
 1



 2



٢٠٠٦Q/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

  
  

دين بحرب َضي ِخف شغال المجاه دين وإن ى أرض الراف ائم عل اد الق دامي والجه صراع ال م ال
ضية َض شيات الراف ة والملي دة من جه ة المرت وات الحكومي صليبية والق وات ال روس مع الق

 ،  من جهة أخرى الرافضية) غدر(زمرة  و)حاشا المهدي(الدجال الصفوية المتمثلمة بجيش    
ك                      آان هنالك طرف ثالث      اء ويحي ين يعمل في الخف دعوم من آال الجهت ة وهو م في المعادل

د   ،المؤامرات لعملية تصفية لم يسبق لها مثيل في التاريخ      عملية تصفية ألهم موارد هذا البل
ذا      اق ي إل  الزآية سفكت دمائهم ، ليس نفطًا وال ماء بل طالبًا وعلماء        ،  اريخ في ه ة الت ف عجل

د الحضارات د مه اء وموطن األالبل ة نبي ى العصور المظلم ه الرجوع إل دون ل وعصور  يري
شريرة            التخلف   اتهم ال ة ومخطط ارهم الهدام دأون    ف ،لكي يتمكنوا من بسط أفك ر مايب ان خي ك

ثمن                    _ بالنسبة لهم طبعاً  _به   در ب ا والتي ال تق د التي ذآرناه وارد البل م م هو التخلص من أه
ة دا    ة المنظم وت والجريم بكات الم شر ش اموا بن بكات    فق شأوا ش ات وأن ة الجامع ل أروق خ

ل  ق إستخباراتية رفيعة المستوى مما يدل على إصرار واضح ووضوح في الهدف ف               اموا بقت
اتذة          ى األس اهرة إل ت الظ اء وإنتقل اء والكيمي ذرة والفيزي اء ال دءًا بعلم الم ب و الع الم تل الع

ات من    الجامعيين ومن ثم  إنتقلت إلى صفوف الطالب من أهل السنة وأخيرا إ    غتصاب الطالب
اهللا           وة إال ب ال حول والق ى       ، أهل السنة ايضًا ف والى إل ل واإلختطاف تت ات القت ومازالت عملي

داءات           المراقة   ءدماالويومنا هذا    على أبواب الجامعات مازالت شاهد عيان على واقع أليم ون
ة ال    ا الحبيب ر جامعاتن ذي غم ات ال ر الظلم ن بح اة م وق للنج ب ط تغاثة وطل زال صداه اإلس

ل                      ع المأساة فلنتخي اجر من شدة وق وب الحن يتردد إلى مسامعنا فبلغ الزيل الزبى وبلغت القل
م                ائم         ، بلدا من دون علماء من دون اساتذة من دون طالب عل رون الحال اآلن والعم آيف ت

زون                ين يمي السوداء تبث سمومها وأفكارها الهدامة لبسط نفوذ لن يتم بوجود عقالء ومتعلم
  .. من الباطل فجل أتباعهم هم من اهل الجهل والضاللةالحق

ع                 فوجب علينا اليوم أن نقف وقفة رجل واحد ونحمي عقولنا وعقول أجيال ستأتي بعدنا لترف
ر                       ، راية الحق    ة وآف م العبودي شلنا من وه م وتنت ا الظل ع عن ة لترف ة خفاق د عالي راية التوحي

ن الت         شر دي اليوم سنحميهم              الحاآمية وننطلق دعاًة أحرارًا نن اع المعمورة ف ل بق ى آ د إل وحي
واليوم سننتصر لمن أريقت دمائهم فحمايتهم ونصرتهم هي حماية لنا ولمستقبلنا ولغد واعد    

  ..بإذن اهللا
  اللهم فإشهد.. اللهم أال هل بلغنا
  

   وسلم وصحبِهحمد وعلى آلِهبينا ُمنـَ على لى اُهللاوّص
  

  طـلحـة العراقـي: آتبها
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبيه األمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

  )ِوَياِن َمَثال َأَفال َتَذآَُّروَنمَثُل اْلَفِريَقْيِن َآاَألْعَمى َواَألَصمِّ َواْلَبِصيِر َوالسَِّميِع َهْل َيْسَت(قال تعالى 
د العاصمة                     ات ومعاه ه حال جامع ا وصل إلي راق م ال يخفى على آل متتبع لما يجري في الع
رق الموت                     دي ف ى أي ة عل اء واألساتذة والطلب بغداد من عمليات قتٍل واختطاف وهجرٍة للعلم

ة         يس حكوم ن رئ ر م دعمٍ ُمباش سادًا وب ا ف ت فيه ا وعاث ي إخترقته ضراء  الت ة الخ المنطق
م تخرج          ) المالكي( واألحزاب الرافضية المشارآة حتى تحولت هذه الجامعات من منارات للعل

ى    دعين إل رين والمب اء والمفك ارالعلم ا    أوآ ار يحكمه د أن ص سواد بع حه بال ة موش  مظلم
ة وصارت                      ًا داخل الجامع ك فرع ة يمتل أصحاب العمائم السوداء وصار آل حزب في الحكوم

تنصب فيها فترى البكاء والعويل على أشده في مناسباتهم وخصوصًا في شهر محرم      المآتم  
اقش الموضوع ففرق الموت                 . وآأنها معبد من معابدهم      أما من يتجرأ ويعترض أو حتى ين

ة     ل الجامع ي داخ ل ف م يقت ذا إن ل ذيبًا ه تًال وتع صيره ق ى م ة ليلق اب الجامع د ب اره عن بانتظ
ة                  نفسها آما حدث مع األستاذ     ه في الجامع ه في مكتب م اغتيال ذي ت دليمي وال  الدآتور فالح ال

  ..م مرآى ومسمعٍ  من حراس الجامعةالمستنصرية وأما
ة المستنصرية األستاذ        وم بالجامع ة العل د آلي سور الرياضيات وعمي ا حصل مع بروف أو آم

ن على السور   عبد السميع الجنابي عندما أمر برفع الالفتات والشعارات الرافضية السوداء م          
روافض                       ين الطالب ال ٍة من االحتجاجات ب ٍة عارم ل بموج ذي قوب الخارجي للجامعة األمر ال

ِع رأس من ُيحارب الحسين ،             ) وخصوصًا من طالب فرق الموت     ( ِدُد ِبقط ات ُته وا الفت ورفع
ذا   ن ه بحان اهللا أي دي ا س سين ، واهللا أن   ... في ة الح ي محارب دار تعن ن الج ات م ة الفت إزال

ل حتى وجدت        حسين رضي اهللا عنه بريء من هذه العقول الفاسدة       ال ام قالئ ا هي إال أي ، وم
َسكاآين ،                      ًا بال وٌل طعن ى قارعة الطريق وهو مقت جثة الدآتور عبد السميع الجنابي ملقاة عل
ي     ذه رسب ف وت ه رق الم ن ف ًا م ه ألّن طالب م قتل اتذة ت د األس ؤالء أّن أح ال به ووصل الح

اهللا       فال حول !! مادته وة إال ب غ عدد األساتذة          ، وال ق رة حيث بل ة آثي وقصص وحاالت مماثل
، ولم يأتي هذا التوجه     أستاذًا جامعياً  ٢٥٠تم إغتيالهم إلى اآلن ما يفوق عن      الجامعيين ممن   

م            ادين العل أّن مي ًا ب م يقين دو يعل ٍة صليبية ألنَّ الع من فراغ بل تنفيذًا لمخطط مدروس بمبارآ
ارة التي                    تعتبر منِ أهم   ات الجب رة والطاق ول الني ر من العق اد وأنَّ الكثي  الروافد لميادين الجه

  .قد تخرجت باألمس من هذه الجامعاتتقود دفة الصراع مع المحتل الصليبي وأعوانه اليوم 
ه                 الكي وزبانيت ة خاصة من الم ذرة برعاي أما حاالت االختطاف التي تقوم بها فرق الموت الق

ن  فأصبحت واضحة آوضو ر م ة إختطاف أآث ة وحادث داني وبالجمل شمس للقاصي وال ح ال
ا        ١٥٠ ون شهادات علي نهم يحمل ر م  موظفًا من وزارة التعليم العالي ما عدا المراجعين الكثي

دآتوراه( ستير وال صاريح  ) ... الماج س وت دي بمالب يش المه سمى بج ا ي ذها م ي نف والت
ة    ات الحكومي د البناي ى أح ادوهم إل ة واقت صدر الداخلي ة ال سمى بمدين ا ت ي م ق أن _ ف والح

شيعة            _تسمى بمدينة الغدر     من أمام آل السيطرات الموضوعة في الطرقات ثم أطلق سراح ال
  ..نة فقط لهي خير دليل على آالمنافورًا وبقي الس
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ام                        ة أم ذبون عالني دباغ يك اني وال الكي والطالب ا الم ك أن يخرج علين  واألدهى واألمر من ذل
ين               العالم آله مس    وا إنَّ عدد المختطف سنة ليقول دماء أهل ال بهم       ٢٥تهينين ب ا أغل د حررن  وق

م                    اذا ل ساءل لم ذبهم نت و صدقنا آ ة ول ال عالق سنة ف ويقصدون بالمحررين فقط الشيعة أما ال
  !!تخبرونا من أين حررتم المخطوفين أآانوا في القمر ؟

رق     لذلك فقد إضطر الكثير من أساتذة الجامعات إلى الهجرة ألن       ال ف وائم اغتي ه مشمولون بق
اتهم                 وا بكلي م يلتحق ا ل ة والدراسات العلي الموت وأغلب طالب أهل السنة في الدراسات األولي
ات              سرح وتمرح داخل الجامع سوداء ت ائم ال ة وأصحاب العم ا الجهل لهذا العام الدراسي بينم

رق الموت من   فيه ففأصبحت القلة الباقية من آفاءات أهل السنة في الجامعات سوقًا تصطاد         
  ..تريد من المستضعفين

د         لذلك وبناءًا على ماتقدم فقد قررنا وحفاظًا على دماء أساتذتنا األفاضل وطلبتنا األعزاء وبع
التشاور مع مجموعة آبيرة من الخبراء وأساتذة الجامعات وأولياء أمور الطلبة إلغاء الدوام             

ات ا    د والكلي ات والمعاه ة الجامع ي آاف مي ف ي  الرس ام الدراس ة للع  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ألهلي
داد حصراً      (والتي تقع في العاصمة بغداد حصرًا        ة أسميناها        )نؤآد في العاصمة بغ ، في حمل

  ).حملة النصرة للعلماء والطالب في جامعات بغداد(
ة والمتوسطة    دارس الثانوي ذلك طالب الم داد وآ ر العاصمة بغ ي غي ات ف ا طالب الجامع أم

رار   واالبتدائية في ال  ذا الق شكل    عاصمة بغداد فهم غير مشمولون به دوامهم ب ستمرون ب  وسي
  ..اعتيادي

   :وقرارنا هذا يشمل آل من
  .الجامعات وآل الكليات التابعة لها أينما وجدت في العاصمة بغداد •
  .المعاهد وما يعادلها أينما وجدت في العاصمة بغداد •
  .الكليات األهلية أينما وجدت بالعاصمة بغداد •
  . األساتذة والطالب والموظفين الذين يلتحقون بتلك الجامعات والمعاهدجميع •
  .طالب الدراسات األولية وطالب الدراسات العليا •

ة                  ونمهل طلبتنا وأساتذتنا األفاضل مدة ثالثة أيام ال غير من تاريخ نشر هذا البيان إلنهاء آاف
ًا ون     ًا بات دوام منع ع ال دها يمن ات بع ك الجامع اتهم بتل ذا   متعلق ا صراحة أن من يخالف ه علنه

اء والطالب في                          راق من العلم ة التي ت دماء الزآي م ومشارآًا في ال القرار يعتبر محاربًا للعل
ا                   ة له ة الرافضية وفرق الموت التابع ا للحكوم زامن إعالن    ، الجامعات مناصرا ومعاون ويت

وان اإلعالم من خالل    هذا القرار مع حملة إعالنية آبيرة في العاصمة بغداد يشرف عليها دي        
  ..رات في جامعات ومناطق بغداد آافةتعليق الالفتات ولصق وتوزيع المنشو

شيع             ة ونحن نعلم يقينًا أن هذا القرار سيلتزم به آل الطالب واألساتذة من أهل السنة وآذلك ال
  ..الغير منتسبين لألحزاب العميلة

و            ات وارت داخل الجامع اء      أما طالب فرق الموت التي عشعشت ب اء العلم ى دم  والطالب   ت عل
  ..فلن يروق لها هذا األمر

ذ                 ون لتنفي ه ينطلق اتهم ومن ه لعملي م يخططون في آيف ال وقد أصبحت الجامعات وآرًا آمنًا له
  ..مهمات االختطاف واالغتيال ضد علماء وطلبة أهل السنة
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را   ن اإلج ه م اهم في م عن م ى ربه وا إل وا ويرجع أن يتوب صحهم ب وم نن ا الي ن  وإنن ا ل م فإنن
ن تكون                    ا ول نتهاون بعد اليوم مع آل من تجرأ على قتل العلماء وسيكونون هدفًا مشروعًا لن
م                          ة التي تخطط وترسم له رؤوس العفن م من ال م ومن معه بعد اليوم جامعاتنا مآوى آمنًا له

  ..ال مولى لهمالخطط فواهللا لن نترآهم وسنالحقهم في آل مكان واهللا موالنا و
ا ا ا أيه الم واألستاذ في ة .. لع ا الطالب والطالب ا أيه ى مستوى المسؤولية وال ... ي وا عل آون

ذه األمة            تزهقوا أرواحكم وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وساعدونا آي نحافظ عليكم فأنتم ذخر ه
اد                    م أن االبتع وفيكم األمل ومنكم سينبعث النور ليضيء سنينًا من التخلف والجهل ونحن نعل

اء               عن ميادين ا   ات تخرج العلم ذه الجامع ًا فمن ه ر إيالم اء أآث لعلم واقٌع أليم ولكن قتل العلم
  ..وهم في نفس المكان اليوم يقتلون.. .والمجاهدون 

