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السإلماية العراق دولة بيانات

الذين-         "   "  1 مان السإتشهاديين كتيبة مان الحّق ليوِث مان وليٌث َكريٌم، أٌخ َلَق انط
وسإط      ,      المفّخخة بسيارته لينغمس ْنطلق ا اشترى والله أنفسهم فباعوا لربهم اشتاقوا

أوكار               ليدّك ، الولية مان اليسر الجانب في الميثاق حي في الوثني الجيش للليات رتل
همرين             تدماير عن الُمباركة العملية أسإفرت وقد ، ماضجعهم ويقض ، والشرك ُكفر ال

وأن               الشهداء في أخانا يتقبل أن الله نسأل ، فيهم كانوا مان جميع وماقتل بالكامال
ّنة        .  والم الحمد ولله ، ّيين عل في ُنزلُه يعلي

:  الموصل لولية الخباري # التقرير

رؤ   - 2 مان رأس )وقتل العضاض   (  علي المدعو الروافض وسإائل    س وصفته كما وهو
ال     إال المجلس في الثالث الرجل فيلق      أعلم في القياديين وأحد الشيطانية للثورة على

والمنة ,    . الغد الحمد فلله ر
في-             3 مافوض والخر أول مالزم برتبة ضابط أحدهما الشرطة عناصر مان اثنين اغتيال

التحرير     حي في .الشرطة
حي-            4 في دوريتهم على هجوم في المرتدة البيشمركة عناصر مان تسعة ماقتل

اليسر     الجانب في .التحرير
تعلم-             5 ولم بالقاذفات اليسر الجانب في عدن حي في للبيشمركة تابعة ربية ضرب

.الخسائر 
بثلث-             6 الزهور شرطة ماركز مان بالقرب ماتوقفة كانت الهمر عربات مان عدد ماهاجمة

هاون   .قذائف
اليسر-              7 الجانب في المثنى حي في الشمال إلى المواد تنقل شاحنات ثلث .حرق
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ماقتل-              8 عن أسإفر ، اليسر الجانب في النور حي في المرتدة للشرطة رتل ماهاجمة
الشرطة     عناصر مان .اثنين

حي-      9 في للصليبيين آلية وقتل        17إصابة ناسإفة عبوة بتفجير اليمن الجانب في تموز
فيها    مان .وجرح

الوحدة-            10 حي في فيه مان وإصابة وماقتل المرتدة للبيشمركة همر .تدماير
اليسر-            11 الجانب في الخاء حي في بدر فيلق أقذار أحد .اغتيال
بالسإلحة-            12 اليسر الجانب في عدن حي في البيشمركة لمقر تابعة ربية ضرب

والمتوسإطة   .الخفيفة
بقاذفة-        ( 13 ضربها بعد أماريكية ألغام كاسإحة الصناعية )    RBGإعطاب المنطقة في ،

اليسر    الجانب .في
في-           14 الرسإالة ودورة الجديدة ماوصل مانطقة في المرتدة للشرطة دورية ماهاجمة

 ) الـ        أسإلحة الهجوم في اسإتخدمات حيث اليمن سإقوط )    BKCالجانب إلى أدى ماما
وجريح      قتيل بين مانهم .العديد

النور-             15 حي في ماصرعهما إلى أدى ماما الخفيف بالسلح الشرطة مان عنصرين رشق
.

في-              16 لهم آلية قرب ماتجمعين كانوا الشرطة أفراد مان عدد على ناسإفة عبوة تفجير
مان                عدد بينهم الشرطة مان سإبعة ماقتل إلى أدى ماما ، اليسر الجانب في الحمام دورة

.الضباط 
حي-             17 في الخفيف بالسلح عليهم الهجوم بعد المرتدة الشرطة عناصر مان ثلثة قتل

.عدن 
اليسر-            18 الجانب في البكر حي في المرتدة البيشمركة عناصر أحد .تصفية
الخسائر-             19 حجم يعلم ولم النتصار حي في المرتدة للشرطة رتل ماع .الشتباك
في-             20 بغداد شارع في عليها ناسإفة عبوة تفجير بعد أماريكية ألغام كاسإحة إعطاب

اليمن   .الجانب
اليسر-             21 الجانب في فلسطين حي في فيها مان وإصابة للصليبيين مادرعة .إعطاب
في-             22 بغداد شارع في فيها مان جميع وهلك بالكامال المرتدة للشرطة آلية تدماير

اليمن   .الجانب
بقاذفة-            23 اليسر الجانب في دومايز حي في بالمتفجرات خبراء تنقل آلية ضرب

إعطابها     إلى أدى .صاروخية
حي-         24 في زانيته ماع الشرطة أفراد أحد اليمن     17اغتيال الجانب في .تموز
الجانب-            25 في النتصار حي في صاروخية بقاذفة ضربها بعد للشرطة آلية إعطاب

  .اليسر
اليسر-         26 الجانب في بدر فيلق أقذار أحد .تصفية
الخفيفة-           27 بالسإلحة اليسر الجانب في البكر حي في للشرطة ماقر ماهاجمة

.والمتوسإطة 
اثنان-            28 فقتل اليسر، الجانب في الوحدة حي في المرتدة للبيشمركة رتل ماهاجمة

.مانهم 
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التحرير-            29 حي في الشرطة ماديرية في المعتقلين تعذيب عن ماسؤول شرطي اغتيال
اليسر    الجانب .في

اليسر-            30 الجانب في ، الشرطة لدى زانية تعمل عاهرة امارأة .تصفية
هاون-           31 قنابر بعدة اليسر الجانب في نينوى شرطة أكاديمية .مالم  82قصف
اليسر-           32 الجانب في صدام حي في الشرطة لدى عميل .اغتيال
ماهاجمتهم-           33 تمت حيث الجديدة ماوصل تقاطع في للشرطة ماحكم كمين نصب

مانهم       عدد وجرح فقتل المتوسإطة .بالسإلحة
المعارض-           34 مانطقة في بالطعام الشرطة ماديرية بتجهيز يقوم ماقاول .اغتيال
اليمن-            35 الجانب في الصناعية المنطقة في الشرطة أفراد مان اثنين .اغتيال
عبوة-            36 بتفجير اليسر، الجانب في الوحدة حي في للبيشمركة تابعة همر تدماير

تدمايرها      إلى أدى ماما .ناسإفة
إلى-              37 أدى ماما اليسر الجانب في السكر جسر فوق للشرطة راجلة على عبوة تفجير

الفور    على .ماصرعهم
قنابر-            38 بخمسة اليسر الجانب في الوحدة حي في المرتدة للبيشمركة ماقر قصف

 .مالم 60هاون 
مانطقة-       39 في الوثني للحرس رتل يعلم       17ماهاجمة ولم ، اليمن الجانب في تموز

الخسائر   .حجم
ناسإفة-              40 عبوة بتفجير ، اليمن الجانب في الخزرج حي في للشرطة آلية .إحراق
والسإلحة           41 بالقذائف اليسر الجانب في الكراماة حي في للبيشمركة ماقر ماهاجمة

.المتوسإطة 
بالسإلحة-           42 اليسر الجانب في الصناعية المنطقة في للشرطة رتل ماع الشتباك

والقذائف   .المتوسإطة
اليمن-              43 الجانب في ، الشمال في الكراد إلى الوقود بنقل يقوم صهريج .حرق
اليسر-           44 الجانب في النتصار حي في الشرطة أفراد أحد .قنص
لها-              45 حماية الشرطة قوات تتخذهما اليسر الجانب في صدام حي في دارين .حرق
سإوق-            46 في للبيشمركة ماقر مان خارجين كانوا الشرطة عناصر مان سإبعة اغتيال

اليمن     الجانب في .المعاش
في-            47 الزهور حي في المحروق دورة في تقف المرتدة للشرطة مافرزة ماهاجمة

آليتين           إحراق إلى أدى ماما والخفيفة المتوسإطة والسإلحة بالقذائف اليسر الجانب
المرتدين         مان خمسة إلى أربعة وماقتل بالكامال .لهم

