمین  وندعو-أیدي الصلیبیین والصفوییناهللا أسرھا من 

 
، وم ن المق ربین   " بدر " في والیة بغداد ، وھو أحد قیادیي فیلق الغدر " ضیاء عبد الحسین " نحر المدعو " بفضل اهللا " تم  

  .، وهللا الحمد والمنة "  عمار الحكیم "البن المتعة المجوسي 
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 . الرحمة - نحر جندیین من جنود ما یسّمى بمغاویر الداخلیة في منطقة الكاطون -١
وضباط الشرطة المرتدة م ن أبن اء الوالی ة ، بع دما     تابعة لعناصر " نوع مسدس كلوك "  غنم المئات من األسلحة الشخصیة   -٢

 .وتركوا العمل مع المرتدین " أعّزھا اهللا " قاموا بتسلیمھا لمجاھدي دولة العراق اإلسالمیة 
 .وأحد مرافقیھ في منطقة بعقوبة الجدیدة " بدر "  تنفیذ حكم اهللا في قیادي بارز في فیلق الغدر -٣
 .تدة في منطقة المفرق  تنفیذ حكم اهللا في شرطیة مر-٤
 .في منطقة المفرق " بدر "  حّز أربع رقاب من عناصر فیلق الغدر -٥
 . تنفیذ حكم اهللا في جندي من حرس الردة وسط بعقوبة -٦
 . مقتل جندي وثني ، وشرطي مرتد في منطقتي المفرق ، وحي المعلمین قنصًا -٧
 .دة  تنفیذ حكم اهللا في اثنین من عناصر الشرطة المرت-٨
 .، وآخر في جیش الّدّجال في حي المعلمین " بدر "  تنفیذ حكم اهللا في ناشطین في فیلق الغدر -٩
 .في منطقة الكاطون " بدر "  تنفیذ حكم اهللا في أحد عناصر فیلق الغدر -١٠
 . تنفیذ حكم اهللا في أحد عمالء القوات الصلیبیة في منطقة المجّمع -١١
 .في منطقة الخالص " بدر " طي مرتد وعنصر من فیلق الغدر  تنفیذ حكم اهللا في شر-١٢
 اقتحام إحدى البنایات التابعة لما یسّمى بوزارة الدفاع قرب مدینة بعقوبة ، وغنم منھا س ت عش رة س ّیارة رباعی ة ال دفع ،        -١٣

 .وكمیة من األسلحة وأجھزة اتصال السلكیة ، وغیرھا كثیر ، بعدما ولى العاملون بھا مدبرین 
 . تصفیة أحد عناصر الشرطة المرتدة في منطقة بعقوبة الجدیدة -١٤
 . تصفیة أحد عناصر جیش الّدّجال وسط بعقوبة -١٥
 . تصفیة أحد ضباط الشرطة المرتدة وسط بعقوبة -١٦
 . تنفیذ حكم اهللا في جاسوسة لدى القوات الصلیبیة في منطقة المفرق -١٧
 .في منطقة المجّمع  " بدر"  اغتیال ناشط في فیلق الغدر -١٨
 . الرحمة قنصًا - ھالك ثالثة عناصر من المرتدي الشرطة في منطقتي المفرق و كاطون -١٩
 . قصف أحد أھم أوكار جیش الّدّجال في منطقة خان اللوالوة بمجموعة كبیرة من قنابر الھاون وبمختلف األعیرة الناریة -٢٠
 . منطقة المرق  حّز رقبة أحد عناصر الشرطة المرتدة في-٢١
 . الرحمة - ھالك شرطي مرتد قنصًا في منطقة كاطون -٢٢
 . اغتیال شرطي مرتد في حي المعلمین -٢٣
 . تصفیة أحد عناصر جیش الّدّجال في منطقة حي المعلمین -٢٤
 . غنم سّیارة حدیثة تابعة ألحد ناشطي جیش الّدّجال ، بعدما الَذ بالفرار في منطقة المفرق -٢٥
 .ص ثالثة عناصر من الشرطة المرتدة في منطقتي المفرق وحي المعلمین  قن-٢٦
 . مقتل جندیین من حرس الردة قنصًا في منطقتي المفرق وبعقوبة الجدیدة -٢٧
 . القضاء على جندیین من عّباد الصلیب قنصًا -٢٨

 
 أِمی ر الم ؤمنین ِف ي    -" حفظھ اهللا " و ُعَمٍر البغدادي ، والتي أْعَلن َعنھا الّشیخ أب " ُخطة الَكرامة   " وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن     

  –  أدام اهللا عزھاَدولِة الِعراق اإلسالمیة
 
 
 



 

 ٧ 


 
  . في حي الوحدة بمدینة الموصل تدمیر ھمر للحرس الوثني ومقتل وإصابة من فیھ-١
  .الشھداء بمدینة الموصلقنص احد عناصر الشرطة المرتدة وھالكھ على الفور في حي  -٢
  .قتل جندي من البشمركة بنیران القناص في دورة الرسالة بمدینة الموصل -٣
 .ل  والشبابیك في الموصاألبوابناعة  في منطقة صأمریكيقنص جندي  -٤
  . عجلة ھمر عراقي بتفجیر عبوة ناسفة في حي الشھداء بمدینة الموصلاستھداف -٥
 
 


 

#
 

  . ثالثة عناصر من فیلق الغدر المرتد وقتلھم وذلك في منطقة الیرموك في بغداداغتیال -١
  . الداخلیة المرتدة وذلك في منطقة الخضراء في بغداداستخبارات قتل أحد عناصر -٢
  .ي قوات خراب النظام المرتدة وذلك في منطقة نفق الشرطة في بغداد قتل أحد عناصر جیش الدجال المرتد یعمل ف-٣
  . قتل احد عناصر قوات خراب النظام المرتدة قرب منطقة حي العامل في بغداد-٤
  . ملم وذلك في منطقة حي العامل في بغداد١٢٠ قصف تجمع لجیش الدجال المرتد بثالث قنابر ھاون عیار -٥
 . ملم وذلك في منطقة السیافیة ٨٢ر الداخلیة المرتدة بأربعة قنابر ھاون عیار  قصف قاعدة لقوات مغاوی-٦
 . بصاروخي كاتیوشا وذلك في منطقة یثرب  للقوات الصلیبیة قصف قاعدة البكر الجویة التابعة-٧
 . ملم وذلك في منطقة الرضوانیة ٦٠ بأربعة قنابر ھاون عیار  والحرس قصف سیطرة مشتركة للجیش الصلیبي-٨
 . ملم وذلك في منطقة الرضوانیة ٨٢ األمریكي بأربعة قنابر ھاون عیار للجیش ضرب قاعدة -٩
 . وذلك في منطقة أبو شمسي ات مختلفة قنابر ھاون عیارستة ب قصف سیطرة للحرس الوثني-١٠
  .غدادب ب ملم وذلك في منطقة حي العامل١٢٠ قصف مقر لجیش الدجال المرتد بثالثة قنابر ھاون عیار -١١
  .بغدادبوذلك في منطقة الكاظمیة  ملم ١٢٠ قصف مقر لجیش الدجال المرتد بقنبرتي ھاون عیار -١٢
 . قصف قاعدة للحرس الوثني المرتد بصاروخي كاتیوشا وذلك في منطقة العدوانیة -١٣
  .بغدادب وذلك في منطقة الدورة ھجوم على سیطرة لقوات مغاویر الداخلیة المرتدة -١٤
  .بغدادبوذلك في منطقة الخضراء لھجوم على سیطرة لقوات خراب النظام المرتدة  ا-١٥
(  الھجوم على قوات مغاویر الداخلیة المرتدة بالتعاون مع األھالي من أبناء أھل السنة األشاوس عند دخولھم عل ى منطق ة      -١٦

 وت م الھج وم عل یھم وت دمیر وح رق س یاراتھم       ودخلوا مدرسة وأرادوا اإلعت داء عل ى معلم ات یعمل ن ف ي المدرس ة          ) المخابرات  
  .وقتل عدد منھم وھروب الباقین وذلك في منطقة المخابرات بالقرب من حي الجھاد في بغداد

  . وذلك في حي الجامعة في بغدادوھالكھما على الفور قنص عنصرین من الحرس الوثني المرتد في نقطة تفتیش -١٧
 . بغدادب رمضان في منطقة المنصور ١٤رتدة وذلك في شارع  قنص عنصرین من قوات الشرطة الم-١٨
  . قنص أحد عناصر قوات مغاویر الداخلیة المرتدة وقتلھ وذلك في ساحة األردن قرب منطقة الیرموك في بغداد-١٩
ت م بفض ل    قنص أحد عناصر قوات الحرس الوثني المرتدة وقتلھ وبعدھا تم الھجوم علیھم باألسلحة الخفیف ة والمتوس طة و          -٢٠

  .اهللا تعالى تم تدمیر سیارة بیك آب وقتل وجرح عدد منھم وذلك في منطقة نفق الشرطة في بغداد



 

 ٨ 

  . قنص أحد عناصر الحرس الوثني المرتد وإصابتھ بجروح خطیرة وذلك في منطقة األربع شوارع في الیرموك ببغداد-٢١
  . من تقاطع نفق الشرطة ببغداد إصابة عنصرین من الحرس الوثني برصاص قناص وذلك بالقرب-٢٢
  .وذلك في منطقة حي الداخلیة في بغداد  ناقلة للجنود تابعة للحرس الوثنيإعطاب -٢٣
  . بالغزالیةحرس الوثني وھالكھم على الفورمن ال أربعة قنص -٢٤
 . )طارق (  من نوع صواریخأربع ب بغدادفي قصف مقر مشترك للمرتدین  -٢٥
 ) .طارق ( اروخین من نوع صب ببغداد حي العاملفي ظام ضرب مقر خراب الن -٢٦
 . وتحول جمیع من كان فیھا إلى رماد في الضلوعیة میر مدرعة صلیبیة بالكامل تد-٢٧
  . وقتلھ ببغداد الداخلیة المرتدة مغاویر فيقنص ضابط -٢٨
  . في الطالبیة ببغداد المرتدة وھالكھ على الفور خراب النظام أحد مرتديقنص -٢٩
 .د  ببغدا وھالكھ على الفورقنص عنصر من خراب النظام -٣٠

 
 


 
 .ر قرب العامریة  على طریق المطا بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ للصلیبیینألغامتدمیر كاسحة  -١
  ) .عنھ(  في مدینة  وھالك جمیع من كان فیھ بالكامل أمریكيتدمیر ھمر -٢
  . في العامریة بتفجیر عبوة ناسفة علیھم جنود أمریكیین و جرح عدد آخرستةتل مق -٣
  ) . كاتیوشا( صاروخ من نوع قصف مقر القوات الصلیبیة في معسكر السحل ب -٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