سلمين   ة الم ى محارب ًا عل م تتوقف يوم ي ل ة المغرضة الت م أن الحمالت اإلعالمي ونحن نعل
ة              صفوية والعميل وات ال ل القن ا من قب د         والمجاهدين ستشن علين ا نري التخلف وأنن صفنا ب  وت

  .الخ...إيقاف عجلة العلم والرجوع إلى الوراء 
شهد                  لكننا نقول أن هذه الخطط مكشوفة وعارية عن الصحة لما أسلف ذآره وأن العالم آله ي

  ..اتهم المأجورة وقادتهم ومراجعهمآذب قنو
ة ون              ابر اإلعالمي ذين يتصدرون المن ل المنصفين ال نهم األساتذة    وهنا نوجه ندائنا لك خص م

م                       رار ألنه ذا الق ل ه اذ مث ررات اتخ ين مب م اليق والعلماء في خارج العراق والذين يعلمون عل
  :عاشوا المأساة أو على احتكاك بها من خالل أقرانهم ونقول لهم

م يصل                    وا أن آالمك راق واعلم داخل الع شارآوا بالكلمة الصادقة والجريئة لنصرة إخوانكم ب
سرنا ويز ا وي ه إلين ل وأعوان د المحت اد فليجاه شارك بالجه ة فمن أراد أن ي ًا وهم دنا حماس ي

و   رئ وه ه الج صادق وطرح ه ال الل آالم ن خ ه م شل مخططات ا ويف ل عن جهادن  واهللا ال يق
  ..بالسالح

ذين                        ه ال اد وأهل اد اإللكتروني ومناصري الجه ى أبطال الجه ديرنا إل دائنا وتق وآذلك نوجه ن
ذا             مرغوا أنوف أعداء اإلسالم    ى ه  في الوحل وقهروا جبروتهم بعد نزاٍل طويل وسيطروا عل

ذهم األول      ة ومنف دين اإلعالمي ة المجاه ق واجه انوا بح ارك فك ضمار المب ع  الم ل م للتواص
  :نقول لهم... العالم 

د بيضتم وجوه إخوانكم                      ارك فق بارك اهللا فيكم وفي جهادآم إستمروا وواصلوا مسيرآم المب
سمع وفضحتم العدو أبشع فضي    د حد    ،  حة حتى صار يترنح من هول ما يرى وي وا عن وال تقف

بل إآتشفوا وإخترعوا األساليب التي تقهر عدوآم آيف ال وأنتم أحفاد            ،معين فيغلبكم عدوآم    
محمد صلى اهللا عليه وسلم فجزاآم اهللا خير جزاء المحسنين ونسأل اهللا عزوجل أن يحشرنا                 

ي  ع النبي ى م ردوس األعل ي الف اآم ف ك  وإي صالحين وحسن أولئ شهداء وال صديقين وال ن وال
  ..رفيقا

  
  وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  جمـاعـة أنـصار السـنة ــ ديــوان اإلعـالم
٢٠٠٦ /١٢ /٥ -١٤/١١/١٤٢٧  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الشيَء ، ه وحدَ زم األحزابَ ـَ، وه  عز جنده أ، و  بده عَ ونصَر ،  وعده دَق صَ ، ه وحده ّل لِ الحمُد

  :وبعْد ..عدهبي َبن ال َنلى َم َع و السالُموالصالُة.. عده َب و ال شيَءبلُهَق
ال َت الىق ا   ( :ع َه ِبَم ِإنَّ اللَّ ْوا َف ِإْن انَتَه ِه َف ُه ِللَّ دِّيُن ُآلُّ وَن ال ٌة َوَيُك وَن ِفْتَن ى ال َتُك اِتُلوُهْم َحتَّ َوَق

  ٣٩:نفالاأل) َيْعَمُلوَن َبِصيٌر

صائل    الصّ  العدوِ فِعتدين و دَ  ْر و المُ   الكفرةِ وجوب قتالِِ اني بِ  الربّ  األمرِ تنفيِذ لِ ستمرارًاإ ليبي ال
ِهِدو َص ِرن ُز ِم أذيال ردةم يم َش، و ِل  ال ف الَحِهرِعتحك واُنُلواِصُي.. ني من دين ِضجاِهكم الُم إخ

اتِ  نفيَذة تَ َنالُس صار أن ماعِةَج ند في    الجُ  ديوانِ شكيالِتَت ة مُ   الجِ  العملي وآ هادي د      ت ى اهللا بع لين عل
ه ونَ ويم آَ  القَ  لى الطريقِ  عَ واصلِة  والمُ  هاِد الجِ ستمرارِِِِِإ وجوِبتيقنين بِ كنة و مُ  ْم المُ خذ األسبابِ أ

  ..ينـمك و الَتزِةحيد للرجوع إلى الِع الَوالطريْق
ات والتي هي حَ            ستعرض لَ ذا نَ ِل ذه العملي اتِ  لُةصيكم جانبا من ه صادرة عَ     البيان وان  ن   ال دي
ا    جوعُ مكن الرُ ، والتي يُ   صادن الحَ ِم) ٣٦ (عدد ال التي تلت ابقة   للفترة السَ  ندالُج سم   ضمن  إليه  ق

  .. الجهادية المعروفةالبيانات في المنتديات
  :ل التاليسلُس الَتنفيذها وفَقسب آلية َتة َحبوَبو العمليات ُم
  العدد  نوع العمليات ت
  ١  يات اإلستشهاديةالعمل ١
  ٤  تفجير السيارات المفخخة عمليات ٢
١٠١  تفجير العبوات الناسفة على  قوات الكفر و الردة ٣
  ٣١  الكمائن و اقتحام المقراتعمليات الهجوم و ٤
  ١٩  دك حصون الكفر و الردة ..عمليات القصف ٥
  ٥١  تنفيذ حكم اهللا تعالى على الجواسيس والمرتدين ٦
  ٢٦  لقنصعمليات ا ٧

  

  ..وهللا العزة و لرسوله و للمؤمنين.. آبرأواهللا 
    وسلم وصحبِهحمد وعلى آلِهبينا ُمنـَ على لى اُهللاوّص

  ةـار السنــ أنصةـماعجفي  دـوان الجنـدي



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  V

 

Þ–í¾a@À@ñ†bé“ng@ãívéi@ò†‹Üa@‘‹y@æà@pa‹“ÉÜa@‹uì@ÞnÔ@@
اني   / ١٨ -١٤٢٧/شوال/ ٢٧ شرين الث م وأس       :٢٠٠٦/ت ام أٌخ لك ع     أسود د من    ق اجرين ببي  المه
وات حرس                        هنفس ر لق ارة عن مق ان هو عب ردة والمك ر وال  رخيصة هللا عزوجل ودك صرح الكف

ا سام      الموصل منطقة الرشيدية في   ب) البشمرآة(الردة   ة طوابق لطالم وهو مبنى مكون من ثالث
رق             د ف ى ي ان   فيه المجرمون المجاهدين وأهل السنة سوء العذاب قبل أن يتم قتلهم عل  الموت فك

انوا                      ا آ رهم جزاءًا بم دك مق شهادية تقطع أوصالهم وت ة إست ذ عملي ل اإلخوة بتفي القرار من قب
ان                  صديقين فك ين وال يعملون فأنبرى أسد هصور همه إرضاء اهللا عزوجل ولقياه شهيدًا مع النبي

وم   صباحًا ٧:٤٠له ذلك وتم التنفيذ في تمام الساعة       ى الق ام    فهجم بسيارته المفخخة عل م ني  وه
ة                        ة البطولي ائج العملي اه وآانت نت ة لقي سأل اهللا في الجن وآبر وفجر فصعدت روحه إلى مبتغاه ن

  ..ب إحصائيات وصلتنا من داخل المقر مرتدًا حس٣٧تدمير جزء آبير من المبنى وقتل 
  ..مدين وإلى جنة الخلد أخانا الكريإلى جهنم وبئس المصير ايها المرت

  

 
@ÛþèXa@‘‹y@æà@†a‡Íi@À@óî‹îŒíÜa@óÕå·@ßbu‡Üa@”ïu@ò‹àŒì@ò†‹Ü@@

داد من          إخوتكم  تمكنَ  :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٢ -١٤٢٧/شوال/ ٢١ ر  األبطال أسود بغ تفجي
ة            إستهدفسيارة مفخخة    دجال في حي الوزيري ر عن       بت تجمعًا لجيش ال العاصمة وأسفر التفجي

  . من عناصر جيش الدجال وهللا الحمد٤قتل 
اني/ ٩ -١٤٢٧/شوال/ ١٨ شرين الث َن :٢٠٠٦/ت وتكم تمك داد  إخ ود بغ ال أس ر األبط ن تفجي م

ر                    إستهدف سيارة مفخخة    ة شمالي العاصمة وأدى تفجي ردة في حي الوزيري ة لحرس ال ت دوري
  . مرتدين آانوا على متنها٤السيارة إلى تدمير آلية للحرس وهالك 

‡Íi@À@óÈbå—Üa@ð¢@ó ‹“Üa@‹–båÈ@æà@†‡È@‹uì@Ë‹—à†a@@
اني/ ٩ -١٤٢٧/شوال/ ١٨ شرين الث َن :٢٠٠٦/ت وتكم تمك داد  إخ ود بغ ال أس ر األبط ن تفجي م

د                    ا فعن شفوا أمره د أن آ ا بع انوا يتوجهون نحوه شرطة آ راد ال ى عدد من أف سيارة مفخخة عل
 بتفجير السيارة التي آانت مرآونة على جانب الطريق في منطقة حي             إخوتكموصولهم إليها قام    

داد وأدى               الصناعة على   الشارع الخدمي بالقرب من طريق محمد القاسم السريع في العاصمة بغ
  .مصرع وجرح عدد من عناصر الشرطةالتفجير إلى 

@ÞnÔS¶bî†@À@óî†a‡Õ¾a@öb›Õi@ò†‹Üa@‘‹y@óÝuaŠ@æà@@@
شرين   / ٣٠ -١٤٢٧/شوال/ ٨ ر سيارة               :٢٠٠٦/االولت الى بتفجي ام إخوتكم األبطال أسود دي ق

ت راجلة حرس الردة وذلك في قرية الهارونية بقضاء المقدادية بالمحافظة حيث       مفخخة إستهدف 
  . من جنود الحرس وهللا الحمد٣تم هالك 



٢٠٠٦W/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

  
†a‡Íi@À@óî‡ïÜa@ð¢@béïÐ@æ·@‹îìbÍà@òŠbï@×a‹yg@@

ر      أسود األبطال    إخوتكم تمكَن :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢٩ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ٨ داد من تفجي  بغ
وب غربي                فإستهدعبوة ناسفة    سيدية جن ة ال ة في منطق ا   العاصمة ت دورية لمغاوير الداخلي  مم

  . من آانوا على متنها وهللا الحمدأسفر عن تدمير سيارة للمغاوير وإحتراقها وقتل جميع
@ì@‹áè@×‹yì@à‡mSoïè@À@æéáÔb @Ûþèì@óïjïÝ–@‡åu@pþÔbä@@@

اني   / ٢٨ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ٧ شرين الث ام إخوتكم ال     :٢٠٠٦/ت شامى في هيت ب      ق ة    ن دمير ناقل ت
وذلك بتفجير عبوة ناسفة شديدة اإلنفجار في حي الجمعية وآانت اإلصابة            صليبية  جنود مدرعة   

ع                    الناقلة  موفقة حيث إنفلقت وإنشطرت      ا أحد سالمًا حيث لقي جمي م يخرج منه ى نصفين ول إل
ر المدرعة       لنفس الرتل     آمين وتمكَن االخوة من نصب   ،  الجنود مصارعهم وهللا الحمد    د تفجي فبع

أوج األولى ونزول الجنود من المدرعة الثانية هجم عليهم اإلخوة            ران القناصة       وعف هم ضربًا بني
ر             ما فقتلوا ماقتلوا وجرحوا     BKCوالـ   م تفجي ل ت اذ الرت جرحوا وفي محاولة دورية أمريكية إنق

دم                   تم ت ك ف م ذل ان له وع همر     لغم ضغط آان قد تم زرعه تحسبًا لقدوم االمدادات فك ة من ن ير آلي
  .ابالكامل وقتل جميع من آانوا على متنه

وال/ ٢٦ اني/ ١٧ -١٤٢٧/ش شرين الث َن :٢٠٠٦/ت وتكم تمك ود إخ ت أس ن  هي ر عم وة تفجي ب
ة            نآبيرة الحجم إستهدفت ناقلة ج     ك في منطق دفع الرشاش الواحد وذل د أمريكية مدرعة ذات الم

د        صابة  المشتل وآانت اإل   ا أسفر عن ت ار           مباشرة مم ا بالكامل وبقيت الن مير المدرعة وإحتراقه
  .مشتعلة فيها لفترة طويلة وشاهدها عدد آبير من أهالي المنطقة

وال/ ٢٤ اني/ ١٥ -١٤٢٧/ش شرين الث َن :٢٠٠٦/ت وتكم تمك ال إخ ي  األبط ت ف ن هي ر م تفجي
سفر عن     وآانت اإلصابة دقيقة مما ا     اإلستراتيجيت رتًال أمريكيًا على الخط      إستهدفعبوة ناسفة   

ت     ث تحول د حي صارعهم وهللا الحم ا م ن فيه ع م ي جمي ل ولق ة بالكام ود أمريكي ة جن دمير ناقل ت
  .الناقلة إلى آومة من الحديد

óïÑïÝÜa@À@μnïÝáÉi@kïÝ—Üa@pbîŠì†@Óa‡éng@@
دة/ ٤ اني / ٢٥ -١٤٢٧/ذوالقع شرين الث ام  :٢٠٠٦/ت وتكمق ال إخ ود األبط وب أس ذ  الجن بتنفي

  :ليبيين في منطقة اللطيفية وآالتاليعمليتين إستهدفت الص
وة ناسفة  • ر عب ا أسفر عن إستهدفتفجي ة مم ة وآانت اإلصابة موفق ة أمريكي ت دوري