اليمن-            48 الجانب في الرماان تل مانطقة في الوثني والحرس للبيشمركة ماقر ماهاجمة
مان          تتصاعد الدخان أعمدة شوهدت حيث والقذائف والخفيفة المتوسإطة بالسإلحة

.المقر 
في-             49 الميثاق حي في دوريتهم على الهجوم بعد البيشمركة عناصر مان سإتة ماقتل

اليسر   .الجانب
الجانب-              50 في النور حي في الشمال في الكراد إلى المواد تنقل شاحنات أربعة حرق

الهاون            بقنابر قصفهم تم المنطقة حول والمرتدون الصليبيون تجمع أن وبعد اليسر
وجريح       قتيل بين مانهم عدد .فسقط
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الصلح-             51 حي في آلية على عبوة بتفجير بالغة إصابة الشرطة في ضابط إصابة
اليمن     الجانب في .الزراعي

حجم-              52 يعلم ولم ، اليسر الجانب في الوحدة حي في للبيشمركة رتل ماع الشتباك
.الخسائر 

بالسإلحة-            53 اليسر الجانب في عدن حي في البيشمركة لمقر تابعة ربية ضرب
والمتوسإطة   .الخفيفة

اليمن-           54 الجانب في والشبابيك البواب صناعة في الوثني للحرس ماقر ماهاجمة
 ) الـ  . ) RBGبقذائف

اليسر-             55 الجانب في النتصار حي في المرتدة الشرطة عناصر مان اثنين .قنص
أدى-            56 ماما للمدرعة الخلفي الباب فتح أثناء صاروخية بقاذفة أماريكية مادرعة ضرب

الميثاق       بحي الجنود مان اثنين ماقتل  إلى
ماما-            57 للدروع ماضادة بقاذفة اليسر الجانب صناعة في للصليبيين ألغام كاسإحة ضرب

إعطابها    إلى .أدى
58      " الكردسإتاني-   "  الحزب باسإم جرائد يصدر والذي البان ماحمد الصحفي اغتيال

النور        حي في الموصل في الحتلل .وقوات
بالقذائف-           59 اليسر الجانب في البكر حي في المرتدة للشرطة ماقر ماهاجمة

المقر            بترمايم يقوماون عمال خمسة وجرح ماقتل إلى أدى ماما المتوسإطة والسإلحة
.وشرطيين 

إلى-              60 أدى ماما ، اليمن الجانب في للصليبيين تابعة شاحنة على ناسإفة عبوة تفجير
بالكامال   .إحراقها

61    " حي-       "  في صاحبه ماع التلعفري حيدر المدعو الشرطي على ناسإفة عبوة تفجير
اليمن     الجانب في .الشهداء

ماما-             62 اليسر الجانب في السكر جسر فوق للشرطة راجلة على ناسإفة عبوة تفجير
مانهم      ثلثة ماقتل إلى .أدى

الشمال-            63 كراج مانطقة في فيها، مان وماقتل ناسإفة بعبوة للبيشمركة همر تدماير
اليسر    الجانب .في

في-             64 عكاب وادي صناعة في الحرس مان وآخر الشرطة أفراد مان اثنين اغتيال
اليمن   .الجانب

حي-              65 في والخر اليمن الجانب في الغنم سإوق في الصليب عملء مان اثنين اغتيال
اليسر     الجانب في .صدام

اليمن-            66 الجانب في تلعفر كراج في بدر فيلق عناصر أحد .تصفية
والقذائف-          67 المتوسإطة بالسإلحة اليمن الجانب صناعة في للصليبيين دورية ماهاجمة

بالكامال     همر إحراق .فتم
الجانب-            68 في بغداد طريق على للصليبيين ماؤن ناقلة على ناسإفة عبوة تفجير

تدمايرها      إلى أدى ،ماما .اليمن
بعمل-            69 يقوم حيث المعارض مانطقة في الماريكان لصالح يعمل كردي ماقاول تصفية

الماريكية     للقواعد الكونكريتية ّبات .الص
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شارع-          70 في الوثني للحرس لمقر تابعة للمراقبة أبراج الجانب  60إسإقاط في
ضدهم             الموجهة الضربات بكثرة الموقع مان النسحاب على إجبارهم بعد ، .اليمن

اليسر           -71 الجانب في سإومار حي في البيشمركة عناصر أحد .اغتيال
سإومار-              72 حي في إعطابها إلى أدى ماما صاروخية بقاذفة أماريكية ألغام كاسإحة .ضرب
73       " بعمالتها-   "  المعروفة المسار صحيفة في تعمل والتي ماحمد فادية الصحفية اغتيال

اليسر             الجانب في الثقافية المجموعة مانطقة في الشرطة في ضابط ماع .للصليبيين
قنابر-            74 بسبع اليمن الجانب صناعة في الكهرباء دائرة في للبيشمركة ماقر قصف

.مالم  82هاون 
حجم-           75 ماعرفة دون اليرماوك حي في للبيشمركة تابعة تفتيش نقطة ماهاجمة

.الخسائر 
مانطقة-           76 في الشرطة لدى عميلن والخران شرطي احدهم مارتدين ثلثة اغتيال

.المعارض 
دون-            77 اليسر الجانب في القاهرة حي في المرتدة للبيشمركة رتل ماع الشتباك

الخسائر   حجم  .ماعرفة
إحراق-            78 إلى أدى ماما الجديدة ماوصل تقاطع في للشرطة تابعة مافرزة ماهاجمة

   " لهم   " تابعة شوفرليت نوع مان .سإيارتين
بالسإلحة-            79 ، اليمن الجانب في علي الحاج مانطقة في للصليبيين دورية ماهاجمة

تفجير            أعقبها همر نوع مان عربات ثلث إحراق عن أسإفرت والقاذفات المتوسإطة
الموقع         نفس في للشرطة آلية على ناسإفة .عبوة

حي-              80 في أول مالزم برتبة حمايته في يعمل والذي نينوى ماحافظ شقيق ابن اغتيال
.الصديق 

الجانب-           81 في الصناعية المنطقة في البيشمركة عناصر مان خمسة على الهجوم
تنقل             والتي إحراقها تم التي الشاحنات مان عدد سإحب يروماون كانوا حيث اليسر

مانهم             عدد وجرح ماقتل إلى أدى ماما الشمال في الكراد إلى .المواد
بصاروخ-      ( 82 أماريكية جند ناقلة الميثاق )        RBGضرب حي في الخسائر حجم يعلم .ولم
83 ) الـ-         بقذائف اليسر الجانب في للصليبيين مادرعة ماقتل )    RBGضرب إلى أدى ماما

الصليب     جنود مان .اثنين
والخفيفة-          84 المتوسإطة بالسإلحة بمهاجمتها البكر حي في للشرطة عجلتين إعطاب

.والقاذفات 
حي-          85 في صاروخية بقاذفة بالمتفجرات ماهندسإين تنقل للصليبيين آلية ضرب

ثلثة             وجرح فيها جنديين وماقتل إعطابها إلى أدى ماما اليسر الجانب في الوحدة
.آخرين 

بتفجير-            86 اليسر الجانب في الوحدة حي في للبيشمركة تابعة همر عجلة إعطاب
ناسإفة   .عبوة

في-             87 النتصار حي في لها ًا ماقر المرتدة الشرطة قوات تتخذه صحي ماركز تفجير
اليسر   .الجانب

88        " اليسر-     "  الجانب في المثنى تقاطع في للشرطة تابعة أب بيك نوع مان آلية تدماير
عليها    ناسإفة عبوة  .بتفجير
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إلى-            89 أدى ماما والخفيفة المتوسإطة بالسإلحة صدام حي في للشرطة راجلة ماهاجمة
صفوفهم     في إصابات .وقوع

الخوة-              90 مان ثلثة لقتل ،انتقاماا صدام حي في جثته وحرق البيشمركة أفراد أحد قتل
أيديهم    على .وحرقهم