#
 

 .ر والعملیة موثقة بالتصوی ،ز  تمو١٧في الرمادي بصاروخ موجھ في شارع "  دبابة " حرق آلیة صلیبیة نوع -١
 . الخفیفة في حي األندلس في مدینة الرمادي األسلحةمع ) Rpg7(  أشخاص ضرب برج للحرس الوثني بصاروخ -٢
 .نطقة البو جابر شارع الجزه في مإعطاب ھمر صلیبي ومقتل وإصابة  -٣
 . في الرمادي  بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ ھمر صلیبيتدمیر -٤
 .)  PKC ( وسالح األحادیة القناصة للشرطة المرتدة في ساحة االحتفاالت في الرمادي ، بسالح أبراج االشتباك مع -٥
 .رمادي ، ولم یعرف حجم الخسائر  القطانة في الأبراجمع )  PKC( و )  Rpg7(  االشتباك بسالح -٦
 . قنص جندي صلیبي في حي الضباط في الرمادي -٧
 . شرطة مرتدین وحرس وثني واحد في شارع المستودع في الرمادي ثالثة قنص -٨
 . ولم یعرف حجم الخسائر ) PKC( و )  Rpg7(   ضرب برج القناصة في مركز القطانة بسالح-٩
 .)  Rpg7(  وثني بمنطقة الملعب بصاروخ قاذفة نوع ضرب برج للقناصة للحرس ال-١٠
  .تمور قرب فندق عشتار في الرمادي)١٧( في منطقة تین أمریكیتین بالكامل وھالك جمیع من كان فیھمادبابتدمیر  -١١
 . في منطقة الحوز شارع المعارض  بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا تحمل المرتدینصلیبیة كانتمدرعة  تدمیر -١٢
 .ملم على مركز القطانة )٦٠( قذیفتي ھاون عیارإطالق -١٣
 . ضرب راجلة للعلوج في منطقة الثیلة الشرقیة مقابل المستودع باألسلحة المتوسطة والخفیفة -١٤
 .ملم )١٢٠( قصف موقع المرتدین في مدرسة الفرسان بقذیفتي ھاون عیار-١٥



 

 ١٠ 

  .بة طائرة واحد وھبوطھا في منطقة البو فراج وتم إصاأباتشي ضرب طائرات للعدو الصلیبي نوع -١٦
 . ضرب آلیة بسالح متوسط في الرمادي ، ولم یعرف حجم الخسائر -١٧
 احم  د عب  یس  (لمنطق  ة ق  ام اح  د المرت  دین والم  دعو  اإل  ى منطق  ة الجمعی  ة وعن  د دخ  ول المف  ارز  إل  ىمف  ارز  س  تة  إرس  ال-١٨

 . النار علیھ وإصابتھ بیده حسب شاھد عیان قبإطال اإلخوةبالھروب من سیاج جامع ھمیم وقام احد )
 . ولم یعرف حجم الخسائر  )PKC (  االشتباك مع عمارة القناصة قرب الگراج القدیم الموحد في الرمادي بسالح-١٩
 . االشتباك القوي والعنیف مع رتل للعلوج الصلیبین والشرطة المرتدة في منطقة الملعب قرب سوق ساللة -٢٠
 . عسكریة للقناصة الصلیبیین باألسلحة القوي والمتوسطة في ساحة االحتفاالت في الرمادي  ضرب ثكنة-٢١
 . واألسلحة الخفیفة  )PKC (  ضرب رتل مشترك صلیبي ومرتد في منطقة الملعب في الرمادي بسالح-٢٢
  .لحة الخفیفةوألس)  PKC( و )  Rpg7(   ضرب موقع العمارة في منطقة الصناعة بأسلحة-٢٣
 . نصب كمین في منطقة حي الشرطة والملعب للمرتدین والعلوج وتم ضرب دوریة راجلة للعلوج في شارع الملعب -٢٤
 .واألسلحة الخفیفة )  Rpg7(  االشتباك مع عمارة القناصة قرب الگراج الموحد في الرمادي بسالح -٢٥
 . إعطابھا إلىادي ، مما أدى بالرمان الیدوي الحراري في الرم" ھمر" اقتحام آلیة صلیبیة نوع -٢٦
  .) PKC( و )  Rpg7(   االشتباك مع دوریة راجلة للصلیبیین في حي األرامل قرب البنزین خانة بسالح-٢٧
 .ر قة بالتصویا في منطقة الثیلة في الرمادي ، والعملیة موثھالك جمیع من كان فیھ بالكامل و أمریكي تدمیر ھمر-٢٨
ون ف ي الرم ادي ، وعن د االش تباك معھ م      ـ ـ لصلیبیین أمام أحدى البیوت التي كان یسكنھا الصلیبی زرعت عبوة ناسفة كفخ ل   -٢٩

 الیق ل ع ن خمس ة ص لیبیین      مقت ل م ا  إل ى  مم ا أدى  یھمنزل الصلیبیون من المنزل ف انفجرت عل   )  PKC( و  )  Rpg7( بسالح  
 . وإصابة الباقین بجروح

 . والعملیة موثقة بالتصویر  ،في الرمادي" دبابة"ة صلیبیة نوع على آلی ) C 5 K(   إطالق صاروخ موجھ نوع-٣٠
 .  )C 5 K(  من نوع العام في الرمادي بصاروخ موجھعلى الشارع " دبابة" إعطاب آلیة صلیبیة نوع -٣١
 .ن لمكاة آلیات تابعة لھم تعمل في ا االشتباك مع الشرطة المرتدة في تقاطع الزیوت حیث كان المرتدون یقومون بحمای-٣٢
 .ملم  ١٢٠ سة الفرسان بقذیفتي ھاون عیار قصف موقع المرتدین في مدر-٣٣
 . إصابة أحد العناصر من الشرطة المرتدة بجروح بلیغة عند مطاردتھ وھو یقود سیارتھ في منطقة الجمعیة في الرمادي -٣٤
 . الخفیفة والمتوسطة سلحةباألملعب في الرمادي ،بة راجلة للحرس الوثني والعلوج  االشتباك مع دوری-٣٥
 .على عربة ھمر في الرمادي )  C 5 K ( إطالق صاروخ موجھ نوع-٣٦
 .في منطقة البو جابر شارع الجزرة )  C 5 K  (بصاروخ موجھ نوع" ھمر" ضرب آلیة صلیبیة نوع -٣٧
 .)  PKC( و )  Rpg7(  القناصة في ساحة االحتفاالت بسالح أبراج ضرب -٣٨
 .ع دوریة راجلة للصلیبیین والحرس الوثني في الملعب سوق ساللة باألسلحة المتوسطة والخفیفة  االشتباك م-٣٩
 . في حي المعلمین في الرمادي  )PKC(  ضرب صھریج وقود للعلوج بسالح -٤٠
 .ھمر على الشارع العام قرب المحافظة  على آلیة صلیبیة نوع  )C 5 K  ( صاروخ موجھ نوعإطالق -٤١
 . ملم ٨٢  قذائف ھاون عیارثالثمرور البلدة قع المرتدین في  قصف مو-٤٢
 . في حي الضباط بالرمادي  وھالك جمیع من كان فیھابالكامل" مدرعة " آلیة صلیبیة نوع تدمیر -٤٣
 . في منطقة الصوفیة قرب الصرف الصحي  أمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھھمرتدمیر  -٤٤
 .ى دوریة راجلة للحرس الوثني في منطقة الوسائل في الرمادي  تفجیر عبوة ناسفة عل-٤٥
 . إعطابھا ومقتل كل من فیھا إلى في الرمادي ،مما أدى  )PKC (  ضرب سیارة للشرطة المرتدة نوع كبش بسالح-٤٦
 . العشرین  في شارع )C 5 K (  نوع من إطالق صاروخ على مقر للقوات الصلیبیة موجھ-٤٧
 . المتطورة باألسلحةفي بدایة شارع الملعب قرب مقبرة الشھداء وذلك  ) F16( ائرة حربیة صلیبیة نوع االشتباك مع ط-٤٨
 . ولم یعرف حجم الخسائر  )PKC (  ضرب سیارة للشرطة المرتدة نوع كبش في شارع المستودع بسالح-٤٩
  .وتم حرق احد األبراج الخفیفة ، واألسلحة)   PKC( و )  Rpg7(   مركز القطانة بسالحأبراج ضرب -٥٠



 

 ١١ 

 .تموز قرب فندق عشتار )١٧(في منطقة تدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ  -٥١
  .) PKC( و )  Rpg7(  ضرب برج في مركز القطانة من جھة الحوانیت بسالح -٥٢
 .جم الخسائر  االشتباك مع دوریة راجلة للصلیبیین في منطقة حي الشرطة ، ولم یعرف ح-٥٣

 
 

#
 

 َحّز رقاِب قیادّیَین في فیلق الغدر ، واثني عشر ناشطًا آخرًا في أماكن متفرقة من مدینة بعقوبة ، وغنم أسلحتھم الشخصیة    -٥٤
 .وعدة سّیارات تابعة لھم ، ومبلغ كبیر من المال 

 .ین لدى القوات الصلیبیة في مدینة بعقوبة  نحر جاسوس-٥٥
 . تنفیذ حكم اهللا في اثنین من أفراد الشرطة المرتدة في منطقة المفرق -٥٦
قیادت قوات حفظ النظ ام ف ي   " في المفرق ، وھو ضابط برتبة مالزم في ما یسّمى " مھدي حسن العزاوي    "  نحر المدعو    -٥٧

 .یة ، وھو من سكنة منطقة العّزات ، وغنم سّیارتھ الشخص" منطقة الكاظمیة 
 .في عدة مناطق من مدینة بعقوبة " بدر "  اغتیال أربعة عناصر من جیش الّدّجال وخمسة عشر ناشطًا بفیلق الغدر -٥٨
 .في منطقة الكاطون ، وھو قادم من جارة السوء إیران " بدر "  تنفیذ حكم اهللا في قیادي في فیلق الغدر -٥٩
 .یع السیطرات التابعة للحرس الوثني في منطقة حي المصطفى ، مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھم  الھجوم ضد جم-٦٠
 ." بدر "  تنفیذ حكم اهللا في ناشطَین في جیش الّدّجال في منطقة المفرق ، وعنصر آخر من فیلق الغدر -٦١
 ." اس دلي عّب"  حز رقبة شرطي مرتد في منطقة المفرق ، وھو من سكنة منطقة -٦٢
" ب در  "  وسالح األنس فة واألحادی ة ض د أكب ر معاق ل فیل ق الغ در        Rpg الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ   -٦٣

 .وجیش الّدّجال في منطقة خان اللوالوة ، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات منھم 
 .دیدة ، بعدما الَذ بالفرار في منطقة بعقوبة الج" بدر "  غنم سّیارة أحد عناصر فیلق الغدر -٦٤
 .وسط بعقوبة ، وغنم مسدس ورّمانة ھجومیة ، ومبلغ من المال " بدر "  تصفیة ثالثة عناصر من فیلق الغدر -٦٥
 . ھالك ثالثة عناصر من الشرطة المرتدة قنصًا في منطقة التحریر -٦٦
ف ي أم اكن متفرق ة م ن والی ة      " بدر " ین من فیلق الغدر  تنفیذ حكم اهللا في ثمانیة ناشطین في جیش الّدّجال ، وخمسة آخر      -٦٧

