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 الحمُد هلل، والصالةُ والسالُم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد..

 :ة، وهلل الفضل والمنّ 3414 لعام الهجريلمما تمَّ تقييّده في العراق ية اإلسالمدولة الجنود العمليات العسكرية الجهادية لفإليكم حصاد 
 

 

 والية بغداد

 للهجرة 4141محّرم 

ذلك و تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على مقر لعناصر جيش الدجال في منطقة )الشعلة(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، .3

 للهجرة. 3414 محّرم// 31في 

سيّارة مفّخخة مركونة على مقّر لعناصر جيش الّدّجال في حي )الدولعي/ الحّرية( أثناء تجّمعهم ألداء طقوسهم الشركية  تفجير .2

 للهجرة. 3414 محّرم// 31وذلك في  فيه، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،

( 13الكريعات(، مما أدى لهالك وإصابة )تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على إحدى المواكب الشركية لجيش الدجال في منطقة ) .1

 للهجرة. 3414 محّرم// 31وذلك في  عنصراً منهم،

وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في الجيش الصفوي بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على موكبه في حي )أور(، مما  استهداف .4

 للهجرة. 3414 م/محرّ / 31وذلك في أدى لهالكه وهالك عناصر حمايته وتدمير عجلته بالكامل، 

وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في ساحة )عقبة بن نافع/ مجّمع  استهداف .3

 للهجرة. 3414 محّرم// 34وذلك في مما أدى لهالكه وهالك جندي صفوي كان برفقته،  ،(المشن

خلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية على طريق القناة وتصفية ثالثة مجرمين من منتسبي وزارة الدا استهداف .6

 للهجرة. 3414 محّرم// 36وذلك في مما أدى لهالكهم جميعاً،  ،(السريع قرب منطقة )الحبيبية

وتصفية عنصرين مجرمين من منتسبي وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية على طريق  استهداف .7

 للهجرة. 3414 محّرم// 37وذلك في مما أدى لهالكهما على الفور،  ،(القناة السريع قرب منطقة )المشاتل

مما أدى  ،(الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )أوروتصفية عنصرين مجرمين في األمن الوطني الصفوي باألسلحة  استهداف .8

 للهجرة. 3414 محّرم// 22وذلك في لهالكهما على الفور، 

استهداف وتصفية اللواء المجرم )صباح مهدي حسن الّشمري( آمر مديرية جنسيّة الرصافة بتفجير عبوة الصقة في عجلته من  .9

 للهجرة. 3414 محّرم// 22وذلك في أدى لهالكه على الفور،  قبل مفرزة أمنية في شارع )المغرب/ الوزيرية(، مما

ي على عجلتهم من قبل مفرزة أمنية في ح ثالثة مجرمين من منتسبي وزارة الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة استهداف .32

ُح هالُكهم جميعاً،  ،()الجامعة  للهجرة. 3414 محّرم// 22وذلك في مما أدى الحتراقها ويُرجَّ

عنصر مجرم من منتسبي وزارة الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ساحة  استهداف .33

 للهجرة. 3414 محّرم// 22وذلك في ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره،  ،()قحطان

ا، فتمَّ الصفوية ويقّدر هللا اكتشافهقامت مفرزة أمنية بزرع عبوة الصقة في عجلة ضابط مجرم برتبة رائد في جهاز المخابرات  .32

/ 23وذلك في رمضان/ المنصور( مما أدى لتدميرها وإصابة المجرم بجروٍح بسيطة،  34تفجيرها على العجلة في شارع )

 للهجرة. 3414 محّرم/

وتصفية عنصر مجرم من منتسبي وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في جانب  استهداف .31

 للهجرة. 3414 محّرم// 23وذلك في مما أدى لهالكه على الفور وغنم عجلته وسالحه،  ،()الّرصافة

لكاتمة، مما أدى لهالكه على الفور وغنم استهداف وتصفية أحد عناصر جيش الّدّجال من قبل مفرزة غنائم أمنية باألسلحة ا .34

 للهجرة. 3414 محّرم// 27وذلك في عجلته، 
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 للهجرة 4141صفر 

 غير ددع وإصابة لهالك أدى مما ،(القناة) منطقة في السريع الطريق على الصفوية للشرطة عجلة على ناسفة عبوة تفجير .3

 .للهجرة 3414/ صفر/ 3 في وذلك منهم، محّدد

 أدى مام ،(الحّرية/ الّدولعي) منطقة في الّدّجال جيش وقيادات لعناصر خبيث وتجّمعٍ  وكرٍ  على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .2

 في وذلك العجالت، من آخر عدد وإعطاب كامالً  تدميراً  عجالتهم من عجلة( 23) وتدمير منهم عنصراً ( 42) من أكثر لهالك

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4

 في كبهمو على مركونة مفّخخة سيّارة بتفجير( الساعدي جواد عالء) الرافضي المجرم الصفوية النّزاهة لجنة رئيس استهداف .1

 كان من وإصابة وهالك بالكامل الموكب عجالت إحدى وإحتراق بجروح إلصابته أدى مما ،(الكّرادة/ نافع بن عقبة) ساحة

  .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك فيها،

 جزء رلتدمي أدى مما ،(الزعفرانية) منطقة في له وكراً  يتّخذه منزلٍ  وتفجير بتفخيخ الّدّجال جيش في مجرم قيادي ستهداف .4

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك مصيره، من التأّكد يتسنَّ  ولم منه كبير

 أدى مما ،(رانيةالزعف) منطقة في عليهم ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال وجيش الصفوية الشرطة في لعناصر خبيث تجّمع استهداف .3

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك بجروح، منهم عنصرين   إلصابة

 في لكوذ فيها، كان من وهالك لتدميرها أدى مما ،(البيّاع/ الّشهداء) حي في الصفوية للشرطة عجلة على ناسفة عبوة تفجير .6

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4

 مما ،(العامل حي/ 84) شارع في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوية الشرطة في مجرم عنصر وتصفية استهداف .7

 3414/ صفر/ 4 في وذلك الحادث، لمكان جاءت   التي اإلمداد دوريات على ناسفة عبوة تفجير أعقبها الفور، على لهالكه أدى

 .للهجرة

 بلق من الكاتمة باألسلحة الّدّجال جيش في مجرم عنصر وهو( عباس األمير عبد عالء) الرافضي المرتدّ  وتصفية استهداف .8

 .للهجرة 3414/ صفر/ 7 في وذلك عجلته، وغنم الفور على لهالكه أدى مما أمنية، مفرزة

 سريع لىع أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوية الداخلية وزارة منتسبي من مجرم عنصر استهداف .9

 .للهجرة 3414/ صفر/ 33 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(الّشعب) منطقة قرب( القناة)

 مفرزة قبل نم عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوي الجيش استخبارات في عقيد برتبة مجرم ضابط وتصفية استهداف .32

 .للهجرة 3414/ صفر/ 31 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(الّشعب) منطقة في أمنية

 في اسفةن عبوة بتفجير" األربعينية الزيارة" طقوس ألداء المتوّجهة المرافقة الحماية وعناصر الّدّجال جيش تجّمعات استهداف .33

 .للهجرة 3414/ صفر/ 36 في وذلك منهم،( 33) وإصابة لهالك أدى مما ،(المشتل) منطقة

" عينيةاألرب الزيارة" طقوس ألداء المتوّجهة المرافقة الحماية وعناصر الّدّجال جيش تجّمعات على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .32

 .للهجرة 3414/ صفر/ 38 في وذلك بالكامل، للشرطة عجلة وتدمير منهم( 21) وإصابة لهالك أدى مما ،(الكّرادة) منطقة في

 مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة عجلته على بالهجوم الصفوية الداخلية وزارة في عقيد برتبة مجرم ضابط وتصفية استهداف .31

 .للهجرة 3414/ صفر/ 38 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(الخضراء) حي في أمنية

 في ةأمني مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الّدّجال جيش في مجرم عنصر وهو( جاسم كرمان حيدر) المرتدّ  وتصفية استهداف .34

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 22 في وذلك عجلته، وغنم الفور على لهالكه أدى مما ،(الحسين) حي

 بتفجير "األربعينية الزيارة" طقوس من العائدة المرافقة الحماية وعناصر الّدّجال جيش تجّمعات تقل   التي الحافالت استهداف .33

/ 23 في وذلك أخرى، وإعطاب حافلة وإحراق منهم( 23) وإصابة لهالك أدى مما ،(الجديدة بغداد) منطقة في ناسفة عبوة

 .للهجرة 3414/ صفر

 طريق على أمنية مفرزة قبل من الشركية" األربعينية الزيارة" من عائد إيراني صفوي موكب على الكاتمة باألسلحة الهجوم .36

 .للهجرة 3414/ صفر/ 23 في وذلك منهم، محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(الّسريع الّدورة)

 من "األربعينية الزيارة" طقوس من العائدة المرافقة والحماية الّدّجال جيش عناصر تقل   حافلة على الكاتمة باألسلحة الهجوم .37

 .للهجرة 3414/ صفر/ 23 في وذلك منهم، العديد وإصابة لهالك أدى مما ،(القاسم محّمد) طريق على أمنية مفرزة قبل

 ناسفة بوةع بتفجير" األربعينية الزيارة" طقوس من العائدة المرافقة الحماية وعناصر الّدّجال جيش تجّمعات تقل   عربة استهداف .38

 .للهجرة 3414/ صفر/ 22 في وذلك منهم،( 33) وإصابة لهالك أدى مما ،(الجديدة بغداد) منطقة في
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 من "األربعينية الزيارة" طقوس من العائدة المرافقة والحماية الّدّجال جيش عناصر تقل   حافلة على الكاتمة باألسلحة الهجوم .39

 .للهجرة 3414/ صفر/ 22 في وذلك منهم، العديد وإصابة لهالك أدى مما ،(الّسريع الّدورة) طريق على أمنية مفرزة قبل

 مفرزة قبل من( الزاملي حسين وحيد حيدر) الخبيث المجرم الروافض سدنة وأحد الّدّجال جيش في القيادي وتصفية استهداف .22

 .للهجرة 3414/ صفر/ 22 في وذلك جرائمه، على وفاقاً  جزاءاً  عجلته وغنم ونحره بأسره قامت أمنية

 مفرزة بلق من الكاتمة باألسلحة الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو( السعدون فالح هادي) المرتد وتصفية استهداف .23

 .للهجرة 3414/ صفر/ 22 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(الجهاد) حي في أمنية

 الباب/ انالطير) ساحة في أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير العراقي النّّواب مجلس في منتسب استهداف .22

 .للهجرة 3414/ صفر/ 27 في وذلك بليغة، بجروح إلصابته أدى مما ،(الشرقي

 نطقةم في الصفوية الشرطة ودوريات الّدجال جيش في وقياداتٍ  لعناصر   وتجّمعاتٍ  أوكارٍ  على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .21

 3414/ صفر/ 28 في وذلك عجالتهم، من عدد وتدمير منهم( 26) وإصابة لهالك أدى مما ،(الحرية/ الضبّاط نواب دور)

 .للهجرة

 غنمو الفور على لهالكه أدى مما أمنية، غنائم مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الّدّجال جيش عناصر أحد وتصفية استهداف .24

 .للهجرة 3414/ صفر/ 28 في وذلك عجلته،

  

 للهجرة 4141ربيع األول 

استهداف وتصفية ثالثة عناصر في الشرطة االتحادية الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الشعب(، مما أدى لهالكهم وغنم  .3

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4وذلك في أسلحتهم وعتادهم وإحراق عجلة لهم، 

مجموعة عجالت لجيش الّدّجال قرب علوة )الرشيد(، مما أدى لتدمير عجلة وإحراق عجلتين ولم يتسنَّ تفجير عبوة الصقة على  .2

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في  التأّكد من حجم الخسائر البشرية،

ي أذيّة المسلمين أحد شيوخ صحوات الدياثة ومسؤول إسناد الكرخ ومّمن أوغل ف (استهداف المرتد المجرم )جواد كاظم الّدليمي .1

ٍح مما أدى إلصابته بجرو ،(وكان سبباً في إعدام بعضهم من قبل مفرزة أمنية باألسلحة الكاتمة في باب منزله بحي )الجامعة

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 7وذلك في  بليغة وهالك نجله المرتد الذي سار على نهج أبيه،

اخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية على الطريق السريع استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في وزارة الد .4

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 8وذلك في  أمام مصفى )الّدورة(، مما أدى لهالكهما على الفور،

 لهالك أدى مما ،(الشعلة) منطقة في الّدّجال جيش في وقياداتٍ  لعناصر   وتجّمعاتٍ  أوكارٍ  على مركونتين   مفخّختين   سيّارتين   تفجير .3

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 9 في وذلك أوكارهم، من عدد وتدمير منهم( 33) وإصابة

استهداف وتصفية المرتد المجرم )وميض لطيف الجنابى( وهو ضابط برتبة عميد ركن طيّار في وزارة الدفاع الصفوية بتفجير  .6

/ ربيع األول/ 9وذلك في  )فلسطين(، مما أدى لهالكه متأثراً بجراحه، عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في شارع

 للهجرة. 3414

استهداف وتصفية عنصر مجرم في استخبارات الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )العدل(، مما  .7

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 9وذلك في  أدى لهالكه على الفور وغنم عجلته،

استهداف عنصر مجرم في الداخلية الصفوية بالهجوم على عجلته باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية فوق جسر )الشعلة(، ولم  .8

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 9وذلك في  يتسنَّ التأّكد من مصيره،

، ولم منية في منطقة )المنصور(استهداف عنصر مجرم في الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أ .9

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 9وذلك في  يتسنَّ التأّكد من مصيره،

ربيع / 33وذلك في تفجير عبوة الصقة في عجلة عنصر مجرم بوزارة الداخلية الصفوية في حي )سومر(، مما أدى لتدميرها  .32

 للهجرة. 3414/ األول

بتفخيخ وتفجير وكرهم في منطقة )الشرطة الخامسة/ بغداد(، مما أدى لتدميره استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش الّدّجال  .33

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في وهالك ثالثة عناصر منهم، 

قامت مفرزة أمنية باقتحام ثكنة للشرطة الصفوية في حي )المنصور( وتصفية عنصرين منهم ذبحاً بالسكاكين وتصفية عنصرين   .32

ذلك ولهرب بالسالح الكاتم، وانسحب األسود بسالٍم بعد غنم السالح والعتاد وإحراق عجلة للشرطة الصفوية، آخرين  حاوال ا

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 31في 
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استهداف وتصفية ضابط مجرم في وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية على طريق )محمد القاسم(،  .31

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 34وذلك في  على الفور،مما أدى لهالكه 

استهداف وتصفية الحارس الشخصي للمرتّد الرافضي )حاكم الزاملي( عضو لجنة األمن والدفاع في البرلمان العراقي الشركي  .34

 3414/ األولربيع / 33وذلك في  باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )زيّونة(، مما أدى لهالكه على الفور،

 للهجرة.