اليسر-         91 الجانب في البيشمركة عناصر مان اثنين .اغتيال
ناسإفة-            92 عبوة بتفجير اليسر الجانب في الكراماة حي في أماريكية مادرعة تدماير

ليل   .عليها
التحرير-             93 حي في سإيارتهم على الهجوم بعد المحافظ حماية أفراد مان خمسة ماقتل

اليسر    الجانب .في
عبوة-             94 بتفجير ، اليمن الجانب في الحمامايل دورة في للبيشمركة تابعة همر إعطاب

اسإتهدفتها   .ناسإفة
عبوة-             95 بتفجير ، اليمن الجانب في اليابسات في للشرطة تابعة أب بيك إعطاب

عليها   .ناسإفة
اليمن-            96 الجانب في اليرماوك حي في الوثني للحرس تابعة تفتيش نقطة ماهاجمة

الخسائر     حجم ماعرفة .دون
اليسر-            97 الجانب في المعارض مانطقة في ناسإفة عبوة بتفجير للشرطة آلية إعطاب

.
إنزاله-   "  "       98 بعد نينوى شرطة ماديرية في يعمل والذي النعيمي علي المدعو اغتيال

التحرير       حي في الركاب لنقل حافلة  .مان
والجزائر-           99 والقاهرة السكر أحياء في بالنزول المجاهدين مافارز مان عدد قامات

اشتباكات             المناطق هذه في دارت حيث ، اليسر الجانب في والتحرير والزهور وصدام
آلية             إحراق تم حيث والبيشمركة الشرطة مان الصليبيين أذناب ماع الساعة على تزيد

الشرطة           أفراد مان العديد وجرح وماقتل أخرى خمسة وإعطاب .للشرطة
أدى-             100 ماما اليمن الجانب في البنت قبر في للشرطة تابعة تفتيش نقطة ماهاجمة

فيها        مان جميع وهلك آلية تدماير .إلى
اليمن-            101 الجانب في الوثني الحرس عناصر وأحد الشرطة عناصر احد .اغتيال
الجانب-             102 في البعث حي في فيها مان جميع وهلك المرتدة للشرطة آلية تدماير

.اليسر 
وماقتل-             103 آلية تدماير إلى أدى ماما اليرماوك في للشرطة تابعة تفتيش نقطة ماهاجمة

عناصرها    مان .ثلثة
حي-           104 في المرتدة للشرطة آليتين على ماتزامانة بصورة ناسإفتين عبوتين تفجير

بين               فيهما مان وسإقط بالكامال الليتين تدماير إلى أدى ماما ، اليسر الجانب في المالية
وجريح   .قتيل

الوحدة-           105 حي في السلم ماستشفى مان بالقرب المرتدة للبيشمركة ماعسكر قصف
قنابر            مان بعدد المستشفى، مان والمنتسبين المرضى إخراج بعد اليسر الجانب في

عيار    مان .مالم  120الهاون
حجم-            106 ماعرفة دون اليمن الجانب في اليرماوك دورة في الشرطة ماع الشتباك

.الخسائر 
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قنابر-            107 بثمانية اليمن الجانب في اليرماوك دورة في الوثني للحرس ماقر قصف
عيار   .مالم  82هاون

حي-            108 في أحدهما اليمن الجانب في الوثني الحرس أفراد مان اثنين اغتيال
تلعفر      كراج في والخر .اليرماوك

109     " الجانب-      " في اليرماوك حي في جنجولي المدعو الصليبيين عملء أحد تصفية
.اليمن 

110       " اليسر-      "  الجانب في الصناعية المنطقة في بدر الغدر فيلق في قيادي .اغتيال
الجانب-             111 في عدن وحي البكر حي في المرتدة الشرطة أفراد مان اثنين اغتيال

.اليسر 
أحد-            112 عند ناسإفة عبوة بتفجير اليمن الجانب في للبيشمركة تابعة همر إحراق

الصليبية   .المقرات
في-               113 التحرير حي في ماعهم اشتباك في فيها مان وقتل للشرطة تابع أب بيك تدماير

اليسر   .الجانب
اليمن-            114 الجانب في بغداد دورة في عبوة بتفجير للبيشمركة آلية .إعطاب
115       " في-      "  البورصة مانطقة في فيها مان وإصابة أب بيك نوع مان للشرطة آلية إعطاب

اليمن   .الجانب
116  " حي-         "  في سإوعان سإايع المدعو أول مالزم برتبة الشرطة في ضابط اغتيال

اليمن     الجانب في .الصلح
اليسر-           117 الجانب في الصناعية المنطقة في السلبة عناصر أحد .تصفية
يعلم-             118 ولم اليسر الجانب في التحرير حي في نينوى ماحافظ حماية ماع الشتباك

الخسائر   .حجم
119    " في-       "  القديمة الصناعة في ماخلف خالد المدعو وهو الصليبيين لدى عميل تصفية

اليمن   .الجانب
حي-            120 في للشرطة ماركز في شرطي وقنص البيشمركة عناصر مان اثنين قنص

اليمن     الجانب في .اليرماوك
الجانب-             121 في النتصار حي في والرمال الحصو مانطقة في الشرطة أفراد أحد قنص

.اليسر 
بصاروخ-          ( 122 سإومار شرطة ماركز مان بالقرب للصليبيين راجلة وجرح )  C5ضرب فقتل

الصليبيين    مان .عدد
الجانب-             123 في بغداد طريق في تلعفر شرطة مادير ماعاون ماوكب على عبوة تفجير

ماقتله      إلى أدى ماما . .اليمن
124       " اليمن-    " الجانب في الجحيش عين مانطقة في شعلن الشرطة عقيد اغتيال

سإيارته     على عبوة .بتفجير
فأردوهما-          125 الخوة فباغتهما ماتوقفين كانا البيشمركة عناصر مان اثنين ماهاجمة

اليسر     الجانب في .قتيلين
قنابر-            126 بسبع اليمن الجانب صناعة في للبيشمركة التابع الكهرباء دائرة ماقر قصف

.مالم  82هاون 
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الجانب-            127 في اليرماوك حي في الكهرباء دائرة في البيشمركة أفراد أحد قنص
.اليمن 

128     " والذي-    "   اليسر، الجانب صناعة في ماحمد ماحمود صلح الشرطة ماقدم اغتيال
تلعفر      شرطة ماديرية في .يعمل

في-            129 المصارف حي في فيه مان جميع وهلك المرتدة للبيشمركة همر تدماير
اليسر   .الجانب

إلى-              130 أدى ماما اليسر الجانب في عدن حي في البيشمركة لمقر تابعة ربية ضرب
مانهم     أربعة وإصابة .ماقتل

حيث-            131 ، اليمن الجانب في اليرماوك دورة في الوثني للحرس رتل ماهاجمة
إلى           أدى ماما ، والقاذفات والمتوسإطة الخفيفة السإلحة الشتباك في اسإتخدمات

الجنو       مان ثلثة وماقتل لهم آليتين د . إحراق
اليسر            - 132 الجانب في النتصار حي في الشمال إلى المواد تنقل شاحنة . حرق

الســنة أنصـــار بيانات

ب     - 1 هيت قرب صليبي ماعسكر مان  قصف الهاون عدد مالم  .82عيار  قذائف
الماريكية   - 2 للقوات همرين فيهما     تدماير مان جميع وهلك حديث  بالكامال وذلك في ة

التجوال    . ومانع الحصار برغم
أماريكيين  قنص- 3 البطل         .جنديين حديثة قناص يد على الفور على وهلكهما
همر - 4 فيه       تدماير مان جميع وهلك بالكامال كركوك أماريكي  .في
همر  - 5 الموصل      ماريكيأإصابة في الجرحى مان عدد  .وسإقوط
بالموصل        - 6 المشراك حي في بكمين الشرطة في ضابط  .قتل
بالموصل        - 7 عبوة جرف ماحاولتها عند بأضرار ألغام كاسإحة  . إصابة
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الســنة أنصـــار بيانات