 ." كلوك " دیالى ، وغنم مجموعة من السّیارات الشخصیة العائدة لھم ، وعدة مسدسات نوع 
 . مقتل أحد عناصر الشرطة المرتدة قنصًا في منطقة تقاطع الملعب -٦٨
 .ع البلدة  مما أسفر عن مقتل وجرح من كان فیھا  استھداف أحد أبراج المراقبة التابعة للجیش الصلیبي في تقاط-٦٩
 . استھداف عربة صلیبیة نوع ھمر بسالح القّناص ، مما أسفر عن مقتل وجرح من كان فیھا -٧٠
 . ملم في منطقة كصیرین ٨٢ قصف أحد أكبر معاقل ومقرات جیش الّدّجال بخمٍس وعشرین قنبرة ھاون عیار -٧١
 . ملم ٦٠ الصلیبي في مرآب بغداد الجدید في منطقة المفرق بست قنابر ھاون عسار  قصف تجمع كبیر لقوات الجیش-٧٢
 . قصف أحد مقرات عّباد الصلیب في منطقة بعقوبة الجدیدة -٧٣
 . ملم ٦٠ قصف تجمعات للقوات الصلیبیة األمریكیة قرب مرآب بغداد الجدید بثالث قنابر ھاون عیار -٧٤
 . ملم ٨٢ بالقرب من منطقة الھویدر بأربع قنابر ھاون عیار  قصف أھم أوكار جیش الّدّجال-٧٥
  .- مرآب بغداد الجدید - ملم على مقر القوات الصلیبیة في منطقة المفرق ٦٠ إطالق أربعة قنابر ھاون عیار -٧٦
 . ملم ٨٢بالقرب من منطقة الھویدر بخمس قنابر ھاون عیار " بدر "  قصف أھم أوكار ومعاقل فیلق الغدر -٧٧
 . ملم ٨٢ بأربع قنابر ھاون عیار - مرآب بغداد الجدید - قصف مقر الجیش الصلیبي في المفرق -٧٨
 . ملم على مقر الصلیبیین في منطقة المفرق ٦٠ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٧٩
 . ملم على تجمع كبیر للصلیبیین في منطقة المفرق ٦٠ إطالق ست قنابر ھاون عیار -٨٠
 . ملم على تجمع كبیر للصلیبیین في منطقة المفرق ٨٢ قنابر ھاون عیار  إطالق أربع-٨١



 

 ١٢ 

 . قنص ثالثة عناصر من الشرطة المرتدة في أماكن متفرقة من مدینة بعقوبة -٨٢
 . استھداف أحد أبراج المراقبة التابعة للقوات الصلیبیة بسالح القّناص ، مما أّدى إلى مقتل وجرح من كان فیھ -٨٣

 
 أِمی ر الم ؤمنین ِف ي    -" حفظھ اهللا " ، والتي أْعَلن َعنھا الّشیخ أبو ُعَمٍر البغدادي  " ُخطة الَكرامة   "  الَعَملیات ِضمن    وَتأتي ھذه 

  - أدام اهللا عزھا َدولِة الِعراق اإلسالمیة
 
 


 
  .تفجیر عبوة ناسفة استھدفت الشرطة المرتدة قرب جامع النبي یونس -١
  .مقتل وجرح عدد من الشرطة المرتدة بینھم ضابط بتفجیر عبوة في حي الوحدة في الموصل -٢
  .قتل جاسوسة تعمل لصالح حرس الردة بمنطقة الكم في العاصمة بغداد -٣
  .قتل عنصر من جیش الدجال في منطقة االسكان ببغداد -٤
 .د ي العاصمة بغدا منطقة االسكان ف من عناصر جیش الدجال فياثنینأسر وقتل  -٥
 
 


 
  .تفجیر عبوة ناسفة على دوریة صلیبیة عند مدخل مطار فرناس -١
  . في منطقة المقدادیة ومقتل وإصابة من فیھاتدمیر ھمر صلیبیة -٢
  . في المقدادیة تدمیر ھمر أمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ-٣
 . ملم ٨٢ بعدد من قنابر الھاون عیار في منطقة دلي عباسقصف مقر القوات الصلیبیة  -٤
 . ملم ٦٠ بعدد من قنابر الھاون عیار قصف مقر القوات الصلیبیة في منطقة بیجي -٥
 ) كراد (  بصاروخ من نوع قصف مقر القوات الصلیبیة في منطقة الصینیة -٦
  ) .C 5 K(  بصاروخین من نوع قصف مقر القوات الصلیبیة في منطقة جلوالء -٧
  .  )C 5 K(  بعدد من صواریخ قصف مقر القوات الصلیبیة في مدینة سامراء -٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ت ل  في مدینة الرمادي ضمن والیة االنبار ، مما أدى ال ى ت دمیرھا بالكام ل ومق   ) سوبر كوبرا(تم بفضل اهللا إسقاط طائرة صلیبیة  
  .م ، وهللا الحمد والمنة ٢٣/٢/٢٠٠٧ھـ الموافق ١٤٢٨ صفر ٥كل من فیھا، وذلك عصر یوم الجمعة 

 
 


 
 األس  لحة اس  تخدام م  ع الق  وات الص  لیبیة وال  روافض م  ن ح  رس ال  ردة ف  ي منطق  ة بھ  رز بمحافظ  ة دی  الى حی  ث ت  م    االش  تباك-١

حی ث ت م تكبی د    )  نحس بھم ك ذلك واهللا حس یبھم    ( استش ھاد اثن ین م ن اإلخ وة     إل ى العملی ة  الرشاشة والقاذفات الصاروخیة وأدت  
 .د والمنة  وهللا الحم ،یعلم حجمھاالعدو خسائر فادحة في صفوفھم لم 

 .  جنوب بغداد المرتدةقتل احد عناصر زمرة الدجال -٢
 . قتل أحد عناصر جیش الدجال في دیالى -٣
 
 
 
 
 



 

 ١٤ 

#
 

قیام أحد أفراد جیش الردة في منطقة الكاطون بمحافظة دی الى ب إعالن توبت ھ أم ام المجاھ دین وك ذلك نش ر منش ورات لعام ة                -٤
 . ج الخاص بالسالح لإلخوة المجاھدین في المنطقةالناس تظھر برائتھ من ھذا المسلك الكفري، بعدھا قام بتسلیم سالحھ والبا

قیام أحد أفراد الشرطة المرت دة ف ي منطق ة الك اطون بمحافظ ة دی الى ب إعالن توبت ھ أم ام المجاھ دین وك ذلك نش ر منش ورات                   -٥
 . المنطقةلعامة الناس تظھر برائتھ من ھذا المسلك الكفري، بعدھا قام بتسلیم سالحھ والباج الخاص بالسالح لإلخوة في 

 .استالم مسدس والمستمسكات الكاملة من أحد الشرطة في مدینة بعقوبة بمحافظة دیالى وذلك بعد توبتھ أمام المجاھدین  -٦
 . بعد توبتھ أمام المجاھدین كلخاصة بحملة من أحد الشرطة في الكاطون بمحافظة دیالى وذلاستالم مسدس والباجات ا -٧
 .اصة بحملة من أحد حرس الردة في الكاطون بمحافظة دیالى وذلك بعد توبتھ أمام المجاھدین استالم مسدس والباجات الخ -٨
 .استالم مسدس والباجات الخاصة بحملة من أحد الشرطة في الكاطون بمحافظة دیالى وذلك بعد توبتھ أمام المجاھدین  -٩
 .ن ھ من تلك الوزارة أمام المجاھدیحبھا توبتاستالم سیارة مدنیة تابعة إلحدى وزارات الروافض بعد أن أعلن صا -١٠

 
 


 

#
 

 . بغدادبارتھ وذلك في منطقة حي الجھاد  قتل احد عناصر جیش الدجال المرتد وحرق سی-١
 . بالقرب من منطقة حي الفرات في بغداد قتل عنصرین من جیش الدجال المرتد والقضاء علیھم وذلك -٢
 .وبفضل اهللا تعالى تم القضاء علیھ وذلك في منطقة الرضوانیة ) نقیب (  تصفیة ضابط برتبة -٣
 . من عناصر جیش الدجال المرتد وقتلھم والقضاء علیھم وذلك في منطقة سلمان باك اثنین تصفیة -٤
 .دة في منطقة سلمان باك  قتل أحد عناصر قوات مغاویر الداخلیة المرت-٥
 . ) ٣٧(  اغتیال جاسوس مرتد یعمل لصالح الجیش الصلیبي وبفضل اهللا تعالى تم قتلھ والقضاء علیھ وذلك في منطقة الـ-٦
 .  وذلك في منطقة حي الجھاد في بغدادوھالكھما على الفور قنص عنصرین من عناصر جیش الدجال المرتد -٧
 .  وذلك في منطقة حي الجھاد في بغداد وھالك اثنین وإصابة الثالثمغاویر الداخلیة المرتدة قنص ثالثة عناصر من قوات -٨
 .  وذلك في منطقة الشرطة الرابعة في بغدادوھالكھ على الفور قنص أحد عناصر قوات مغاویر الداخلیة المرتدة -٩
رت دة وت م بفض ل اهللا تع الى قت ل س تة مرت دین         الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة عل ى تجم ع لعناص ر ج یش ال دجال الم          -١٠

 .د ، وذلك في منطقة المعالف في بغداوجرح أربعة آخرین وھرب الباقین وإعطاب سیارة لھم 
 .د وذلك في منطقة حي الفرات في بغدا مع تجمع لجیش الدجال المرتد وتم قتل ثالثة مرتدین وغنم سالحھم االشتباك -١١
 . الحرس الوثني المرتدة عند ترجلھم من عجالتھم وذلك في منطقة الرضوانیة  الھجوم على دوریة لقوات-١٢
 . ملم وذلك في منطقة المحاویل ٦٠ قصف قاعدة لقوات مغاویر الداخلیة المرتدة بأربعة قنابر ھاون عیار -١٣
 . ملم وذلك في منطقة كركوك ٦٠ قصف قاعدة لجیش اإلحتالل الصلیبي بخمسة قنابر ھاون عیار -١٤
 . ملم وذلك في منطقة السیافیة ٨٢ قصف سیطرة لقوات الحرس الوثني المرتدة بثالثة قنابر ھاون عیار -١٥
 .ببغداد   وصاروخین كاتیوشا ملم٦٠ بأربعة قنابر ھاون عیار جیش الدجال المرتدل  وتجمعات قصف أوكار-١٦
 .ك في منطقة سلمان باك  وذللجیش األمریكي وھالك صلیبي وإصابة اثنین آخرین ھمر لتدمیر -١٨
 .وذلك في منطقة السیافیة  ومقتل وإصابة من فیھا  سیارة بیك آب لقوات مغاویر الداخلیة المرتدةتدمیر -١٩
 . ة  وذلك في منطقة السیافی بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ ھمر للحرس الوثني المرتدتدمیر -٢٠



 

 ١٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

#
 

 . القضاء على عنصرین من عناصر جیش الدجال المرتد وقتلھما وذلك في منطقة الصویرة -١
 . قتل جاسوس مرتد یعمل لصالح قوات الحرس الوثني المرتدة وذلك في منطقة الصویرة -٢
 .یھ وذلك في منطقة المحمودیة  قتل أحد عناصر جیش الدجال المرتد والقضاء عل-٣
 الھج وم باألس  لحة الخفیف ة والمتوس  طة عل  ى س یطرة لق  وات الح رس ال  وثني المرت  دة مم ا أدى بفض  ل اهللا تع الى إل  ى ت  دمیر        -٤

 .السیطرة بالكامل ومقتل سبعة مرتدین كانوا فیھا ولم یخرج منھا أحد من المرتدین ، وذلك في منطقة جبلة 
 .في الیوسفیة ثنین من المرتدین وجرح واحد ا قتل مما أدى إلىقوات الحرس الوثني المرتدة  الھجوم على سیطرة ل-٥
 . قنص أحد جنود قوات الحرس الوثني المرتدة في سیطرة وبفضل اهللا تعالى تم قتلھ فورا وذلك في منطقة الیوسفیة -٦
 .ما في الحال وذلك في منطقة الدورة  قنص عنصرین من عناصر قوات مغاویر الداخلیة المرتدة في سیطرة وقتلھ-٧
 .وذلك بالقرب من منطقة أبو غریب ) طارق (  قصف القاعدة األمریكیة في مطار بغداد بصاروخین من نوع -٨
 . وذلك في منطقة التاجي C5K(  قصف تجمع لجیش الدجال المرتد بصاروخین من نوع -٩
 . الفلوجة وذلك في) كاتیوشا ( وع  قصف قاعدة للجیش األمریكي المحتل بصاروخین من ن-١٠
 . ملم وذلك في منطقة المدائن ٨٢ قصف مقر مشترك لمغاویر لداخلیة وجیش الدجال بأربعة قنابر ھاون عیار -١١
 . بغدادبوذلك في منطقة أبو دشیر  ملم ١٢٠ قصف تجمعات جیش الدجال المرتدة بثالثة قنابر ھاون عیار -١٢
 . بغدادب ملم وذلك في منطقة حي العامل ١٢٠مرتد بثالثة قنابر ھاون عیار  قصف مقر لجیش الدجال ال-١٣
 . بغدادبوذلك في منطقة حي الجھاد  ملم ١٢٠ قصف مقر لجیش الدجال المرتد بأربعة قنابر ھاون عیار -١٤