استهداف وتصفية عنصر مجرم في وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )الخضراء(، مما  .33

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 33وذلك في  أدى لهالكه على الفور،

رزة على عجلة تقلّهم باألسلحة الكاتمة من قبل مفاستهداف وتصفية ثالثة عناصر مجرمين في وزارة الداخلية الصفوية بالهجوم  .36

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 36وذلك في  أمنية على الخط السريع قرب منطقة )الشعلة(، مما أدى لهالكهم على الفور،

ل ب( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية باألسلحة الكاتمة من قأثير حكمت محموداستهداف وتصفية المرتد ) .37

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 37وذلك في  مفرزة أمنية على الجسر السريع قرب حي )العدل(، مما أدى لهالكه على الفور،

استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على مجّمع تجاري يتّخذونه وكراً لهم في منطقة )الشرطة  .38

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 37وذلك في ة عدد غير محّدد منهم، الخامسة/ بغداد(، مما أدى لهالك وإصاب

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في مكتب المفتّش العام لوزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة  .39

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 39وذلك في  أمنية في حي )أُور(، مما أدى لهالكه على الفور،

تهداف وتصفية ضابط مجرم في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة اس .22

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 22وذلك في  )األعظمية(، مما أدى لهالكه على الفور،

 ،(الجهاد) يح في أمنية مفرزة قبل من دوريته على ناسفة عبوة بتفجير الصفوي الجيش في مجرم ضابط وتصفية استهداف .23

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 22 في وذلك بجروح، حمايته عناصر من ثالثة وإصابة لهالكه أدى مما

استهداف وتصفية عنصر مجرم في وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )الحسين(، مما أدى  .22

 للهجرة. 3414/ األولربيع / 21وذلك في  لهالكه على الفور،

استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على محل تجاري يتّخذونه وكراً لهم في منطقة )الشرطة  .21

 3414/ ربيع األول/ 24وذلك في الخامسة/ بغداد(، مما أدى لتدمير جزء منه ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الخسائر البشرية، 

 .للهجرة

استهداف تجّمع خبيث لعناصر في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على محل تجاري يتّخذونه وكراً لهم في منطقة )الشرطة  .24

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 24وذلك في الرابعة/ بغداد(، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الخسائر، 

( 73) وإصابة لهالك أدى مما ،(الكاظمية) منطقة في الّدّجال شجي وتجّمعات أوكار على مركونتين   مفخّختين   سيّارتين   تفجير .23

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 24 في وذلك أوكارهم، من عدد وتدمير منهم

( الدرويش) لتقاطع المؤدي الجسر على أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوية الحكومة في مسؤول وتصفية استهداف .26

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 23 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(البياع) منطقة في

(، مما أدى خالصلي)منطقة قرب على الخط السريع  تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دورية للشرطة االتحادية الصفوية .27

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 23وذلك في لهالك جميع عناصرها، 

وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية على الخط السريع في  استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في .28

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 23وذلك في  منطقة )الوزيرية(، مما أدى لهالكهما على الفور،

لته من قبل عج استهداف وتصفية المرتّد المجرم مرافق وسائق وزير البيئة في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على .29

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 23وذلك في  مفرزة أمنية في منطقة )زيّونة(، مما أدى لهالكه على الفور،

في الحكومة الصفوية باألسلحة  سكانإلعمار واإلدارية والمالية في وزارة اإلمدير الشؤون ااستهداف وتصفية المرتّد المجرم  .12

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 26وذلك في  الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )البنوك(، مما أدى لهالكه على الفور،

 عجلته لىع ناسفة عبوة بتفجير البلدي المجلس في وقيادي العار صحوات في مجرم قيادي وهو( ربيع سمير) المرتدّ  استهداف .13

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 26 في وذلك نجاته، هللاُ  وقّدر ،(المعينات) منطقة في أمنية مفرزة قبل من

/ 26 يف وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(الجهاد) حي في الصفوية االتحادية للشرطة دورية على ناسفة عبوة تفجير .12

 .للهجرة 3414/ األول ربيع

وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )القاهرة(، مما أدى استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .11

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 26وذلك في  لهالكه على الفور،



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
7 

 

استهداف وتصفية ثالثة عناصر مجرمين في وزارة الداخلية الصفوية بالهجوم على عجلة تقلّهم باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة  .14

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 28وذلك في  ية على القناة قرب منطقة )الشعب(، مما أدى لهالكهم على الفور،أمن

استهداف وتصفية عنصر مجرم في وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )زيّونة(، مما  .13

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 29وذلك في  أدى لهالكه على الفور،

 األسلحةب دوريته على بالهجوم الصفوية االتحادية الشرطة عام مدير( المحمداوي طالب مشتاق) العقيد المجرم المرتدّ  استهداف .16

 3414/ األول ربيع/ 29 في وذلك نجاته، هللا ويقّدر سائقه لهالك أدى مما ،(دشير أبو) منطقة في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة

 .للهجرة

وتصفية عنصر مجرم في وزارة الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في شارع  استهداف .17

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 29وذلك في  )فلسطين(، مما أدى لهالكه على الفور،

ي منطقة قبل مفرزة أمنية فاستهداف وتصفية عنصر مجرم في وزارة الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من  .18

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 29وذلك في  )الكم/ األعظمية(، مما أدى لهالكه على الفور،

استهداف وتصفية عنصر مجرم في وزارة الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .19

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 29 وذلك في )الصليخ(، مما أدى لهالكه على الفور،

 

 للهجرة 4141ربيع اآلخر 

 أمنية مفرزة لقب من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوية الداخلية وزارة في عميد برتبة مجرم ضابط وتصفية استهداف .3

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(اليرموك/ النّسور) ساحة في

 قبل من هعجلت على الصقة عبوة بتفجير والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم عنصر وهو( العيد صالح) المرتدّ  وتصفية استهداف .2

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 2 في وذلك الفور، على وهالكه لتدميرها أدى مما ،(الدورة) منطقة في أمنية مفرزة

 أدى مما ،(األمين) حي في الّدجال جيش في وقياداتٍ  عناصر أوكارٍ  على متعاقبٍ  بشكلٍ  مركونتين   مفّخختين   سيّارتين   تفجير .1

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في وذلك منهم،( 34) وإصابة لهالك

( 36) وإصابة لهالك أدى مما ،(الكمالية) منطقة في الّدجال جيش في وقياداتٍ  عناصر أوكارٍ  على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .4

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في وذلك منهم،

 ،(الدورة/ اتالكفاء) حي في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوي لألمن رافضي استخباري مصدر وتصفية استهداف .3

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 6 في وذلك برفقته، كان الّدّجال جيش في عنصر وهالك لهالكه أدى مما

 الصفوي الجيش ودوريّات   الّدجال جيش وقياداتٍ  عناصر ألوكار ُمنتقاةٍ  أهدافٍ  على مركونة مفّخخة سيّارات خمس تفجير .6

 الحمدُ  فلله وعجالتهم، أوكارهم من العديد وتدمير منهم المئات وإصابة لهالك أدى مما ،(الحسينية) منطقة في بحمايتها المكلّفة

ن   كل   من تعالى هللا وتقبّل بعد ومن قبلُ  من  .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك المباركة، الضربة هذه في شارك م 

 ،(األُورفلي) منطقة في الّدجال جيش وقياداتٍ  عناصر وتجّمعاتٍ  أوكار على متعاقبٍ  بشكلٍ  مركونتين   مفّخختين   سيّارتين   تفجير .7

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك منهم،( 72) وإصابة لهالك أدى مما

 لهالك أدى مما ،(الصدر مدينة) منطقة في الّدجال جيش وقيادات عناصر وتجّمعات أوكارٍ  على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .8

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك منهم،( 42) وإصابة

 ابةوإص لهالك أدى مما ،(الكيّارة) منطقة في الّدجال جيش وقيادات عناصر وتجّمعاتٍ  أوكارٍ  على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .9

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك منهم،( 32)

 ةمنطق في الصفوي األمن في وعناصر الّدجال جيش وقيادات عناصر وتجّمعاتٍ  أوكارٍ  على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .32

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك منهم،( 23) وإصابة لهالك أدى مما ،(الكرادة)

 نهم،م محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(التراث) حي في الّدجال جيش وقيادات عناصر تجّمعاتٍ  على ناسفة عبوة تفجير .33

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك

 منهم،( 33) وإصابة لهالك أدى مما ،(المظفر) ساحة في الّدجال جيش في لقياداتٍ  عناصر   تقل   عجلة على الصقة عبوة تفجير .32

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 9 في وذلك
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 يف أمنية مفرزة قبل من الصفوية الشرطة في رائد برتبة مجرم ضابط وهو( حمادي مزهر عمار) المرتد وتصفية استهداف .31

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 32 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما بغداد، من( الكرخ) جانب

 ابها،إلعط أدى مما ،(الوزيرية/ القاسم محمد) طريق في الصفوية الداخلية في مجرم لعنصر عجلة على الصقة عبوة تفجير .34

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 34 في وذلك

 ربيع/ 34 في وذلك لتدميرها، أدى مما ،(البنوك) حي في الصفوية الداخلية في مجرم لعنصر عجلة على الصقة عبوة تفجير .33

 .للهجرة 3414/ اآلخر

 ةأمني مفرزة قبل من الصفوي" الدعوة" حزب قيادات من وهو( العتابي صالح محمد) الرافضي المرتدّ  وتصفية استهداف .36

 هلل الحمدُ ف الصفوي، الجيش في أّول المالزم ابنه وفي فيه هللا حكم ونفّذت  ( الزعفرانية/ ديالى جسر) منطقة في منزل ه اقتحمت  

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 33 في وذلك المجاهدين، بأيدي رجسه من األرض   طهَّر   الذي

 أدى مما ،(طينفلس) شارع في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوية الداخلية في مجرمين   عنصرين   وتصفية استهداف .37

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 33 في وذلك الفور، على لهالكهما

 مكتبها ر  ومدي تقل ها عجلة على الصقة عبوة بتفجير السياسية السجون مديرة( الموسوي بشرى) الرافضية المرتّدة استهداف .38

 ربيع/ 33 في وذلك مصيرهم، من التأّكد يتسنَّ  ولم ،(القناة) شارع في أمنية مفرزة قبل من الشخصيين   حّراسها من واثنين  

 .للهجرة 3414/ اآلخر

 الّدجال يشج في وقياداتٍ  لعناصر   خبيثةٍ  تجّمعاتٍ  مستهدفاً  النّاسف بحزامه( المهاجر حمزة   أبو) البطلُ  الصحابة   أحفاد   أحدُ  انطلق   .39

هم التغلغل   له تعالى هللا فيّسر ،(الشعلة) بمنطقة ه وتفجير   لجمع   تجّمع عندو عظيمة، مقتلةً  فيهم ليُحدث   وسط هم الناسف   حزام 

 مكان يف لهم ُركنت   مفخّخة سيّارة بتفجير استهدافهم تمَّ  هلكاهم أشالء ال  النتش الصفوية والشرطة الجيش ودوريات قطعانهم

 وانتصاره الموحدين غليل شفائه على الحمدُ  فلله منهم،( 82) من أكثر وإصابة هالك االنفجارين   حصيلة كانت وقد الحادث،

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 36 في ذلك وكان علييّن، في االستشهاديَّ  وتقبّل المؤمنين ألّمهات  

 ىأد مما ،(المعامل حسينية) بمنطقة الّدجال جيش في وقياداتٍ  لعناصر   وتجّمعاتٍ  أوكارٍ  على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .22

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 36 في وذلك منهم،( 22) وإصابة لهالك

 جلتهع على الصقة عبوة بتفجير والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم عنصر وهو( دباكة محمود سيف) المرتدّ  وتصفية استهداف .23

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 36 في وذلك الفور، على لهالكه مما ،(الدورة) منطقة في أمنية مفرزة قبل من

 أدى مما ،(ةالقنا) شارع في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوية الداخلية في مجرمين   عنصرين   وتصفية استهداف .22

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 36 في وذلك الفور، على لهالكهما

/ 38 في وذلك فيها، من وهالك لتدميرها أدى مما ،(جميلة) منطقة في الصفوي للجيش راجلة دورية على ناسفة عبوة فجيرت .21

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع

 الشرطة) منطقة في لهم وكراً  يتّخذونه تجاري محل على ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش في لعناصر خبيث تجّمع استهداف .24

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك بجروح، آخر وإصابة منهم عنصر لهالك أدى مما ،(الرابعة

 الشرطة) منطقة في لهم وكراً  يتّخذونه تجاري محل على ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش في لعناصر خبيث تجّمع استهداف .23

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك بجروح، آخرين   سبعة وإصابة منهم عنصر لهالك أدى مما ،(الخامسة

 من التأّكد نَّ يتس ولم ،(دشير أبو) منطقة في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوية الداخلية في مجرم عنصر استهداف .26

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك مصيره،

 أدى مما ،(الدورة) منطقة في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوية" بدر" منظمة في مجرم عضو وتصفية استهداف .27

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 22 في وذلك الفور، على لهالكه

 وعند ،(راشديةال) منطقة في الّدجال جيش في وقياداتٍ  عناصر   تقل   عجلة على ناسفة عبوة تفجير تمَّ  أسبابه؛ هللاُ  يّسر كمينٍ  في .28

 للشرطة وريةد على ثالثة ناسفة عبوة تفجير أعقبها ثانية، ناسفة عبوة بتفجير استهدافهم تمَّ  الحادث مكان في قطعانهم تجّمع

 أدى مام رابعة، ناسفة عبوة بتفجير استهدافهم تمَّ  المرتدين لنجدة اإلمداد دوريات مجيء وعند الحادث، لمكان جاءت الصفوية

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك توفيقه، على هلل والحمدُ  للشرطة، عجلتين وتدمير منهم( 38) وإصابة لهالك

 لهالك دىأ مما ،(الوزيرية) منطقة في أمنية مفرزة قبل من الصفوية الداخلية في عناصر   تقل   عجلة على الصقة عبوة تفجير .29

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك فيها، من

 انقضَّ  وعندما ،(أُور) حي في( عنه هللا رضي) خالد أحفاد أحد قبل من كاتم بسالحٍ  الصفوية الداخلية في مجرم عنصر استهداف .12

ه وشهر   فريسته على األسدُ   لذيا هلل فالحمدُ  حاالً، الخوف من المجرمُ  فمات   العمل عن سالُحه يتوقّف   أن هللاُ  قّدر   بوجهه سالح 

ه نصر    .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 22 في وذلك شهر، مسيرة   بالّرعب   عباد 
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 فرزةم قبل من الكاتمة باألسلحة الّدّجال جيش في مجرم عنصر وهو( صادق عدنان صادق) الرافضي المرتدّ  وتصفية استهداف .13

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 22 في وذلك عجلته، وغنم لهالكه أدى مما ،(البياع) منطقة في أمنية

 مما ،(الداخلية) حي في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوية الداخلية استخبارات في مجرم عنصر وتصفية استهداف .12