همر - 1 فيه       تدماير مان جميع وهلك بالكامال هي أماريكي ت .في
الموصل       - 2 في شرطة سإيارة يستهدف ناسإفة عبوة  .تفجير
للحرس  - 3 همر بداخله        تدماير مان حال يعلم ولم المرتد الرماادي الوثني  .في
أماريكية  - 4 مادرعة فيها     تدماير مان جميع وهلك الرماادي  بالكامال  .في
الرماادي        - 5 في أماريكية جنود ناقلة على ناسإفة عبوة  . تفجير
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السإلماية العراق دولة بيانات

:  بغداد لولية الخباري # التقرير

المدعو             "-1 تحمي التي الرباعي الدفع ّيارات سإ مان ماوكب على ناسإفة عبوة تفجير
للشئون  "       "     المجوسإية الدولة وزير وهو ، القاسإم ماحمد شارع على العريبي ماحمد

وهلك "        "  "  ماونيكا نوع سإيارة تدماير إلى أّدى ماما ، فيها    جميع المانية كان .مان
وسإلحه       "  "       -2 ّيارته سإ وغنم ، الجاماعة حي في بدر الغدر فيلق في بارز قيادي تصفية

.الشخصي 
الجاماعة          -3 حي مانطقة في الصليبي الجيش لصالح جاسإوس .تصفية
الجاماعة             -4 حي مانطقة في الدجال لجيش تابعة ًا جد ماهمة أوكار ثلثة .تدماير
الجاماعة          -5 حي مانطقة في الوثني الحرس جنود أحد .اغتيال
الجاماعة          -6 حي في الدجال جيش أوكار أهم أحد .تدماير
الجاماعة           -7 حي مانطقة في الدجال جيش عناصر أحد على .القضاء
الجاماعة          -8 حي مانطقة في الدجال جيش مان اثنين .اغتيال
جندي             -9 هلك عن أسإفر ماما ، السريع التدخل لقوات تابعة سإيطرة على الهجوم

بليغة     بجروٍح الخرين .وإصابة
بالفرار    "  "         -10 ُبها أصحا لذ بعدماا ، الّداخلية لوزارة تابعة كيا نوع ّيارة سإ .غنم
الحرية         -11 مانطقة في الدجال جيش ناشطي أحد .تصفية
النضال           -12 شارع في الّداخلية ماغاوير مان جنود أربعة على .القضاء
العظمية         -13 مانطقة في الدجال جيش عناصر أحد .اغتيال
نوع  تدماير -14 ّيارة عل)         GMC  (سإ كانوا مارتدين أربعة وهلك بالكامال للشرطة تابعة

سإارة  "   " ماتنها  كم مانطقة .في
جنود      تدماير -15 ثمانية تقل الّداخلية لمغاوير مان ,      دورية وإصابة ماقتل إلى أدى ماما

فيها .
وغنم            -16 ، العظمية مانطقة في البارزين الدجال جيش مان عناصر ثلثة اغتيال

الشخصية   ّياراتهم .سإ
بالفرا            -17 لذوا بعدماا ، العظمية مانطقة في الدجال لجيش تابعتين ّيارتين سإ ر .غنم

:  الدين صلح لولية الخباري # التقرير

ومادير  "     "       - 18 ؛ ماقدم برتبة ضابط وهو ، القيسي ماجبل ماشرف حميد المدعو تصفية
ضابط      "     "   وهو القيسي ماجبل ماشرف احمد المدعو وكذلك ، الفرحاتية شرطة ماركز
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وهو       "     "  القيسي ماجبل ماشرف ظافر والمدعو ، السإحاقي ماديرية في رائد برتبة
ضمن             السإحاقي مانطقة في لهم كميٍن بنصب ، الفرحاتية ماركز في مارتد شرطي

ّدين    ال صلح .ولية
ع     بالكامال أماريكي همر تدماير- 19 فيه مان جميع في    وهلك الجوية القاعدة طريق لى

تكريت   .مانطقة
ّدة    تدماير- 20 المرت للشرطة تابعة فيها    آلية مان وإصابة تكري   وماقتل مانطقة ت .في

:  النبار لولية الخباري # التقرير

في           - 21 الصليبية القوات يضم الذي المعلمين ماعهد في الصليبي الجيش ماقر قصف
عيار      هاون قنابر بثلث .مالم  82هيت

هيت           - 22 مادينة في الصليبي الجيش ماقر في الصليبيين ّناصة الق أحد .قنص
هيت          - 23 مادينة في الصليبي الجيش قوات ماع والمتوسإطة الخفيفة بالسإلحة الشتباك

آليات               عدة وتدماير ؛ مانهم العديد وجرح ماقتل عن الشتباك عملية أسإفرت وقد ،.
السايدين       - 24 مانطقة في الصليب ّباد ع أحد .قنص
بروانة       - 25 مانطقة في الصليب ّباد ع أحد .قنص
عيار           - 26 هاون قنابر بثلث بروانة مانطقة في الصليبي الجيش ماقر .مالم  120قصف
بروانة         - 27 مانطقة هضبة في الصليبي الجيش جنود أحد .قنص
بروانة        - 28 مانطقة في الصليبي الجيش جنود أحد .قنص
فيه      همر تدماير- 29 مان جميع وهلك بالكامال الشرطة     أماريكي حي مانطقة .في
الصليبي         - 30 الجيش لقوات تابعة سإيطرة ماع والمتوسإطة الخفيفة بالسإلحة الشتباك

السيطرة              جنود جميع وجرح ماقتل عن أسإفر وقد ، داهر بني مانطقة .في
همر - 31 النبار       . إعطاب في فيه مان وإصابة أماريكي

الســنة أنصـــار بيانات

العقرب    - 1 لواء عناصر أحد المدعو   " قتل القرغولي  وهو خضير في    "مانعم مانزله في
 .المدائن

طراز       - 2 مان بصاروخ الكيارة في الماريكية القاعدة  " .مايراج" دك
أماريكي  - 3 همر ع     تدماير بداخله مان وإصابة -وماقتل سإاماراء   طريق  .تكريت لى
و-     4 أماريكية جنود ناقلة بداخلها    هلكتدماير كانوا صليبيين حديثة  خمسة  .في
الردة   اثنين قنص- 5 حرس البطل      . مان حديثة قناص يد على
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السإلماية العراق دولة بيانات

أبناء             إلى الله حفظه البغدادي عمر أبي الشيخ الخيرة المؤمانين أماير توجيهات بعد
ًا          وخصوص الغازية الصليبية القوات على الهجمات بزيادة السإلماية العراق دولة

العراق            دولة ماجاهدي مان إخوانكم تعالى الله ماكن ، وماروحياتهم طائراتهم اسإتهداف
طائرات             لربعة التصدي مان ، المجاهدين جيش في الخوة ماع وبالتعاون ، السإلماية

جوي  "   "      بإنزال القيام تريد كانت هوك بلك نوع غرب    ف مان شمال الكرماة مانطقة ي
فتم    بغداد -       -ولية وعندماا    ، طاقمها جميع وماقتل ًا جميع إسإقاطها تعالى الله بفضل

تم         إنقاذه يمكن ماا إنقاذ الصليبي العدو نوع   -     "-حاول مان طائرة إسإقاط الحمد ولله
أخرى "   16أف  ماروحية والمنة    ,وطائرة الحمد  . ولله

:  ديالى لولية الخباري # التقرير

في   "   "  "   "   -1 َين قيادي وهم التميمي شرهان والمدعو التميمي كاظم المدعو تصفية
رعد              "  المدعو عم أبناء وهم ؛ الشخصية أسإلحتهم وغنم ؛ ديالى ولية في الدجال جيش

ديالى   "      "   "  ماحافظ مانصب يشغل الذي المجوس زنيم التميمي جواد .المل
و        -2 عالية برتبة السريع التدخل في ضابط الخاص  ربعةأتصفية بعقوبة  حرسإه في