 

 ١٦ 

 . بغدادبوذلك في منطقة سویب  ملم ٨٢ قصف أوكار جیش الدجال المرتدة بثالثة قنابر ھاون عیار -١٥
 . وذلك في منطقة المحمودیة عیارات مختلفة قنابر ھاون ستةصف مقر لجیش الدجال المرتد ب ق-١٦
 . ملم وذلك في منطقة بلد ٨٣ قصف أوكار جیش الدجال المرتدة بأربعة قنابر ھاون عیار -١٧
 .  )٣٧(  وذلك في منطقة الـات مختلفة قنابر ھاون عیارستةسیطرة للحرس الوثني المرتد ب قصف -١٨
 . ملم وذلك في منطقة الرضوانیة ٦٠ قصف سیطرة لقوات الحرس الوثني المرتد بأربعة قنابر ھاون عیار -١٩
 . ملم وذلك في منطقة المحمودیة ٨٢ قصف قاعدة لقوات الحرس الوثني المرتدة بقنبرتي ھاون عیار -٢٠
 . وذلك في منطقة الفلوجة فیھا ومقتل وإصابة من  سیارة بیك آب تابعة للحرس الوثني المرتدتدمیر -٢١
 .وذلك في منطقة المشاھدة لحرس الوثني ومقتل وإصابة من فیھ  ھمر لتدمیر -٢٢
 .وذلك في منطقة الیوسفیة  وھالك ثالثة مرتدین وإصابة رابعھم  ھمر للحرس الوثنيتدمیر -٢٣
 .للطیفیة ا في منطقة  أربعة صلیبیینمما أدى إلى ھالك للقوات األمریكیة تفجیر عبوة ناسفة على دوریة راجلة -٢٤
 . ببغداد ریةعلى الطریق القدیم في منطقة العام بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ وذلك  ھمر للجیش األمریكيتدمیر -٢٥
 .  حي الجامعة في بغداد– وذلك على الطریق سریع الغزالیة لجیش األمریكيمؤن تابعة ل شاحنة لنقل الإعطاب -٢٦
 . ملم ٨٢ الجویة األمریكیة والتي تقع في منطقة یثرب بثمانیة عشرة قنبرة ھاون عیار عدة البكر قا قصف-٢٧
 . على جسر الصرافیة من جھة الرصافة في بغداد الھجوم على سیطرة للحرس الوثني -٢٨
 .  ببغدادحرس الوثني وھالك جمیع من كان فیھلل زیل إحراق -٢٩
 . ) C 5 K( بلد بصاروخین من نوع في منطقة ضرب سیطرة للوثنیین  -٣٠
 . ببغداد الكرادةفي منطقة  )الحرس الوثني  ( ل بحرس الردةؤوقتل مس -٣١
 .) طارق ( اروخین من نوع ص ب)معقل الصلیبیین والصفویین  ( قصف المنطقة الخضراء -٣٢
 .  في یثربأحد مرتدي الحرس الوثني وھالكھ على الفورقنص  -٣٣
 .  في بغداد یعمل لصالح جیش الدجال الكافرقتل جاسوس مرتد -٣٤

 
 


 
 . مما أدى إلى تدمیر ھمر وھالك جمیع من كان فیھ في الكرمة اشتباك مع دوریة تابعة للحرس الوثني -١
 . في الكرمة تفجیر عبوة ناسفة على دوریة تابعة للقوات الحكومیة -٢
 . في الكرمة یبیة مما أدى إلى إعطابھاتفجیر عبوة ناسفة على دوریة صل -٣
 . تفجیر عبوة ناسفة على دوریة صلیبیة غرب بغداد -٤
 . في الكرمة غرب بغداد تفجیر عبوتین ناسفة على دوریة تابعة للقوات الحكومیة -٥
 . تفجیر عبوة ناسفة على دوریة صلیبیة شمال بغداد -٦
 . في الزعفرانیة ظ النظامتفجیر عبوة ناسفة على دوریة تابعة لقوات حف -٧
 . ) SPG 9(  بصاروخین من نوع قصف مركز شرطة جسر دیالى -٨
 . ملم ٨٢ بعدد من قنابر الھاون عیار قصف قاعدة السیماك الصلیبیة في مدینة الفلوجة -٩
 
 
 



 

 ١٧ 


 
 . یق الموصل ـ ربیعة على طر بالكامل وھالك جمیع من كان فیھاتدمیر شاحنة للقوات األمریكیة -١
 .  على الطریق العام بین الموصل وربیعة بالكامل وھالك جمیع من كان فیھاتدمیر ھمر للقوات األمریكیة -٢
 .تدمیر كاسحة ألغام للقوات األمریكیة على الطریق العام بین موصل ـ تلعفر  -٣
 .تدمیر عربة ھمر وبعبوة ناسفة على الطریق بین الموصل وربیعة  -٤
 .تدمیر صھریج لنقل الوقود للقوات األمریكیة على الطریق العام بین موصل وتلعفر  -٥
 . على الطریق العام بین موصل وربیعة قرب السكك  للجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھتدمیر ھمر -٦
 . على الطریق العام بین موصل وربیعة للجیش الصلیبيتدمیر كاسحة ألغام تابعة  -٧
 . على طریق الموصل وتلعفر  ومقتل وإصابة من فیھ ھمر للقوات األمریكيتدمیر -٨
 .تدمیر مدرعة أمریكیة قرب دورة الیرموك في مدینة الموصل  -٩
 . ب قصف تجمع العدو الصلیبي في مطار الموصل بصاروخ من نوع سنا -١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

مّكَن اهللا تعالى ثّلة من لیوث دولة العراق اإلسالمیة من اعتقال ثمانیة عش ر م ن منتس بي وزارة الداخلی ة ف ي والی ة دی الى، وق د          
جاءت ھذه العملّیة المباركة رّدًا على ما یقوم بھ ھؤالء المرتدون من محاربة أھل السُّـّنة والجماعة، وكان من آخر م ا قام ت ب ھ          

ولذا فإّن دولة العراق اإلسالمیة ُتْمِھُل حكومة  ، "صابرین الجنابي "  األجھزة الخائنة لدینھا وأّمتھا اغتصاب أختنا في اهللا       ھذه
المالكي الكافرة االستجابة للمطالب التالیة خالل مّدة أقصاھا أربٍع وعشرین ساعة من تاریخ إعالن ھذا البیان، وإال فسیتم إقام ة   

 : مُحْكم اهللا فیھ
  .  تسلیم الضّباط الذین شاركوا في الفعلة الشنعاء ضّد أختنا الطاھرة-١
  .  اإلفراج عن جمیع أخواتنا المسلمات من أھل السُّـّنة والجماعة الموجودات في سجون الداخلیة المرتّدة-٢

 .. وهللا العزة ولرسولھ وللمؤمنین ولكن المنافقین ال یعلمون ، واهللا أكبر 
 

ض من خط ة الكرام ة ف ي بغ داد وبقی ة الوالی ات ، وذل ك         " غزوة الث أر للع رض  " المجاھدین في وزارة الحرب أطالق     قرر اإلخوة 
 لستم لي بجنود وال أنا لكم بأمیر حتى ترووا األرض من دم اء الك افرین ، وھ ا   :  بقولھ -نصره اهللا- لنداء أمیر المؤمنین  استجابة

عادل عبد المھدي " رؤوس الكفر والعمالة من أمثال استھدافام الماضیة في بغداد من قد شاھد العالم العملیات المباركة في األی
 العملیات المباركة األخرى ، وتود وزارة الحرب التنبیھ على أن ھذه الغزوة ستستمر ول ن تتوق ف حت ى      إلى، باإلضافِة   " وغیره

 ألفي قتیل ، ألف قتیٍل لكل إلى وجیش الدجال وغیرھم یصل عدد القتلى من القوات الصفویة من الشرطة والمغاویر وِحفظ النظام
 . ونسألھ العون والسداد والتوفیق ، د ت في عرضھا ، واهللا من وراء القصأخت أصیب

 



 

 ١٩ 

َم ن لَّ ْم َیْطَعْم ُھ َفِإنَّ ُھ ِمنِّ ي ِإالَّ َم ِن       َفَلمَّا َفَصَل َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد َق اَل ِإنَّ الّل َھ ُمْبَتِل یُكم ِبَنَھ ٍر َفَم ن َش ِرَب ِمْن ُھ َفَل ْیَس ِمنِّ ي وَ              {: قال تعالى 
اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِدِه َفَشِرُبوْا ِمْنُھ ِإالَّ َقِلیًال مِّْنُھْم َفَلمَّا َجاَوَزُه ُھَو َوالَِّذیَن آَمُنوْا َمَعُھ َقاُلوْا َال َطاَقَة َلَنا اْلَیْوَم ِبَجاُلوَت َوُجنوِدِه َقاَل الَِّذیَن      

  ٢٤٩البقرة}وَن َأنَُّھم مَُّالُقو الّلِھ َكم مِّن ِفَئٍة َقِلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثیَرًة ِبِإْذِن الّلِھ َوالّلُھ َمَع الصَّاِبِریَن َیُظنُّ
 ض ربات المجاھ دین ، ھ اھو الم الكي یس تمر ف ي كذب ھ المفض وح أم ام          اش تداد  الث اني ، وم ع     أس بوعھا فبعد دخول خطة المالكي     

 تصاعدًا ملحوظًا ف ي  -وهللا الحمد-عمًا نجاح الخطة في إلقاء القبض على مئات المجاھدین وقتل مئاٍت آخرین، لكننا نرى  العالم زا 
 في بغداد ، مما -وهللا الحمد- متواصلةاالستشھادیةمستوى عملیات المجاھدین في والیة بغداد من حیث الكم والنوع ، فالعملیات     

 تن امي حال ة الض عف ف ي ق درات الج یش       إلىلم ، وھاھي تقاریر الجیش األمریكي المعلنة تشیر أحرج المالكي و أسیاده أمام العا   
 قاسیًة على التحالف الصلیبي -بإذن اهللا- الھائل للقوات في العراق وأفغانستان ، فھذه السنة ستكون االستنزافالقتالیة ، بسبب   

 تقض ي  - ض من خط ة الكرام ة   - جن ود الدول ة اإلس المیة    إل ى  -هللانص ره ا -في العراق وأفغانستان ، وأن توجیھات أمی ر الم ؤمنین     
 المستمر في المعنویات القتالیة في صفوفھا ، وم ن اهللا  االنھیار حالة الستثماربزیادة الھجمات على القوات الصلیبیة وأذنابھا ،   