 . وهللا الحمدتدمير آلية مدرعة وسقط من فيها بين قتيل وجريح
وة ناسفة  • ر عب صليبيين ت إستهدفتفجي ة لل ة دوري ى إصابة آلي وة إل ر العب وأدى تفجي

 .دون معرفة حجم الخسائرأمريكية من نوع همر 



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  X

 

órî‡y@À@æè†íåu@ÞØ@Ë‹—àì@æî‹áèì@óïjïÝ–@‡åu@óÝÔbä@à‡m@@
تفجير عبوة  بحديثة  أسود   األبطال إخوتكم قام :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢٥ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ٤

ل     ت رتًال أمريكيًا وآانت اإلصابة موفقة حيث تم تدمير ناقلة محمل          إستهدفناسفة    ٥ة بالجنود وقت
  .وهرعت المروحيات إلنتشال القتلى والجرحىوجرح عدد آخر  د الصليبمن جنو

ة        تمكنَ  :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢٢ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ١  من زرع  إخوتكم األبطال أسود حديث
دمير    ا أسفر عن ت ة مم ة أمريكي ى دوري ا عل م تفجيرهم ار وت ديدتي اإلنفج فتين ش وتين ناس عب

 . بداخلهن وهللا الحمدآليتين نوع همر وهالك جميع من آانوا
ÛþèÞ–í¾a@À@μáÙi@ó ‹“Üa@‹–båÈ@æà@jØ@†‡È@‹uì@@@

وتين   من   الموصل   أسود إخوتكم تمكَن :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢١ -١٤٢٧/شوال/ ٣٠ زرع عب
ن   سر م ب االي ي الجان ديات ف ي حي البل ضل اهللا الناسفتين ف م بف ليمان وت امع س رب ج ة ق مدين

ى دو ى عل وة األول ر العب يارة   تفجي دوم س د ق وا وعن وا وجرح دة فقتل شرطة المرت ة لل ة راجل ري
ا                     د م شرطة إلسعافهم تم تفجير العبوة الثانية مما أدى إلى سقوط من فيها بين قتيل وجريح وعن
طة            ة والمتوس لحة الخفيف يهم باألس الهجوم عل وة ب ام اإلخ عافهم ق رى الس ة اخ ت دوري هرع

  .عة مرتدين وجرح عدد آخر وهللا الحمدوالقذائف الصاروخية مما أدى إلى هالك سب
ñ†bà‹Üa@À@béáÔb @Ë‹—àì@óïjïÝ–@óÈŠ‡à@à‡m@@

وال/ ٢٩ اني / ٢٠ -١٤٢٧/ش شرين الث َن :٢٠٠٦/ت وتكم تمك شامى إخ ود الن ن  أس ادي م  الرم
ى             ا أى إل ة الحوز مم ك في منطق صليبية وذل تفجير عبوة ناسفة على دورية للقوات األمريكية ال

  .د بداخلها مصارعهم وهللا الحملقي من آان وبالكاملمدرعة إعطاب 
†a‡Íi@À@ò†a‹ÙÜa@óÕåà@l‹Ô@‘‹¨aì@ó ‹“Üa@æà@jØ@†‡È@‹uì@Ë‹—à@@

داد      األبطال  إخوتكم  تمكنَ  :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٦ -١٤٢٧/شوال/ ٢٥ ر    أسود بغ من تفجي
ردة قرب الجسر                إستهدفعبوتين ناسفتين    شرطة وحرس ال ًا لل القريب  تا دورية للشرطة وتجمع

ى مستهدفة                     وة األول ر العب م تفجي من ساحة األندلس القريب من حي الكرادة في العاصمة حيث ت
د أن تجمع عناصر            سيارة شرطة مما أدى إلى إعطابها وسقط من بداخلها بين قتيل وجريح وبع

ة                  وة الثاني ر العب ام اإلخوة بتفجي ان ق يهم مباشرة   حرس الردة والشرطة حول المك ع   عل ا أوق  مم
  .ديهم نكاية عظيمة حيث سقط عدد آبير منهم بين قتيل وجريح وهللا الحمف

óïäþÕ¨a@À@óïÙî‹àc@‹áè@à‡m@@
وال/ ٢٥ اني / ١٦ -١٤٢٧/ش شرين الث َن :٢٠٠٦/ت وتكم تمك ال إخ ة   األبط ود الحقالني ن أس م

فة       وة ناس ر عب د تفجي ك عن ر وذل وع هم ة ن ة أمريكي دمير آلي تهدفت ي  إس ة ف ة أمريكي ت دوري
  .نهذا ولم يعلم حجم الخسائر البشرية في صفوف الصليبيينية غرب بغداد الحقال

@ÞnÔßìüà@i@Êà@ðäbjÜb @ò‹àS@êa‹y@æà@@ÀÛíØ‹Ø@@
ر    األبطال أسود آرآوك     إخوتكم تمكَن: ٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٥ -١٤٢٧/شوال/ ٢٤ من تفجي

ل       ) مونيكا(عبوة ناسفة على سيارة من نوع الندآروزر         دما آانت تق راد      أعن حد المسؤولين األآ
سر            من زمرة    ساحل األي م    كرآوك   بطالباني وذلك قرب مديرية المرور على جهة ال دمير  حيث ت ت

  .دالسيارة وقتل المسؤول وثالثة من حراسه آانوا بداخل السيارة وهللا الحم



٢٠٠٦Y/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

Óa‡éng@À@öbi‹éÙÜa@‹îŒì@kØíà@†a‡Íi@×‹’@ðÉïi‹Üa@ËŠb’@@
وال/ ٢٤ اني/ ١٥ -١٤٢٧/ش شرين الث ام  :٢٠٠٦/ت وتكمق ال إخ داد  األبط ود بغ تهدافبأس  إس

تم           ه ف موآب وزير الكهرباء بعد ورود معلومات إستخباراتية رفيعة المستوى عن بعض تحرآات
د  ا عن م تفجيره القرب من شارع الربيعي شرقي العاصمة وت ه ب ى طريق وة ناسفة عل زرع عب

شل     مرور موآبه مما أسفر عن إصابة سيارة إصابة مباشرة حيث ش           وهدت سيارات اإلسعاف تنت
  .دجثتين من داخلها وهللا الحم

ï@×a‹yg@òŠb@óÉibmÀ@ðäbjÜb @ò‹àŒ@æà@†a‹Øc@μÜìü¾öb›Ô@Üa@Œì‡@@
دوز     إخوتكمقام  : ٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٤ -١٤٢٧/شوال/ ٢٣ وة     األبطال أسود ال ر عب  بتفجي

وع   ة ن يارة حكومي ى س فة عل ددًاBMWناس ل ع ت تق سؤولي آان ن الم رة  م ن زم راد م ن األآ
  .اوتم حرق السيارة ولم يعلم حال من آان بداخلهفي قضاء الدوز طالباني 

öa‹àb@À@béàby@‹qbåmì@ðÙî‹àc@‹áè@lbÈa@@
وث في سامراء     إخوتكم قام   :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٢ -١٤٢٧/شوال/ ٢١ وة   اللي ر عب  بتفجي

م  صليبي   أسفر عن إعطاب همر      ت دورية أمريكية مما     في منطقة حي الزراعة إستهدف    ناسفة   ول
ذ               م التنفي شكل واضح حيث ت ة ب دام الرؤي يتم معرفة الخسائر البشرية بسبب حظر التجوال وإنع

  .بة المدمرةليًال وفي صباح اليوم التالي شوهدت بقايا من حطام العر
@Ë‹—àU†a‡Íi@×‹’@μÝÐ@ËŠb’@l‹Ô@ò‡m‹¾a@ó ‹“Üa@‹–båÈ@æà@@@

داد      إخوتكم  تمكنَ  :٢٠٠٦/ الثاني تشرين/ ١٢ -١٤٢٧/شوال/ ٢١ ر  من    األبطال أسود بغ تفجي
وذلك بالقرب من شارع فلسطين على الشارع المرتدة تا دورية للشرطة إستهدفعبوتين ناسفتين 

ة دون                ) سابقا( المؤدي لجامعة البكر   ى الدوري ى عل وة األول ر العب م تفجي شرقي العاصمة حيث ت
ذآر  دين مإصابات ت رع المرت د ان ه شرطةوبع راد ال ى ن اف ان  إل ادث مك وة الح ر العب م تفجي ت

شرطة    ٥مما أسفر عن هالك    من العبوة االولى    الثانية التي آانت قد زرعت بالقرب        راد ال  من أف
  . وهللا الحمدوجرح آخرينالمرتدة 

@à‡mì@‹áèò‡èb“¾a@À@käbuc@μÜìbÕ¾@òŠbï@@
وال / ٢١ اني  / ١٢ -١٤٢٧/ش شرين الث وتك  :٢٠٠٦/ت َن إخ ي     تمك صار ف ود األن ال أس م األبط

  :المشاهدة شمال بغداد من تنفيذ عمليتين مبارآتين وآالتالي
ل       ت رتال من السيارات     إستهدفتفجير عبوة ناسفة     • ة تق اولين رباعية الدفع مظلل  أجانب   مق

 .وأدى التفجير إلى تدمير إحدى السيارات ولم يعلم حال من بداخلها
م       إستهدفب الطريق   تفجير عبوة ناسفة تم زرعها على جان       • ت دورية أمريكية وبفضل اهللا ت

 .ا جنود آانوا على متنه٣تدمير آلية نوع همر وهالك 
‘‹¨@‹áè@×a‹ygò†‹Üa@@ÞnÕàì@U@béånà@ôÝÈ@aíäbØ@ÛíØ‹Ø@À@@

وة  أسوداألبطال  إخوتكمقام   :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٠ -١٤٢٧/شوال/ ١٩  آرآوك بتفجير عب
ة  ن األآاديمي القرب م فة ب تهدفإناس ة حي س ت اإلصابة موفق ردة وآان ة لحرس ال م ت دوري ث ت
  .ا وهللا الحمدمن عناصر الحرس آانوا بداخله ٥ إحراق آلية من نوع همر وقتل



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  QP

 

ò†‹Üa@‘‹¨@òŠbï@lbÈg@oî‹Ùm@ßb@@
وال/ ١٧ اني/ ٨ -١٤٢٧/ش شرين الث ام  :٢٠٠٦/ت وتكمق ت   إخ ي تكري وث ف وة اللي ر عب بتفجي

وات    إستهدفناسفة   ًال لق ردة      ت رت شمرآة ( حرس ال ام شمال          )الب ى الطريق الع ك عل ة  الوذل مدين
ة  ت اإلصابة موفق ن  وآان دآروزر وسقط م وع الن ن ن يارة للحرس م اب س ى إعط ث أدت إل حي
  .ح وهللا الحمدبداخلها بين قتيل وجري

¶bî†@À@ŒìŠ‡Ýi@óÕåà@À@μnïÝáÉi@μnïÙî‹àa@æî‹áè@à‡m@@
  :ن تنفيذ عمليتين في منطقة بلدروز وآالتالي ديالى مأسود األبطال إخوتكم تمكَن
وال/ ١٤ اني/ ٥ -١٤٢٧/ش شرين الث ة    :٢٠٠٦/ت ة امريكي تهدفت عرب فة إس وة ناس ر عب تفجي

ا من                         ل من فيه دميرها بالكامل ولقي آ نوع همر مما ادى الى اصابتها اصابة مباشرة حيث تم ت
  .جند الصليب حتفهم وهللا الحمد

شرين الث  / ٤ -١٤٢٧/شوال / ١٣ ر  :٢٠٠٦/انيت وات      تفجي ى همر صليبي للق وة ناسفة عل  عب
  .االمريكية وتم بفضل اهللا تدميرها دون معرفة حال من على متنها

†a‡Íi@l‹Ì@óî‹àbÉÜa@ðy@À@ïÝ–@‹áè@Óa‡éng@@
على تفجير عبوة ناسفة    ب بغداد   أسود قام إخوتكم  :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٣ -١٤٢٧/شوال/ ١٢

وآانت اإلصابة بمنطقة العامرية غرب العاصمة العمل الشعبي   ارع  ش دورية صليبية آانت تجوب   
  . ولم يتسن معرفة الخسائرإصابة جسيمة صليبي همر إلى إصابة مما ادىمباشرة 

Óa‡éngà‹ÙÜa@À@óïÙî‹àc@óîŠì†@ó@@
وة     النشامى أسود الغربية   إخوتكمقام   :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٣ -١٤٢٧/شوال/ ١٢ ر عب  بتفجي

ة         ناسفة في منط    د في الكرم ة البوحم ة    إستهدف ق وات األ  ت دوري ر عن      للق ة وأسفر التفجي مريكي
  .ر وهللا الحمدإصابة آلية من نوع همر دون معرفة حجم الخسائ

óåÈ@À@æéïÐ@æà@Ûþèì@μnïÙî‹àa@μnåyb’@à‡m@@
ده    :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٣ -١٤٢٧/شوال/ ١٢ ة   مّكن اهللا جن دمير   األبطال أسود الغربي  من ت
وة           شاحن ر عب ة أمريكية آانت تسير ضمن رتل أمريكي على طريق عنة الخارجي وذلك عند تفجي

  .م وهللا الحمدت الرتل ولقي من فيها مصرعهإستهدفناسفة 
دمير شاحنة    من   في عنة    األبطال إخوتكم تمكَن :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢ -١٤٢٧/شوال/ ١١ ت

  .اقي السائق ومرافقه مصرعهم وليهاريكية وذلك بتفجير عبوة ناسفة علللقوات األم
@Ë‹—àì@ò‡m‹¾a@ó ‹“Üaì@ò†‹Üa@‘‹¨@æïmŠbï@‹ïà‡mU‡Ýi@À@æî‡m‹à@@@

داد              :٢٠٠٦/االولتشرين  / ٢٩ -١٤٢٧/شوال/ ٧ د شمال بغ ة بل  قام إخوتكم األبطال أسود مدين
  :بعمليتين مبارآتين ضد قوات الردة وآالتالي