والخفيفة     المتوسإطة أسإلحتهم .وغنم
لل    -3 تابعة ّيارة ط الهبوط        صليبيينإصابة على وإجبارها شهربان في أباتشي نوع مان

الهبوط       أثناء مانها جزء تدماير تّم  .وقد
زاغنية             -4 مانطقة في الدجال جيش عناصر مان اثنين في الله حكم .تنفيذ
وغنم               -5 سإعد بني خان مانطقة في الدجال جيش مان عناصر سإتة في الله حكم تنفيذ

لحدهم   تابعة   .سإيارة
سإعد               -6 بني خان مانطقة في الدجال جيش مان عناصر خمسة في الله حكم .تنفيذ
التحرير         -7 مانطقة في الصليبية القوات لصالح جاسإوسإتين .تصفية
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الوثني             -8 الحرس ّباط لض مادرب وهو ، التحرير مانطقة في عالية برتبة ضابط اغتيال
ّدفاع    ال وزارة .في

التحرير          -9 مانطقة في الصليبي الجيش لصالح جواسإيس ثلثة .اغتيال
مانطقة              -10 في لهم تجّمٍع في آخرين سإتة وجرح الدجال جيش مان عناصر أربعة اغتيال

.بهرز 
نوع    -11 صاروخين بهرز         C 5 Kإطلق مانطقة في الدجال جيش أوكار أهم .على
الخالص       "  "    -12 مانطقة في بدر الغدر فيلق أفراد مان اثنين .اغتيال
الخالص          -13 مانطقة في الدجال جيش عناصر مان اثنين .تصفية
نوع    -14 صواريخ أربعة أبي       )  C 5 K  (إطلق مانطقة في الدجال جيش أوكار أحد على

.صيدا 
كرماة         -15 أبي مانطقة في المرتّدات الشرطيات إحدى .تصفية
الوثني          -16 الحرس ماراكز أحد على كاتيوشا نوع صاروخين ماستودع  -إطلق وهو

سإعد      -للسإلحة  بني خان مانطقة .في
قنبرة              -17 عشرة بسبع سإعد بني خان مانطقة في الدجال جيش أوكار اكبر أحد قصف

عيار   .مالم  82هاون
عيار      -18 هاون قنابر تسع مانطقة         82إطلق في الدجال جيش أوكار أهم أحد على مالم

سإعد       بني خان مانطقة ضمن .الخلوف
فيها      آلية تدماير -19 مان جميع وهلك بالكامال سإعد      أماريكية بني خان مانطقة .في
عيار      -20 هاون قنابر أربع في         82إطلق الدجال جيش أوكار وأكبر أهم أحد على مالم

سإعد     بني خان .مانطقة
السادة          -21 مانطقة في الدجال لجيش تابعة أوكار سإبعة .نسف
السادة         -22 مانطقة في الدجال جيش أوكار أحد .تدماير
و     -23 بالكامال أماريكي همر صليبيين  تدماير خمسة ماتنه   هلك على مانطقة  كانوا في

.السادة 
التحرير         -24 مانطقة في المرتّدة الشرطة عناصر أحد .قنص
بليغة            -25 بجروٍح الصناعي الحي مانطقة في المرتّدة الشرطة مان اثنين .إصابة
عن             -26 أسإفر ماما ، المرادية مانطقة في المرتّدة للشرطة تابعة سإيطرة على الهجوم

مانهم       آخر عدد وجرح شرطيين .ماقتل
السعدية            -27 مانطقة في الوثني للحرس تابعة سإيطرة على كاتيوشا نوع صاروخ إطلق

.
السعدية         -28 مانطقة في الدجال جيش في ناشط .تصفية
التحرير         -29 مانطقة في الدجال جيش عناصر أحد .اغتيال
التحرير         -30 مانطقة في المرتّدة الشرطة أفراد أحد .قنص
كاتيوشا        -31 نوع بصاروخين السعدية شرطة ماركز .قصف
شهربان          -32 مادينة في المرتّدة الشرطة عناصر أحد على .القضاء
الوقف         -33 مانطقة في الدجال جيش عناصر أحد .هلك
شهربان          -34 مانطقة في الدجال جيش أفراد أحد على .القضاء
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عيار              -35 هاون قنابر بأربع شهربان مادينة في الدجال جيش أوكار أهم أحد 82قصف
.مالم 

شهربان          -36 مادينة في الدجال جيش أوكار مان ماجموعة .تدماير
الشرطة    -37 عناصر ماع شهربان  الشتباك مانهم       في عناصر خمسة هلك عن أسإفر ماما

بليغة      بجروٍح آخرين سإبعة .وجرح
شهربان         -38 مادينة في الدجال جيش عناصر أحد .تصفية
عيار          -39 هاون قنابر بأربعة الدجال جيش أوكار أحد .مالم  82قصف
المرتد            تدماير -40 الدجال جيش أوكار والفساد الشر أوكار مان ًا وكر عشر فيأربعة

روز    بلد .قضاء
انسحب        –     -41 بعدماا ، بالكامال الرازي الكاطون سإيطرة في المراقبة أبراج أحد نسف

الوثني      والحرس الشرطة عناصر .مانها
الرازي         – -42 الكاطون مانطقة في الوثني للحرس كبير تجّمع  . قصف

الســنة أنصـــار بيانات

العامال       تصفية- 1 حي في الدجال جيش عناصر  .أحد
أبو      تصفية- 2 في الدجال جيش عناصر  .غريب أحد
المنصور         - 3 في سإيارتهم على عبوة بتفجير ثلثة وجرح شرطي  .قتل
عناصر  - 4 أحد )     قتل الخضراء  (   في فرحان هادي الشركية المناقب صاحب بدر  .فيلق
بغداد        - 5 العاصمة غربي ماحكم بكمين الشرطة عناصر أحد  .قتل
جنود  - 6 ناقلة نصفين اوأماريكية  تدماير رمااد      نفلقها إلى فيها مان جميع في وتحول

 .هيت مادينة
اللطيفية       - 7 في عبوة بتفجير مادرعة أماريكية آلية  .تدماير
للشرطة     - 8 ماراقبة نقطة على كاسإح المرتدين        هجوم مان كبير عدد هلك إلى أدى ماما

سإاماراء   .في

العراق في السإلماي الجيش بيانات

اللطيفية       ال- 1 في المحتل الماريكي للجيش دورية ماع  .شتباك
للمغاوير   - 2 رتل على ما    الهجوم إلى أدى بيك     ( ماما سإيارتين وحرق مارتدين ثمانية قتل
سإيارتهم )    أ وإحدى أسإلحتهم وغنم  .ب
المشاهدة      ال- 3 مانطقة في للصليبيين رتل ماع الخسائر     .شتباك حجم يعلم ولم
الوثني    اال- 4 للحرس دورية ماع آخرين        شتباك اثنين وإصابة مارتد هلك إلى أدى في ماما

الحصوة   .مانطقة
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أربعة  قت- 5 ال  ل جيش المهدي "  "مان في   دجال باك    االمرتد سإلمان في ماعهم  .شتباك
وقتل     - 6 الدجال جيش مان لعناصر الدورة   خمسة التصدي في  .مانهم
ع  تصفية- 7 باك      سإبعة سإلمان في الدجال جيش مان  .ناصر
السإكندرية       - 8 مانطقة في الوثني للحرس دورية على هلك    الهجوم إلى أدى ماما

آخرين    . ثلثة وإصابة أحدهم
المرتد     - 9 الدجال لجيش ماقر عيار   قنابربأربع دك الزعفراني مالم  120هاون ة .في

المرتد     - 10 الدجال لجيش ماقر عيار  قنابر بأربعدك المدائن   82 هاون في  .مالم
السإكندرية        - 11 مانطقة في المرتد الوثني الحرس مان جندي  .قنص
و   - 12 للصليبيين صهريج اللطيفية   هلكتدماير في  .سإائقه
للصليبيين    - 13 الوقود لنقل صهريج خطيرة    إعطاب إصابة سإائقه مانطقة  وإصابة في