  . العون والسداد
 

یمن أعقبھا تنفیذ العملی ة االستش ھادیة الثانی ة ف ي الجان ب      بعد تنفیذ العملیة االستشھادیة على مركز الشیخ فتحي في الجانب األ      
األیسر على مقر قوات البیشمركة في مستش فى الس الم فق دت حكوم ة ال ردة ف ي والی ة الموص ل الس یطرة عل ى المدین ة فق د ھ ز                  

خط ة تج دي نفع ًا فل م     فرسان دولة العراق اإلسالمیة أركانھا مما دفع حكومة الردة إلى فرض حظر للتج وال ولك ن ل م تع د ھ ذه ال       
 تم وز ، وح ي   ١٧یسمع لھا أحد واستمرت الحركة في المدینة، مما دفعھم إلى إلغاء الحظر الحقًا وقد أنتشر األخ وة ف ي من اطق          

  .  وهللا الحمد والمنة، الرفاعي ، واإلصالح الزراعي ، وحي الوحدة ، وحي البكر ودارت اشتباكات عنیفة في ھذه المناطق
 

ب ارك اهللا بھ ا وبرجاالتھ ا    " ن أسوِد الوغى ؛ وفارس من فرسان المیدان ، ولیث من لیوث دولة العراق اإلس المیة   انطلق أسٌد م  
اْنطلق لی  نغمس ف  ، وم  ن ال  ذین كّس  روا بفض  ل اهللا ظھ  ور المرت  دین وأس  یادھم الص  لیبیین ،   " االستش  ھادیین " ، م  ن كتیب  ة " 

ي ساحة األردن في منطقة الیرموك ضمن والیة بغداد ، فكّب ر أخون ا المغ وار    بسیارتھ المفّخخة وسط تجمع آللیات حرس الردة ف     
، وفّج  ر س  ّیارتھ ف  یھم ، ل  یجعلھم حطام  ا ، وینك  ل بأع  داء اهللا أش  د التنكی  ل ، حی  ث أس  فرت العملی  ة المبارك  ة ع  ن مقت  ل وج  رح      

ي الشھداء وأن یجزیھ الفردوس األعلى، وهللا ، نسأل اهللا أن یتقبل أخانا ف تدمیر أكثر من خمس آلیات بالكامل   العشرات منھم ، و   
  .الحمد والمّنة 

 
اْنطلق لی  نغمس بس  یارتھ المفّخخ ة وس  ط مق  ر ق  وات  ف  ، " كتیب  ة االستش  ھادیین " انطَل َق أٌخ َك  ریٌم، ولی  ٌث م ن لی  وِث الح  قِّ م ن    

باركة عن تدمیر أجزاء كبی رة م ن   البیشمركة في مستشفى السالم في حي الوحدة ودمر احد مداخل المقر وقد أسفرت العملیة الم  
 ف ي علّی ین ، وهللا   المبنى ومقتل وأصابتھ عدد كبیر م ن أف راد البیش مركة نس أل اهللا أن یتقب ل أخان ا ف ي الش ھداء وأن یعل ي ُنزل ھُ           

 . ة الحمد والمّن
 

تھ المفّخخ ة وس ط مق ر للح رس     اْنطلق لی نغمس بس یار  ف  ، " كتیب ة االستش ھادیین   " انطَلَق أٌخ َكریٌم، ولیٌث من لیوِث الح قِّ م ن           
 نس أل اهللا أن یتقب ل أخان ا ف ي      سبعة مرتدین وإصابة اثني عش ر آخ رین  الوثني في أطراف تلعفر مما أدى إلى ھدم المبنى ومقتل     
  .الشھداء وأن یعلي ُنزلُھ في علّیین ، وهللا الحمد والمّنة 

 
 لی نغمس بس یارتھ المفّخخ ة داخ ل تجم ع للش رطة       ف انطلق " ش ھادیین  كتیب ة االست " نطَلَق أٌخ َكریٌم، ولیٌث من لیوِث الح قِّ م ن           ا

خمس ة  المرتدین في منطقة البو خلیفة في الشامیة في مدینة الرم ادي ، وق د أس فرت العملی ة الُمبارك ة عل ى قت ل م ا ال یق ل ع ن                
 ، نس أل اهللا أن یتقب ل   ألنص اري ا أس ید  مرتد وجرح العشرات منھم بجروح بلیغة، وقد نفذ ھذه العملیة المبارك ة أخون ا أب و         عشر

 .أخانا في الشھداء وأن یعلي ُنزلُھ في علّیین ، وهللا الحمد والمّنة 



 

 ٢٠ 

 
ف  انطلق " كتیب  ة االستش  ھادیین " م  ن " ب  ارك اهللا ف  ي رجالھ  ا " انطَل  َق ف  ارٌس مغ  واٌر ، وأح  د أبط  ال دول  ة الع  راق اإلس  المیة  

؛ فُقِت َل ج ّراء العملی ة     ن ف ي النج ف ؛ ودّم ر اهللا عل ى یدی ھ جم وع ال ردة       لینغمس بسیارتھ المفّخخة وسط تجمع للشرطة المرت دی    
 بجروٍح بلیغة ،نسأل اهللا أن یتقبل أخانا في الشھداء وأن  أكثر من أربعین آخرین وُأصیَبًامرتد أكثر من خمسة وثالثین    المباركة

  . المّنةوهللا الحمد و یعلي ُنزلُھ في علّیین ، وأن یجعلھ من ورثة جّنة النعیم ،
 

اْنطلق لیكب ر ویفج ر س یارتھ المفخخ ة مس تھدفًا مرك ز       ف  ، " كتیب ة االستش ھادیین   " انطَلَق أٌخ َكریٌم، ولیٌث من لیوِث الح قِّ م ن           
شرطة الشیخ فتح ي ف ي الجان ب األیم ن وق د أس فرت العملی ة المبارك ة ع ن ت دمیر المبن ى المحص ن ت دمیرًا ك امًال ومقت ل ض باط                     

 ت دمیر المرك ز أش تبك المجاھ دون م ع ق وة اإلس ناد الت ي اتجھ ت إل ى موق ع التفجی ر وت م ت دمیر ھم ر ت ابع                 وحراس المركز وبعد 
  .للبیشمركة بتفجیر عبوة ناسفة علیھا ، نسأل اهللا أن یتقبل أخانا في الشھداء وأن یعلي ُنزلُھ في علّیین ، وهللا الحمد والمّنة 

 
 

لی نغمس بس یارتھ المفّخخ ة وس ط مق ر للح رس        ْنطلقف ا ، " كتیب ة االستش ھادیین   "  م ن   انطَلَق أٌخ َكریٌم، ولیٌث من لیوِث الح قِّ       
الوثني في حي السالم في تلعفر مما أدى إلى ھدم المبنى ومقتل وإصابة من فیھ نسأل اهللا أن یتقبل أخانا في الش ھداء وأن یعل ي     

  .ة  وهللا الحمد والمّن، وأن یزوجھ من الحور العین ُنزلُھ في علّیین ،
 
 
 


 
  .كركوك - على طریق موصل ومقتل وإصابة من فیھاقوات البشمركة المرتدةل )بیك أب (  تدمیر سیارة من نوع -١
  .في زیونة تدمیر ھمر للجیش األمریكي بالكامل وھالك ثالثة صلیبیین كانوا على متنھ -٢
  .في زیونةراد تفكیكھا مما أدى إلى تدمیره بالكامل  تفجیر عبوة ناسفة على رجل آلي عندما أ-٣
 .في جانب الكرخ في بغداد   بالكامل وھالك جمیع من كان فیھحرق ھمر صلیبي -٤
  . في منطقة عوینات للجیش األمریكي ومقتل وإصابة من فیھ ھمر تدمیر-٥
  ) .C 5 K( ن من نوع دك مقر المرتدین في قائمقام سامراء بصاروخی -٦
 . في الموصل الرافضیة على طریق أربیل)  غدر ال(عنصر من زمرة تصفیة  -٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢١ 


 

#
 

 .  قتل أربعة عناصر من الشرطة المرتدة وبفضل اهللا تعالى تم القضاء علیھم وذلك على طریق جسر المثنى في بغداد-١
 .د بكار في بغدا قتل أحد عناصر جیش الدجال المرتد والقضاء علیھ ، وذلك في منطقة سبع أ-٢
 . وقتلھ وذلك في منطقة اللطیفیة الجیش األمریكي جاسوس مرتد یعمل لصالح اغتیال -٣
 . قتل أحد عناصر فیلق الغدر المرتد والقضاء علیھ وذلك في منطقة المشاھدة -٤
  . ھمر ولوري تابعة للحرس الوثني المرتد وذلك على طریق جسر المثنى في بغداد الھجوم على عجلة-٥
 األمریكي الصلیبي ت م عل ى إث ره بفض ل اهللا تع الى ت دمیر عجل ة        للجیش الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة على رتل تابع    -٦

 .ر منطقة أبو منیصیلرتل ، وذلك في ھمر بالكامل وقتل جمیع من فیھا وإلحاق أضرار كبیرة ببقیة ا
  .ط السریع في منطقة اللطیفیةوذلك على الختدمیر ھمر أمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ  -٧
  .بغدادب الدورة وذلك في وھالك اثنین من المرتدین وإصابة اثنین آخرین  سیارة بیك آب لقوات مغاویر الداخلیةتدمیر -٨
 . وذلك في منطقة المشاھدة إصابة من فیھ ومقتل واألمریكيلجیش  ھمر لتدمیر -٩
 .تناثر جثث جندیین صلیبیین وجرح خمسة آخرین في منطقة العدوانیة و تفجیر عبوة ناسفة على راجلة لألمریكان -١٠
 . وذلك في منطقة المشاھدة  بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا سیارة بیك آب لقوات مغاویر الداخلیة المرتدةتدمیر -١١
  . وذلك على طریق جسر المثنى في بغداد المرتد بالكامل وھالك جمیع من كان فیھحرس الوثنيل ھمر لدمیرت -١٢
  . وذلك على طریق جسر المثنى في بغداد وقتل سائقھا األمریكيللجیش  شاحنة لنقل المعدات تابعةإحراق -١٣
  . ملم وذلك في منطقة األعظمیة في بغداد٦٠  قصف مركز شرطة مكافحة اإلرھاب المرتدة بأربعة قنابر ھاون عیار-١٤
  . ملم وذلك في منطقة الصلیخ في بغداد٦٠ قصف معسكر لقوات الحرس الوثني المرتدة بخمسة قنابر ھاون عیار -١٥
 . ملم وذلك في منطقة التاجي ٨٢ قصف مركز شرطة التاجي المرتدة بثالثة قنابر ھاون عیار -١٦
 . )كاتیوشا ( وصاروخ  ) C 5 K ( ت الدجال في منطقة سبع البور بثالثة صواریخ قصف مقر وتجمع لمیلیشیا-١٧
  .على تجمعات ومیلیشیات الدجال المرتدة وذلك في منطقة الكاظمیة في بغداد) كراد (  إطالق صاروخین نوع -١٨
  .وذلك في منطقة التمایمة ملم ٨٢جیش الصلیبي بثالثة قنابر ھاون عیار ل قصف مقر ل-١٩
  . بغداد وسطوذلك في) كراد (  قصف مقر وزارة الداخلیة المرتدة بصاروخ نوع -٢٠
 .وذلك في منطقة أبو غریب  ) C 5 K ( ضرب مقر للجیش األمریكي الصلیبي المحتل بصاروخین -٢١
 .وذلك في منطقة الدجیل  ) C 5 K(  قصف مقر لجیش الدجال المرتد بصاروخین من نوع -٢٢
 . لد وذلك في منطقة ب ) C 5 K( وات الحرس الوثني المرتدة بصاروخ  قصف سیطرة لق-٢٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 في منطقة األسود التابعة لقضاء  ) بالك ھوك ( نوع منجنود الدولة یزّفون بشارًة للمسلمین بإسقاط مروحیة صلیبیة أمریكیة
ینة بعقوبة ، ومقتل جمیع من كان فیھا ، بعد اشتباكاٍت عنیفٍة دارت معھم ولیومین متواصلین في مدینة الخالص شمال مد