فة  • وة ناس ر عب تهدفتفجي رسإس ة لح ة تابع ة  ت آلي دمير اآللي فر عن ت ا أس ردة مم  ال
 .وهللا الحمدآانا بداخلها ومصرع جنديين 

فة   • وة ناس ر عب تهدفتفجي دمير   إس ى ت ضل إل ر وهللا الف شرطة وأدى التفجي يارة لل ت س
 . مرتدين آانو على متنها وهللا الحمد٣السيارة وهالك 



٢٠٠٦QQ/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

paíjÉÜa@vÑm@pbïÝáÈ@óïÕji@ßì‡u@óÑbåÜa@@
  دوخسائر الع  المكان  التاريخ

  مصرع وجرح عدد من راجلة الصليب  البغدادي ــ غرب بغداد
  اصابة همر صليبي دون معرفة الخسائر   ــ هيتاإلستراتيجيالخط 

  تدمير سيارة شرطة وهالك وجرح من عليها  حي الوحدة ــ الموصل
  تدمير وآر لجيش الدجال بعبوة ناسفة

٣٠/١١ 

  مرتد وحدوث اضرارإستهداف بيت عميل 
  تدمير همر عراقي بالكامل ومصرع آل طاقمها ٢٩/١١
٢٨/١١ 

  المقدادية ــ ديالى

  تدمير وآرين لجيش الدجال بعبوات ناسفة
  اعطاب مدرعة صليبية دون معرفة الخسائر  منطقة المفرق ــ ديالى
  تدمير مدرعة صليبية ومقتل وجرح طاقمها  منطقتي الكاطون ــ ديالى

 ٢٧/١١  تدمير آاسحة الغام بالكامل  )آرآوكحويجة ــ (طريق 

  تدمير همر أمريكي ومقتل وجرح من عليه  الطرابلة ــ بين سامراء وتكريت
  تدمير همر صليبي وهالك وجرح طاقمه  قرية االصفر ــ آرآوك ٢٦/١١  تدمير همر عراقي ومصرع آل طاقمه  دور المخابرات ــ الرمادي

   صليبي بكامل طاقمهاتدمير همر  )هيت ــ آبيسة(طريق 
 ٢٤/١١  تدمير ناقلة جند صليبية دون معرفة الخسائر  الطريق العام ــ الرمادي
  اعطاب سيارة شرطة ولم تعرف الخسائر  حي البلديات ــ الموصل
  قتل وجرح من فيهاتدمير مدرعة صليبية وم  منطقة البوسيف ــ الموصل ٢٣/١١  تدمير همر أمريكي ومصرع وجرح من عليه  قرية االصفر ــ آرآوك
  اصابة آاسحة الغام بأضرار  حي الكرامة ــ الموصل

  تدمير همر صليبي دون معرفة الخسائر  هبهب ــ ديالى
  تدمير همر صليبي ومقتل وجرح طاقمه  حي الوحدة ــ الموصل
  اعطاب همر أمريكي ومقتل وجرح من عليه  قرب معهد هيت

٢٢/١١ 

  تدمير شاحنة مؤن صليبية بالكامل  وصلــ الم) البشمانة(طريق بغداد 
   مرتدين٤اصابة سيارة شرطة ومقتل وجرح   حي المنصور ــ بغداد
  اعطاب همر صليبي ولم يعلم حجم الخسائر  الكاطون ــ ديالى

  اعطاب همر أمريكي دون معرفة حال افرادها  )آرآوك ــ بيجي(طريق 
  يبية ولم تعرف الخسائرتدمير مدرعة صل  منطقة الجزيرة ــ ديالى

٢٠/١١ 

  اصابة همر عراقي دون معرفة الخسائر  هبهب ــ ديالى
  تدمير مدرعة ومصرع وجرح من عليها  الشارع العام ــ هيت
   من راجلة جند الصليب٤مصرع   الحي العسكري ــ هيت

 ١٩/١١  اصابة سيارة شرطة دون معرفة حال افرادها  اء المدائنــــقض

  تدمير همر لحرس الردة وهالك وجرح طاقمها قدادية ـ ديالىمنطقة الهارونية بالم
  بأضرار) سترايكر(اصابة مدرعة   حي الوحدة ــ الموصل ١٨/١١  تدمير همر عراقي ومقتل وجرح من عليه  قرية سالمة بالمقدادية ــ ديالى



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  QR

 

  تدمير همر عراقي بالكامل ومصرع آل طاقمه  هبهب ــ ديالى ١٨/١١
  اعطاب همر لحرس الردة دون معرفة الخسائر  ــ الموصل) العربيد(طريق بغداد 

 ١٧/١١  تدمير همر عراقي ومقتل وجرح من فيه  منطقة الرشاد ــ آرآوك
  اعطاب همر صليبي ومقتل وجرح طاقمه  قرية االصفر ــ آرآوك
  تدمير همر لحرس الردة ومقتل وجرح من بها  منطقة الملعب ــ الرمادي

  تدمير همر صليبي ومقتل وجرح افراده  ) ــ بيجيآرآوك(طريق 
  اعطاب همر عراقي ومقتل وجرح من عليه  دور الضباط ــ ديالى

  حرق شاحنة صليبية ولم يبق منها شيء يذآر   ــ هيتاإلستراتيجيالخط 
  اصابة همر صليبي دون معرفة الخسائر  حي السيدية ــ بغداد

١٥/١١ 

  ة ومقتل وجرح من عليهاتدمير سيارة شرط  حي عدن ــ الموصل
 اعطاب سيارة للحرس دون معرفة حال من بها  شارع بغداد ــ الموصل

تدمير همر صليبي تدميرًا آامًال ولقي آل   ةــــثـة حديــمدين ١٤/١١
  طاقمها مصرعهم وتناثرت اشالئهم بالمكان

  تدمير همر صليبي ومقتل وجرح طاقمه  ت ــ هيتطريق اإلسكال ١٣/١١  حرق سيارة شرطة بالكامل ومصرع من عليها  حي سومر ــ الموصل
  تدمير سيارة للحرس ومقتل وجرح افرادها  منطقة البوعجيل ــ تكريت

 ١٢/١١  تدمير همر أمريكي وهالك وجرح طاقمه  حي الوحدة ــ الموصل  اعطاب سيارة شرطة ومقتل وجرح عناصرها

   جنود٤تدمير ناقلة جند صليبية ومصرع   حي الشرطة ــ حديثة
   مرتدين٣تدمير سيارة شرطة وهالك   قرب االآاديمية ــ آرآوك ١١/١١
  اصابة سيارة شرطة دون معرفة الخسائر  حي الكرامة ــ الموصل ١٠/١١
  اصابة سيارة شرطة ولم تعرف الخسائر  حي زيونة ــ بغداد  ٩/١١

  تدمير همر امريكي ومقتل وجرح من فيه  دــــــلـ باءــضق  ٧/١١  راصابة سيارة لحرس الردة ولم تعرف الخسائ  حي العامرية ــ بغداد
  اصابة همر أمريكي دون معرفة الخسائر  القديم) عنة ــ حديثة(طريق 

 اصابة همر عراقي بأضرار ولم تعرف الخسائر  حي الزهراء ــ الموصل
  ٥/١١  مصرع وجرح عدد من راجلة الصليب  منطقة حوران ــ قرب حديثة

  اصابة همر صليبي ولم تعرف الخسائر  دادحي العامرية ــ بغ
   صليبيين٤اعطاب مدرعة سترايكر وجرح   شارع بغداد ــ الموصل
  ٤/١١  اصابة سيارة للحرس ولم تعرف الخسائر  حي المنصور ــ بغداد

  اعطاب همر صليبي ومقتل وجرح من عليه  ةــــيـالنـة الحقـمدين
  تدمير واحراق همر صليبي بكامل طاقمه  قرية االصفر ــ آرآوك  ٢/١١  ليبي ومصرع من عليهتدمير وإحراق همر ص  منطقة البزايز ــ ديالى

  حرق صهريج بالكامل ينقل وقود لقاعدة االسد  تــــــــيـة هـدينـم
  ١/١١  تدمير همر وشاحنة محملة بالعتاد العسكري    ــ هيتاإلستراتيجيالخط 

  يهااصابة سيارة شرطة ومقتل وجرح من عل  حي التأميم ــ الموصل
  تدمير همر لحرس الردة ومصرع آل طاقمه  منطقة البزايز ــ ديالى ٢٦/١٠



٢٠٠٦QS/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

  
@óåÈ@À@âéÉà@Ûbjn’ýaì@ãíva@‡Éi@óy†bÐ@‹÷b‚@μïjïÝ—Üa@‡ïjÙm@@

دة/ ٨ اني/ ٢٩ -١٤٢٧/ذوالقع شرين الث صار   :٢٠٠٦/ت ود األن ال أس وتكم األبط ام إخ وم ق بهج
ة         ا      وإشتباك عنيف مع القوات األمريكية في منطق ة حيث آ دد الجبهات          عن رًا ومتع ًا آبي ن هجوم

ة  إ لحة خفيف اروخية واس ذائف ص اون وق ذائف ه ن ق لحة م واع األس ة أن ه آاف تخدمت في س
رة                  إخوتكم ومتوسطة وآان    دو خسائر آبي دوا الع دناهم أبطاأل اشاوس آّب ا عه في  وفادحة    وآم

ر من        األفراد و  صليب    المعدات حيث تم قتل عدد آبي د ال تم اح       جن م ي د  ل م    و صائهم بالتحدي دمير  ت ت
  . وانسحب إخوتكم سالمين فرحين وهللا الحمدعدد من اآلليات

rî‡y@À@âéÔŠaìŒ@ôÝÈ@ãívéi@μjïÝ–@óÉj@ÞnÔó@@

بعد حملة إعتقاالت آبيرة وحصار مستمر من        :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢٩ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ٨
سيارات              ة وإحراق لل ة حديث ة          قبل القوات األمريكية على مدين ة بربري ة همجي ازل في حمل والمن

ى  ت متواصلة حت ام االنمازال وتكم ق ال إخ اد   األبط ه احف ى مافعل سيط عل رد ب ة آ ة مبارآ بعملي
 من  ٧الصليبية وبفضل اهللا لقي     وا من الهجوم على دورية للزوارق       تمكن حيث   القردة والخنازير 

  .جند الصليب مصارعهم وهللا الحمد
@ßa‰äÿ@ò‹ï@ãbznÔg@‘‹y‹Üa@béïÐ@æà@ÞnÔì@ò†óÕå·ïÜaÍÜa@ó†a‡Íi@À@@@

جوم  الهمن  أسود بغداد    األبطال إخوتكم تمكَن :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢٨ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ٧
ردة     ام سيطرة لحرس ال ة     وإقتح ة الغزالي راق في منطق امع صاحب الب ل ج دة مقاب  غربمتواج

سياراتهم            سيطرة ب وفي الوقت المناسب ترجل اإلخوة          العاصمة حيث قام اإلخوة بالدخول إلى ال
تم                    وا أن ي م يتوقع ذين ل ى عناصر الحرس ال ران أسلحتهم الرشاشة عل من سياراتهم وفتحوا ني
دة سبعة           ة إستمرت لم ًا ودارت معرآ ان الهجوم مفاجئ الهجوم عليهم بهذه الطريقة البطولية فك

دًا                    سيطرة إال واح ع عناصر ال ل جمي اء        من  تمكنَ دقائق فقط أسفرت عن قت رار آاألرنب أثن  الف
  . إلى قواعدهم سالمينإخوتكماإلشتباك وإنسحب 

àb@À@ó ‹“ÝÜ@ójÔa‹à@óÕä@ôÝÈ@|bØ@ãívèöa‹@@

الهجوم    االشاوس   إخوتكمقام   :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢٧ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ٦ أبطال سامراء ب
ذا            ا أدى   على أحد نقاط المراقبة التابعة للشرطة المرتدة حيث بدأ الهجوم بالق صاروخية مم ئف ال

ة       ًا نكاي طة موقع ة والمتوس لحة الخفيف وم باألس اله هج سيطرة وت ن ال ر م زء آبي دمير ج ى ت إل
م          يكن لهم حول وال    مالذين ل المرتدة  مة في صفوف عناصر الشرطة      عظي اء وت وة سوى اإلختب ق

سيطرة بفضل من اهللا                  ر من عناصر ال د انسحب     قتل جرح عدد آبي ذا وق ى  ال  األبط  إخوتكم  ه إل
  .ن وهللا الحمدقواعدهم سالمي



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  QT

 

¶bî†@À@‹î‹znÜa@óÕåà@ËŠaí’@À@çì‡èba@âÙmí‚fi@Šb“näaì@óØŠbjà@pbávè@@
دة/ ٤ اني / ٢٥ -١٤٢٧/ذوالقع شرين الث ام ٢٠٠٦/ت وتكم ق صار   إخ ود األن ال أس ذ األبط  بتنفي

ة في حي التحري     إستهدفهجوم محكم ومباغت    الى الكائن ر وإستخدم   مديرية شرطة محافظة دي
 عناصر  ة والمتوسطة والقذائف الصاروخية وتم قتل وجرح عدد من  ففي الهجوم األسلحة الخفي  

  .الشرطة وهللا الحمد
ا  ام آم وتكمق ة       إخ ة والفرق اوير الدخلي ة لمغ ة تابع يش متحرآ ة تفت ى نقط ت عل وم مباغ  بهج

ل العشرات من               سنة في      الخامسة من حرس الردة والتابعة لجيش الدجال والمتورطة بقت  أهل ال
ة                  ى الهوي سنة عل ال أهل ال وم بإعتق أن النقطة تق د ب المدينة وتم الهجوم بعد ورود معلومات تفي

ب  دونفه راخهم     المجاه وى ص سمع س م ي ة ول لحة الرشاش ران األس ن ني ل م ا بواب  وأمطروه
  . يتم معرفة عدد القتلى أو الجرحىوعويلهم بعد أن سكتت نيران أسلحتهم ولم