 .البيجي
ماقر - 14 بصاروخي   قصف الدجال عيار   قنابرثلث و ) C 5 K (  لجيش في مالم 60هاون

 .المعالف
عن  قتل- 15 باك       أربعة سإلمان مانطقة في الدجال جيش مان  .اصر
المدائ      اثنين  قتل- 16 مانطقة في الدجال جيش مارتدي ن . مان
الدورة       - 17 مانطقة في الماريكان لصالح يعملن جاسإوسإان  . قتل

السإلماية العراق دولة بيانات
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1 -              ، القعود عطش أقلقهم الذين مان و ، السإلماية العراق دولة ليوِث مان ليٌث َلَق َط ان
لينغمس             انطلق ، السإتشهاديين ِتيبة َك ومِان ، الله سإبيل في الشهادة بدم فتبردوا

الصقلوي           مادينه في الصليبي الجيش آليات مان رتل ضد المفخخة ّبر  ةبسيارته فك ؛
هلك             عن المباركة العملية أسإفرت وقد الصليب، عروش يديه على الله ودمّار وفّجر

مان               وأخرى ، بالجنود ماحّملة زيل نوع آلية وتدماير ؛ الصليب ّباد ع مان العشرات وإصابة
يعلي                وأن الشهداء في أخانا يتقبل أن الله نسأل ، الخرى الليات وإعطاب ، همر نوع

ولس            ربهم إلى ذهبوا الذين مان يكون وأن ، ّيين عل في ًا   " ـــــُنزلُه غد يقول حالهم ان
وصحبه     ًا ماحمد ؛ ّبة الح ّنة     . "نلقى والم الحمد ولله ، 

الله            (  )- 2 رحمه المغربي ماحمد أبو الخ ، السإلماية العراق دولة ليوِث مان ليٌث َلَق انط
إّل            "    إله ل كلمة ليعلي وراءه، وزينتها الدنيا ًا ماخلف للنفير وهب ، للنداء اسإتجاب الذي

للشرطة    "         دورية في المفّخخة بسيارته لينغمس ْنطلق ا ، الله رسإول ماحمد الله
أخرى              وإعطاب فيها مان كل وقتل بالكامال للمرتدين آلية تدماير إلى أدى ماما المرتدين

الله   ,        ,   تقبل الرماادي قرب البوفراج مانطقة السريع المرور طريق على فيها مان وجرح
حسيبه      . والله نحسبه الشهداء في  أخينا

3 -              ، القعود عطش أقلقهم الذين مان و ، السإلماية العراق دولة ليوِث مان ليٌث َلَق َط ان
انطلق            ، السإتشهاديين ِتيبة َك ومِان ، الله سإبيل في الشهادة بدم لينغمس فتبردوا

مان            اليمن الجانب في الدواسإة مانطقة في الشرطة ماديرية داخل المفخخة بسيارته
وماقتل            بالكامال للشرطة آليتين تدماير عن المباركة العملية أسإفرت وقد ، الموصل

فنسأل              ، المديرية مابنى في أضرار وإحداث المرتدين مان عشرين عن يقل ماال وجرح
ذهبوا                 الذين مان يكون وأن ، ّيين عل في ُنزلُه يعلي وأن الشهداء في أخانا يتقبل أن الله

وصحبه     "       ًا ماحمد ؛ ّبة الح نلقى ًا غد يقول حالهم ولسان ربهم ّنة    "إلى والم الحمد  .ولله

:  الدين صلح لولية الخباري # التقرير

ّيارة            -4 سإ بتفجير الشرطة عناصر مان مارتّدا وعشرين ثلثٍة مان أكثر وجرح ماقتل
تكريت         مادينة وسإط لهم كبيٍر تجّمٍع على .مافّخخة

وهلك     -5 بالكامال أماريكي همر صليبيين  تدماير ماتنه   خمسة على القاعدة  كانوا قرب
الصينية     ناحية في .الصليبية

وهلك     -6 الوثني للحرس آلية نقطة     مارتدينخمسة  تدماير قرب الساحل طريق على
السإود   .النفط

و     -7 الداخلية لمغاوير آلية اثنين إعطاب آخرين    هلك وإصابة المرتدين طريق  مان على
الصينية      وناحية بيجي مادينة بين  .الساحل

همر  -8 فيه      تدماير مان جميع وهلك بالكامال الدبس   أماريكي طريق  .على
 

:  النبار لولية الخباري # التقرير
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في           -9 الصليبي للجيش تابعة راجلة دورية ماع والمتوسإطة الخفيفة بالسإلحة الشتباك
الصليبيين              الجنود مان العديد وجرح ماقتل إلى أّدى ماما ، داهر بني .مانطقة

ماقر    -10 على وإصابة        للصليبيينالهجوم هلك إلى أّدى الذي المار الحقلنية في
آليات       عدة وتدماير الجنود مان .ماجموعة

عيار      -11 هاون قنابر ثلثة في        82إطلق المعلمين ماعهد في الصليبية القوات ماقر على
هيت   .مادينة

و     -12 بالكامال أماريكي همر خمسة  تدماير ماتنه    هلك على كانوا الخط صليبيين على
هيت     مانطقة ضمن .السإتراتيجي

مانطقة          -13 في الصليبي الجيش قوات ماع والمتوسإطة الخفيفة بالسإلحة الشتباك
مانهم                العديد وإصابة وهلك ؛ آليات عدة تدماير عن أسإفر ماما ، هيت مادينة ضمن القلقة

.
فلكة          -14 في الصليبي الجيش قوات ماع والمتوسإطة الخفيفة بالسإلحة الشتباك

العشرات               وإصابة وهلك ؛ آليات عدة تدماير عن أسإفر ماما ، هيت مادينة ضمن الساعة
الجنود   .مان

الجيش             -15 ماقر في المراقبة أبراج أحد على كان حيث الصليبيين ّناصة الق أحد قنص
هيت     مادينة في .الصليبي

وجرح   "    "         -16 ماقتل عن أسإفر ماما ، هيت مادينة في للرصد عسكرية ثكنة ماع الشتباك
مانه  م .عدد

ماتنها            -17 على كانوا مارتدين خمسة وهلك بالكامال للشرطة تابعة آلية فيتدماير
حديثة   .مانطقة

فيها             -18 كان مان جميع وهلك ؛ الجنود لحمل زيل نوع صليبية آلية  .تدماير
عن            -19 أسإفر ماما ، للقنص الصليبي الجيش يستخدماها عسكرية ثكنة ماع الشتباك

فيه     كان مان وإصابة ا .هلك

الســنة أنصـــار بيانات

الرماادي        - 1 في الصليبيين للقناصة ماوقع على الجبهات ماتعدد إلى   هجوم أدى ماما
ًا    . جد فادحة بأضرار إصابته

همر - 2 فيه     تدماير مان وإصابة وماقتل هيت     أماريكي في الصليبيين ماقر  .قرب
3 -- كركوك         طريق على أماريكية دورية على ناسإفة عبوة  .بيجي تفجير
أماريكي  - 4 همر فيه    تدماير مان وإصابة كركوك  وماقتل  .في
همر - 5 بداخله      تدماير مان حال يعلم ولم كركوك  أماريكي  .في
الهاون       - 6 قذائف مان بعدد النبار ماحافظ بيت مالم  .82عيار  قصف
همر - 7 فيه       لحرسل تدماير مان جميع وهلك بالكامال المرتد الرماادي  الوثني  . في

العراق في السإلماي الجيش بيانات
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الوثني   - 1 للحرس همر آخرين        تدماير اثنين وإصابة المرتدين مان اثنين فيوهلك
ة .السإكندري

راجلة-       2 دورية على ناسإفة عبوة الوثني تفجير مارتدين      الحرس سإتة هلك إلى أدى ماما
 .الخضر مانطقة في وذلك

ثلثة-             3 هلك إلى أدى ماما الداخلية لمغاوير راجلة دورية على ناسإفة عبوة تفجير
آخرين     اثنين وإصابة .فيمارتدين هوررجب 