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 22 في وذلك الفور، على لهالكه أدى

 مما ،(السيدية /الدرويش) تقاطع في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوية الداخلية في مجرم عنصر وتصفية استهداف .11

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 21 في وذلك الفور، على لهالكه أدى

 في الكاتمة ةباألسلح ثكنت هما اقتحمت   أمنية مفرزة قبل من الصفوية االتحادية الشرطة في مجرمين   عنصرين   وتصفية استهداف .14

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك الفور، على لهالكهما أدى مما ،(السيدية/ الضغط) شارع

/ الكم) نطقةم في أمنية مفرزة قبل من عجلتهما على الصقة عبوة بتفجير الصفوية" بدر" منظمة في مجرمين   قياديين   استهداف .13

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك بجروح، اآلخر وإصابة أحدهما لهالك أدى مما ،(األعظمية

 /ديالى جسر) منطقة في أمنية مفرزة قبل من الحي بالسالح والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم عنصر وتصفية استهداف .16

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(الزعفرانية

 ،(السيدية) منطقة في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوي البيئة وزير حماية عناصر وأحد سائق وتصفية استهداف .17

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 29 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما

 حي /المكاصيص) منطقة في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوية الداخلية في مجرم عنصر وتصفية استهداف .18

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 12 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(العامل

 حي يف السريع الطريق على أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوية الداخلية في مجرم عنصر وتصفية استهداف .19

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 12 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(العامل)

 

 للهجرة 4141جمادى األولى 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )السيديّة(، مما أدى  .3

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في لهالكه على الفور، 

 :السنة أهل لحرائر ثأراً  الصفوية" العدل" وزارة دك   عملية عن بيان   .2

 األخذو هللا على التّوّكل وبعد المرتّدين، سجون في السنّة أهل لحرائر ثأراً  النوعيّة العمليات سلسلة ضمن مباركةٍ  غزوة في

 السنّة أهل حرب في أداةً  كانت لطالما التي الشرّ  معاقل من آخر خبيثٍ  معقلٍ  دك   من بغداد فوارس   هللا مّكن المتيّسرة، باألسباب

 القانون باسم وأموالهم وأعراضهم السنّة أهل رقاب من الصفوي للمشروع والتمكين وإعدامهم، وسجنهم وتعذيبهم وإرهابهم

 المقرّ  ستهدفينم للمستضعفين، والثأر دينهم لنُصرة أنفسهم نذروا مؤمنين لفتية استشهادية مفرزة انطلقت حيث. .العفن الوضعيّ 

 إليه لجأت الذي الجديد المقّر وهو ،(الصالحيّة) جهة من الخضراء المنطقة مدخل في الصفويّة، الحكومة عدل لوزارة الجديد

ر أن بعد الفاشلة الحكومة  أنها الخضراء المنطقة سفهاء وظنّ  المباركة، األسير غزوات من سابقة موجةٍ  في األول المقر ُدم 

 لرئيسيا المدخل باقتحام العمليّة وبدأت. .يحتسبوا لم حيث من نهاراً  هللا أولياء فجاءهم المجاهدين، ضربات من مأمنٍ  في صارت

 وأجهزة شالتفتي نقاط من الكثيفة، األمنيّة الحواجز اختراق له هللا مّكن السنّة أهل أبطال من بطل   يقودها مفخخة بسيارة للوزارة

 المدخل تدميرل التفجير قوة أّدت حيث للهدف الوصول من هللا بفضل وتمكن المقّر، بها أحاطوا التي اإلسمنتية والجدران المراقبة

 قطّع الذي والّذعر المرتّدين أصاب الذي الّذهول ووسط الرئيسية، البوابة عن المسؤولة الحماية عناصر كلّ  وهالك بالكامل

 المفخخة يارتهمس ركنوا أن بعد الثانية البوابة من الوزارة مجّمع النّاسفة أحزمتهم ملتحفين االستشهاديّين من ثالثة   اقتحم قلوبهم،

 أحدهم فّجرو األمنيّة، القوات من صادفهم من بتصفية فقاموا الكاتمة، والمسدسات اليدويّة والرّمانات اآللية البنادق حاملين فيها

 أهلكت لتيا الثانية السيارة انفجار مع بالتزامن الوزارة، مركز اقتحما الذين ألخويه الطّريق ليفتح الرئيسي تجّمعهم في حزامه

 من الهروب وصار بالكامل، للوزارة األمنيّة المنظومة انهارت المكان عّمت التي الفوضى ووسط. .األنجاس من حياً  تبقّى من

 ثمّ  انيالث ثمّ  األول الطابق وتنظيف تمشيط عملية وبدأت للمرتّدين، أمنيةً  المجاهدين بطش من ملجأ على الحصول أو البناية

 لعدليّينا المحققين من وخاّصة المجرمين عتاة تصفية ذلك خالل وتم ،"اإلرهاب" بمكافحة الخاصة القضايا مركز حيث الثالث

 ُخطط ام على األمور جرت هللا وبفضل بالكامل، الحساسة الوثائق أرشيف وتدمير المسلمين، دماء في أوغلوا الذين والقضاة

 لمنطقةا من القادمة األمنيّة للقوات التصّدي في األخيرة المرحلة وجاءت. .تماماً  األنجاس من تنظيفه بعد الطوابق حرق وتمّ  لها،
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 قبل فنة،الع الرؤوس من مزيداً  حصدا الذين لألخوين الشرسة المقاومة بسبب المبنى اقتحام في تماماً  فشلت والتي الخضراء،

 من ّوهاخل ظنّوا أن بعد البناية اقتحام حاول ممن المرتّدين طالئع على حزاميهما ويفجرا القوات لهذه ويكمنا ذخيرتهما تنفد أن

 .المجاهدين

 من غيرهمو والقضاة والمحققين األمن عناصر من شخصاً  ستين عن يقل ال ما قتل حيث المرتّدين على ثقيلة الحصيلة وكانت

 حداهمونت الخسائر هذه على التعتيم الصفوية الحكومة إعالم حاول وقد متفاوتة، بجروح غيرهم العشرات وإصابة المجرمين،

 ونسأله سديده،وت منّه على هلل فالحمد. .المدّمر المقرّ  بزيارة اإلعالم لوسائل يسمحوا أو الحقيقية ائفهمظوو القتلى أسماء يُعلنوا أن

مه عليهم يغدق وأن الّشهداء في الُمنفّذين يتقبّل أن / 2 ذلك فيكان و ،األشهاد يقوم يوم عنهم المرضيّ  زمرة في ويحشرهم ن ع 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

الهجوم باألسلحة الكاتمة على عنصرين  مجرمين  في الداخلية الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )حي العامل(، مما أدى  .1

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 2وذلك في لهالك أحدهما وإصابة اآلخر بجروح، 

( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في منطقة الكهربائي جعفراستهداف وتصفية المرتّد ) .4

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 2وذلك في )الدورة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

حسينية(، مما لتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )ا .3

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 318أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )األمين الثانية(، مما  .6

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3في وذلك أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال ودوريات  الشرطة الصفوية سيّارتين  تفجير  .7

وذلك ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وعجالتهم، 29المكلّفة بحمايتهم في منطقة )الشرطة الرابعة(، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7في 

مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الّزعفرانية(، سيّارتين  تفجير  .8

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 26مما أدى لهالك وإصابة )

ّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )بغداد الجديدة(، مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجسيّارتين  تفجير  .9

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 23مما أدى لهالك وإصابة )

ا أدى طقة )الّشعلة(، مممفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منسيّارة تفجير  .32

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم، 22لهالك وإصابة )

مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الكاظمية(، مما أدى سيّارة تفجير  .33

 .لهجرةل 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم، 22لهالك وإصابة )

مفّخخة مركونة على أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش الّدجال في منطقة )األمين(، مما أدى لهالك سيّارة تفجير  .32

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم، 36وإصابة )

مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الوّشاش(، مما أدى سيّارة تفجير  .31

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم، 22لهالك وإصابة )

مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال والشرطة الصفوية في منطقة سيّارة تفجير  .34

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في )العطيفية(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

جال عند مدخل المنطقة الخضراء في منطقة مفّخخة مركونة على تجّمٍع لعناصر  في الشرطة الصفوية وجيش الدّ سيّارة تفجير  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في )الصالحية(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في حي )الجهاد(، مما أدى لهالك سيّارة تفجير  .36

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في م، وإصابة العديد منه

مفّخخة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال تمَّ ركنها أمام مركز للشرطة الصفوية في سيّارة تفجير  .37

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم، 22ساحة )مظفّر/ مدينة الصدر(، مما أدى لهالك وإصابة )

مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )المشتل(، مما أدى سيّارة تفجير  .38

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 36لهالك وإصابة )

ناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )حسينية الّراشدية(، مما مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعسيّارة تفجير  .39

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 8أدى لهالك وإصابة )



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
11 

 

أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الكاظمية( بصاروخ موّجه نوع "طارق"، مما أدى  قصف .22

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في لهالك وإصابة العديد منهم، 

( لتصفية المرتّد المجرم المدعو )أبو أحمد بعد استغاثة أهل السنّة في منطقة الّدورة بجنود الدولة اإلسالمية؛ نفرت  مفرزة  أمنية .23

وهو مّمن يباشر تعذيب المعتقلين في السجون ويبتز  ذويهم بالمال عالوةً على كون ه مصدراً استخبارياً مهماً للجيش الصفوي، 

ه، لذي طهّر  األرض  من رجسفظفر  به المجاهدون  في منطقته )الدورة( واقتحموا محلّه التجاري ونفّذوا حكم  هللا فيه، فالحمُد هلل ا

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7ذلك في كان و

الهجوم باألسلحة الكاتمة على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية من قبل مفرزة أمنية في حي )المعالف/ الّسيديّة(، مما  .22

 .ةللهجر 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح، 

مفّخخة مركونة على موكب لشؤون الداخلية الصفوية في ساحة )ميسلون(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، سيّارة تفجير  .21

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 8وذلك في 

منية أاستهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )جميل قيس صبري( وهو عنصر مجرم في جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .24

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 32وذلك في في منطقة )البيّاع(، مما أدى لهالكه على الفور وغنم عجلته، 

استهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )نصير خضي ر نايف( وهو عنصر مجرم في جيش الّدّجال كان يجاهُر بسب  أم  المؤمنين   .23

سلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )البيّاع(، مما أدى لهالكه على الفور الصّديقة بنت الصّديق )رضي هللا عنهما(؛ بأ

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 33وذلك في وغنم عجلته، 

قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة ناسفة في عجلة تابعة لوزارة الداخلية الصفوية ومتابعتها لحين دخولها لمديرية الجرائم الكبرى  .26

( وتفجيرها عليهم، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم ومن بين الهلكى ضابط مجرم في 32قة )الصفوية في منط

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 33وذلك في المديرية ذاتها، 

مفّخخة مركونة على معبد "حسينية" يتّخُذهُ عناصُر جيش الّدّجال مقّراً لحرابة المسلمين والطعن بصحابة  رسول سيّارة تفجير  .27

هللا )صلى هللا عليه وسلّم( وأّمهات  المؤمنين  )رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين( في منطقة )الزغفرانية(، مما أدى لهالك 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 37وذلك في ، ( عجلة لهم12( منهم وإحراق )12وإصابة )

مفّخخة مركونة على معبد "حسينية آل الّرسول" يتّخُذهُ عناصُر جيش الّدّجال مقّراً لحرابة المسلمين والطعن سيّارة تفجير  .28

 قاهرة(، مما أدىبصحابة  رسول هللا )صلى هللا عليه وسلّم( وأّمهات  المؤمنين  )رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين( في حي )ال

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 37وذلك في ( عجلة لهم، 22( منهم وإحراق )12لهالك وإصابة )

مفّخخة مركونة على معبد "حسينية المهدي" يتّخُذهُ عناصُر جيش الّدّجال مقّراً لحرابة المسلمين والطعن بصحابة  سيّارة تفجير  .29

ات  المؤمنين  )رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين( في حي )البنوك(، مما أدى لهالك رسول هللا )صلى هللا عليه وسلّم( وأّمه

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 37وذلك في وإصابة عدد كبير منهم وإحراق العديد من عجالتهم، 

بصحابة   ة المسلمين والطعنمفّخخة مركونة على معبد "حسينية المصطفى" يتّخُذهُ عناصُر جيش الّدّجال مقّراً لحرابسيّارة تفجير  .12

رسول هللا )صلى هللا عليه وسلّم( وأّمهات  المؤمنين  )رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين( في حي )الفرات(، مما أدى لهالك 

وإصابة العشرات منهم وإحراق العديد من عجالتهم، وعلى إثرها اشتبك  عناصُر جيش الّدّجال مع دوريات الشرطة االتحادية 

/ جمادى األولى/ 37وذلك في ة المكلّفة بحمايتهم وُسمع صوُت إطالق ناٍر كثيف في المنطقة، جعل  هللاُ بأسهم بينهم، الصفوي

 .للهجرة 3414

وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من ( أحمد شهاب الشرفي)استهداف وتصفية المرتّد  .13

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 38وذلك في شيد(، مما أدى لتدميرها وهالكه على الفور، قبل مفرزة أمنية قرب )علوة الرّ 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية على طريق )أبو دشير(، مما  .12

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 39وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

تهداف وتصفية ضابط مجرم في وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية على طريق )حي العامل( اس .11

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22وذلك في قرب منطقة )الملحانية(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عميد باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية قرب جسر )صّدام(، مما أدى لهالكه على  .14

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22وذلك في الفور، 

يخ(، لاستهداف عنصر مجرم في الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )ستّين/ الص .13

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22وذلك في ويُرّجُح هالُكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية على الطريق السريع في منطقة  .16

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في )الّدورة(، مما أدى لهالكه على الفور، 
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صفية ضابط مجرم في وزارة الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية قرب جسر )الجادرية( مقابل استهداف وت .17

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22وذلك في )السايلو(، مما أدى لهالكه على الفور، 

 ية على طريق )محمد القاسم(، ممااستهداف وتصفية عنصر مجرم في الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمن .18

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية ( حسين ظاهر علي)استهداف وتصفية المرتّد  .19

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 21وذلك في (، مما أدى لهالكه وغنم عجلته، البياع) منطقة في

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  من عناصر حماية المجرم الّرافضي )عّزت الشابندر( عضو البرلمان الشركي العراقي  .42

والقيادي الخبيث في ائتالف الطاغوت المالكي؛ باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية على طريق )محمد القاسم( قرب منطقة 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في )زيّونة(، مما أدى لهالكهما على الفور، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الداخلية الصفوية بالهجوم على عجلته أثناء سيرها باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية  .43

قرب ساحة )عقبة بن نافع/ الكرادة(، مما أدى لهالكه واصطدام عجلته ببرج للجيش الصفوي مما أدى لهالك جندي صفوي، 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 26وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في منظمة "بدر" الصفوية في منطقة )األمانة/ حي الجهاد(، مما أدى  .42