دجال            إخوتكمقام  وبعد يوم    وبين من عناصر جيش ال  باإلنتشار في منطقة التحرير بحثًا عن مطل
ر عون وسند                      انوا خي ذين آ ة ال وتم نصب السيطرات والتدقيق في الهويات بمعاونة أهل المنطق

ام        ة ق از المهم د إنج رمين وبع ة والمج ن القتل ة م ر المدين دين لتطهي وتهم المجاه وتكمإلخ  إخ
  .وهللا الحمدسالمين هم بالعودة إلى قواعد

@ÞnÔSò‹î§a@óÕåà@À@μïjïÝ–@@@
الى من الهجوم       أسود األبطال إخوتكم تمكَن :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢١ -١٤٢٧/شوال/ ٣٠ دي

 من ٣على دورية للقوات الصليبية باالسلحة الرشاشة والقاذفات الصاروخية وبفضل اهللا تم قتل            
  . اقوال شهود عيانافراد الدورية وتم التأآد من قتلهم حسب

jïÝ—Üa@ó–båÕÝÜ@ÊÔíà@ôÝÈ@pbéj§a@†‡Énà@ãívèñ†bà‹Üa@À@μï@@
ة  أسود  األبطال إخوتكم قام   :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٨ -١٤٢٧/شوال/ ٢٧  بقصف أحد     الغربي

صوفية            ة ال ادي  المنازل الذي تتخذه القوات األمريكية الصليبية مواقعًا للقناصة قرب منطق بالرم
د                   ا أص  C5Kريخ من طراز     بعدد من الصوا   دمير جزء من البيت وبع م ت ة حيث ت دفها بدق بت ه

 بالهجوم على المقر بالقذائف الصاروخية واألسلحة المتوسطة وآان الهجوم          إخوتكمالقصف قام   
دمًا                  تمكنمزلزًال حيث لم ي    م مبنى مه ارآين وراءه سحاب اإلخوة ت  الصليبيون من الرد إال بعد إن

  .دى وهللا الحموعدد من القتلى والجرح
@‹áè@×a‹yg@ïÝ—Üa@béáÔbiØ‹Ø@ÀÛí@@

وال/ ٢٧ اني/ ١٨ -١٤٢٧/ش شرين الث ام : ٢٠٠٦/ت وتكمق ال إخ ود  األبط الهجوم أس وك ب آرآ
دمير آلي    تمكنَ على دورية أمريكية بقنبلة حرارية في قضاء الحويجة و        وع    اإلخوة من ت ة من ن

  .دمن بداخلها وهللا الحمقتل همر وإحراقها بالكامل و
@‡É@i@çb‚@ôÝÈ@ßbu‡Üa@ò‹àŒ@†a‹Ða@æà@Š†bÌ@ãív@ñ‡—nÜa@@

أسود ديالى من التصدي      األبطال إخوتكم تمكَن: ٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٨ -١٤٢٧/شوال/ ٢٧
ة الرسول بخان بني              ى قري ادر عل د هجومهم الغ ك بع لعناصر زمرة جيش الدجال الرافضي وذل

اتهم ال          ة والمتوسطة        سعد حيث هَب إخوتكم األبطال بقاذف صاروخية واسلحتهم الرشاشة الخفيف
  .وبفضل اهللا تم دحرهم خائبين دون معرفة حجم الخسائر البشرية في صفوفهم



٢٠٠٦QU/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

@ÞnÔì@ÞàbÙÜbi@ó ‹“ÝÜ@óîŠì†@à‡mQRÞ–í¾a@À@ãívéi@bï ‹’@@@

وال/ ٢٣ اني / ١٤ -١٤٢٧/ش شرين الث دى    : ٢٠٠٦/ت أّن إح د ب ات تفي دما وردت معلوم عن
وم يو دوريات تق ور ال ي حي الزه ي دورة المحروق ف سيطرات ف ًا بنصب ال ة الموصلمي   بمدين

تفض       سلمين إن ن الم زل م اء الع ال األبري وم بإعتق وتكموتق صار   إخ ود األن صرة  أس وا لن وهب
فقاموا بزرع ثالثة عبوات ناسفة على جانب الطريق في    ال منًا على أحد   المسلمين فهذا واجبهم    

ثالث وآانت               المكان الذي ينصبون فيه سيطرات     وات ال ر العب م تفجي  الموت وعند قدوم الدورية ت
 من سيارات الدورية فسقط عدد من عناصر        ٣إصابات دقيقة حيث اسفرت التفجيرات عن تدمير        

ة رجل واحد                         يهم هجم وا مصيرهم فهجم اإلخوة عل م يلق الشرطة وهللا الحمد ولكن هنالك بقية ل
د   اد   ١٢ير فقتلوا آل عناصر الدورية وهم على أقل تق ى قواعدهم سالمي   إخوتكم  شرطيًا وع ن  إل

  .فرحين وهللا الحمد
@ÞnÔT@@ò†‹Üa@‘‹y@‹–båÈ@æàiÿa@þÜbi@ï@Àî‹Ìíick@@

ن اهللا     :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٣ -١٤٢٧/شوال/ ٢٢  من الهجوم     أسود ابوغريب    إخوتكم مّك
ى ش                 دين عل ا المرت سكالت في     على مقر لحرس الردة وهو عبارة عن عمارة يتحصن فيه ارع ال

ل   ر وقت ى داخل المق سلل إل م الت ث ت ًا حي وم مباغت ان الهج ات وآ ة خرناب ًا ٤منطق دين طعن  مرت
  .دبالسكاآين ومن ثم اإلشتباك معهم باألسلحة الخفيفة وإنسحب اإلخوة بسالم وهللا الحم

@Ë‹—àTa@æà@Í¾÷a‡¾a@À@ßbu‡Üa@”ïuì@‹îìbæ@@

ة      أسود إخوتكمقام  : ٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٣ -١٤٢٧/شوال/ ٢٢  المدائن بالهجوم على دوري
ة لعناصر جيش ال                    داي وسيارة تابع  دجالمكونة من سيارة تابعة لمغاوير الداخلية من نوع هون

اليبو   وع م ن ن فروليت(م لحة     ) ش ران األس ن ني ل م قهم بواب م رش ث ت امع حي ن الج القرب م ب
  .دمنين وهللا الحم بسالم آإخوتكم عناصر منهم وإنسحب ٤الرشاشة فتم قتل 
@Ë‹—àQV¶bî†@À@çí bÙÜa@óÕå·@kïÝ—Üa@‡åuì@ò†‹Üa@‘‹y@æà@@@

وال/ ٢٢ اني/ ١٣ -١٤٢٧/ش شرين الث ن اهللا  :٢٠٠٦/ت وتكممّك ة   إخ ي منطق صار ف ود األن أس
ة     القوات األمريكية وحرس الردة      علىالهجوم  الكاطون بمحافظة ديالى من      بعد مداهمتهم للمنطق

ل                 حيث قام المجاهدون ب    ردة وقت اإلشتباك معهم وآانت الحصيلة بفضل اهللا حرق همر لحرس ال
ل                 ١٠ما يقارب    صليبية ومقت وات ال صليب       ٦ من حرس الردة وحرق همر آخر للق ود ال  من جن

  . وهللا الحمد آخرين٣وجرح 
ò†biaóî‹àbÉÜa@Öî‹ @ôÝÈ@pí¾a@×‹ÑÜ@óÉibm@ò‹ï@@@

بمتابعة إحدى   األبطال أسود األنصار     كمإخوتقام   :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢ -١٤٢٧/شوال/ ١١
سفارات         السيطرات الليلة التي آانت تقف بشكل يومي على طريق العامرية السريع تحت جسر ال
سحاب  ال واإلن وم باإلعتق ط وتق يَال فق أتي ل ا ت ا حيث أنه د اإلشتباه بأمره ك بع داد وذل ي بغ غرب

ال             فتمت مراقبتها وتبين أنها تتحرك بإمرة فرق الموت التا         دأ لإلخوة ب م يه دجال فل بعة لجيش ال
وهم يرونها تقوم باإلعتقال اليومي فقاموا بالهجوم عليها باألسلحة الرشاشة وتم وهللا الحمد قتل       

  .ن سالمين فرحيإخوتكم وانسحبوجرح جميع أفراد سيطرة الموت 



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  QV

 

pa‹Õ¾a@ãbznÔaì@æ÷báÙÜaì@ãíva@pbïÝáÈ@óïÕji@ßì‡u  

  خسائر العدو  لمستخدمةا األسلحة  الهدف  التاريخ

التصدي لعملية انزال جوي  ٢٦/١١
احباط العملية ومصرع   BKCأسلحة   امريكي بمنطقة بزايز بديالى

  عدد منهم وفرار آخرين

مقرات جيش الدجال الرافضي  ٢٥/١١
  بمنطقة التحرير في ديالى

BKCسلحة خفيفة وا
  RBGوقذائف 

تهديم المقرات وإحراقها 
  رغةحيث وجدها االخوة فا

أوآار جيش الدجال في منطقة  ٢٤/١١
  نهر االمام في المقدادية

  أسلحة خفيفة
  BKCوأسلحة 

اصابات جسيمة باألوآار 
  دون معرفة حجم الخسائر

أوآار جيش الدجال في منطقة  ٢٣/١١
  نهر االمام في المقدادية

  أسلحة خفيفة
  اصابات جسيمة باألوآار  BKCوأسلحة 

  التصدي لزمرة الدجال
  على السواجن بخان بني سعد

BKCسلحة خفيفة وا
  دحرهم خائبين بفضل اهللا  RBGوقذائف 

مداهمة بيوت ضباط في جيش 
الردة والشرطة العميلة وجيش 
الدجال في الكاطون والمجمع 
  الصناعي بمحافظة ديالى

---------  

أسر ابن أخ احد الضباط 
لغرض التحقيق ولم يوجد 
اي احد من الضباط بسبب 

  وبهم وذويهمهر

٢١/١١ 

  مقر التدخل السريع
  بمنطقة المفرق وسط بعقوبة

BKCسلحة خفيفة وا
   مرتدين٣هالك   RBGوقذائف 

  آاسحة الغام ١٦/١١
  اصابتها ومقتل  C5Kصاروخ   بحي سومر في مدينة الموصل

  وجرح من على متنها

بناية يتحصن فيها حرس الردة   ١٤/١
  بمنطقة خرنابات في أبوغريب

BKCوسلحة خفيفة ا
  لم تعرف الخسائر البشرية  RBGوقذائف 

  طائرة تجسس مسيرة ١٢/١١
  اسقاطها بفضل اهللا  ---------  بمنطقة الناظري في الدجيل

  رتل امريكي ١٠/١١
   بيجي-على طريق موصل

  BKCأسلحة 
  C5Kو صواريخ 

  وقوع اصابات
  مباشرة لم يعلم حجمها

  أسلحة خفيفة سيطرة عنة الصليبية الرئيسية  ٦/١١
  BKCوأسلحة 

  هالك جنديين
  وجرح عدد غير معلوم

  موقع لحرس الردة
  بحي الرسالة في ابوغريب

  أسلحة خفيفة
  BKCوأسلحة 

  وقوع اصابات
صد توغل لجيش الدجال في   ٢/١١  لم يتم التعرف على حجمها

  خان بني سعد في ديالى
  أسلحة خفيفة

  BKCوأسلحة 
قتل عدد آبير منهم وفرار 

  الباقين

٣٠/١٠ 
آر لجيش الدجال بعد انفضاح و

امره وقيامهم بإخالءه في 
  منطقة التحرير بمحافظة ديالى

اسلحة خفيفة 
 BKCو

  RBGوقذائف 

 بينهم مسؤول آبير ٨قتل 
   سيارات٤وحرق 

  وشاحنة بما فيها من اثاث



٢٠٠٦QW/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

 
@Šbjäÿa@ÆÐb«@oïi@Ò—Ô@iTÒ÷a‰Ô@@çìbè@@

ن اهللا   :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٢٤ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ٣ ادي    أسود  األبطال  إخوتكم   مّك من   الرم
ار                    ذائف هاون من عي ة ق ار بأربع زل     ٨٢قصف بيت المرتد مأمون محافظ األنب م اصابت المن مل

ى والجرحى في                      ه وسقوط عدد من القتل ى حدوث إصابات في بيت ا أدى إل إصابات مباشرة مم
ا ل   ه آماقلن ول ل د ونق اعة المرت ت س ن حان م تك د ول ه وهللا الحم رارًا صفوف حراس ره م ه ولغي
  .وتكرارًا عد إلى دين ربك وتب توبة نصوحًة تكن أخًا لنا وإال فالموت بإنتظارك

@À@óïÙî‹àÿa@ò‡ÈbÕÜa@Û†@óïybäŒa‹ @æà@…ìŠb—i@òŠbïÙÜa@IxaàH@@
اني  / ٢٣ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ٢ دك قاعدة   من    الموصل    أسود  إخوتكم  تمكنَ  :٢٠٠٦/تشرين الث

وع        ية ال صدام األمريكية في ناح    راج (كيارة بصاروخ من ن دًا حيث          ) مي ة ج وآانت اإلصابة دقيق
ن     ًا ع دة بحث وق القاع ات ف ت المروحي دة وحلق ن القاع صاعد م دخان تت ن ال دة م شوهدت أعم

  . إلى قواعدهم سالمينواإنسحبالذين آانوا قد المنفذين 
@i@óî‹¨a@À@ßbu‡Üa@ò‹àŒ@ŠbØìc@Ò—ÔTçìbè@Ò÷a‰Ô@@@

ار            :٢٠٠٦/ين الثاني تشر/ ١٨ -١٤٢٧/شوال/ ٢٧ داد بقصف أوآ قام إخوتكم األبطال أسود بغ
ـ        ذائف هاون اصابت    ٤زمرة جيش الدجال الرافضي في منطقة الحرية شمال غرب العاصمة ب  ق

  . اهدافها بدقة وهللا الفضل هذا ولم تتم معرفة حجم الخسائر
@‡Éi@ò‹qüà@pbib–aÉà@Ò—Ôi@Û“¾a@oïè@‹Ù@Uçìbè@Ò÷a‰Ô@@@