همر - 4 فيه      تدماير مان جميع وهلك بالكامال السإحاقي .في  أماريكي
تكريت       - 5 في الصليبي للجيش المعدات لنقل شاحنة  .تدماير
همر - 6 فيه   أماريكي إعطاب مان يثرب   وإصابة مانطقة  .في
همر  - 7 فيه      تدماير مان جميع وهلك بالكامال اليوسإفية أماريكي  .في
أماريكي  - 8 همر آخرين        إعطاب اثنين وإصابة صليبي هلك إلى أدى الرضوانية  ماما  .في
المرتد    - 9 الوثني للحرس همر فيه   إعطاب مان اللطيفية  وإصابة  .في

لمليشيات - 10 الدجال  التصدي مانهم   وقتل جيش مارتدين حي    ثلثة في البقية وفرار
ببغداد  .الجهاد

ب     - 11 المرتد الوثني للحرس قاعدة عيار   قنابر أربعدك ة .الرضوانيفي  مالم 82هاون
ب    - 12 الماريكي للجيش ماقر الرضوانية  مالم 82هاون  قنابر خمسدك  .في
همر - 13 فيه  إصابةو أماريكي إعطاب الرضوانية   .مان في
الرضوانية      - 14 في للصليبيين الوقود لنقل صهريج  .تدماير
مادرعة - 15 فيها       تدماير مان جميع وهلك كامال بشكل المشاهدة   أماريكية مانطقة  .في
المرتد    - 16 الوثني للحرس همر فيه     تدماير مان جميع وهلك مانطقة  بالكامال في

 .اللطيفية
ببغداد       ؤوماس تصفية- 17 اليرماوك مانطقة في المرتد الدجال بجيش  .ل
و     ا- 18 الغدر فيلق في قيادي اللطيفية    اثنينغتيال في مارافقيه  .مان
الحصوة        - 19 مانطقة في المرتد الوثني للحرس دورية على  .الهجوم

الجهادية العراق عصائب بيانات

الوثني   - 1 للحرس مادرعة فيها      تدماير مان جميع وهلك السريع  المرتد الطريق على
ببغداد .

أماريكي-             2 جندي هلك إلى أدى ماما أماريكية راجلة دورية على ناسإفة عبوة تفجير
سإوق     في آخرين عنه وإصابة  .مادينة

صليبيين-             3 جنود ثلثة إلى أدى ماما أماريكية راجلة دورية على ناسإفة عبوة تفجير
في      الشيشان بحي آخرين  .عنهوإصابة

بصاروخ       - 4 الفارس ماطار في اليهودية المخابرات ماقر نوع   ( قصف  ) . C8مان
همر إ- 5 المرتد   عطاب الوثني الغزالي      للحرس سإيطرة في فيه مان ة . وإصابة
الوثني   إ- 6 للحرس ماصفحة الغزالية     إو المرتد عطاب سإيطرة في فيها مان  . صابة
بص       - 7 الشعلة في الدجال جيش لمقر صاروخي  ) . C8اروخي ( قصف
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ال      - 8 القوات و السرية الشرطة ماع في أالشتباك شرق   ماريكية الصوفية مانطقة
الخسائر ,     .  حجم يعلم ولم الرماادي

السإلماية العراق دولة بيانات

:  بغداد لولية الخباري # التقرير

وغنم             -1 ، العظمية مانطقة في الدجال جيش عناصر مان آخرين واثنين قيادي تصفية
مانهم   ّيارتين .سإ

الحرية          -2 مانطقة في الدجال جيش في بارز قيادي .تصفية
اليرماوك       "  "    -3 مانطقة في بدر الغدر فيلق مان عناصر خمسة .اغتيال
الرحمانية             -4 مانطقة في مارافقيه مان واثنين ؛ الدجال جيش في قيادي .تصفية
الصباح            "  "-5 جريدة في كصحفي يعمل الذي ؛ الدجال جيش ناشطي أحد تصفية

الصفويين    باسإم .الناطقة
الوثني    تدماير -6 للحرس تابعة فيها     آلية مان جميع وهلك العظمية   بالكامال مانطقة في
.

العظمية         -7 مانطقة في الدجال جيش في ناشط .اغتيال
الشخصية      "  "      -8 ّيارته سإ وغنم العظمية مانطقة في بدر الغدر فيلق عناصر أحد تصفية
.

؛            -9 العظمية مانطقة مان مانفصلين ماكانين في الدجال جيش في ناشطين تصفية
الشخصية    ّياراتهم سإ .وغنم
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المخابرات        -10 دائرة في عالية برتبة ضابط وزارة    واغتيال في كبير مانصب يشغل
الرحمانية      مانطقة في وذلك .الّداخلية

اليرماوك          -11 مانطقة في الوثني الحرس مان جنود ثلثة .تصفية
و       -12 للشرطة تابعة الدفع رباعية سإيارة ثلثة  تدماير رابع  مارتدينهلك كانوا وإصابة

ماتنها  فلسطين    على شارع على  .مان
الفضل             -13 مانطقة في الدجال جيش في ًا ناشط وعشرين واثنين بارز قيادي .تصفية
الغزالية          -14 مانطقة في الداخلية ماغاوير جنود مان اثنين .تصفية
الرحمانية       "  "    -15 مانطقة في بدر الغدر فيلق مان عناصر سإتة .اغتيال
الرحمانية           -16 مانطقة في المرتّدة الشرطة مان عناصر ثلثة على .القضاء
عليها            -17 ناسإفة عبوة بتفجير آليتهم وتدماير المرتّدة الشرطة مان عناصر أربعة هلك

فلسطين    شارع .قرب
وهلك     -18 للشرطة آلية ماتنها     خمسةتدماير على كانوا شرطة  مارتدين ماركز قرب

.النهضة 
و     -19 المرتدة للشرطة آلية اثنين تدماير وإصابة   هلك المرتدين آخرين   مان .اثنين
هاون          -20 قنابر بثلث الدجال جيش أوكار أهم أحد .قصف
الولية            -21 في الدجال جيش أوكار أكبر على كاتيوشا نوع صاروخين .إطلق
هاو           -22 قنابر بثلث الولية في الدجال جيش أوكار وأهم أكبر ن . قصف

الســنة أنصـــار بيانات

ألغام  - 1 كاسإحة فيها      تدماير مان جميع وهلك بالكامال كركوك  أماريكية  .في
الشرط   - 2 عناصر أحد المرتدة قتل فلسطين   ة شارع  .في
و - 3 الصليبي   اهجوم ماع عنيفة بالنبار    يشتباكات عنة مانطقة في  .ن
يد-         4 على الفور على وهلكه أماريكي علج حديثة قنص البطل  .قناص
حديثة       - 5 في زوارقهم على بهجوم صليبين سإبعة  .قتل

العراق في السإلماي الجيش بيانات

ب    - 1 الدجال لجيش تجمع الهاون أربع ضرب القاهر   مالم 60عيار  قنابر حي ة .في
لمغاوير  - 2 ماقر بأربع    ضرب المرتدة الهاون الداخلية الكاظمية  مالم 60عيار  قنابر  .في
المرتد    - 3 الدجال لجيش تجمع نوع   ( صواريخبأربع  قصف الحرية   )C 5 Kمان  .في
الدجال    - 4 لجيش وتجمع ماقر ماختلفة      دك عيارات هاون قنابر أبو  بسبع مانطقة في

 .سإيفين
المرتدة     - 5 النظام حفظ لقوات ماقر عيار     قصف هاون قنابر في مالم 82بثلث

 .الخضراء
الدجال   - 6 لجيش تجمع عيار     قصف هاون قنابر باك   مالم 120بثلث سإلمان  .في
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الدجال    - 7 لجيش ماقر عيار    قصف هاون قنابر التويثة   مالم 120بثلث مانطقة  .في
وقتل     - 8 الدجال لجيش وهمية سإيطرة ش      ضرب في الباقين وفرار مارتدين ارعخمسة