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 26وذلك في لهالك وإصابة العديد منهم، 

داخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية على طريق )القناة( قرب استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في ال .41

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 27وذلك في منطقة )الطالبية(، مما أدى لهالكه على الفور، 

ى لهالكه ا أداستهداف وتصفية عنصر مجرم في الداخلية الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )القاهرة(، مم .44

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 27وذلك في وغنم عجلته، 

 

 للهجرة 4141جمادى اآلخرة 

رزة عبوة ناسفة على موكبه من قبل مف تفجيربالفلوجة  لقضاءرئيس المجلس المحلي  (حميد أحمد هاشماستهداف المرتّد المجرم ) .3

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكأمنية في شارع )العمل الشعبي/ العامرية(، 

نفرت  مفرزة  أمنية  للقصاص  من المجرم الّرافضي )بهاء األعرجي( القيادي في جيش الّدّجال ورئيس اللجنة القانونية في  .2

 من الخليفة الّراشد أبي بكٍر الصديق )رضي هللا عنه( في إحدى القنوات -أخزاهُ هللا–البرلمان العراقي الشركي بعد أن تنقّص  

الفضائية؛ ورغم كل اإلجراءات األمنية المشّددة يّسر هللا لجنود  أبي بكر ركن سيّارتين  مفّخختين  عند بّوابة مطار بغداد الدولي 

بعد ورود معلومات دقيقة عن مجيء الخبيث للمطار، وحال وصول موكب األعرجي للبّوابة تمَّ تفجير السيّارة األولى عليه، 

ر من عناصر الحماية، وعند تجّمع قطعانهم على جيف إخوانهم تمَّ تفجير السيّارة المفخخة الثانية عليهم، مما أدى لهالك عدد كبي

لتُجهز  على من تبقّى من حمير الحرس الشخصي، ويقّدر هللاُ نجاة  المجرم، ولكنَّ القادم  أدهى وأمر، وسيرى أبناُء المتعة  أنَّ 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3في ن ذلك سبَّ الصّديق  لن يمرَّ بال عقاب، وكا

تفجير أربع سيّارات مفّخخة مركونة بشكٍل متعاقب على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة  .1

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في )الحسينية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد كبير منهم وتدمير العديد من أوكارهم، 

تفجير سيّارين  مفّخختين  مركونتين  بشكٍل متعاقب على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة  .4

 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في )الشرطة الّرابعة(، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

 .للهجرة

خة مركونة على معبد "حسينية أهل البيت" يتّخذه عناصر جيش الّدجال مقّراً لحرابة المسلمين  في منطقة تفجير سيّارة مفخّ  .3

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في )الحسينية(، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير جزء من المعبد، 

لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الحبيبية(، مما أدى  تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثةٍ  .6

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

ما أدى لف(، متفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )أّم المعا .7

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 
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تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في حي )األمين الثاني(، مما أدى  .8

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في ن أوكارهم، لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد م

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )المشتل(، مما أدى  .9

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش الّدجال في منطقة )الشعلة(، مما أدى لهالك  .32

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )مدينة الصدر(، مما  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

يثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )البلديات(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خب .32

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

ير عجلتين  متفجير سيّارة مفّخخة مركونة على موكب لضبّاط في شؤون الداخلية الصفوية في ساحة )عقبة بن نافع(، مما أدى لتد .31

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في لهم وهالك وإصابة عدد كبير منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة لما يسّمى بمغاوير الداخلية الصفوية في منطقة )الطالبية(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر  .34

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 32وذلك في منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

تفجير دّراجة نارية مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )مدينة الصدر(،  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 36وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 23مما أدى لهالك وإصابة )

لّدجال بتفجير عبوة ناسفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الشعلة(، أعقبها تفجير عبوة استهداف تجّمع خبيث لعناصر  في جيش ا .36

ناسفة أخرى على دوريات اإلمداد من الشرطة االتحادية الصفوية التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة العديد 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في منهم، 

عناصر  في جيش الّدجال بتفجير عبوتين  ناسفتين  من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الشرطة الخامسة(، استهداف تجّمع خبيث ل .37

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23وذلك في ( منهم، 23مما أدى لهالك وإصابة )

)الدباش(، مما أدى تفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل  عناصر  في جيش الّدّجال ُزرعت  لهم من قبل مفرزة أمنية تحت جسر  .38

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 28وذلك في لهالك سبعة عناصر منهم وإصابة آخرين بجروح، 

استهداف تجّمع خبيث لعناصر  في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الشعلة(، مما أدى إلصابة  .39

 .للهجرة 3414/ اآلخرةجمادى / 28وذلك في ثالثة عناصر منهم بجروح، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الجامعة(، مما أدى لهالكه على  .22

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 12وذلك في الفور، 

 

 للهجرة 4141رجب 

بل مفرزة أمنية في شارع )الضبّاط/ الكاظمية(، مما استهداف تجّمع خبيث لعناصر في جيش الّدجال بتفجير عبوة ناسفة من ق .3

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3وذلك في ( منهم، 32أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )مدينة الصدر(، مما  .2

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3وذلك في أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

ي منطقة لهندسية الصفوية لتفكيك المتفّجرات حاولت تفكيكهما فتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على ما يسّمى بالكتيبة ا .1

( من عناصر جيش الّدجال وتدمير عدد من 32)الكاظمية(، مما أدى لهالك وتفكيك ثمانية خبراء منهم وهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3وذلك في أوكارهم، 

عناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الشعلة(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة ل .4

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 34لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الوّشاش(، مما أدى  .3

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 32صابة )لهالك وإ

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الحسينية(، مما أدى  .6

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 38لهالك وإصابة )
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تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )مريدي(، مما أدى  .7

 .للهجرة 3414/ رجب/ 6وذلك في لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )بغداد الجديدة(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر   .8

 .للهجرة 3414/ رجب/ 6وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وعجالتهم، 33أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة على معبد "حسينية للروافض" يتّخُذهُ عناصر جيش الّدجال وكراً لهم في منطقة )المعالف(، مما أدى لهالك  .9

 .للهجرة 3414/ رجب/ 6وذلك في ( منهم وتدمير أجزاء من المعبد، 34وإصابة )

ية في منطقة )البيّاع(، مما أدى لهالكه وغنم استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمن .32

 .للهجرة 3414/ رجب/ 7وذلك في عجلته، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في وزارة الّدفاع الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في شارع )فلسطين(، مما أدى  .33

 .للهجرة 3414/ رجب/ 8وذلك في لهالكه، 

وكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الشرطة الّرابعة(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أ .32

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 39أدى لهالك وإصابة )

منطقة )المعالف(، مما أدى  تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في .31

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 22لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )أبو دشير(، مما أدى  .34

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في وكارهم، ( منهم وتدمير عدد من أ33لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الكمالية(، مما أدى  .33

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 14لهالك وإصابة )

على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الشعب(، مما أدى  تفجير سيّارة مفّخخة مركونة .36

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 12لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش الّدجال في منطقة )جميلة(، مما أدى لهالك  .37

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

ياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الكيارة(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وق .38

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الزعفرانية(، مما أدى  .39

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 22ابة )لهالك وإص

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في ساحة )عدن(، مما أدى لهالك  .22

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 27وإصابة )

ير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش الّدجال في منطقة )الشعلة(، مما أدى لهالك تفج .23

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 24وإصابة )

ٍت في جيش الّدجال في منطقة )حي العامل(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادا .22

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33وذلك في لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الزعفرانية(،  .21

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في ( منهم وتدمير العديد من أوكارهم وعجالتهم، 11الك وإصابة )مما أدى له

استهداف حافلة تقل  عناصر في جيش الّدجال بتفجير عبوة الصقة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الكرخ(، مما أدى لهالك  .24

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32وذلك في ( منهم، 24وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )المعالف(، مما  .23

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير العديد من أوكارهم، 

ّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الحبيبية(، مما تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتج .26

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في ( منهم وتدمير العديد من أوكارهم وعجالتهم، 14أدى لهالك وإصابة )

 قة )البيّاع(، مما أدىتفجير سيّارة مفّخخة على معبد "حسينية موسى الكاظم" يتّخُذهُ عناصر جيش الّدجال وكراً لهم في منط .27

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في ( منهم وتدمير أجزاء من المعبد، 36لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في شارع )عدن/ الشعب(، مما  .28

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في ارهم، ( منهم وتدمير عدد من أوك39أدى لهالك وإصابة )
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تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الحّرية(، مما أدى  .29

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 34لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )السعدون(، مما أدى  .12

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 36لهالك وإصابة )

ياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )بغداد الجديدة(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وق .13

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 34أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال ودوريات الشرطة المرافقة لهم في  .12

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 34منطقة )الزعفرانية(، مما أدى لهالك وإصابة )

اٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الكاظمية(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوك .11

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 32لهالك وإصابة )

رب ساحة الّدجال قتفجير سيّارة مفّخخة مركونة وسلسلة عبوات ناسفة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  .14

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في )مظفر(، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في حي )اإلعالم(، مما أدى لهالك  .13

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22وذلك في عدد من أوكارهم،  وإصابة العشرات منهم وتدمير

تفجير سيّارة مفّخخة على معبد "حسينية أبو شجاع" يتّخُذهُ عناصر جيش الّدجال وكراً لهم في منطقة )كرادة داخل(، مما أدى  .16

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22وذلك في ( منهم وتدمير أجزاء من المعبد، 22لهالك وإصابة )

خة مركونة على تجّمٍع خبيٍث لعناصر  في جيش الّدجال في شارع )مجّمع المشن(، مما أدى لهالك وإصابة تفجير سيّارة مفخّ  .17

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22وذلك في ( منهم، 9)

( عنصراً منهم 36تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على وكٍر خبيٍث لجيش الّدجال في حي )البنوك(، مما أدى لهالك وإصابة ) .18

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22وذلك في من الوكر، وتدمير أجزاء 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  في جيش الّدجال ودوريات الجيش الصفوي المرافقة لها في حي  .19

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22وذلك في ( منهم، 23)أُور(، مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على وكٍر خبيٍث يجتمع فيه عناصر في شؤون الداخلية الصفوية في شارع )المغرب(، مما أدى  .42

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22وذلك في ( منهم بينهم ضابط، 33لهالك وإصابة )

جال في منطقة )اإلعالم(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الدّ  .43

 .للهجرة 3414/ رجب/ 27وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 39لهالك وإصابة )

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )البيّاع(، مما أدى لهالكه وغنم  .42

 .للهجرة 3414/ رجب/ 29وذلك في عجلته، 

 -انتقاماً لشهداء  أهل  السنّة  الذين  أعدمت هم الحكومةُ الصفوية؛ انطلق  فارس  من فرسان الشهادة مستهدفاً ما يسّمى )سجن العدالة .41

 ؛الشعبة الخامسة سابقاً( الكائن في منطقة )الكاظمية( الّرافضية، والذي فيه  يُنفُّذ الّروافُض حمالت  اإلعدام الممنهجة ضدَّ السنّة

ه، ر  نطلق  البطُل بسيّارته  المفّخخة  المحّملة  بما يقارُب الطنّين  من المواد  المتفّجرة وصوُر ُذل  أسرى المسلمين  ال تفارُق ضميا

ه، فيّسر  هللاُ ألخينا تخط  الكثير من  الح اجز  ووأنّيُن الحرائر  الاّلتي اغتُصبنَّ على أيدي أقذر  وأخس  أهل  األرض  ال تبرُح سمع 

نة صباحاً في الساعة  التي يتجّمُع فيها منتسبو السجن ويصطفّون  للدخول،  األمنية  والوصول  لبّوابة  السجن  الرئيسية  المحصَّ

ر  سيّارت ه المفّخخة وسط هم، فأجاب هُ األسوُد من  خلف  القضبان  بالتكبير  والتهليل، و د قفانغمس  فيهم ورفع  صوت ه بالتكبير  وفجَّ

( من حرس البّوابة وتدمير  جانٍب منها، فضالً عن هالك وإصابة العديد من منتسبي 12فر  االنفجاُر عن هالك  وإصابة  )أس

السجن وعناصر الشرطة الصفوية المصطفين  أمام البّوابة وتدمير العديد من عجالتهم، فالحمُد هلل  على توفيقه وتقبّل  هللاُ 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 12ذلك في كان واالستشهاديَّ في عداد الشهداء، 

 

 للهجرة 4141شعبان 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في حي )األمين(، مما أدى لهالك  .3

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 22وإصابة )



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
16 

 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )بغداد الجديدة(، مما  .2

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1وذلك في ( منهم وإصابة عدد آخر بجروح وتدمير عدد من أوكارهم، 37أدى لهالك )

 شهادة  ال فارس  من فرسان   انطلق  العصابات  األجرامية  الصفوية  في بغداد  الخالفة؛ انتقاماً ألهل  السنّة  المغدورين  على أيدي  .1

ه النّاسف   الصفوية المرتبطة بإيران والمسؤولة عن اغتيال  لقادة وعناصر مليشيا "العصائب" اجتماعاً كبيراً مستهدفاً  بحزام 

  للبطل  يّسر هللاُ  ورغم اإلجراءات األمنية المشّددة، حي )القاهرة(، اجتمعوا في معبٍد للرافضة "حسينية" في الكثير من أهل السنّة

هم فكبّر  وّجر   ( صفوياً منهم 42ليُهلك  هللاُ على يديه الطاهرتين  ) عليهم اسف  ه النّ حزام   اقتحام  المعبد  واالنغماس  وسط  جمع 

عداد في  االستشهاديَّ أخانا  يتقبّل  أله سبحانه أن ونسوتصويبه  على تسديدهلله الحمُد ( آخرين بجروٍح متفاوتة، ف36ويصيب )

ه تطاول  بالشهداء، هذا ل يعلم  كل  صفويٍّ جباٍن ُغد ر، أنَّ دماء  أهل  السنّة  في عراق  البطولة  وشام  الّرباط  دين  على الباغي مهما 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في ذلككان والُعُمر، 

ه النّاسف   الشهادة   فارس  من فرسان   انطلق  رّداً لعادية  العصابات  األجرامية الصفوية  في بغداد  الخالفة؛  .4 جتماعاً امستهدفاً  بحزام 

فيّسر هللاُ  ،، اجتمعوا في معبٍد للرافضة "حسينية" في منطقة )سبع البور(الصفوية لقادة وعناصر مليشيا "جيش الّدّجال" كبيراً 

هم وفّجرا للبطل   يُهلك  هللاُ ل عليهم اسف  ه النّ حزام   قتحام  المعبد  بعد أن أعمى هللا تعالى أبصار  حّراس البّوابة، وانغمس  وسط  جمع 

حانه ونسأله سبوتصويبه  على تسديدهلله الحمدُ ( آخرين بجروحٍ متفاوتة، ف36( صفوياً منهم ويصيب )12على يديه الطاهرتين  )