اني  / ١٥ -١٤٢٧/شوال/ ٢٤ قصف  من    هيت    أسود  األبطال  إخوتكم  تمكنَ  :٢٠٠٦/تشرين الث
 ٨٢المعسكر المشترك للقوات الصليبية وحرس الردة في المدينة بخمسة قذائف هاون من عيار              

شروا في المنطق     حيث  معسكر إصابات مباشرة ومؤثرة     ملم أصابت ال   ًا  ةأن جنود الحرس إنت  بحث
  .دهللا الحموالضربة المؤثرة ألهالي عمن قام بهذه عن المنفذين ويسألون جميع ا

@lbå@„îŠaí—i@ßbu‡Üa@”ï§@Êá¤@Ò—Ôð¢‹÷a§a@@@
اني   / ٦ -١٤٢٧/شوال/ ١٥ شرين الث ام  :٢٠٠٦/ت داد      األبطال  إخوتكم  ق بقصف تجمع    أسود بغ

ة صواريخ من طراز                     ك بثالث ى    )سناب (لجيش الدجال في حي الجزائر في العاصمة وذل أدت إل
  .رح العديد من عناصر زمرة الدجال وهللا الحمدمقتل وج

Û†Ü@ò‹ï@Ýμ‚ìŠb—i@öa‹àb@À@‘‹z@C5K 
وال / ١٣ اني/ ٤ -١٤٢٧/ش شرين الث ام  :٢٠٠٦/ت وتكم ق ال  إخ وداألبط صف أس امراء بق  س

ك  سيطرة لحرس الردة    وع    وذل صاروخين من ن ة     C5Kب دافها بفضل اهللا دون معرف  اصابت اه
  .حب إخوتكم سالمينفي صفوفهم وانسحجم الخسائر 



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  QX

 

@À@ò†‹Üa@‘‹¨@ò‹ï@Ò—Ô@öb›Ôi@‡Ýi@Sçìbè@Ò÷a‰Ô@@@

اني/ ٤ -١٤٢٧/شوال/ ١٣ شرين الث ام :٢٠٠٦/ت وتكم ق ال إخ د  األبط بقصف سيطرة أسود بل
ار        ذائف هاون من عي م وآانت    ٨٢حرس الردة الواقعة جنوب محطة وقود بلد وذلك بثالثة ق مل

  .ة حجم الخسائرإصابة مباشرة وهللا الحمد دون معرف

@Ë‹—àRP@i@âèŠbØìc@Û†@‡Éi@ßbu‡Üa@ò‹àŒ@æà@Wóàa‹ÙÜa@À@çìbè@‹ibåÔ@@@

وال/ ٣ شرين / ٢٥ -١٤٢٧/ش ن    :٢٠٠٦/االولت الى م ود دي ال أس وتكم األبط َن إخ صف تمك ق
ـ            أوآار ة ب ة الكرام ار          ٧ جيش الدجال في منطق ذائف هاون من عي م وآانت اإلصابات       ٨٢ ق مل

دجال من      ٢٠حمد حيث وردتنا معلومات عن هالك   مباشرة وموفقة وهللا ال     من عناصر جيش ال
  .دالمنطقة وهم من أعوانه وهللا الحم من أبناء سيد رضا مسؤول جيش الدجال في ٢بينهم 

Ò—ÕÜa@pbïÝáÈ@óïÕji@ßì‡u@NNò†‹Üaì@‹ÑÙÜa@çí—y@Û†@@
  النتائج األسلحة المستخدمة  الهدف التاريخ

أوآار الشرطة والمحافظ في  ٢٩/١١
  اصابت األوآار مباشرة   من قنابر هاون٥  لبوعلوان بالرماديا

أوآار زمرة الدجال في قرية   ٢٦/١١
اصابات مباشرة دون  عدد من قنابر الهاون  خلوف بمحافظة ديالى

  معرفة الخسائر

أوآار الشرطة والمحافظ في  ٢٥/١١
  لم يعرف حجم الخسائر   من قنابر هاون٥  البوعلوان بالرمادي

  كر القوات الصليبيةمعس ٢١/١١
  االصابات مباشرة ودقيقة عدد من قنابر الهاون  قـرب مدينــة هيــت

  أوآار جيش الدجال ٢٠/١١
  اصابة االهدافC8عدد من صواريخ   في معقلهم في حي الشعلة

  دون معرفة الخسائر

  اصابة المعسكر   من قنابر الهاون٣  معسكر هيت الصليبي ١٨/١١
  بنجاح وهرعت المروحيات

  أوآار جيش الدجال ١٠/١١
  اصابة األوآار بنجاح  صاروخي آاتيوشا  في سبع البور شمال بغداد

  دون معرفة حجم الخسائر

اصابات مباشرة حيث سمع    من قنابر الهاون٣  مقر الصليبيين في مدينة عنة  ٧/١١
  صراخ وعويل جند الصليب

الرافضية ) غدر(مكتب لزمرة   ٥/١١
  الحاق اضرار جسيمة   من قنابر الهاون٣  ادفي الجزيرة السياحية ببغد

  وسقوط قتلى وجرحى منهم

  معقل جيش الدجال  ٤/١١
  اصابة الهدف بنجاح   من قنابر الهاون ٣  بمنطقة الهاشمية في ديالى

  دون معرفة حجم الخسائر

  مقر حرس الردة ١٦/١٠
  االصابات مباشرة عدد من قنابر الهاون  في خان بني سعد بديالى

 



٢٠٠٦QY/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

  
  

nÑÜa@ó ‹“Üa@æà@‹—åÉi@Úi@ò‡m‹¾aðÔ‹’@μÝÐ@ËŠb“†a‡Íi@@@
في آمين محكم قام     :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٣٠ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ٩

ه  وتكمب صارإخ ن أسود األن ال م ذي إستهدف   األبط د عناصر وال أح
ة     حيث  الشرطة المرتدة    د متابع ة وجمع     بع ة عن      طويل ملعومات دقيق

 بإصطياده في منطقة شارع    كمإخوتقام  ) حسن سعدون شتيل  (مدعو  ال
داد     مة بغ ن العاص افة م ب الرص ي جان سطين ف ن  ، فل د م د التأآ وبع

م    والتي تبين عمله في سلك الردة       المبينة  هوياته   قام اإلخوة بتنفيذ حك
اهللا عليه رميًا بالرصاص جزاؤه وجزاء آل من تسول له نفسه بالعمل  

  .مع المرتدين والصليبيين وهللا الحمد

åÈ@‡yc@ÞnÔ÷a‡¾a@À@êÜåà@À@l‹ÕÉÜa@öaíÜ@‹–bæ@@
اني  / ٢٥ -١٤٢٧/ذوالقعدة/ ٤ ام    :٢٠٠٦/تشرين الث ل أحد    أسود  األبطال  إخوتكم ق دائن بقت  الم

وذلك عند  ) منعم خضير القرغولي  (فوية المدعو   مرتدي لواء العقرب التابع لوزارة الداخلية الص      
م التحقيق      قضاء جالحي البعث خلف المستوصف في  بالهجوم على منزله     وب العاصمة حيث ت ن

  .صالسريع معه ومن ثم أخذه خارج المنزل وقتله رميًا بالرصا
@ÞnÔIçby‹Ð@ñ†bè@HóïØ‹“Üa@kÔbå¾a@kyb–ð¢@öa‹›©a@†a‡Íi@l‹Ì@@@

اني  / ٢٠ -١٤٢٧/شوال/ ٢٩ داد  أسود األبطال    إخوتكم  تمكنَ  :٢٠٠٦/تشرين الث نصب   من     بغ
 وهو  في منطقة الخضراء غربي العاصمة    وذلك   فضيةالرا) غدر(زمرة  آمين محكم ألحد عناصر     

دعو  ادي فرحان(الم ة حي العامل )ه ر وهو من من سكنة منطق المناقب وصاحب  أعالم الكف
شرآية حيث     والحسينية   ام االخوة   ال ران ا        ب ق ل من ني استقرت في    ألسلحة الرشاشة     رشقه بواب

  .جسده والقته صريعًا على الفور وهللا الحمد
@ÞnÔánåî@‘íbu§@ð@À@ßbu‡Üa@”ï@óÕåàáÅÈÿaóï@@

وال/ ٢٨ اني / ١٩ -١٤٢٧/ش شرين الث ام  :٢٠٠٦/ت وتكمق ود إخ د   أس ل أح ة بقت  األعظمي
ة                        ه وإتهامه بجمع المعلومات في المنطق شكاوي علي رة ال د آث ك بع جواسيس جيش الدجال وذل

ق الم           ال بح ات اإلعتق ة وعملي ات اإلجرامي ذ العملي م تنفي ن ث ارير وم ة التق ي  وآتاب سلمين ف
ام   ة فق زل األبطال إخوتكماألعظمي ام المن اتون وإقتح ة خ ائن في راغب ه الك ى منزل الهجوم عل  ب

دعو     وس الم ع الجاس ق م اظم(والتحقي وة      ) آ ام اإلخ ه ق يته بإعتراف ن جاسوس د م د التأآ وبع
  .بإخراجه خارج المنزل وقتله رميًا بالرصاص



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  RP

 

ðšbÔ@ÞnÔ@‡àÙà@óî‹îõÙÜa@â÷a‹§a@ózÐb@À@î†¶b@@
اني/ ١٩ -١٤٢٧/شوال/ ٢٨ شرين الث ام  :٢٠٠٦/ت وتكمق  إخ

ال ود األبط و  أس دين وه د المرت م ألح ين محك صب آم الى بن  دي
يعمل في مديرية شرطة    ) فنجان خلف آيطان الشمري   (القاضي  

ة  ة مكافح األحرى مديري رى أو ب رائم الكب سم الج الى ق دي
رضه  المجاهدين فكل مجاهد شريف يدافع عن دينه وعرضه وأ       
ر    ب اليغتف رى وذن ة آب ذا القاضي جريم وم ه و بمفه ث فه حي

شد وسائل التعذيب تنتهي بإصدار الحكم من هذا     بأ يعذب اخوتنا 
ة            القاضي بأحكام أدناها السجن لعدة سنوات في سجون الداخلي

حيث تصدر احكام االعدام بحق المجاهدين واهللا المستعان وال         
خوة بأسره في قضاء بهرز     عليه قام اإل، حول والقوة اال باهللا    

ًا          ه رمي م اهللا علي ذ حك م تنفي داد وت رق بغ الى ش ة دي بمحافظ
ور مح          د آف ارب هللا ولرسوله  بالرصاص جزاؤه وجزاء آل مرت

  .وللمجاهدين
@ÞnÔRÞ–í¾a@À@öbi‡¨aì@ŠíèÜa@ðï¢@ò‡m‹¾a@ó ‹“Üa@æà@@@

ين     الموصل  دأسو  األبطال إخوتكمقام   :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٧ -١٤٢٧/شوال/ ٢٦ ل إثن  بقت
ين منفصلتين في حيي الحدباء والزهور بالجانب          من عناصر   ك في عمليت الشرطة المرتدة وذل

  .االيسر من المدينة وبفضل اهللا لقي األثنين مصرعيهما على الفور
@i@ÚnÑÜaRÞàbÉÜa@ðy@À@ßbu‡Üa@”ïu@‘ìûŠ@æà@@@

ين من       أسود ألبطالا إخوتكمقام   :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١٦ -١٤٢٧/شوال/ ٢٥  بغداد بقتل إثن
عناصر جيش الدجال المهمين والمسؤولين عن عدة عمليات خطف وإغتيال في حي العامل وهم              

ا         ) مقتدى ابو(من أقارب المدعو     ين لهم م نصب آم مسؤول مكتب الصدر في حي العامل حيث ت
  . وهللا الحمدحي اليرموك غربي بغدادفي قرب سكة القطار وقتلهما 

bu@ÞnÔvnÜbi@ãíÕî@ßbu‡Üa@”ïu@æà@‘íÉÜa@ðy@ðÜbèc@ôÝÈ@ß‡@@
وال/ ٢٣ اني / ١٤ -١٤٢٧/ش شرين الث ام  :٢٠٠٦/ت وتكمق ال إخ ود األبط د  أس ل أح داد بقت  بغ

ة                  عناصر جيش الدجال حيث أنه آان من سكنة حي العدل غربي العاصمة وإنتقل للعيش في مدين
ل مداه               ة في آ وات األمني أتي مع الق وم   الحرية فأصبح ي ة ليق سنة         م ال اهل ال  بمساعدتهم بإعتق

ه في إ                  ه والترصد ل د متابعت ا وبع ة وأهله سة      بحكم معرفته الجيدة بالمنطق ه التجسي حدى زيارات
  .قام اإلخوة بالهجوم عليه وقتله رميًا بالرصاصلحي العدل 

@ÞnÔÙÜa@‹î‡à@k÷bä@öbi‹éÜaì@ðî†bïÕ¢ÛíØ‹Ø@À@òíÈ‡Üa@l@@
شرين   / ١٢ -١٤٢٧/شوال/ ٢١ اني ت دعو    من    آرآوك    أسود  إخوتكم  تمكنَ  :٢٠٠٦/الث ل الم قت

زة  ( م                     ) عبداهللا حم دعوة الرافضية حيث ت اديي حزب ال اء آرآوك وهو أحد قي دير آهرب نائب م
ران             ل من ني وان ورشقه بواب نصب آمين له أثناء خروجه من باب دائرة الكهرباء في منطقة آي

  .راألسلحة الرشاشة مما أسفر عن مقتله على الفو



٢٠٠٦RQ/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

@ÞnÔV@æà@@ò‹àŒ@ßbu‡ÜaÀ@âè‹Øì@ðy@ÀŠí—å¾a@@@
وال/ ١٣ اني / ٤ -١٤٢٧/ش شرين الث ام  :٢٠٠٦/ت وتكمق داد  إخ ود بغ ال أس ل األبط ن ٦ بقت  م

ساعة في حي المنصور غربي                      م ال رهم قرب مطع ى وآ عناصر جيش الدجال وذلك بالهجوم عل
  .صرعهم على الفورلقوا مبوابل من نيران األسلحة الرشاشة العاصمة حيث تم رشقهم 