استخدمت فیھا مختلف أنواع األسلحة ، ولم تستطع قوة كبیرة من جنود الصلیب أن یدخلوا " أعّزھا اهللا " منطقة التحریر 
من الصبر والمصابرة والمرابطة في سبیل اهللا ، وذلك في یومي ، سّطر فیھا المجاھدون أجمل النماذج " بفضل اهللا " المنطقة 

  . ، وهللا الفضل والشكر ٢٠٠٧ / ٢ / ٢٢ و ٢١ ھـ الموافق ١٤٢٨األربعاء و الخمیس الرابع والخامس من شھر ُصَفر 
 

إلفراج عن منتسبي أمھلت دولة العراق اإلسالمیة حكومة المالكي الكافرة أربعًا وعشرین ساعة لالستجابة لمطالبھا لغرض ا
وزارة الداخلیة الثمانیة عشر الذین تّم اعتقالھم في والیة دیالى، ولكن حكومة المالكي كعادتھا في االستھانة بدماء منتسبي 

ولذا فإّن  ، وزاراتھا لم ُتلقي أي أھمّیة لدمائھم، وأبت إال المكابرة فلم ترد بأّي شيٍء على ُمْھلة المذكورة في بیان یوم أمس
محاكم الشرعیة لدولة العراق اإلسالمیة أمرت بتنفیذ ُحْكم اهللا في ھؤالء المرتدین الذین باعوا دینھم بثمن بخس وقاموا ال

أال ترون  : باستحالل دماء وأعراض أھل السُّـّنة والجماعة في العراق، ونقول ألعداء اهللا تعالى من أنصار ھذه الحكومة الكافرة
ئكم، فكیف لكم أن تقوموا بحمایتھم وبذل نفوسكم دونھم، وھم ال یكّلفون أنفسھم حتى مجرد محاولة مدى استھانة أولیائكم بدما

 . وهللا الحمد والمنة ،  نشر فلم التنفیذ قریبًا بإذن اهللاوسیتم  ، التفاوض لغرض اإلفراج عنكم
 

ن أبناء دولة العراق اإلسالمیة في منطقة  اعتقال ثالثین م یوم أمسأعلنت وزارة الداخلیة التابعة لحكومة المالكي الكافرة
بدأت تلجأ إلى اعتقال األبریاء من أھل ، الصقالویة، وإّننا في دولة العراق اإلسالمیة نؤكد كذب الخبر، بل إّن ھذه الحكومة 

 . د ، ومن اهللا العون والّسدا ألمنّیةالسُّـّنة والجماعة لغرض تغطیة الفشل المتكرر للخطة ا



 

 ٢٣ 

 

#
 

 ضد سیطرة الحلیم التابعة للحرس الوثني ، مما أسفر عن مقتل  )RBG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ-١
دي لھم التص" بحمد اهللا " وجرح جمیع من كان فیھا ، وبعدما جاءت لمكان االشتباك عدة عربات نوع ھمر تابعة للوثنیین ، تّم 

 .بكل بسالة ، مما أسفر عن إعطاب عدة عربات ؛ ومقتل وجرح الكثیر منھم 
 . الحكیم رئیس قائمة إئتالف الشر المجوسي في منطقة الجادریة  العزیزعلى مقر عدو" كراد "  إطالق صاروخ نوع -٢
 . تصفیة قیادي بارز في جیش الدجال في منطقة الرشید -٣
 .على أحد مقراتھم جنوب الوالیة " كراد " طة وجرح آخرین منھم ، بإطالق صاروخ نوع  مقتل ستة عناصر من الشر-٤
 . في جنوب الوالیة  للحرس الوثني ومقتل وإصابة من فیھ تدمیر ھمر-٥
 . ملم ١٢٠قصف سیطرة الحلیم بقنبرتین ھاون عیار  -٦
 . مما أسفر عن مقتل وجرح من كان فیھا  البغدادي ،- الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة ضد سیطرة الجنید -٧
 .على أحد معاقل جیش الدجال " كراد "  إطالق صاروخ نوع -٨
 .على أھم وأكبر معاقل جیش الدجال في منطقة أبي دشیر " كاتیوشا " وآخر نوع " كراد "  إطالق صاروخ نوع -٩

 . القضاء على جندي من حرس الردة في سیطرة العدوانیة قنصًا -١٠
 .تصفیة اثنین من عناصر جیش الدجال في جنوب الوالیة  -١١
 . مقتل أكثر من ثالثة جنود من الحرس الوثني ، وإصابة آخرین بجروٍح بلیغة ، باالشتباك معھم قرب منطقة بغداد الجدیدة -١٢
 . تصفیة ثالثة عناصر من جیش الدجال في منطقة الدورة ، وغنم سّیارتھم الشخصیة -١٣
 .في منطقة الدورة ، وغنم سّیارتھ الشخصیة " بدر " د عناصر فیلق الغدر  اغتیال أح-١٤
 . تدمیر أحد أوكار جیش الدجال ، ومقتل ناشطین كانا فیھ وسط منطقة الصویرة -١٥
 . إصابة جندي أمریكي بجروٍح بلیغة قنصًا في منطقة التویثة -١٦
 .صًا  قن٣٧ القضاء على جندیین من حرس الردة في منطقة الـ -١٧
 . مقتل جندي أمریكي قنصًا على الطریق الدولي -١٨
 . قنص جندي وثني في منطقة ھور الرجب -١٩
  ) .٣٧(  في منطقة الـتدمیر ھمر أمریكي بالكامل وھالك ستة صلیبیین كانوا على متنھ -٢٠
 .فة والمتوسطة  ملم ، أعقبھ ھجوٌم علیھم باألسلحة الخفی٦٠ قصف سیطرة الجنید بقنابر الھاون عیار -٢١
 .الوالیة ب دوریٍة راجلٍة لھم مقتل جندي من الحرس الوثني وإصابة آخرین منھم بجروٍح بلیغة ، بتفجیر عبوة ناسفة على -٢٢
 ، وأعقبھ ھجوٌم كثیٌف  )C5 (  نوع من ملم وصاروخ١٢٠ قصف أحد مقرات ومعاقل جیش الدجال بقنبرتین ھاون عیار -٢٣

 . مما أّدى إلى مقتل وجرح العدید منھم )ن ثالث وعشری ( بالمدفعیة
 . إعطاب صھریج أمریكي صلیبي قرب الجسر الرابع على الطریق الدولي -٢٤
ا  مقتل جندي من مخابرات ما یسّمى بوزارة الدفاع وإصابة عدد آخر من عناصر سّیارة رباعیة الدفع ، والتي قد تّم إعطابھ-٢٥

 .بعبوة ناسفة في ناحیة الرشید 
 . ضد سیطرتین للحرس الوثني في منطقتي العدوانیة والحلیم  )RBG( الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقذائف الـ -٢٦
 . ملم ١٢٠ قصف مقر الجیش الصلیبي في منطقة عرب جبور بقنبرتین ھاون عیار -٢٧
 .ظمیة على مبنى ما یسّمى بقوات حفظ النظام في منطقة الكا" كراد "  إطالق صاروخ نوع -٢٨
 . ملم على سیطرة الجمعیة جنوب الوالیة ٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٢٩
سالح األنسفة واألحادیات على مجموعة من المصفحات و ) RBG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ-٣٠

 .تل وجرح من كان فیھا التابعة للحرس الوثني على الطریق السریع ، مما أّدى إلى إعطاب عدة آلیات ومق



 

 ٢٤ 

 . البصرة ، مما أّدى إلى مقتل وجرح من كان فیھا - الھجوم ضد سیطرة للحرس الوثني على طریق بغداد -٣١
 . الھجوم على سیطرات معسكر الرشید الذي یضم القوات الصلیبیة ، مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھم -٣٢
  .في أماكن متفرقة جنوب الوالیةل ، وأكثر من خمسٍة وعشرین ناشطًا معھ  تصفیة قیادي بارز في عصابات جیش الدجا-٣٣
 ضد سیطرة الحلیم التابعة للحرس الوثني ، مما أسفر عن  )RBG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ-٣٤

" بحمد اهللا " للوثنیین ، تّم مقتل وجرح جمیع من كان فیھا ، وبعدما جاءت لمكان االشتباك عدة عربات نوع ھمر تابعة 
 .التصدي لھم بكل بسالة ، مما أسفر عن إعطاب عدة عربات ؛ ومقتل وجرح الكثیر منھم 

 . ملم ١٢٠ قصف أحد أھم معاقل ومقرات جیش الدجال جنوب الوالیة بخمس قنابر ھاون عیار -٣٥
 .ى تدمیر السیطرة وھالك وإصابة من كان فیھا  سیطرة الجسر الثالث على الطریق الدولي ، مما أّدى إلعلى الھجوم -٣٦
 . على الطریق الدولي بین الجسر الثاني والثالث  أمریكیة بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا تدمیر كاسحة ألغام-٣٧
 . الھجوم ضد سیطرة الجسر الثاني على الطریق الدولي ، مما أّدى إلى تدمیر السیطرة وھالك وإصابة من كان فیھا -٣٨
 . مقتل جندي من جنود الحرس الوثني قنصًا في منطقة ھور الرجب -٣٩
 . القضاء على جندي أمریكي قنصًا في منطقة ھور الرجب -٤٠
 . ملم ضد سیطرة الحلیم ٦٠ إطالق قنبرة ھاون عیار -٤١
 .على أحد أكبر أوكار جیش الدجال في منطقة أبي دشیر " كراد "  إطالق صاروخین نوع -٤٢
 . ملم ضد دوریة راجلة للقوات الصلیبیة في منطقة عرب جبور ٦٠ق ثالث قنابر ھاون عیار  إطال-٤٣
 . ھالك جندي أمریكي قنصًا في منطقة ھور الرجب قنصًا -٤٤
 .في منطقة الدورة " بدر "  تصفیة عنصر في جیش الدجال ، وآخر بفیلق الغدر -٤٥

 

#
 

 .في أماكن متفرقة من مدینة الخالص " بدر "  تصفیة تسعة عشر ناشطًا في جیش الدجال ، وتسعة عناصر بفیلق الغدر -٤٦
 . قصف أحد أھم مقرات جیش الدجال في منطقة الخالص -٤٧
 .لص ، وخمسة آخرین بجیش الدجال في مناطق متفرقة من مدینة الخا" بدر "  اغتیال سبعة عناصر بفیلق الغدر -٤٨
 . اغتیال ضابط في الحرس الوثني في منطقة الخالص -٤٩
 . ملم ١٢٠ قصف أحد أوكار ومعاقل جیش الدجال في منطقة حي القادسیة بأربع قنابر ھاون عیار -٥٠
 .قرب خان بني سعد  في منطقة الشیماء" بدر " لغدر  ملم على أھم مقرات فیلق ا٨٢ إطالق خمس قنابر ھاون عیار -٥١
 . ملم على مبنى مدیریة الشرطة المرتدة في منطقة خان بني سعد ١٢٠ق مجموعة من قنابر الھاون عیار  إطال-٥٢
 . تنفیذ حكم اهللا في أحد عناصر جیش الدجال في منطقة خان بني سعد ، وغنم كمیة كبیرة من المال -٥٣
 . ملم ٦٠ قصف مبنى ناحیة خان بني سعد بمجموعة من قنابر الھاون عیار -٥٤
 . إعطاب مدرعة صلیبیة ومقتل وجرح من كان فیھا على طریق المرادیة -٥٥
 .بسالح القناص في منطقة خان بني سعد " بدر "  إصابة أحد الناشطین في فیلق الغدر -٥٦
 . القضاء على جندي من حرس الردة في منطقة خان بني سعد قنصًا -٥٧
 .ي منطقة خّلوف القریبة من منطقة خان بني سعد  مقتل أحد عناصر جیش الدجال ، وإحراق سّیارتھ ف-٥٨
 ملم ، ومجموعة من ٦٠ ، وقنبرتین ھاون عیار  )SPG 9(  ومجموعة من صواریخ الـ  )RBG(  غنم تسع قذائف -٥٩