عداد الشهداء، هذا ل يعلم  كل  صفويٍّ جباٍن ُغد ر، أنَّ أهلَّ السنّة  في عراق  البطولة  وشام  الّرباط  في الستشهادي اأخانا  يتقبّل  أن 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 31 في ذلككان ولحوُمهم حنظل  بل هي أدهى وأمر، 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بشكٍل متعاقٍب على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في شارع  .3

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33وذلك في ( منهم وتدمير العديد من أوكارهم، 46)الصّحة/ الشعب(، مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بشكٍل متعاقٍب على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة  .6

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33وذلك في ( منهم وتدمير العديد من أوكارهم، 11)بغداد الجديدة(، مما أدى لهالك وإصابة )

أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في حي )الجهاد(، مما أدى لهالك  تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على .7

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33وذلك في ( منهم وإصابة عدد مماثل بجروح وتدمير عدد من أوكارهم، 22)

نيسان(، مما أدى  7لّدّجال في منطقة )تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش ا .8

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33وذلك في لهالك وإصابة سبعة عناصر منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بشكٍل متعاقٍب على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة  .9

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21وذلك في ( منهم وتدمير العديد من أوكارهم، 31، مما أدى لهالك وإصابة ))رحمانية الشعلة(

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )الكمالية(، مما أدى  .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21لك في وذ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 24لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )أبو دشير(، مما أدى  .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 21لهالك وإصابة )

أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )الحريّة(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على  .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 22لهالك وإصابة )

ه  دة  الشها فارس  من فرسان   انطلق  ثأراً ألهل  السنّة  المغدورين  على أيدي العصابات  األجرامية الصفوية  في بغداد الخالفة؛  .31 بحزام 

لرافضة ، اجتمعوا في معبٍد لالصفوية المسؤولة عن اغتيال أهل السنّةلقادة وعناصر المليشيات  اجتماعاً كبيراً مستهدفاً  النّاسف  

هم واقتحام  المعبد  رغم اإلجراءات األمنية المشّددة، وانغ ، فيّسر هللاُ للبطل  "حسينية" في منطقة )الكريعات(  فّجرمس  وسط  جمع 

على لله الحمُد ( آخرين بجروحٍ متفاوتة، ف11( صفوياً منهم ويصيب )33ليُهلك  هللاُ على يديه الطاهرتين  ) عليهم اسف  ه النّ حزام  

 الّدولة  نَّ عداد الشهداء، هذا ل يعلم  كل  صفويٍّ جباٍن ُغد ر، أفي االستشهادي أخانا  يتقبّل  ونسأله سبحانه أن وتصويبه  تسديده

كم في كل  سماٍء وماٍء وبر،  كم وراء   .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في ذلككان واإلسالميّة   في عراق  البطولة  وشام  الّرباط  وراء 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )السيدية(، مما أدى لهالكه وغنم  .34

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27 في ذلككان وعجلته، 
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 للهجرة 4141رمضان 

استهداف تجّمع خبيث لعناصر في جيش الّدجال بتفجير عبوة ناسفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )أبو دشير(، مما أدى إلصابة  .3

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3وذلك في عنصرين  منهم بجروح، 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بشكٍل متعاقٍب على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال ودوريّات  .2

( منهم وتدمير العديد من أوكارهم، 32الجيش الصفوي المرافقة لهم في منطقة )الطوبجي(، مما أدى لهالك وإصابة أكثر من )

 .لهجرةل 3414/ رمضان/ 33وذلك في 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )بغداد الجديدة(، مما  .1

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 33أدى لهالك وإصابة )

بيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في حي )اإلعالم(، مما أدى لهالك تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خ .4

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 42وإصابة أكثر من )

 :والتاجي غريب وأب يجن  س   في"  الطّواغيت قهر"  غزوة عن بيان   .3

 التي الغزواتو النوعية العمليات من سلسلة وبعد التّوفيق، أسباب لها هللا يّسر جريئة غزوة وفي وتسديده، ومنّه هللا من بفضلٍ 

 لعادية رّداً  الماضية، األربعة الشهور خالل العراق في الرافضيّة المحميّات عمق ودّكت الصفوي المشروع أركان زلزلت

 لنداء واستجابة. .كركوك والية في الحويجة مجزرة بعد الجرائم من المزيد اقتراف عن لهم وردعاً  الفّجار المجرمين هؤالء

 غزوةب اليوم من عام قبل بدأت التي المباركة" األسوار هدم" خطّة تُختم أن في (هللا حفظه) البغدادي بكر أبي المجاهد الشيخ

 بعد نالمجاهدي كتائبُ  انطلقت السجون، غياهب في الرابضة األسود وتحّرر القيود وتكسر المرتّدين الطواغيت تقهر نوعيّة

 العراق، لىع الصليبية الحملة عن ورثتها التي الصفوية الحكومة سجون أكبر من اثنين مستهدفة ألشهر، والتخطيط التهيئة

 شهر نم عشر الثالث ليلة التاسعة الساعة في العملية وبدأت. (.التاجي) الحوت وسجن( غريب وأب) المركزي بغداد سجن وهما

 من موجاتب للسجنين الخارجية والجدران الرئيسية البوابات على متزامنة وبصورة التوحيد ليوث انقض حيث األغّر، رمضان

 لمفخخةا السيارات عدد فكان إلخوانهم، نُصرةً  أنفسهم نذروا الذين هللا أولياء االستشهاديين من ثلّة تقودها المفّخخة السيارات

 سيارة( 32) الموقعين وصلت التي اإلسناد قوات على انتهائها وبعد السجنين وجدران بوابات على الغزوة بداية تفجيرها تمّ  التي

 طريقو( غريب وأب - بغداد) طريق وهما السجنين لكال المؤدية الطرق قطع فيه تم الذي الوقت في. .األحجام بمختلف مفخخة

 استهداف مع لكذ ترافق عناصرها، تشتيت أو وإبادة الطريقين على المنتشرة التفتيش نقاط على القضاء بعد( الموصل - بغداد)

 قنابر من ةمتتالي ورشقات" غراد" بصواريخ التاجي ومعسكر المثنى لواء مقر في الموقعين من القريبة الصفوي الجيش قوات

 مرحلة لتبدأ الطيران، وحركة األرضية اإلمداد قوات حركة وشلّ  بالكامل للموقعين المؤدية الطرق تأمين تمّ  حيث الهاون،

 ريرتح قبل حياً  أحد   منهم يخرج أال على جميعاً  وأقسموا الموت على تبايعوا الذين االنغماسيين مجاميع طريق عن االقتحام

 لعّدة بها المحيطة األبراج وعلى داخلها الحماية وقوات السجن حراس مع االشتباكات واستمرت .األسرى المسلمين معظم

 لداخلا من األبنية وتمشيط فيها، من وإصابة وقتل األبراج كل على السيطرة تمت حيث لإلخوة األمور هللا يّسر وقد ساعات،

 األمنية ظومةالمن اختراق بعد الناسفة واألحزمة والمسدسات بالبنادق تسليحها سبق والتي السجن داخل رتتحرّ  التي المفارز مع

 وتنفس ةوالّذل األسر قيود ُكسرت قليلة ساعات غضون وفي. .اإلسالميّة للدولة األمني الجهد بلق   من سابق وقت في للسجنين

 المسلمين أسرى من المئات تحرير تم أنه إلى خاصة والمجاهدين عاّمة اإلسالميّة األمة ونبّشر والحرية، العّزة عبير األسرى

 النّزال سوح وصقلتهم الحروب عركتهم ومّمن الّديار، هذه في األرحام ولدتهم من خيرة من مجاهد( 322) على يزيد ما بينهم

 آمنة كنألما وإخالؤهم سحبهم تم وقد أعدائه، في كايةوالنّ  هللا سبيل في للجهاد وشوقاً  وثباتاً  صبراً  إال األسر   محنة تزدهم ولم

 وإصابة( 322) على يزيد ما قتل العملية خالل وتم. .بها الجبناء للرافضة قبل ال ومصائب أهوال إليها والوصول العدو دون

 تم كما الموقعين، وصلت التي" سوات" الخاصة اإلسناد وقوات السجنين بحماية فةالمكلّ  الصفوية القوات من غيرهم العشرات

 وقد ،الموقع من سحبها تعذر التي العسكرية العجالت وإحراق المجاهدون عليها استولى التي والمنشئات األبراج معظم تدمير

 ناالنغماسيّي أو المهاجمين اإلخوة من أي   يُقتل لم الذي الوقت في آخر، عدد   وأصيب األسرى من عدد   االشتباك أثناء استشهد

 لشرىا أسود   يا والّشام، العراق في اإلسالميّة الدولة أبناء فيا. .والمنّة الفضل وهلل إخالؤهما وتم بجروح أصيبا اثنين سوى

 كونوالت اصطفاكم أن على واشكروه، هللا رعاية   وفي هللا بركة   على امضوا: المالحم وُصنّاع الميدان أبطال   يا الوغى، وفرسان

 الظاهرة   لمنصورةا الطائفة   من جزء   ومنتّه هللا بفضل   اليوم   فأنتم بأعدائه، كايةوالنّ  أوليائه ونُصرة كلمته ونشر   شريعته راية   حملة  

الفها من يُضرها ال الحق على  فيه شبهة   ال الذي المبين الحق على أنكم ولتستيقنوا حسيبكم، وهللا كذلك نحسبكم خذلها، من وال خ 

ن وال ـُروا فـهُم  . .ذلك على وأنتم ربكم تلقوا حتى فاثبتوا، د خ  يـنُ  ن ص  .. غضبُ ت الديـنُ  يـدُ  كاد ت وق د   وآووا***  ن صيـرهُ  عزَّ  والد 
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 عليه ـم***  ُمثنـيـاً  هللا حسـبـي   قـومـي أولـئك.. غيهـبُ  وهو بالهُــدى نهــاراً  فعاد  ***  الوغى حومة   في الموت   غمار   وخاُضوا

بُ  تُـتل ى هللا وآيُ   التي اصمةالق والضربات الموجات وسلسلة وعيةالنّ  العسكرية العمليات أنّ  إلى التوحيد ألهل وننوه.. وتُـكـتـ 

 في تباعاً  انشره سيتم الماضية األربعة الشهور خالل العراق في العلقمي ابن أحفاد الرافضة ضدّ  اإلسالمية الدولة أبناء بها قام

 العمل، بول  ق وغيرها الغزوة هذه في شارك مّمن إلخواننا هللا ونسأل وتسديده، توفيقه على هلل فالحمد هللا، بإذن الدورية بياناتنا

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31، وكان ذلك في عليه والقادر ذلك وليّ  إنّه عباده، به وعد الذي الثواب لهم يجزل وأن

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بشكٍل متعاقٍب على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة  .6

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في ( منهم وتدمير العديد من أوكارهم، 33)أبو دشير(، مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بشكٍل متعاقٍب على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال وسط منطقة  .7

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 23)الحريّة(، مما أدى لهالك وإصابة )

ة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في حي )الّرسالة/ البيّاع(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخ .8

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 38لهالك وإصابة )

ي جيش الّدّجال في منطقة )الشرطة الّرابعة(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت ف .9

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 12أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )مدينة الصدر(،  .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 13مما أدى لهالك وإصابة )

اصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )الحبيبية(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعن .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 19لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )الطوبجي(، مما أدى  .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 23ك وإصابة )لهال

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )الشعب(، مما أدى  .31

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 16لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بشكٍل متعاقٍب على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة  .34

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في ( منهم وتدمير العديد من أوكارهم، 22)الكاظمية(، مما أدى لهالك وإصابة )

نة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )الحريّة الثانية(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركو .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 34أدى لهالك وإصابة )

الّدّجال في منطقة )النّعيرية(، مما أدى  تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش .36

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22وذلك في لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

ه النّاسف  األُخ البطل )بتّار المهاجر(  ،الشهادة   فارس  من فرسان   انطلق   .37 جيش لقادة وعناصر مليشيا " تجّمعاً كبيراً مستهدفاً  بحزام 

هم وتفجير  فيّسر هللاُ في منطقة )حسينية الّراشدية(، الصفوية  الّدّجال" ليُهلك   ينهمب اسف  ه النّ حزام   لألسد  االنغماس  وسط  جموع 

ونسأله وتصويبه  على تسديدهلله الحمُد ( آخرين بجروٍح متفاوتة، ف22( صفوياً منهم ويصيب )22هللاُ على يديه الطاهرتين  )

م  ُسن يٍّ واحٍد في عراق  البطولة  وشام  الّرباط  ال في البتّار أخانا  ل  يتقبّ سبحانه أن  عليّين، هذا ل يعلم  كل  صفويٍّ جباٍن ُغد ر، أنَّ د 

ر،   .للهجرة 3414/ رمضان/ 23وذلك في يغسلُهُ من دماء  الروافض  ب ح 

 عاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال ودوريّاتتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بشكٍل متعاقٍب على أوكاٍر وتجمّ  .38

وذلك في ( منهم وتدمير العديد من أوكارهم، 72الجيش الصفوي المرافقة لهم في منطقة )النهروان(، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27

ياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )الصّحة/ الّدورة(، وعند تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وق .39

مجيء دوريات اإلمداد من الجيش والشرطة الصفوية تمَّ استهدافهم بتفجير سيّارة مفّخخة ثانية ُركنت  لهم في مكان الحادث، مما 

 .ةللهجر 3414/ رمضان/ 28وذلك في ( منهم وتدمير العديد من أوكارهم، 22أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )المعالف/ البيّاع(، مما  .22

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 34أدى لهالك وإصابة )
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 للهجرة 4141شوال 

مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )أبو دشير(، مما أدى تفجير سيّارتين  مفّخختين   .3

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و22لهالك وإصابة )

أدى  يش  الّدّجال في منطقة )الشعب(، مماتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  ج .2

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و21لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الشعلة(، مما أدى  .1

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في نهم وتدمير عدد من أوكارهم، و( م23لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في حي )العامل(، مما أدى لهالك  .4

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و33وإصابة )

مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في حي )اإلعالم(، مما أدى لهالك تفجير سيّارة  .3

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و23وإصابة )

الّدّجال في منطقة )بغداد الجديدة(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش   .6

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وإحراق عدد من عجالتهم، و29لهالك وإصابة )

هالك لتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الكاظمية(، مما أدى  .7

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و12وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )البيّاع(، مما أدى لهالك  .8

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و39وإصابة )

تفجير عبوة ناسفة ُزرعت  داخل حافلة لنقل عناصر جيش الّدّجال في منطقة )الحسينية(، مما أدى لتدميرها وهالك ثمانية عناصر  .9

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في منهم وإصابة ثالثة آخرين بجروح، و

 ر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )العالوي(، مما أدىتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناص .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و49لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الكاظمية(، مما أدى  .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8ذلك في ( عجلة لهم، و22( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وإحراق )27الك وإصابة )له

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )البلديات(، مما أدى  .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8ذلك في عدد من أوكارهم، و ( منهم وتدمير42لهالك وإصابة أكثر من )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الشرطة الخامسة(، مما  .31