@ÞnÔTòŠì†@Öî‹ @ôÝÈ@‘‹¨a@À@ñ‡åuì@μïjïÝ—Üa@Êà@çíÝáÉî@ßbáÈ@M@óî‡ï@@
اني   / ٤ -١٤٢٧/شوال/ ١٣ شرين الث ام    :٢٠٠٦/ت داد    إخوتكم ق ل    أسود بغ ون   ٤ بقت ال يعمل  عم

دورة       ين ال ق الواصل ب ى الطري ياج عل ل س امهم بعم اء قي ك أثن ة وذل وات األمريكي ساب الق لح
ام          إخوتكمء إنسحاب   والسيدية وأثنا  يهم فق الرمي عل ردة ب  إخوتكم  قامت سيطرة قريبة لحرس ال

  .وهللا الحمدبالرجوع عليهم واإلشتباك معهم فقتلوا أحد الجنود قبل أن يعودوا 
i@ÚnÑÜa@Rm‹à@æà@Ð‡Üa@òŠaŒì@ñ‡@Ëb@óî‡’a‹Übi@×‹’†a‡Íi@@

صار   تمكَن إخوتكم األبطال  :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ٣ -١٤٢٧/شوال/ ١٢ ة   أسود األن د متابع بع
دعو       دفاع الم دي وزارة ال ن مرت ين م ة إلثن رة طويل تمرت لفت ة إس ودة (دقيق ار ع ول جب ) رس

دعو  سجاد هاشم(والم د ال د عب دين ال) محم م لهؤالء المرت ين محك م نصب آم ي ذت اثوا ف ين ع
م            ان له دين فك د المجاه ربهم ض ي ح صليبيين ف يادهم ال روا أس سادًا وناص وتكاألرض ف  مإخ

ذي                بالمرصاد فتم نصب آمين محكم لهم قرب منطقة الراشدية شرقي العاصمة ونالوا جزاءهم ال
ة إستقرت في أجسادهم                     ات ناري تهم  إستحقوه بجدارة وآان حالهم آحال سابقيهم عدة إطالق ألق

  .وهللا الحمدعلى الفور صرعى 

  

†a‡Íi@l‹Ì@óÉàb§a@ðy@À@ó ‹“Üa@À@Âibš@ÞnÔ@@
وال/ ١٠ انيت/ ١ -١٤٢٧/ش ام  :٢٠٠٦/شرين الث وتكمق ال إخ د   األبط ل اح صار بقت ود األن أس

ام           داد حيث ق ضباط الشرطة المرتدة وذلك بعد نصب آمين له في حي الجامعة غرب العاصمة بغ
  .االخوة برشقه بوابل من نيران االسلحة الرشاشة اردته صريعًا على الفور

ÞnÔ@S@‹–båÈ@æà@@ò‹àŒIŠ‡Ì@Hóï›Ða‹Üa@óÕå·Üa@Šì‡ò†a‡Íi@À@@@
ل   أسود بغداد من     األبطال إخوتكم تمكَن :٢٠٠٦/تشرين الثاني / ١ -١٤٢٧/شوال/ ١٠  من   ٣قت

دورة              الرافضية ) غدر (زمرة  عناصر   ة ال ى بمنطق ة األول وب  في حي المهدي داد     جن  العاصمة بغ
  .وهللا الحمدحيث تم تنفيذ حكم اهللا عليهم رميًا بالرصاص 



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  RR

 

@ÞnÔIÙÉÜa@âïÉäðÝïH@óáÙ«@ï÷ŠóîŠíéá§a@‹u@ôÝÈ@…‹ÙÜa@pbîbåu@@@
اني   / ١ -١٤٢٧/شوال/ ١٠ شرين الث ده       :٢٠٠٦/ت ن اهللا جن دعو         األبطال مّك د الم ل المرت  من قت

ي      ( ى                  ) نعيم حسن سلمان العكيل ارز في المجلس األعل ات الكرخ العضو الب ة جناي رئيس محكم
ألهل السنة فكم من أخ مسلم       للثورة اإلسالمية من ألد األعداء للمجاهدين ومن أآثر الناس آرهًا           

دين    سنة والمجاه ل ال ى أه ده عل ار بحق ل نه اهر لي ه يج ع مطرقت ته وتحت وق ع تحت آماش وق
ه  ربص ل وتكمفت ه إخ ون نهايت ى أن تك زم عل دوا الع الزم ل وعق ل ال اموا بعم ديهم فق ى أي كي عل

ة                 ة بطولي ذوا عملي د إال األشالء فنف ذا المرت اليبقى من ه
اموا ب  أن ق جاعة ب ام   وش ا أم اء توقفه يارته أثن يخ س تفخ

الزم وجاء الوعد                م عمل ال د ت بناية المحكمة وبجهد جهي
اب     ة الب ى منطق ا إل يارته متوجه د س ب المرت ق ورآ الح

شرقي وعل  داد   ىال مة بغ ط العاص ة وس سر الجمهوري  ج
ا   سيارة مم ي ال ي زرعت ف وة الت ر العب م تفجي د ت بالتحدي

ان جزا           ًا بماآسبت     أدى إلى تناثر اشالءه في المك ءًا وفاق
  . وهللا الحمده وحربه هللا وللمجاهدينييد

@i@ÚnÑÜaUP¶bî†@À@‡É@i@çb‚@À@óØŠbjà@pbïÝáÉi@ßbu‡Üa@”ïu@‹–båÈ@æà@@@
الى          إخوتكمقام   :٢٠٠٦/االولتشرين  / ١٨ -١٤٢٧/رمضان/ ٢٦ صار في دي األبطال أسود األن

ة حيث    ) مدينة الصدر( عنصر من افراد الشرطة المرتدة وهم من سكنة         ٢٤بأسر   ل الدجاجل معق
ون        ) سابقًا(انهم يعملون في مقر تدريب الكالب البوليسية         وهم ايضًا من افراد زمرة الدجال يعمل

تلهم     /في فرق الموت التي تقوم بقتل العزل من اهل السنة في خان بني سعد         م ق ة حيث ت المرادي
  .جميعًا وهللا الحمد

ـ     ) اس العامري عب(قتل العقيد   وبعد اربع ايام تم      د ال رة  عنصر من      ٢٤ مع    GCCقائ  جيش   زم
أر إلخوانهم                     ة في خان بني سعد للث ة المرادي ـ   الدجال جاؤوا إلى منطق ان       ٢٤ال وا فك ذين قتل ال

ردة  ٤اإلخوة لهم بالمرصاد فقتلوهم شر قتلة وإحرقوا    انوا   آليات من نوع همر تابعة لحرس ال آ
  .يستقلونها وهللا الحمد

ÝáÈ@óïÕji@ßì‡uæî‡m‹¾aì@ïaí§a@ôÝÈ@a@âÙy@‰ïÑåm@pbï@@

  الهدف  التاريخ

ذي هو من سكنة حي اليرموك                   ٣٠/١١ صدري وال ار ال قتل احد المرتدين من عناصر التي
  غرب العاصمة بغداد

  قتل ضابط بوزارة الداخلية وذلك بكمين محكم في حي سومر بمدينة الموصل  ٢٨/١١
دجال    يش ال ي لج صر ينتم ر عن د    أس ضي وبع شعلة الراف ي ال الي ح ن اه و م وه

  ٢٣/١١  التحقيق معه تم قتله رميًا بالرصاص في ابوغريب غرب بغداد
  قتل عنصر من جيش الدجال الرافضي وذلك في سوق المقدادية

   الموصلالفتك بأحد عناصر الشرطة المرتدة في حي المشراك بمدينة  ٢٢/١١   من عناصر زمرة الدجال في سوق المقدادية٢الفتك بـ 



٢٠٠٦RS/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

  قتل عنصر من الشرطة المرتدة قرب الكنيسة في حي القضاة غربي بغداد
  ٢١/١١  قتل احد افراد جيش الدجال الرافضي في الملحانية بمنطقة حي العامل في بغداد

  قتل مرتد من عناصر حرس الردة في الكاطون بمحافظة ديالى
  رموك بمدينة الموصلقتل احد المرتدين من زمرة طالباني في حي الي  ١٩/١١

  قتل جاسوس يعمل بزمرة برزاني وذلك في حي النبي يونس بالموصل
ر   مداهمة بيت جاسوسة تعمل لدى الصليبيين         ١٨/١١ ة / بحي التحري اء القبض     بعقوب  وإلق

  على زوجها بعد مقاومته للمجاهدين وجاري التحقيق معه
   بغدادقتل عنصر ينتمي لزمرة الدجال في حي العدل غرب

  قتل احد رؤوس جيش الدجال وذلك في شهربان بديالى
  ١٦/١١  قتل عنصر بجيش الدجال يحرض على قتل اهل السنة بمنطقة االربع شوارع

  لغرض قتله لكنة لم يكن موجود) بشمرآة(مداهمة بيت احد مرتدي الـ 
ل  رة ٣قت ي زم ل ف اني يعم ردة والث دين االول من حرس ال ضية الراف) غدر( مرت

  والثالث جاسوس لدى جيش الدجال الرافضي وذلك في الكاطون بمحافظة ديالى
ل  ق ٤قت ى طري شاء سياج عل ال يقومون بإن ة عم م حماي دورة( حراس عمله  -ال

  لحماية القوات االمريكية من العبوات الناسفة التي يزرعها المجاهدون) السيدية
١٥/١١  

   االنتصار بمدينة الموصلالرافضية وذلك في حي) غدر(قتل عنصر من زمرة 

و       ١٤/١١ ل جاسوسين في منطقتي أب ة      قت ة دقيق ا مراقب د مراقبتهم صير والحصوة بع مني
  والتأآد من عمالتهم وجاسوسيتهم لصالح القوات األمريكية

  قتل احد افراد زمرة برزاني المرتدة وذلك بمنطقة الفيصلية في الموصل
ك      عليهم  د الجلد   ــقامة حَ طرق وإ السراق وقطاع   من ال  ٥أسر   ادقهم وذل وتم اخذ بن

  ١٣/١١  في منطقة خان بني سعد
ة  شرطة  ٤مداهم ي ال ر ف وت لعناص نم     بي م غ ث ت ديالى حي اطون ب ي الك ك ف وذل

  مسدسين وأسر االفراد المتورطين وتم تنفيذ حكم اهللا عليهم فيما بعد
  طون بديالىقتل عنصر ينتمي لجيش الدجال الرافضي وذالك في منطقة الكا  ٧/١١

  قتل عنصر من حرس الردة في دورة اليرموك بمدينة الموصل
د                  ٢أسر    ٦/١١ الى وبع اطون في دي دعارة بالك  من عناصر جيش الدجال آانوا في بيت لل

  التحقيق وثبوت االدلة القطعية بتورطهما في العمليات االجرامية تم قتلهما
  بمنطقة الدورة ببغداد ٦٠قتل عنصر من جيش الدجال وذلك في شارع 

  ٤/١١  قتل عنصر بزمرة طالباني بعد متابعته ونصب آمين له بالحي العسكري بكرآوك
   خان بني سعدالدجال وإصابة آخر بجروح بليغة احد االفراد من زمرةقتل 

ة                   د التحقيق واعتراف ة الرشاد بكرآوك وبع دجال في ناحي أسر عنصر من زمرة ال
  ٢/١١   قتله رميًا بالرصاصباالعمال االجرامية تم

  قتل عنصر ينتمي لجيش الدجال الرافضي في حي التحرير بمحافظة ديالى
  قتل عنصر من زمرة طالباني وذلك بمنطقة الزاب في قضاء الحويجة بكرآوك  ١/١١
  المقداديةب  عاٍل شغلها بصوٍتويشرآية الدجال آان يبيع أقراص  افرادقتل أحد   ٣١/١٠

 
  

 



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  RT

 

  
@pbïÝáÈ@óÝï—yórî‡y@óåî‡à@À@˜åÕÜa@@

ردة                            ر وال ات قنص إستهدفت قوى الكف ذ عدة عملي ة البطل من تنفي تمكَن أخوآم قناص حديث
  :وآانت حصيلتها آاالتي

  . قنص جندي صليبي قرب دائرة الكهرباء بحديثة:٢٩/١١/٢٠٠٦
  . من جنود حرس الردة في المدينة٢ قنص :٢٥/١١/٢٠٠٦
  .ب اثناء تواجدهما على الجسر الحديدي من جنود الصلي٢ قتل :٢٢/١١/٢٠٠٦
  . قنص جندي امريكي حيث لقي حتفه على الفور وهللا الحمد:١٦/١١/٢٠٠٦
  . قنص جندي صليبي في مدينة الحقالنية قرب حديثة:١٦/١١/٢٠٠٦
  . قنص احد جنود الصليب قرب الجسر الحديدي بالمدينة:١٣/١١/٢٠٠٦
  .قرب المستشفى العام بالمدينة قتل جندي صليبي بنيران القناص :٧/١١/٢٠٠٦

Þ–í¾a@óåî‡à@À@˜åÕÜa@pbïÝáÈ@óÝï—y@@

ردة            ر وال تمكَن إخوتكم األبطال أسود الموصل من تنفيذ عدة عمليات قنص إستهدفت قوى الكف
  :وآانت حصيلتها آاالتي

  . قنص عنصر من حرس الردة وذلك بمنطقة حي التتك:٣٠/١١/٢٠٠٦
  .طة المرتدة وذلك في دورة المحروق قنص احد عناصر الشر:٢٦/١١/٢٠٠٦
  . قتل عنصر من حرس الردة وذلك في منطقة سوق المعاش:٢٦/١١/٢٠٠٦
  .قنص عنصر من حرس الردة في حي اليرموك قرب دائرة الكهرباء :١٥/١١/٢٠٠٦
  . من عناصر الشرطة المرتدة في حي الشهداء٣قنص  :١٥/١١/٢٠٠٦

ñ†bà‹Üa@óåî‡à@À@˜åÕÜa@pbïÝáÈ@óÝï—y@@

ردة             تم ر وال كَن إخوتكم األبطال أسود الرمادي من تنفيذ عدة عمليات قنص إستهدفت قوى الكف
  :وآانت حصيلتها آاالتي