 .الرّمانات الھجومیة من عصابات جیش الدجال ، بعدما تركوھا ھاربین من جنود الدولة اإلسالمیة في منطقة خان بني سعد 
 . ملم ١٢٠ قصف مبنى مدیریة الشرطة المرتدة في منطقة خان بني سعد بثالث قنابر ھاون عیار -٦٠
 . ملم على سیطرة للحرس الوثني في منطقة خان بني سعد ٦٠ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٦١
 . تموز قرب منطقة خان بني سعد ١٧ نسف أحد أوكار جیش الدجال في منطقة -٦٢



 

 ٢٥ 

 .في منطقة أبي صیدا ضمن منطقة الوقف " بدر "  حكم اهللا في أحد الناشطین في فیلق الغدر  تنفیذ-٦٣
 . إحراق صھریج أمریكي ، ومقتل جمیع من كان فیھ ، بتفجیر علیھ عبوة ناسفة في منطقة الوقف -٦٤
 .یش الدجال في العبارة  ملم على أحد أھم معاقل ج٨٢ ملم ، وثالث أخرى عیار ١٢٠ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٦٥
 . وجرح أكثر من أربعة مرتدین منھم مقتلإلى دى العبارة ، مما أ االشتباك مع قوة من الحرس الوثني والشرطة بالقرب من-٦٦
 .في منطقة الوقف أمریكیة بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا  تدمیر كاسحة ألغام -٦٧
 .یستخدمھ الصلیبیون لتفجیر العبوات الناسفة في منطقة الوقف  تفجیر عبوة ناسفة على الرجل اآللي الذي -٦٨
 . تصفیة أحد عناصر جیش الدجال في منطقة أبي صیدا -٦٩
 . ملم على أحد مقرات جیش الدجال في منطقة العبارة ٨٢ إطالق ثالث قنابر ھاون عیار -٧٠
 .عّبارة قنصًا في منطقة ال" بدر " القضاء على اثنین من عناصر فیلق الغدر -٧١
 . استھداف عصابة من جیش الدجال في منطقة نھر الشیخ بالقرب من العبارة مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھم -٧٢
 . ملم على سیطرة لحرس الردة في منطقة العِظیم ٨٢ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٧٣
 .رس الردة في منطقة العِظیم  ملم على سیطرة لح٨٢ إطالق مجموعة من قنابر الھاون عیار -٧٤
 . ملم ، مما أسفر عن مقتل أكثر من ستة عشر جندیًا ٨٢ قصف مقر الحرس الوثني بسبٍع وعشرین قنبرة ھاون عیار -٧٥
 . تنفیذ حكم اهللا في أحد عناصر الشرطة المرتدة في منطقة العظیم -٧٦
 .وغنم سّیارتھ الشخصیة في منطقة الخالص ، " بدر "  اغتیال أحد عناصر فیلق الغدر -٧٧
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 وھي -" كّللھا اهللا بالسواد "  تفجیر سّیارة مفخخة مركونة بالقرب مبنى السفارة اإلیرانیة و عند بوابة المنطقة الخضراء -٧٨
 .ید منھم  ، مما أسفر عن مقتل وجرح العد-معقل لدولة الكفر والردة 

ئتالف الشر ارئیس قائمة " عبد العزیز الحكیم "  الحكیم  العزیز تفجیر سّیارة مفّخخة مركونة عند بوابة مقر عدو-٧٩
 .المجوسي ، مما أسفر عن تدمیر مدخل المبنى ومقتل وجرح من كان فیھ 

ن قرب منطقة األربعة شوارع التابعة  سیطرة ساحة قحطاعلى ) RBG(  الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة قذائف الـ-٨٠
للحرس الوثني ، مما أّدى إلى مقتلھم جمیعًا ، وإحراق آلیاتھم بالكامل ، ورفع علم الدولة اإلسالمیة في أعلى مكان في المنطقة 

 .، وانتشار المجاھدین في شوارعھا ، وسط تكبیر المسلمین وفرحة المؤمنین 
 . ولفترة طویلة - الذي یضم مروحیات الجیش الصلیبي -امریة وشارع المطار  انتشار جنود الدولة على جسر الع-٨١
 .في منطقة العامریة ، وھو قیادي في جیش الدجال " فالح محمد حسن "  تصفیة المدعو -٨٢
 . استھداف عدد من المروحیات الصلیبیة على طریق المطار الدولي بسالح األحادیة -٨٣
 . جمیع من كان فیھا وھم من استخبارات وزارة الدفاع المزعومة ھالكو  بالكاملع سّیارة رباعیة الدفتدمیر -٨٤
 . مقتل جندیین من حرس الردة في منطقة الغزالیة قنصًا -٨٥
  . أّدى إلى مقتل وجرح عدد منھم مما في منطقة الغزالیةأذنابھم المرتدینن القوات الصلیبیة و االشتباك مع قوة مشتركة م-٨٦
 . وسط الكرخ مر أمریكي بالكامل وھالك ستة صلیبیین كانوا على متنھتدمیر ھ -٨٧
 . االشتباك مع قوة من حرس الردة في جانب الكرخ ، مما أسفر عن إعطاب عدة آلیات ؛ ومقتل وجرح العشرات منھم -٨٨
 . تفجیر عبوة ناسفة ضد عربة للجیش الصلیبي ، مما أسفر عن إعطابھا ، وإصابة من كان فیھا -٨٩
 . سقوط جندیین من حرس الردة ، وشرطي مرتد معھم صرعى بسالح القّناص في جانب الكرخ -٩٠
 . مقتل جندیین وإصابة ثالثة آخرین بجروٍح بلیغة قنصًا في أماكن متفرقة من جانب الكرخ -٩١
 . مقتل شرطي مرتد في منطقة األربعة شوارع قنصًا -٩٢
 .طقة األربعة شوارع  ھالك جندي من حرس الردة قنصًا في من-٩٣



 

 ٢٦ 

 . استھداف طّیارة تجسس بسالح الدفاع الجوي في منطقة الیرموك ، مما أسفر عن إصابتھا ولم تسقط -٩٤
 . إطالق صاروخ قاذفة ضد عربة صلیبیة نوع ھمر ، مما أّدى إلى إعطابھا ؛ ومقتل وجرح من كان فیھا في جانب الكرخ -٩٥
 مع دوریة راجلة للحرس الوثني في منطقة األربعة شوارع ،  )RBG( ـتوسطة وقذائف ال االشتباك باألسلحة الخفیفة والم-٩٦

 .مما أسفر عن ھالك العدید واصابة آخري منھم بجروٍح بلیغة 
 . سیطرة لحرس الردة بالقرب من منطقة األربعة شوارع ، مما أّدى إلى مقتلھم بالكامل ، وإحراق آلیاتھم على الھجوم -٩٧
 . في حي الّداخلیة  للحرس الوثني بالكامل وھالك خمسة مرتدین كانوا على متنھر تدمیر ھم-٩٨
 تفجیر عبوة ناسفة على جندي من الحرس الوثني المرتد في منطقة حي الیرموك ، مما أسفر عن ھالكھ بالحال ولم -٩٩

 .یستطع إخوانھ الصلیبون من جمع أجزاءه النعدامھا بالكامل 
 . مما أسفر عن إحراقھ ومقتل من كان فیھ ة للحرس الوثني في منقطة الیرموكتابع"  لوري " شاحنة نوع تدمیر -١٠٠
 . تدمیر أحد أھم أوكار جیش الدجال وسط الكرخ -١٠١
 . تصفیة خمسة عناصر من جیش الدجال في أماكن متفرقة من الكرخ -١٠٢
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 . في حي الخضراء  علیھسّیارة مفّخخة بتفجیر تدمیر ھمر أمریكي بالكامل وھالك ستة صلیبیین كانوا على متنھ -١٠٣
 . القضاء على جندیین من حرس الردة قنصًا في منطقة الغزالیة -١٠٤
 . مقتل جندي وإصابة باقي أفراد سیطرة الزاویة التابعة للحرس الوثني في منطقة الغزالیة -١٠٥
 . االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة مع الحرس الوثني في سیطرة الزاویة ، مما أسفر عن مقتل وجرح العدید منھم -١٠٦
 . الیرموك ، مما أسفر عن مقتل وجرح من كان فیھا  في منطقة األربعة شوارع في سیطرة للحرس الوثنيعلى الھجوم -١٠٧
 أكثر من أربعة عشر جندیًا منھم ، بتفجیر ثالث عبوات ناسفة على ثالث آلیات  تدمیر ثالث آلیات لحرس الردة ، ومقتل-١٠٨

 .في مناطق حي الداخلیة والیرموك وعلى الطریق السریع 
 . الھجوم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة ضد سیطرة للحرس الوثني في جانب الكرخ ، مما أسفر عن مقتل من كان فیھا -١٠٩
 .ضد إحدى سیطرات الحرس الوثني في منطقة العامریة  ) RBG( ف الـ إطالق مجموعة من قذائ-١١٠
  ).RBG( حة الخفیفة والمتوسطة وقذائف الـحي الجامعة باألسلب بالھجوم على سیطرتھم الكائنة  مقتل جندیین وثنیین ،-١١١

 

#
 

 .للحرس الوثني ، ومقتل جمیع من كان فیھا في منطقة األعظمیة  تدمیر آلیة نوع ھمر تابعة -١١٢
 . مقتل ضابط في الشرطة المرتدة برتبة مقدم ، وسائقھ وتدمیر سّیارتھ الرباعیة الدفع في منطقة الكرادة -١١٣
 . في منطقة جرف النداف  ومقتل وإصابة من فیھ نوع زیل لحمل جنود الحرس الوثني من آلیةتدمیر -١١٤
 . تصفیة أحد عناصر جیش الدجال في حي تونس -١١٥
 .في منطقة الصلیخ " بدر "  تصفیة ناشط في فیلق الغدر -١١٦
 .ریق السریع مقابل منطقة الَكْم  تصفیة أحد الجواسیس والعمالء لصالح الجیش الصلیبي على الط-١١٧
 .األعظمیة  ، وعنصر آخر في منطقة ٦٠٠ اغتیال عنصر بجیش الدجال في منطقة الـ -١١٨
 . تدمیر أحد أھم أوكار جیش الدجال في جانب الرصافة -١١٩
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 . الرصافة ھم قیادي في أماكن متفرقة منصفیة تسعة عناصر في جیش الدجال ، وثمانیة آخرین بفیلق الغدر بین ت-١٢٠
 .سط الرصافة قنصًا ھالك جندي وثني و -١٢١
 .وإعطاب سّیارتھم ذات الدفع الرباعي على شارع النضال آخرین من عناصر الشرطة المرتدة قتل ثالثة وإصابة اثنین  م-١٢٢
 .لقضاء على جندیین من حرس الردة قنصًا في منطقة الصلیخ  ا-١٢٣
 .قتل جندي وثني في ساحة عنتر ، وآخر في منطقة الصلیخ قنصًا  م-١٢٤