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و22أدى لهالك وإصابة )

/ حي العامل(، مما أدى 12مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في شارع ) تفجير سيّارة .34

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و23لهالك وإصابة )

ه النّاسف  مستهدفاً  المسلمة؛ انطلق  فارس  من بغدادانتقاماً ألهل  السنّة  المغدورين  في والية  .33 بيثاً وكراً خفرسان  الشهادة  بحزام 

ن  أعمى هللاُ ، وبعد أ"مليشيات العصائب" الصفوية المرتبطة بإيران في حي )القاهرة(عصابات  الغدر   وعناصرُ  قادةُ يجتمُع فيه 

هم يّسر  سبحان هُ لألسد   ه النّاسف  عليهم  فلّما توّسط   اقتحام  الوكر  واالنغماس  بينهم،تعالى أبصار  هم كبّر  وفّجر  حزام  قهم لجموع  يمز 

، فلله  الحمُد بجروٍح متفاوتة وتدمير الوكر ( آخرين32( منهم وإصابة )12وقد انتهت  حصيلةُ االنفجار عن هالك  ) كلَّ ممزق،

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36ذلك في ، وكان على تسديده وتصويبه ونسأله سبحانه أن يتقّبل  أخانا في الشهداء

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على إحدى حوزات الّروافض التي يتّخُذها سدنةُ قمَّ والنّجف مقّراً لتعليم  سب  أّمهات  المؤمنين   .36

( منهم وتدمير أجزاء من الحوزة 32وصحابة  رسول هللا )صلى هللا عليه وسلّم( في منطقة )زيّونة(، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38ذلك في دد من عجالتهم، ووتدمير ع

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على إحدى حوزات الّروافض التي يتّخُذها سدنةُ قمَّ والنّجف مقّراً لتعليم  سب  أّمهات  المؤمنين   .37

( منهم بينهم عدد من عناصر 22)وصحابة  رسول هللا )صلى هللا عليه وسلّم( في منطقة )األمين الثانية(، مما أدى لهالك وإصابة 

 3414/ شوال/ 38ذلك في الشرطة الصفوية المكلّفة بحماية البناية وتدمير أجزاء من الحوزة وتدمير عدد كبير من عجالتهم، و

 .للهجرة
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ما أدى )العامل(، متفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في حي  .38

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و28لهالك وإصابة )

نطقة م يتّخُذهُ عناصر جيش الّدجال وكراً لهم فيتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على معبد للّرافضة "حسينية المنتطر"  .39

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و12)الحّرية(، مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )البيّاع(، مما أدى  .22

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في عدد من أوكارهم، و( منهم وتدمير 37لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الشعب(، مما أدى  .23

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و23لهالك وإصابة )

تين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )جميلة/ مدينة تفجير سيّار .22

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و23الصدر(، مما أدى لهالك وإصابة )

عناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )البيّاع(، مما أدى لهالك تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة ل .21

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و36وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )أبو دشير(، مما أدى لهالك  .24

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )بغداد الجديدة(، مما أدى  .23

 .للهجرة 3414 /شوال/ 23ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و24لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الحبيبية(، مما أدى لهالك  .26

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و39وإصابة )

الّرافضية  (منطقة )الكاظميةن؛ استوقفت  نقطةُ تفتيش للشرطة الصفوية في في حادثٍة أظهرت  عناية  هللا تعالى لعباده المجاهدي .27

أحد فرسان الدولة اإلسالمية وهو يقوُد سيّارةً مفّخخة ليس فيها مستمسكات ثبوتية، فقام عناصُر النّقطة بحجز سيّارته وركنها 

إصابة وبعد انسحاب األسد لعرينه، مما أدى لهالك في النّقطة وأرسلوا األخ ليجلب مستمسكات السيّارة، فتمَّ تفجيرها عليهم 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في للمجاهدين وخذالنه للمرتّدين، و وتدمير النّقطة، فالحمُد هلل على رعايته ( منهم33)

 : "الحردان وسام" المجرم الصحوات شيخ استهداف عملية عن بيان   .28

 لمرتدّ ا وتعقّب رصد في شهر من ألكثر متواصل استخباري جهد وبعد اإلسالميّة، الّدولة رجال لها هللا وفق نوعيّة عمليّة في  .29

 ونُصرة اإلسالم حرب في نجمهم صعد مّمن الصفوي المشروع أركان وأحد الجديدة الصحوات شيخ الحردان، وسام المجرم

 ائغةس لقمة وصاروا أسيادهم لفظهم الذين الصحوات من األول الجيل نجم أفول بعد الخضراء المنطقة في الرافضية الحكومة

 لهذه الموت لىع تبايعوا انغماسيين ثالثة انتُدب. .باالسم ولو العراق في للسنة ينتسب ما كل على الحاقدين الرافضة لمشركي

 اجتماعهم أثناء الحماية عناصر وعشرات بالحواجز المحّصن جحره عقر واقتحام الطاغوت هذا وكر على بالهجوم فقاموا المهمة

 على الحماية عناصر كل تصفية من األبطال فتمكن للهجرة، 3414 شوال 26 الموافق االثنين يوم وذلك ورسوله، هللا لحرب

 لناسفةا أحزمتهما بتفجير اإلخوة من اثنان وقام المواجهة على تجرأ من مع واالشتباك اقتحامه ثم ومن للمقرّ  الرئيسية البوابة

 لمجرمينا عتاة من جمعاً  يديه على هللا ليُهلك الناسف حزامه فيهم فجر حيث االجتماع غرفة الثالث ووصل المرتّدين، جموع في

ومن بين الهلكى شيخ عموم عشيرة التمايمة الّرافضية  غيرهم، وأصيب مرتّداً  ثالثين من قريباً  العملية هذه في وقُتل الخونة،

 ،ليائهألو وحرابته باهلل لكفره وفاقاً  جزاءاً  وذلّها الّدنيا عذاب من ليذوق بليغة وحروقاً  جروحاً  منها الحردان وسام نصيب وكان

 رافق ذلك تفجير السيّارة المفّخخة التي استقلها االنغماسيون وركنها أمام الوكر لتزيد هم إثخاناً، فالحمُد هلل على تسديده وتقبّل هللا

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26ذلك في كان وفرسان  الشهادة في عليين، 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في حي )اإلعالم(، مما أدى  .12

ذلك ( منهم بينهم عدد من عناصر الشرطة الصفوية المكلّفة بحمايتهم وتدمير عدد من أوكارهم، و26لهالك وإصابة أكثر من )

 .للهجرة 3414 /شوال/ 27في 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )حسينية الّراشدية(،  .13

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27ذلك في مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و

أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الشرطة الّرابعة(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على  .12

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27ذلك في لهالك وإصابة عدد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و

ى حي )النّصر/ الحسينية(، مما أدتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في  .11

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27ذلك في ( آخرين بجروٍح متفاوتة وتدمير عدد من أوكارهم، و22( منهم وإصابة )32لهالك )
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 للهجرة 4141ذو القعدة 

اصر منهم وإصابة ة عنتفجير عبوتين  ناسفتين  على حافلتين  لجيش الّدّجال في منطقة )الحسينية(، مما أدى لتدميرهما وهالك ثماني .3

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4ذلك في ثالثة آخرين  بجروح، و

هادة  انطلق  فارس  من فرسان  الشوانتقاماً لدماء  أهل السنّة األبرياء؛ رّداً لعادية  العصابات  األجرامية الصفوية  في بغداد  الخالفة؛  .2

ه النّاسف  مستهدفاً  حي ي ف "العصائب" الصفوية المرتبطة بإيرانمليشيا  وعناصر   كبيراً لقادة   وكراً خبيثاً وتجّمعاً بحزام 

هم  اقتحام  الوكر  واالنغماس  (، فيّسر هللاُ للبطل  )القاهرة ، مما أدى لهالك وإصابة أكثر عليهم ه النّاسف  حزام   وتفجير  وسط  جمع 

ذلك لييّن، وكان عأله سبحانه أن يتقبّل  أخانا االستشهادي في ، فلله الحمُد على تسديده وتصويبه ونس( صفويّاً من عتاتهم83من )

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 7في 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثةٍ لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال أثناء مرور موكب الوكيل األقدم  .1

( منهم وتدمير عدد من 13سدي( في ساحة )النّصر(، مما أدى لهالك وإصابة )لوزارة الداخلية الصفوية الّرافضي )عدنان األ

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32ذلك في أوكارهم ومن بين الهلكى عدد من عناصر حماية األسدي، و

دة(، ر/ بغداد الجديتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الغدي .4

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32ذلك في مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال ودوريات الجيش والشرطة المكلفة  .3

/ ذي القعدة/ 32ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و36ران(، مما أدى لهالك وإصابة )بحمايتهم بالقرب من )ساحة الطي

 .للهجرة 3414

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )حسينية المعامل(، مما أدى  .6

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32ذلك في أوكارهم، ولهالك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من 

ة  أسدان  من آساد  الدولانطلق  وانتقاماً لدماء  أهل السنّة األبرياء؛ رّداً لعادية  العصابات  األجرامية الصفوية  في بغداد  الخالفة؛  .7

ي  بحزا اإلسالمية العصائب" "مليشيا  وعناصرُ  قادةُ معبداً للّرافضة "حسينية عبّاس التميمي" يتّخُذهُ  ين  مستهدف   ين  النّاسف ماهم 

هم  اقتحام  الوكر  واالنغماس   ين  ، فيّسر هللاُ للبطلوكراً لهم في منطقة )الكسرة( الصفوية المرتبطة بإيران  تفجير  ووسط  جمع 

، فلله الحمُد على تسديده وتصويبه ونسأله ( صفويّاً من عتاتهم312، مما أدى لهالك وإصابة أكثر من )عليهم ين  النّاسف ميهماحزا

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34ذلك في جنّات  النّعيم، وكان في  يّن  نا االستشهاديويسبحانه أن يتقبّل  أخ

(، مما أدى استهداف وتصفية قيادي مجرم في صحوات العار وثالثة من مساعديه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )العظمية .8

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في لهالكهم جميعاً، و

هادة  انطلق  فارس  من فرسان  الشوانتقاماً لدماء  أهل السنّة األبرياء؛ رّداً لعادية  العصابات  األجرامية الصفوية  في بغداد  الخالفة؛  .9

ه النّاسف  مستهدفاً   النغماس  االصفوية في منطقة )سبع البور(، فيّسر هللاُ للبطل   تامليشيالكبيراً لقادة وعناصر  تجّمعاً بحزام 

هم   ، رافق ذلك تفجير خمس عبوات ناسفة على تجّمعاتهم وأوكارهم وفي نفس المكان،عليهم ه النّاسف  حزام   وتفجير  وسط  جمع 

، فلله الحمُد على تسديده وتصويبه ونسأله سبحانه أن يتقبّل  أخانا ( صفوياً أو يزيد92فكانت حصيلة الغزوة هالك وإصابة نحو )

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22ذلك في وأن يجزل  لمن شارك في الغزوة األجر والثواب، وكان االستشهادي في عداد الشهداء 

ة(، مما كرهم في منطقة )حسينية الّراشدياستهداف تجّمٍع خبيٍث لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال بتفجير عبوتين  ناسفتين  على و .32

 3414/ ذي القعدة/ 22ذلك في أدى لهالك خمسة عناصر منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح وتدمير أجزاء من الوكر، و

 .للهجرة

ة  أسدان  من آساد  الدولانطلق  وانتقاماً لدماء  أهل السنّة األبرياء؛ رّداً لعادية  العصابات  األجرامية الصفوية  في بغداد  الخالفة؛  .33

ي  بحزا اإلسالمية في  د  هلكاهمأح تجّمعاً كبيراً لمليشيا جيش الّدّجال الصفوي، اجتمعوا في مجلس  عزاء   ين  مستهدف   ين  النّاسف ماهم 

هم يّسر تعالى للبطلمنطقة )مدينة الصدر( ، فلّما توّسط  اقتحام   ين  ، وبعد أن  أعمى هللاُ أبصار  هم كبّر   اخيمة  العزاء   اوفّجر   اجموع 

ي  حزا ق هم أثراً بعد عينعليهم ليُحيال ين  النّاسف ماهم  ( 193، وقد أسفرت الغزوة المباركة عن هالك وإصابة أكثر من )هم وُسراد 

ذلك يم، وكان لنّعجنّات  افي  يّن  نا االستشهاديوي، فلله الحمُد على تسديده وتصويبه ونسأله سبحانه أن يتقبّل  أخصفويّاً من عتاتهم

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23في 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )حسينية الّراشدية(، مما  .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و33أدى لهالك وإصابة )
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وتفجير ثالثة منازل لعناصر مجرمين في األجهزة األمنية الصفوية في منطقة )الّراشدية( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا تفخيخ  .31

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22ذلك في عبرةً لغيرهم من المرتدين، و

ا أدى جيش  الّدّجال في منطقة )الكاظمية(، ممتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات   .34

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و17لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الشعب(، مما أدى  .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و12بة )لهالك وإصا

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الشعلة(، مما أدى  .36

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 ذلك في( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وعجالتهم، و27لهالك وإصابة )

استهداُف تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  مليشيا "العصائب" الصفوية المرتبطة بإيران بتفجير سيّارة مفّخخة ُركنت  لهم قرب  .37

في ذلك ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و32قناتهم الفضائية "العهد" على في منطقة )البلديات(، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24

استهداُف تجّمٍع خبيٍث لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليهم في شارع )المركز/ الغزالية( القريب من منطقة  .38

مفّخخة  ( منهم، وعند تجّمع قطعانهم على جيف هلكاهم تمَّ استهدافهم بتفجير سيّارة29)الحّرية(، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و29مركونة، مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )سبع البور(، مما أدى لهالك  .39

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24ذلك في من أوكارهم، و( منهم وتدمير عدد 38وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الشرطة الّرابعة(، مما أدى  .22

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و33لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في حي )أور(، مما أدى لهالك وإصابة  .23

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و33)

دات  جيش  الّدّجال في منطقة )جميلة(، مما أدى لهالك تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيا .22

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و37وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )بغداد الجديدة(، مما أدى  .21

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و22ابة )لهالك وإص

استهداف تجّمعٍ خبيثٍ لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على وكرهم في منطقة )البيّاع(، مما أدى لهالك وإصابة  .24

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23ذلك في ( عنصراً منهم، و33)

 والنّجف وسدنةُ كربالء  ال الّدجّ  جيش   سيّارة مفّخخة مركونة على معبٍد للرافضة "حسينية خّدام أهل البيت" يتّخُذه عناصرُ تفجير  .23

وكراً لحرابة اإلسالم والمسلمين في منطقة )الشرطة الّرابعة(، مما أدى لهالك خمسة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26ي ذلك فوتدمير أجزاء من المعبد، و

وسدنةُ كربالء  والنّجف وكراً لحرابة اإلسالم ال الّدجّ  جيش   تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على معبٍد للرافضة يتّخُذه عناصرُ  .26