  . قنص ضابط بالجيش االمريكي وآخر من مشاة البحرية في منطقة الشرآة:٣٠/١١/٢٠٠٦
  .شرطيين احدهم عقيد واآلخر مالزم أول وذلك بمنطقة العزيزية  قنص:٢٤/١١/٢٠٠٦
  . قتل جندي صليبي وذلك بمنطقة العزيزية:٢٤/١١/٢٠٠٦
  . قنص جندي امريكي وعنصر من حرس الردة عند مدخل مستشفى الرمادي:٢٢/١١/٢٠٠٦



٢٠٠٦RU/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

˜åÕÜa@pbïÝáÈ@óïÕji@ßì‡u@@
  الهدف  التاريخ

  قتل جندي بحرس الردة بنيران القناص في ناحية الرياض بكرآوك ١٥/١١

ة        ١٤/١١ اعي             قنص أحد أفراد الحمايات األمني ع رب سيارة ذات دف ه ل اء حمايت ة اثن األجنبي
  حي اليرموك غربي بغدادبخاصة بالمقاولين األجانب في منطقة األربع شوارع 

ي     ١١/١١ رات ف د المق رب اح ك ق اص وذل ران القن ة بني اوير الداخلي د عناصر مغ ل اح قت
  مدينة سامراء

ور و        ٨/١١ ى الف ا عل ريكيين وقتلهم ديين أم تم إصابته    ثال إستهداف قنص جن م ت  في  ث ل
  الكرمة غرب بغداد

   من جنود حرس الردة وذلك في قضاء بلد ادى لمصرعهم على الفور٢قنص   ٤/١١
ا                        ٣ قنص ى إثره ور وعل ى الف تلهم عل م ق من جيش الدجال في خان بني سعد وت

  ٣/١١  جاء مسؤول المنطقة الرافضي يتوسل شيوخ العشائر إليقاف عمليات القنص
  حرس في قضاء بلد على الشارع العام الواصل بين بغداد والموصلقتل جندي بال

  قنص احد عناصر حرس الردة بحي الشهداء في ابوغريب
انوا متحصنين في                   ٣٠/١٠ ة مالزم أول آ ردة وثالث ضابط برتب قنص قناصين لحرس ال

  مصرف في سوق المقداديةعمارة سكنية قرب ال
 

 

 

  :د مشاه٤والذي يتضمن الفصل الثاني 
  

  

   
ات                  ة مروحي وات األمريكي ل الق دخول آثيف لمدينة هيت وإقتحام بدون سابق إنذار من قب

زل ف               اء الع اس البري دما  بوهمرات وانتشار للراجلة بشكل غير مسبوق وآان هدفهم األن ع
ى مجاهدي                سيط عل و ب ة   يئسوا من تحقيق نصر ول ا  األبطال المدين ار من        آم يئس الكف

ه         شمئز ل شع ت أصحاب القبور فكان عليهم تحقيق نصرعلى األبرياء العزل ونصر شنيع ب
دخلو ات ف ى الحيوان ه   احت ل إبن اموا بقت ي سجونهم فق سابقين ف ين ال د المعتقل وت أح  بي

مزقوا ه و فقطعوا شرايين ) سيف(النائم في فراشه طعنًا بالسكاآين وذهبوا ألخوه         )سبتي(
  ..لحم يديه وترآوه ينزف دمًا

 é“¾a@‡ßìÿa حي القادسية بمدينة هيت:مكان العرض



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  RV

 

ام البيت و اموا بإقتح ضًا فق ع الموت أي م موعد م ان له الجيران آ د ف ه بع م ينت المشهد ل
فأخذوا رب العائلة وطعنوه بالسكاآين في آل أنحاء جسمه بحيث لم يبق في جسده شبر                  

ان ا     ١١ ليس فيه طعنة من سكاآينهم حتى أن راسه تمت خياطته بـ           دة وآ ألمر نفسه     عق
والمضحك المبكي أنه وفي نفس اليوم      ، مع أوالده فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم           

سقط                  ه ف دي خلف ان جن ذي آ اب البيت ال وأثناء إنتشار الجنود قامت إحدى النسوة بفتح ب
ة إال أن                       ان من الدوري وبهم وماآ من شدة الخوف فإلتوت رجله وقذف اهللا الرعب في قل

  ..ذعورينإنسحبوا م
  

    
بعد إآتمال المشهد األول في حي القادسية آان حي العمال هي جهتم الثانية فقتلوا آل من 

ود        شنقًارأوه واقفًا على بابه      ذآرنا بحال الهن  أمام العوائل في منظر الينم إال عن سادية ت
ا وال أحد            الحمر الذين تم القض    ة بأآمله اء عليهم على أيدي رعاة البقر وتم إختطاف عائل

ذه               ى في ه ان عدد القتل ساعة فك ة سبعة وعدد من الجرحى           يعلم مصيرها حتى ال الحمل
  ..جروحهم خطيرة جدًا عافانا اهللا وإياآم

  

   
ساتين                  )١٥(شاب في مقتبل العمر      القرب من الب ر ب  سنة يسير بعد الغروب في حي البك

ة  ة بيبسي معدني ه بعلب رتطم قدم در اهللا أن ت اك ق شرون هن صليب ينت ود ال ان جن حيث آ
ر للضحك ف                  فتدحرجت العلبة فما   ـ آان من الجنود إال أن سقطوا أرضًا في منظر مثي لكم ـَ

  ..أن تتخيلوا مقدار الشجاعة التي لديهم
  

   
ة وحين              ع غربي المدين تخرج بين الحين واآلخر دوريات أمريكية من معسكر هيت الواق

ان              : يتوجهون غربًا يسألون من يصادفونه     إذا آ ا ف هل رأيتم مجاهدين في الطريق أمامن
راهم     وإن آ  ،الجواب باإليجاب قفلوا إلى معسكرهم عائدين آالجرذان         ان الجواب بالنفي ت

اهِ  ة وتب ل عنجهي سيرون بك وي اه بق ل    آم سمه الهزي ياًً ج شه ناس اووس بري اهى الط يتب
  ..الضعيف فشر البلية مايضحك

  
ة           دين في مدين صليبيين والمرت دي ال ى أي ا المسلمين عل وللمسرحية بقية من معاناة أهلن

  ..هيت وبقية مدننا الصابرة إن شاء اهللا
  ريــام الشمــــسُح :آتبها

 

 سـكر هيت الصليبيطريق مع:مكان العرض

 حي البـكــر بمدينة هيت:مكان العرض

é“¾a@‡Êia‹Üa 

é“¾a@‡sÜbrÜa 

 ‡@é“¾aðäbrÜa حي العمال بمدينة هيت:مكان العرض



٢٠٠٦RW/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد 

  
 

 

  
ه     نب الرصافة من بغداد أذهل     في جا  المجاهدينفي عملية رائعة قام بها إخوانكم        دو وجعلت ت الع

ا       راج آ ا      ينسحب من أب سيطر عليه ة إ          ن ي ة المبارآ ذه العملي ى وزارة   ووصل صيُت ه ل
  . . ليعيدوا حساباتهم والتي ستفشل جميعها بعون اهللا الداخلية العميلة

  

  :آاملةوإليكم أحداثها 
وم باإلستطالع           نت إحدى مفارز اإلخو    في أحد األيام وبينما آا     • ة في الرصافة تفتش وتق

ا     ستهدف                 بحثًا عن مك ه سيارة مفخخة ت وة ناسفة أو تضع في ه عب زرع في ن مناسب ت
ة اد والعمال ر واإللح ردة والكف وى ال د القاسم لفت .. ق ق محم ي طري رورهم ف اء م وأثن

ة            أن سيطرة المغاوير     إنتباههم اب الخلفي للجامع ل الب التابعة للداخلية والموجودة مقاب
ة            .. التكنولوجية فارغة وليس فيها أحد     رج مراقب ا ب مع العلم أنها سيطرة محصنة وفيه

مما أثار شك اإلخوة أن       .. ولكنها في ذلك الوقت آانت فارغة     .. وقناصة منتشرون هناك  
م في جميع اإلتجاهات فلم َيجدوا    فعادو لنفس الطريق وحدقوا بأبصاره    .. األمر هو آمين  

 ..أَي أثٍر لشرطة أو مغاوير
وا       صال بمسؤولهم العسكري وطلب ام اإلخوة باإلت ور ق ى الف ه اإلذن لكي  عل وا من يقوم

سيطرة               و..  السيطرة بتفخيخ ى داخل ال وتين ناسفتين األول زرع عب بعد الموافقة قاموا ب
  ..أنسحبوا من المكانوالثانية خلف الجدار الكونكريتي المحيط بالبرج و

  

دت أن            • سيطرة فوج و ال ت نح صباح وأتجه ذ ال رزة من ت المف الي تحرآ وم الت ي الي ف
 .سيارات المغاوير متوقفة أمام السيطرة وأفرادها في داخلها
ـ                  ذي يحمل سالح ال دين وال اوير المرت راد المغ م      ) BKC(وقف أحد أف وة ث بجانب العب

سيطرة جلس عليها وتجمع حوله خمسة من أفراد ا        نهم         .. ل وة لك ر العب أراد اإلخوة تفجي
اهدوا ى الطري ش ردة عل ة لحرس ال تغل    دوري سيطرة فإس اه ال ة بإتج سريع متجه ق ال

ا إ  ة وم ذه الفرص وة ه ضل اهللا أدى    اإلخ وة وبف ر العب م تفجي ة ت ذه الدوري ن وصلت ه
دمير التفجير إلى مقتل أفراد قوة المغاوير        وع    وت ة ن ردة و  ) همر ( عرب  بةإصا لحرس ال

  .. بأضرارسيارة أخرى للمغاوير
وسادت حالة من الرعب والفزع لدى أفراد المغاوير والحرس وقاموا           إرتعدت الفرائص 

  ..بجمع أشالء قتالهم ووصلت دورية للقوات األمريكية حتى تساعد أذنابهم
  

ا سيطرت      يقنت دقيقة وبعد أن أ   ) ٢٠(بعد فترة تقارب     • دة بأنه ة والمرت وات األمريكي  الق
 الموقف قام اإلخوة بتفجير العبوة الثانية فتناثرت أشالء الكفار والمرتدين وبفضل             على

 ..آافرًا مرتدًا وصليبيًا مصارعهم) ١٢(اهللا القوي لقي ما يقارب 



٢٠٠٦/ ــ  آانـون أول١٤٢٧/ذي القعــدة) ٣٧(العدد  RX

 

بعد هذا اإلنفجار مباشرة توقعت قوات اإلحتالل وقوات الردة أن سبب هذين اإلنفجارين               •
اً    هو سقوط قذائف هاون فقاموا بترك المنطق       سحبوا جميع ام اإلخوة بإستغالل      .. ة وإن فق

األولى داخل البرج والثانية    .. هذا اإلنسحاب ووضعوا بعد ساعات قالئل عبوتين أخريين       
ى الجزرة الوسطية ة .. عل ى دوري ة عل روا الثاني رج وفج ى وأسقطوا الب روا األول ففج

 ..للشرطة المرتدة آانت تمر على الطريق فدمرت سيارة شرطة بالكامل
 
طريق  (بسبب الموقع الحساس والمهم لهذه السيطرة لكونها تقع وسط الطريق السريع        •

م  د القاس ت     ) محم د قام ة فق ة زيون ى منطق ا عل ة وإطالله ة التكنولوجي ف الجامع وخل
ة     (وزارة الداخلية بنقل أفراد سيطرة بغداد الجديدة         ى نفس الطريق والُمطل التي تقع عل

 ..السيطرة المدمرةالى موقع ) على منطقة آمب سارة
 
دة      • داد الجدي يطرة بغ ل س فتين داخ وتين ناس زرع عب اموا ب ر فق ذا األم وة ه ظ اإلخ الح

رج      .. األولى داخل البرج والثانية على الجزرة الوسطية للشارع        ر الب حاول اإلخوة تفجي
وة     دم أحد   .. ولكن شاء اهللا سبحانه أال تنفجر العب صار  أسود فتق رج   األن ام   ودخل الب وق

م                        حبتصلي وة وبفضل اهللا ت ر العب م تفجي سرعة وت وة وخرج ب ة في العب  األجزاء العاطل
د سماعها صوت                .. تدمير البرج  شرطة وصلت بع أما الثانية فكانت من نصيب دورية لل

ة ٢تم تدمير سيارة وقتل     فاإلنفجار األول    وأنسحب  ..  آانوا بداخلها وأعطبت سيارة ثاني
 ..خرًااإلخوة سالمين وهللا الحمد أوًال وآ

 
  :مواقف وعبر مستفادة من هذه الغزوة المبارآة

  

دين              .١ صليبيين والمرت الحرآة الدؤوبة النشطة إلخواننا وبحثهم المستمر إلماآن تواجد ال
 .إلحداث أآبر قدر من النكاية في صفوفهم

 

ات                     .٢ ذه العملي ل ه سيطًا وسريعًا ففي مث أستئذان األمير أو المسؤول حتى لو آان األمر ب
 .همية السمع والطاعة والجد واإلنضباطتتجلى أ

 

رج            .. الشجاعة الفائقة والذآاء وحسن التوآل     .٣ ذي دخل الب آلها واضحة في عمل األخ ال
  ..وأعاد تشغيل العبوة المعطلة وهكذا حياة المجاهد

 

صيب الك .٤ ذي ي ور ال بن والخ ة الُج ع إحال ى م دين حت ر ضربات المجاه ار إث تعانتهم ف س
 .يرهمبأسيادهم الصليبيين وغ

  

ضرورة مراقبة حرآة العدو دائمًا بعد العمليات لمعرفة ردة فعله وما يفعله من تحرآات               .٥
ه    ة مخططات ن معرف َد م ر والب ر وف ه بحرب عصابات وآ يش مع نحن نع ساحة ف ي ال ف

  .وتحرآاته وتنقالته في الميدان واهللا اعلم
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