 
أمیر " حفظھ اهللا" غزوة الثأر للعرض التي أمر بھا أمیر المؤمنین أبي عمر البغدادي -تأتي ھذه العملیات ضمن خطة الكرامة و

  .دولة العراق اإلسالمیة 
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 .سبع والثالثین وذلك في منطقة ال ملم ٨٢ بثالثة قنابر ھاون عیار  قصف سیطرة تابعة للحرس الوثني المرتد-١
 الخفیفة والمتوسطة مع دوریة تابعة للحرس الوثني المرتد وجیش الدجال المرتد اشتباكًا عنیفًا استمر باألسلحة االشتباك -٢

 .ببغداد ذلك في منطقة المعالف  وتم التصدي لھمو السنة في المنطقة أھللمدة نصف ساعة عندما كانوا یحاولون مھاجمة 
 . اغتیال احد قیادیي جیش الدجال المرتد ممن كان لھم الدور الكبیر في قتل وتعذیب ابناء السنة وذلك في منطقة المدائن -٣
 . وذلك في منطقة المدائن  بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا النظامخرابب تابعة لقوات أ سیارة بیك تدمیر -٤
 .سبع والثالثین في منطقة ال ملم وذلك ٨٢ة تابعة للحرس الوثني المرتد بقنبرتي ھاون عیار  قصف سیطر-٥
 .سبع والثالثین في منطقة ال وذلك وھالكھما على الفور قنص عنصرین من عناصر الحرس الوثني المرتد -٦
 .الثالثین سبع وفي منطقة ال ل وذلك  أمریكیة بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا مدرعةتدمیر -٧
 .سبع والثالثین في منطقة ال وذلك  بالكامل وھالك جمیع من كان فیھمریكي ھمر للجیش األتدمیر -٨
 .سبع والثالثین في منطقة الوذلك  بالكامل وھالك أربعة صلیبیین وإصابة اثنین آخرین مریكي ناقلة جند للجیش األتدمیر -٩

 .سبع والثالثین في منطقة ال وذلك ابة من فیھا ومقتل وإص ناقلة جند للحرس الوثنيإعطاب -١٠
 .سبع والثالثین في منطقة ال سیارتین للمرتدین وقتل خمسة منھم إعطاب إلى أدى الھجوم على دوریة للحرس الوثني مما -١١
  .بغدادوذلك في منطقة الغزالیة في  ملم ١٢٠ بثالثة قنابر ھاون عیار للقوات األمریكیة وأذنابھم قصف مقر مشترك -١٢
  . في بغداداألعظمیةوذلك في منطقة  ملم ٨٢ بثالثة قنابر ھاون عیار وأذنابھممریكي  األ قصف مقر مشترك لقوات-١٣
 . ملم وذلك في منطقة سلمان باك ٨٢ قنابر ھاون عیار بأربعة قصف احد مقرات جیش الدجال المرتد -١٤
 . ملم وذلك في منطقة سلمان باك ٨٢ن عیر  قنابر ھاوبأربعة قصف قاعدة للحرس الوثني المرتد -١٥
 . وذلك على الطریق العام  بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ ھمر للحرس الوثنيتدمیر -١٦
 . وذلك على الطریق العام بالقرب من منشأة القعقاع  ومقتل وإصابة من فیھھمر للحرس الوثنيتدمیر  -١٧
 . ملم وذلك في منطقة یثرب ٨٢ بخمسة قنابر ھاون عیار األمریكي قصف قاعدة البكر الجویة التابعة للجیش -١٨
 .وذلك في منطقة بلد لجیش األمریكي بالكامل وھالك جمیع من كان فیھ  ھمر لتدمیر -١٩



 

 ٢٨ 

 . ملم وذلك في منطقة ٨٢ قصف مقر لجیش الدجال المرتد بقنابر الھاون عیار -٢٠
 . وذلك في منطقة التاجي الصلیبیین من جنود آخرین ربعةأ وقتل ثالثة وجرح أمریكیةاقلة جند  نإعطاب -٢١
  . في المشاھدة وھالكھ على الفورقنص جندي صلیبي -٢٢
  . في بغداد وھالكھ على الفور صلیبي جنديقنص -٢٣
  .وذلك على الطریق السریع ومقتل وإصابة من فیھ األمریكیةتدمیر ھمر للقوات  -٢٤
 . ھدة  بالكامل وھالك جمیع من كان فیھا في المشاینتدمیر سیارة للمغاویر المرتد -٢٥
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  جودة عالیة -دة الحلقة األولى من سلسلة فرسان الشھا/ مؤسسة الفرقان 

 
http://www.w-n-n.com/up/AlFursan.rmvb 

 
  جودة متوسطة-الحلقة األولى من سلسلة فرسان الشھادة / مؤسسة الفرقان 

 
http://ia340914.us.archive.org/3/items/hfgfCV/2.rm 

 
  جودة ضعیفة -الحلقة األولى من سلسلة فرسان الشھادة / مؤسسة الفرقان 

 
http://ia340914.us.archive.org/3/items/hfgfCV/3.rm 

 
  امتداد الجوال -الحلقة األولى من سلسلة فرسان الشھادة / مؤسسة الفرقان 

 
http://ia340914.us.archive.org/3/items/hfgfCV/4.3gp 

 
  جودة عالیة -) عرس الشھداء ( اإلصدار الرائع :: تقدم / :: جــــامع 

 
http://ia310920.us.archive.org/3/items/jaami/ver-sp-sh-hi.rmvb 

 
  جودة متوسطة -) عرس الشھداء ( اإلصدار الرائع :: تقدم / :: جــــامع 

 
http://ia340908.us.archive.org/2/items/alshohadamid/verspshmid.wmv 

 
  جودة ضعیفة -) عرس الشھداء ( اإلصدار الرائع :: تقدم / :: جــــامع 

 
http://ia310920.us.archive.org/3/items/jaami/ver-sp-sh-lo.rmvb 

 
  امتداد الجوال -) عرس الشھداء ( اإلصدار الرائع :: تقدم / :: جــــامع 

 
http://ia310920.us.archive.org/3/items/jaami/ver-sh-mob.3gp 

http://www.w-n-n.com/up/AlFursan.rmvb
http://ia340914.us.archive.org/3/items/hfgfCV/2.rm
http://ia340914.us.archive.org/3/items/hfgfCV/3.rm
http://ia340914.us.archive.org/3/items/hfgfCV/4.3gp
http://ia310920.us.archive.org/3/items/jaami/ver-sp-sh-hi.rmvb
http://ia340908.us.archive.org/2/items/alshohadamid/verspshmid.wmv
http://ia310920.us.archive.org/3/items/jaami/ver-sp-sh-lo.rmvb
http://ia310920.us.archive.org/3/items/jaami/ver-sh-mob.3gp
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  جودة عالیة -رشید البلیدي / قع األمة للشیخ وقفات مع وا/ اللجنة اإلعالمیة 

 
http://ia311542.us.archive.org/3/items/yhgf2W/ak.rmvb 

 
  جودة متوسطة-رشید البلیدي / وقفات مع واقع األمة للشیخ / اللجنة اإلعالمیة 

 
http://ia311542.us.archive.org/3/items/yhgf2W/k2.rmvb 

 
  جودة ضعیفة-رشید البلیدي / ع واقع األمة للشیخ وقفات م/ اللجنة اإلعالمیة 

 
http://ia311542.us.archive.org/3/items/yhgf2W/f3.rm 

 
  امتداد الجوال-رشید البلیدي / وقفات مع واقع األمة للشیخ / اللجنة اإلعالمیة 

 
http://ia311542.us.archive.org/3/items/yhgf2W/fd.3gp 

 
  المنتسبین لما یسمى وزارة الداخلیة المرتدة صور أسرى/ مؤسسة الفرقان 

 
http://www.w-n-n.com/up/sh%20diala.rar 

 
 عالیة -لس شورى المجاھدین تنشر ألول مرةعملیة استشھادیة في تلعفر تابعة لمج

 
http://ia340908.us.archive.org/0/items/tl3afr/tl3fr.mpg 

 
 متوسطة - جاھدین تنشر ألول مرةشورى المة استشھادیة في تلعفر تابعة لعملی

 
http://ia310903.us.archive.org/1/items/miliitary/TallAfar.rmvb 

 
 تدمیر كاسحة ألغام في مدینة الرمادي / منبر أنصار السنة 

 
http://ia340912.us.archive.org/1/items/YTq7a/uha.wmv 

http://ia311542.us.archive.org/3/items/yhgf2W/ak.rmvb
http://ia311542.us.archive.org/3/items/yhgf2W/k2.rmvb
http://ia311542.us.archive.org/3/items/yhgf2W/f3.rm
http://ia311542.us.archive.org/3/items/yhgf2W/fd.3gp
http://www.w-n-n.com/up/sh%20diala.rar
http://ia340908.us.archive.org/0/items/tl3afr/tl3fr.mpg
http://ia310903.us.archive.org/1/items/miliitary/TallAfar.rmvb
http://ia340912.us.archive.org/1/items/YTq7a/uha.wmv
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 تفجیر عبوة ناسفة على ھمر أمریكي في الرضوانیة / منبر أنصار السنة 

 
http://ia340924.us.archive.org/3/items/9ijQWa/m.wmv 

 
 في النباعي ) بالك ھوك ( فیلم إسقاط طائرة صلیبیة من نوع / جیش المجاھدین 

 
http://ia311514.us.archive.org/2/items/ghyt53E/5.rmvb 

 
 شاھد تدمیر إلیة تابعة لقوات المالكي المرتدة / كتیبة درع اإلسالم 

 
http://www.archive.org/download/dowuy/sdrt3.rmvb 

 
 شاھد عملیة قنص جندي مرتد شمال بغداد / كتیبة درع اإلسالم 

 
http://ia340904.us.archive.org/1/items/jsaghjksghjkgjka/Movie.rmvb 

 
 فلم تدمیر نقطة رصد لجیش االحتالل جنوب بغداد / سرایا الدعوة والرباط 

 
http://ia311519.us.archive.org/0/items/sgfsdfgsdy/asd.rm 

 
 ) ھمر ( شاھد تفجیر عبوة ناسفة على عربة صلیبیة من نوع / جیش المجاھدین 

 
http://ia340916.us.archive.org/3/items/jhfhyfguk/03.rmvb 

 
 شاھد قنص جندي من قوات حفظ النظام / جیش المجاھدین 

 
http://ia311502.us.archive.org/0/items/huntin/idolater.rmvb 

 
 دیالى / شاھد فلم إعطاب ھمر أمریكي ومقتل وإصابة من فیھا / جیش الراشدین 

 
http://ia340913.us.archive.org/3/items/prey7/2-26.rm 

 

http://ia340924.us.archive.org/3/items/9ijQWa/m.wmv
http://ia311514.us.archive.org/2/items/ghyt53E/5.rmvb
http://www.archive.org/download/dowuy/sdrt3.rmvb
http://ia340904.us.archive.org/1/items/jsaghjksghjkgjka/Movie.rmvb
http://ia311519.us.archive.org/0/items/sgfsdfgsdy/asd.rm
http://ia340916.us.archive.org/3/items/jhfhyfguk/03.rmvb
http://ia311502.us.archive.org/0/items/huntin/idolater.rmvb
http://ia340913.us.archive.org/3/items/prey7/2-26.rm
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