 3414/ ذي القعدة/ 26ذلك في والمسلمين في منطقة )المعالف(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم وتدمير أجزاء من المعبد، و

 .للهجرة

 

 للهجرة 4141ذو الحجة 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )كمب سارة(، مما  .3

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 16أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الحسينية(، مما أدى  .2

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 42لهالك وإصابة )

ٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )العبيدي(، مما أدى لهالك تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيث .1

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 27وإصابة )

ك تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في حي )اإلعالم(، مما أدى لهال .4

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 22وإصابة )
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تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في حي )التراث(، مما أدى لهالك  .3

 .للهجرة 3414/ جةالح ذي/ 2 في وذلكوإصابة خمسة عناصر منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في ساحة )الطيران(، مما أدى لهالك  .6

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 28وإصابة )

تحرير أربعة سجناء مسلمين من سجن "كروبر" الصفوي وإيصالهم ألماكن آمنة، ولم تُذكر طريقة تحريرهم ألسباب أمنية،  .7

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلك

عنصر مجرم في الجيش الصفوي في منطقة )الّراشدية( مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابته  منزل وتفجير تفخيخ .8

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكن عبرةً لغيره من المرتّدين، وليكو

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )حسينية الّراشدية(،  .9

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 13مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الحسينية(، مما أدى  .32

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 32لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال ُركنت لهم قرب معبد للرافضة  .33

 ذي/ 32 في وذلك( منهم وتدمير أجزاء من المعبد، 22"حسينية الداليك" في منطقة )الكريعات(، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ الحجة

سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )بغداد الجديدة(، مما أدى تفجير  .32

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 23لهالك وإصابة )

)الشرطة الّرابعة(، مما أدى لهالك وإصابة ثمانية عناصر تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة  .31

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلكمنهم ومن بين الهلكى ضابط الدورية، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )أبو دشير(، مما أدى لهالك  .34

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلكنهم وتدمير عدد من أوكارهم، ( م32وإصابة )

ه اإلسالمية الدولة فرسان   من فارس   انطلق   الخالفة؛ بغداد   في األجرامية الصفوية   العصابات   لعادية   رّداً  .33  ستهدفاً م النّاسف   بحزام 

 اقتحام   للبطل   هللاُ  فيّسر ،(البيّاع) منطقة في لهم وكرٍ  في اجتمعوا الصفوية،" الّدّجال جيش" مليشيا وعناصر لقادة خبيثاً  تجّمعاً 

هم، تعالى هللا أعمى أن بعد الوكر هم وسط   وانغمس   أبصار  ه وفّجر جمع   الطاهرتين   يديه على هللاُ  ليُهلك   عليهم النّاسف   حزام 

 سبحانه ألهونس وتصويبه تسديده على الحمدُ  فلله بعد، الغليلُ  يُشف   ولم متفاوتة بجروحٍ  آخرين( 62) ويصيب منهم صفوياً ( 38)

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في ذلك وكان الشهداء، عداد في االستشهادي أخانا يتقبّل   أن

استهداف وتصفية قيادي مجرم في صحوات الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله في منطقة )الغزالية( ونفّذت حكم   .36

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 36 في وذلكهللا  فيه، 

 في وذلك ،( بعد اكتشافها، مما أدى لتدميرهاالدورةفي منطقة )جيش  الّدّجال تفجير عبوة الصقة على عجلة عنصر مجرم في  .37

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 37

ه من قبل الصقة على عجلتاستهداف وتصفية عنصر مجرم في مليشيا "العصائب" الصفوية المرتبطة بإيران بتفجير عبوة  .38

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 37 في وذلكمفرزة أمنية في منطقة )الدورة(، مما أدى لتدميرها وهالكه، 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الشعب(، مما أدى  .39

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 12لهالك وإصابة )

لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في حي )التراث(، مما أدى لهالك  تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثةٍ  .22

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وإحراق عدد من عجالتهم، 24وإصابة )

الك لبلديات(، مما أدى لهتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )ا .23

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وإحراق عدد من عجالتهم، 36وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )سبع البور(، مما أدى لهالك  .22

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكنهم وتدمير عدد من أوكارهم وإعطاب عدد من عجالتهم، ( م33وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )المشتل(، مما أدى لهالك  .21

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 34وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الحرية األولى(، مما أدى  .24

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 24لهالك وإصابة )
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وكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )أبو دشير(، مما أدى لهالك تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أ .23

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 22وإصابة )

ك قة )الطالبية(، مما أدى لهالتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منط .26

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 34وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الشرطة الّرابعة(، مما أدى  .27

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكعدد من أوكارهم، ( منهم وتدمير 31لهالك وإصابة )

استهداف وتصفية قيادي بارز في جيش الّدّجال الصفوي بتفجير عبوة الصقة على دراجته النّارية من قبل مفرزة أمنية في  .28

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكمنطقة )سبع البور(، مما أدى لهالكه، 

ه اإلسالمية الدولة فرسان   من فارس   انطلق   الخالفة؛ بغداد   في األجرامية الصفوية   العصابات   لعادية   رّداً  .29  ستهدفاً م النّاسف   بحزام 

 البطل ألخينا انهسبح هللا قدَّر   ولكن ،(دشير أبو) منطقة في لهم وكرٍ  في اجتمعوا الصفوية، المليشيات وعناصر لقادة خبيثاً  تجّمعاً 

 ذلك كانو الشهداء، عداد في االستشهادي أخانا يتقبّل   أن جالله جلَّ  ونسأله تقديره على الحمدُ  فلله الهدف، وصوله قبل يُقتل   أن

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في

اقتحام نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )الّراشدية( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك عناصرها التسعة  .12

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 29 في وذلكوتدمير وإحراق النقطة بالكامل، 

 
 

 

 هو: 4141المجموع الكلي للعمليات العسكرية الجهادية لوالية بغداد لعام 

 عملية 416

 هي: 4141لوالية بغداد لعام العسكرية الجهادية إحصائيّة العمليات تفاصيل 
 

 عدد العمليات العسكري الجهادي نوع العمل ت
 1 سيارات مفخخة بالعمليات االستشهادية  1
 11 بأحزمة ناسفةالعمليات االستشهادية  2
 251 السّيارات المفّخخة المركونة 3
 1 المركونةالدّراجات المفّخخة  4
 81 العبوات )الناسفة+الالصقة+ الطائرة+...( 5
 83 االقتحامات )بمختلف أنواع األسلحة: الخفيفة+المتوّسطة+ الثقيلة( 6
 55 ...(االغتياالت والتصفيات )بأسلحة كاتمة+حّية+بيضاء 8
 4 القصف )الهاون+الصواريخ(   1
حراقتفخيخ وتفجير  5  6 ...(+عجالت)منازل+محال+مقار+معابد وا 
صابة أو نجاة 11  51 استهداف وا 
ثالث عمليات  تحرير سجناء 11

 حّرر فيها المئات 
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 والية نينوى

 للهجرة 4141محّرم 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكار وتجّمعات خبيثة لعناصر وقيادات في جيش الّدّجال في قضاء )تلعفر(، مما أدى لتدمير  .3

 .للهجرة 3414 محّرم// 3وذلك في  وإصابة عدد منهم،ثالثة أوكار وهالك 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )وادي حجر/ الموصل(، مما أدى لهالك  .2

 .للهجرة 3414 محّرم// 3وذلك في وإصابة ثالثة عناصر منهم، 

تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على دورية لشرطة حماية المنتجات النّفطية الصفوية في ناحية )الشورة/ الموصل(، مما أدى  .1

 .للهجرة 3414 محّرم// 3وذلك في لهالك وإصابة من فيها، 

لك وذ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )بادوش(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين منهم .4

 .للهجرة 3414 محّرم// 3في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )القادسية الثانية/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .3

 .للهجرة 3414 محّرم// 3في 

ابة عنصرين منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة على دورية لصحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )الزاب/ الحويجة(، مما أدى إلص .6

 .للهجرة 3414 محّرم// 3وذلك في 

/ 2ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الفيصلية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .7

 .للهجرة 3414 محّرم/

 ّدة والدياثة باألسلحة الخفيفة من قبلمجرم في صحوات الر استهداف وتصفية المرتّد المجرم )عكوص السبعاوي( وهو قيادي .8

 .للهجرة 3414 محّرم// 2وذلك في مفرزة أمنية في قضاء )مخمور(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته الراجلة في حي )سومر/ الموصل(، مما  .9

 .للهجرة 3414 محّرم// 2وذلك في أدى لهالكه وإصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروح، 

ير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة مجرم للحكومة الصفوية بتفج استهداف المرتّد )عامر الجبوري( وهو مصدر استخباري .32

 .للهجرة 3414 محّرم// 2وذلك في أمنية في قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، 

مجرم في فوج مداهمات الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه  ( وهو عنصرعبد هللا حمد علياستهداف وتصفية المرتّد ) .33

 .للهجرة 3414 محّرم// 2وذلك في قضاء )الشرقاط(، مما أدى لهالكه على الفور،  من قبل مفرزة أمنية في

 مباشرةة وكانت اإلصابقصف مقر لواء التدّخل السريع األول للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون  .32

 .للهجرة 3414 محّرم// 1وذلك في ، نسأل هللا النكاية والتسديد

ة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )عين شمس/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من تفجير عبو .31

 .للهجرة 3414 محّرم// 1وذلك في فيها، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لشرطة الطوارئ الصفوية في سايدين حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم  .34

جّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك عنصرين وإصابة آخر بجروح، وعند ت

 .للهجرة 3414 محّرم// 4وذلك في منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )الصالحية/ حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  .33

 .للهجرة 3414 محّرم// 4ك في وذلكل من كان فيها، 

 محّرم// 4وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )المثنّى/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين منهم،  .36

 .للهجرة 3414

مجرم في االستخبارات الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل  ( وهو عنصرار سيزاريوب طيّ أهلكفت استهداف وتصفية المرتد ) .37

 .للهجرة 3414 محّرم// 4وذلك في مفرزة أمنية في منطقة )الفيصلية/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

ما م استهداف وتصفية عنصر مجرم في مليشيا "األسايش" الكردية العلمانية من قبل مفرزة أمنية في حي )التأميم/ الموصل(، .38

 .للهجرة 3414 محّرم// 4وذلك في أدى لهالكه على الفور، 
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مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة  استهداف وتصفية المرتد )عبد األمير إسماعيل إلياس( وهو عنصر .39

 .للهجرة 3414 محّرم// 4وذلك في أمنية في منطقة )الحي الصناعي/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

ذلك في والهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .22

 .للهجرة 3414 محّرم// 4

( وهو ضابط مجرم في المخابرات الصفوية رائد عبد المنعم سلطان الجبوريقامت مفرزة أمنية باستهداف وتصفية المرتّد ) .23

تّزون المسلمين بالمال باسم "دولة العراق اإلسالمية"، فمّكن  هللاُ المجاهدين  من نصب كمين له وضبطه متلبّساً بأخذ ومّمن يب

فدية من أحد المسلمين في الجانب )األيمن/ الموصل(، فتمَّ تنفيذ حكم هللا فيه ليكون عبرةً لكل  من يتاجُر بسمعة المجاهدين وينهب 

 .للهجرة 3414 محّرم// 3في وذلك أموال المسلمين، 

استهداف المجرم المرتّد قاضي المحكمة العسكرية الصفوية بتفجير ثالث عبّوات ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في  .22

ناحية )فلفيل(، مما أدى إلعطاب العجلة التي تقلّه ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، وقد ُشوهدت سيّارات اإلسعاف تنقل الجرحى، 

 .للهجرة 3414 محّرم// 3وذلك في 

( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية ومّمن أوغل في حرابة المسلمين من قبل ضياء حسين عبداستهداف وتصفية المرتد ) .21

 .للهجرة 3414 محّرم// 3وذلك في مفرزة أمنية في ناحية )الشورة/ الموصل( مما أدى لهالكه على الفور، 

هات المؤمنين )رضوان هللا عليهم أجمعين(  .24 استهداف رافضي خبيث يجاهر بسب  صحابة رسول هللا )صلى هللا عليه وسلّم( وأم 

ذلك وويدعو لدين الرفض بتفجير عبوة الصقة عليه في حي )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى إلصابته بجروحٍ بليغة وبتر ساقيه، 

 .للهجرة 3414 محّرم// 6في 

باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )البّعاج(، مما أدى إلعطاب عجلة "همر" وإصابة الهجوم  .23

من فيها، وعند مجيء دوريات اإلمداد تم استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ُزرعت لهم في مكان الحادث، مما أدى لتدمير عجلة 

 .للهجرة 3414 محّرم// 6وذلك في "همر" وهالك من فيها، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة  .26

 .للهجرة 3414 محّرم// 6وذلك في آخر بجروح، 

لك في وذ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها .27

 .للهجرة 3414 محّرم// 6

 محّرم// 6وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة لنقل الوقود للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى إلعطابها،  .28

 .للهجرة 3414

تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم،  .29

 .للهجرة 3414 محّرم// 6وذلك في 

استدراج عناصر الجيش الصفوي لكمين بتفخيخ وتفجير منزل يتّخذونه وكراً لالجتماع وبيتاً للدعارة في حي )الزهراء/  .12

دخول آمر فوج الجيش الصفوي وعناصر حمايته وتجّمعهم في البيت تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة كبيرة  الموصل(، وعند

 .للهجرة 3414 محّرم// 7وذلك في ممّوهة، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم ويُرّجح هالك آمر الفوج، 

عبوة ناسفة على عجلته في حي )الزهراء/  استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بتفجير .13

 .للهجرة 3414 محّرم// 7وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته، 

تفجير ثالثة عبوات ناسفة على دورية للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد  .12

 .ةللهجر 3414 محّرم// 7وذلك في منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في دورة )المحطّة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة ثالثة  .11

 .للهجرة 3414 محّرم// 7وذلك في آخرين بجروح، 

/ 7ي فوذلك تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  .14

 .للهجرة 3414 محّرم/

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم بجروح،  .13

 .للهجرة 3414 محّرم// 7وذلك في 

روح، عنصر منهم بجتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في قرية )السلمان/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة  .16

 .للهجرة 3414 محّرم// 7وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزل مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي في قرية )السلمان/ الشرقاط(، نكاالً له على حرابته وليكون  .17

 .للهجرة 3414 محّرم// 7وذلك في عبرةً لغيره من المرتّدين، 
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الهجوم بالرّمان اليدوي على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التحرير/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم  .18

 .للهجرة 3414 محّرم// 7وذلك في بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى لهالك  .19

 .للهجرة 3414 محّرم// 7وذلك في صرين منهم وإصابة عدد آخر بجروح، عن

الهجوم باألسلحة الخفيفة على عصابة من قطّاع الطرق بقيادة المرتّد المجرم )عّراك القيز( ومطاردتهم في المنطقة الحدودية  .42