ببغداد  .الرشيد
الجاماعة         - 9 حي في المرتدة النظام حفظ قوات مان عنصرين ببغداد  .قنص

المرتد     - 10 الوثني الحرس مان جنديين الفور   قنص على اليرماوك  وهلكهما ببغداد  .في
المرتدة    ال- 11 للشرطة دورية ماع وإعطاب       اشتباك مانهم عدد هلك إلى أدى ماما

لهم  اليرماوك  سإيارتين ببغداد  .في
بق     - 12 المرتد المهدي لجيش ماقر عيار   ضرب هاون  .الدورة مانطقة في مالم 120نبرتين
المرتد    - 13 الدجال لجيش تجمع عيار    قصف هاون دشي   مالم 120بقنبرتين أبو ر .في
سإيارة - 14 نوع  تدماير الداخلية تابعة ب أ بيك مان فيها  جميع وهلك بالكامال لمغاوير مان

بغداد   .في
الوثني   - 15 للحرس دورية رابع        ضرب وجرح مارتدين ثلثة ماقتل إلى أدى حي  ماما في

ببغداد  .القادسإية
المرتد      اال- 16 المهدي جيش مان ماجموعة ماع مارتدين      شتباك سإتة ماقتل إلى أدى ماما

آخرين   ثلثة الدورة  وإصابة  .في
الفضل        - 17 مانطقة على المرتد الدجال جيش شنه لهجوم ماقتل    التصدي إلى أدى ماما

آخرين      .  أربعة وإصابة المرتدين مان اثنين

السإلماية العراق دولة بيانات

:  بغداد لولية الخباري # التقرير
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الغزالية            -1 مانطقة في الشخصي سإلحه وغنم ّدّجال ال جيش في قيادي .تصفية
الغزالية      "  "       -2 مانطقة في الشخصية ّيارته سإ وغنم بدر الغدر فيلق في ناشط .تصفية
الشخصية            -3 ّيارته سإ وغنم الخضراء حي في ّدّجال ال جيش عناصر أحد .تصفية
ّدّجال   "  "           -4 ال جيش في قيادي وهو ، الجاماعة حي مانطقة في سإعد المدعو .تصفية
ب    -5 ّتاجي ال ماعسكر مان  قصف صواريخ .  )C 5 K ( نوع ثلث
شاحنة  -6 الوثني  "  "   مان تدماير للحرس تابعة لوري فيها   نوع مان مانطقة  وهلك في

ّطارماية  .ال
الولية             -7 في ّدّجال ال جيش ماقرات أهم أحد على كراد نوع صاروخين .إطلق
نوع             -8 آلية تدماير عن الهجوم عملية أسإفرت وقد ّنى المث مانطقة سإيطرة على الهجوم

و  ّبابة فيها     هلكد كان مان .جميع
ّبابة  -9 د فيها     تدماير مان وإصابة وماقتل ّتاجي    أماريكية ال مانطقة .في

ّطارماي      "  "   -10 ال مانطقة في بدر الغدر فيلق في ناشطين ة .تصفية
في           -11 الدفع الرباعية ّيارات سإ مان رتل ماع والمتوسإطة الخفيفة بالسإلحة الشتباك

بهبان           "  " نوع ّيارة سإ تدماير عن الشتباك عملية أسإفرت وقد ، المشاهدة مانطقة
فيها      كان مان جميع .وهلك

بصاروخين        -12 الصليبية للقوات ّتابعة ال الجوية البكر قاعدة .  ) C 5 K ( نوع مان قصف
مانهم               -13 اثنين ماقتل إلى أّدى ماما ، الولية شمال ّدّجال ال جيش أوكار أحد على الهجوم

الخرين    وجرح .؛
ألغام   -14 كاسإحة فيها      تدماير مان جميع وهلك بالكامال صاروخ  أماريكية نوع مان بواسإطة
 )C 5 K (     الولية شمال .في

زيل  -15 بالجنود  أماريكي تدماير الشيخ        ماحّمل مانطقة في فيه كان مان وجرح وماقتل
.حمد 

نوع     -16 صواريخ ثلث في         ) C 5 K( إطلق الصليبي الجيش لقوات كبير تجّمٍع على
ّطارماية   ال .مانطقة

مان قنص  -17 المشاهدة       –  اثنين المكارم طريق على الصليبي الجيش .جنود
ّطأرماية           ياغت -18 ال مانطقة في ّدّجال ال جيش مان آخرين اثنين وإصابة ناشط .ال
المشاهدة          أماريكي همر تدماير -19 مانطقة في فيه كان مان جميع وهلك .بالكامال
شمال    "  "      "  "  -20 في بدر الغدر فيلق ماقرات أحد على سإناب نوع صاروخين إطلق

.الولية 
ّنى    -21 المث سإيطرة على إلى   الهجوم أدى آخرين      ماما عشر ثلثة وإصابة خمسة هلك

الوثني     الحرس جنود .مان
مانطقة          -22 في الصليبي الجيش قوات ماع والمتوسإطة الخفيفة بالسإلحة الشتباك

آليات              عدة وتدماير ، مانهم العديد وجرح ماقتل إلى أّدى ماما ، .المشاهدة
همر  -23 فيه      تدماير مان وإصابة وماقتل ّطأرماية   أماريكي ال مانطقة .في
نوع           -24 صواريخ بأربعة الصليبي للجيش التابعة الجوية البكر قاعدة  ) . C 5 K( قصف
مانطقة    "  "        -25 في الصليبية القوات لصالح المؤن بنقل تقوم تريلة نوع شاحنة إحراق

.الراشدية 
الولية         -26 شمال في ّدّجال ال جيش مان عناصر ثمانية  .تصفية
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جميع            -27 وماقتل ّداخلية ال بمغاوير يسّمى لما تابعة الدفع رباعية ّيارات سإ أربع تدماير
المشاهدة             مانطقة في والمتوسإطة الخفيفة بالسإلحة ماعهم بالشتباك ، فيها كان .مان

المشاهدة        –  -28 المكارم طريق على الصليب ّباد ع أحد .قنص
ّطارماية        -29 ال مانطقة في الصليب ّباد ع أحد .قنص
الولية    "  "        -30 شمال ّدّجال ال جيش ماقر على على طارق نوع صاروخين .إطلق
ّتاجي            -31 ال مانطقة ضمن حنون سإيطرة في الوثني الحرس جنود أحد .قنص
همر  -32 و  أماريكي تدماير المشاهدة        هلكبالكامال مانطقة في فيه كان مان .جميع
عيار            -33 هاون بقنبرتين الحسينية مانطقة في ّدّجال ال جيش ماقرات أحد 82قصف

صواريخ     وأربعة ؛  ) . C 5 K( مالم
حنون         -34 سإيطرة في الوثني الحرس جنود أحد .قنص
همر  -35 و  أماريكي تدماير التاجي        هلكبالكامال مانطقة في فيه كان مان . جميع

العراق في السإلماي الجيش بيانات

في             السإلماي الجيش اسإتخبارات سإرايا إحدى تمكنت مانه وبعون الله على التوكل بعد
أبو          ( المجوسإي للسفاح المستمرة والملحقة المتابعة مان الشهرين قرابة وبعد العراق

فاروقية)            ماسلمة حق ضربة توجيه مان المسددة المباركة الكتيبة هذه تمكنت درع
بتفجير          المجرم لهذا البطال المجاهدين إخوانكم بسواعد قاصمة علوية قعقاعية

وحي            الثورة مادينة ماابين للتنقل وماتخفيا ماموها يستقلها كان التي السإعاف سإيارة
غدت             حتى بلد مادينة في نسفا بنيرانهم المجاهدون نسفها إذ وبلد، والشعلة العامال

فيها      بمن وأحرقت صفصفا ولكن      قاعا وللمؤمانين ولرسإوله العزة ولله أكبر والله
يعلمون   ,  ل العالمي   المنافقين رب لله ن . والحمد
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