 .للهجرة 3414 محّرم// 7وذلك في في قضاء )البّعاج(، مما أدى لفرارهم خارج المنطقة، 

استهداف المجرم المرتّد مدير سجن تسفيرات نينوى الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .43

 .للهجرة 3414 محّرم// 8وذلك في )حّمام العليل(، مما أدى إلعطاب العجلة التي تقلّه ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

الثقيلة على ثكنة عسكرية للجيش الصفوي في المنطقة )الحدودية/ البّعاج(، مما أدى الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة و .42

 .للهجرة 3414 محّرم// 8وذلك في لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في مجّمع )الحمدانية(، مما أدى لفرارهم من مواجهة  .41

 .للهجرة 3414 محّرم// 8وذلك في ، المجاهدين

الموصل( في قرية )عين البيضة/ حّمام العليل(، مما  -الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للجيش الصفوي على طريق )بغداد .44

 .للهجرة 3414 محّرم// 8وذلك في أدى إلصابة ثالثة منهم بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم،  .43

 .للهجرة 3414 محّرم// 8وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في ناحية )بادوش(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  .46

 .للهجرة 3414 محّرم// 32وذلك في  المرتّدين،

استهداف عضوة البرلمان العراقي الشركي المرتّدة المجرمة )وصال سليم( بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على وكرها في حي  .47

 )المالية/ الموصل(، مما أدى لتدمير أجزاء من المنزل وإحراقه وإصابة عدد من عناصر الدورية المكلّفة بحمايتها ويقّدر هللا

ي وذلك فنجاتها، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دورية اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح، 

 .للهجرة 3414 محّرم// 31

استهداف مدير شرطة نينوى المرتّد المجرم اللواء الركن )أحمد الجبوري( بتفجير عبوتين ناسفتين على موكبه في حي )المالية/  .48

/ 31وذلك في لموصل(، مما أدى إلعطاب عجلتين من الموكب وهالك وإصابة عدد من عناصر الحماية ويقّدر هللا نجاته، ا

 .للهجرة 3414 محّرم/

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة كبيرة على دوريته في منطقة  .49

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في ، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته، )موصل الجديدة/ الموصل(

استهداف ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوتين ناسفتين على دوريته في حي )اليرموك/  .32

 3414 محّرم// 31وذلك في م، الموصل(، مما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروح وهالك عنصرين آخرين منه

 .للهجرة

مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في حي )النّور/ الموصل(، مما أدى لهالكه على  استهداف وتصفية عنصر .33

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في الفور، 

تفجير عبوتين ناسفتين على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك كل من كان  .32

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في فيها، 

 /تفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل  عناصر  مجرمة في جيش الّدّجال من أوالد الرافضي )عبّاس قنبر( في منطقة )كبة شريخان .31

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في الموصل(، مما أدى لتدميرها وإصابة عنصرين  منهم بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة كبيرة على عجلة لنقل الجنود للجيش الصفوي في منطقة )الفيصلية/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك  .34

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في وإصابة كل من كان فيها، 

ذلك وعبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )القادسية/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من كان فيها،  تفجير .33

 .للهجرة 3414 محّرم// 31في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من كان فيها،  .36

 .لهجرةل 3414 محّرم// 31في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم،  .37

 .للهجرة 3414 محّرم// 31في 
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الضبّاط/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم،  .38

 .للهجرة 3414 محّرم// 31ي وذلك ف

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد  .39

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .62

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في غير محّدد منهم، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الرفاعي/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .63

 .للهجرة 3414 محّرم// 31في 

تفجير عبوة ناسفة والهجوم برّمانة يدوية على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى لهالك   .62

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في وإصابة عدد غير محّدد منهم، 

ة )سوق المعاش/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وهالك تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطق .61

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في عنصر منهم، 

تفجير عبوة ناسفة كبيرة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )صناعة األبواب والشبابيك/ الموصل(، مما أدى  .64

 .للهجرة 3414 محّرم/ /31وذلك في إلعطاب عجلتين وإصابة ثالثة عناصر منهم بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم،  .63

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في 

/ 31ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الخسائر،  .66

 .للهجرة 3414 محّرم/

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  .67

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في منهم بجروٍح بليغة وبتر ساق أحدهما، 

تفجير عبوة ناسفة على محل تجاري يتّخذه عناصر في الجيش الصفوي مقّراً لهم في حي )الزيتون/ الموصل( الستدراج  .68

المرتدين، وعند مجيء قوات اإلمداد من الجيش الصفوي تمَّ استهدافهم بتفجير ثالث عبوات ناسفة، مما أدى لتدمير عجلتين 

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في وهالك وإصابة من فيهما، 

تفخيخ وتفجير منزل يتّخذه عناصر جيش الّدّجال وكراً لحرابة المسلمين في حي )الكرامة/ الموصل(، وعند مجيء قوات اإلمداد  .69

 محّرم// 31وذلك في لمكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك عنصرين منهم وإصابة ثالث بجروح، 

 .للهجرة 3414

خ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )موصل الجديدة/ الموصل(، نكاالً لهما تفخي .72

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

لزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )اإلصالح ا .73

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في منهم، 

الهجوم بالرّمان اليدوي على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير  .72

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في محّدد منهم، 

طة على دورية للجيش الصفوي قرب الشق التابع لمجّمع )الحمدانية(، مما أدى لهالك وإصابة الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسّ  .71

 .للهجرة 3414 محّرم// 31وذلك في عدد غير محّدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة مرابطة ومقر للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )القوسيات/ الموصل(،  .74

 .للهجرة 3414 محّرم// 34وذلك في ك ثالثة عناصر منهم وإصابة ثالثة آخرين بجروح وإحراق الموقع، مما أدى لهال

تفجير عبوة ناسفة كبيرة على عجلة للشرطة الصفوية في سايدين حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصر  .73

 .للهجرة 3414 محّرم// 33وذلك في وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

 باشرةموكانت اإلصابة قصف ثكنة عسكرية للجيش الصفوي على الطريق )االستراتيجي/ بادوش( برشقة من قنابر الهاون  .76

 .للهجرة 3414 محّرم// 37وذلك في ، نسأل هللا النكاية والتسديد

وذلك ، التسديدلنكاية ونسأل هللا ا دقيقةوكانت اإلصابة قصف ثكنة عسكرية للجيش الصفوي في منطقة )بادوش( بقذيفتي هاون  .77

 .للهجرة 3414 محّرم// 37في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لشرطة حماية المنتجات النّفطية الصفوية قرب قرية )تويم المجاري/ المزرع(، مما أدى لهالك  .78

 .للهجرة 3414 محّرم// 37وذلك في وإصابة من فيها، 
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تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في حي )القادسية/ الموصل(، مما  .79

 .للهجرة 3414 محّرم// 38وذلك في أدى لهالك وإصابة عدد منهم وتدمير وكرين  لهم وعلى إثرها فّروا من المنطقة، 

محمد سعيد( وهو ضابط مجرم برتبة عميد في شرطة الكمارك الصفوية من قبل مفرزة  )عبد الكريم استهداف وتصفية المرتدّ  .82

 .للهجرة 3414 محّرم// 38وذلك في أمنية قرب قرية )المهنّدس/ الشورة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

مفرزة  لحة الكاتمة من قبلمجرم برتبة مقّدم في الداخلية الصفوية باألس استهداف وتصفية المرتد )أزهر عبد محمد( وهو ضابط .83

 .للهجرة 3414 محّرم// 38وذلك في أمنية في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )باب لكش/ الموصل(،  استهداف وتصفية عنصر .82

 .للهجرة 3414 محّرم// 38وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على الطريق )االستراتيجي/ بادوش(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة  .81

 .للهجرة 3414 محّرم// 38وذلك في عدد آخر بجروح، 

ة / المزرع(، مما أدى لهالك وإصابتفجير عبوة ناسفة على عجلة لشرطة حماية المنتجات النّفطية الصفوية في شارع )النّفط .84

 .للهجرة 3414 محّرم// 38وذلك في من فيها، 

/ 38 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )بادوش(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين  منهم،  .83

 .للهجرة 3414 محّرم/

نسأل  مباشرةة وكانت اإلصابالمحلبية( برشقة من قنابر الهاون قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي عند بّوابة الشام في منطقة ) .86

 .للهجرة 3414 محّرم// 39وذلك في ، هللا النكاية والتسديد

نسأل  باشرةموكانت اإلصابة قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )عين الجحش/ المحلبية( برشقة من قنابر الهاون  .87

 .للهجرة 3414 حّرم/م/ 39وذلك في ، هللا النكاية والتسديد

( عجلة في المنطقة الشرقية لقضاء )البّعاج(، 32الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي مكّونة من ) .88

 محّرم// 39وذلك في مما أدى لتدمير عجلتين "همر" بالكامل وإعطاب العجالت األخرى، وهالك وإصابة عدد كبير منهم، 

 .للهجرة 3414

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في المنطقة الغربية لقضاء )البّعاج(، مما أدى لهالك وإصابة  .89

 .للهجرة 3414 محّرم// 39وذلك في عدد غير محّدد منهم وفرارهم من مواجهة المجاهدين، 

الشرقاط(، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على  تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )جميلة/ .92

 .للهجرة 3414 محّرم// 39وذلك في حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى لتدمير أجزاء منه نكاالً له على حرابته  .93

 .للهجرة 3414 محّرم// 39وذلك في مرتّدين، وليكون عبرةً لغيره من ال

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )عنتر مرسال عنتر( وهو عضو في مجلس ناحية )تل عبطة( الصفوي من قبل مفرزة أمنية  .92

 .للهجرة 3414 محّرم// 22وذلك في في منطقة )البّعاج(، مما أدى لهالكه على الفور، 

نبي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت منزله في استهداف وتصفية المرتّد )محمد دا .91

 .للهجرة 3414 محّرم// 22وذلك في منطقة )تل الّرّمان/ الموصل( ونفّذت حكم  هللا  فيه، 

، مما أدى لهالك (حي مشيريفة/ البّعاج-الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على برج مراقبة للجيش الصفوي في شارع )ستيّن .94

 .للهجرة 3414 محّرم// 22وذلك في عنصرين منهم وغنم أسلحتهما، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الخضرانية/ الشرقاط(، مما أدى لهالك وإصابة من كان فيها،  .93

 .للهجرة 3414 محّرم// 23وذلك في 

استهداف وتصفية مرتّد مجرم يقوم بترويج معامالت التطّوع للجيش الصفوي رغم تحذيره وإنذاره؛ باألسلحة الكاتمة من قبل  .96

 .للهجرة 3414 محّرم// 22وذلك في مفرزة أمنية في حي )الرشيدية/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل  استهداف وتصفية المرتّد )عبد حمد( وهو عنصر مجرم في .97

 .للهجرة 3414 محّرم// 22وذلك في مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

كاية الن نسأل هللا مباشرةوكانت اإلصابة قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )الجمسة/ الشرقاط( بصاروخ موّجه  .98

 .للهجرة 3414 محّرم// 22وذلك في ، والتسديد

/ 22ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )ربيعة(، مما أدى لهالك وإصابة من كان فيها،  .99

 .للهجرة 3414 محّرم/
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لهالك وإصابة عدد غير محّدد تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى  .322

 .للهجرة 3414 محّرم// 22وذلك في منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد  .323

 .للهجرة 3414 محّرم// 21وذلك في منهم، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه قرب منزله من قبل مفرزة أمنية في حي )االنتصار/  .322

 .للهجرة 3414 محّرم// 21وذلك في الموصل(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

استهداف المرتّد المجرم )محمد الجبوري( آمر لواء شرطة حزام الموصل الصفوية بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على موكبه  .321

 .للهجرة 3414 محّرم// 24وذلك في في قرية )العذبة/ حّمام العليل(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

)العوالي/ تلعفر(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين  منهم، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية  .324

 .للهجرة 3414 محّرم// 24وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على  .323

 .للهجرة 3414 /محّرم/ 24وذلك في حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي قرب قرية )قنبر بن نايف/ القيّارة(، مما أدى لهالك  .326

 .للهجرة 3414 محّرم// 24وذلك في عنصرين منهم وإصابة أريعة آخرين  بجروح، 

، قنابر الهاون ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الخسائرقصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل( برشقة من  .327

 .للهجرة 3414 محّرم// 24وذلك في 

استهداف ضابط مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى  .328

ُح هالكه،   .للهجرة 3414 محّرم// 23وذلك في لتدميرها ويُرجَّ

على عجلة ودورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )وادي حجر/ الموصل(، مما أدى لهالك تفجير عبوة ناسفة  .329

 .للهجرة 3414 محّرم// 23وذلك في وإصابة عدد غير محّدد منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في سايدين حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير  .332

 .للهجرة 3414 محّرم// 23وذلك في د منهم، محدّ 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة "همر" للجيش الصفوي في دورة )المحروق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .333

 .للهجرة 3414 محّرم// 27وذلك في كل من كان فيها، 

في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )المشراك/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .332

 .للهجرة 3414 محّرم// 27

استهداف وتصفية عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته في قضاء )الشرقاط(، مما أدى  .331

 .للهجرة 3414 محّرم// 27 وذلك فيلهالكه على الفور، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي قرب قرية )زلحقة/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابة  .334

 .للهجرة 3414 محّرم// 27وذلك في عنصرين منهم بجروح بليغة، 

فاعي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )الرّ  .333

 .للهجرة 3414 محّرم// 28وذلك في وإصابة آخر بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )تل شهاب/ المحلّبية(، مما أدى إلعطاب عجلة وإصابة من  .336

 .للهجرة 3414 محّرم// 28وذلك في فيها بجروح، 

المرتّد )خالد الجبوري( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية  استهداف وتصفية .337

 .للهجرة 3414 محّرم// 28وذلك في في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

موصل( قرب قرية )الركعي(، مما -استهداف وتصفية آمر فوج في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في طريق )بغداد .338

 .للهجرة 3414 محّرم// 29وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

لى موكبه جوم عاستهداف وتصفية المرتّد المجرم العقيد )خالد الزهدي( آمر الفوج الثاني لشرطة طوارئ البّعاج الصفوية باله .339

باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الفيّاضية/ البّعاج(، مما أدى لهالكه على الفور وإصابة عنصرين من عناصر 

 .للهجرة 3414 محّرم// 29وذلك في حمايته، 

هما ى لتدمير أجزاء منتفخيخ وتفجير بناية مطبخ وحّمام مركز شرطة الرسالة الصفوية في حي )الرسالة/ الموصل(، مما أد .322

 .للهجرة 3414 محّرم// 29وذلك في وهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، 



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
31 

 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لنقل الجنود للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة كل من  .323

 .للهجرة 3414 محّرم// 29وذلك في كان فيها، 

/ 29 وذلك فيلة للشرطة الصفوية في قرية )البكر/ الشورة(، مما أدى إلصابة من كان فيها، تفجير عبوة ناسفة على عج .322

 .للهجرة 3414 محّرم/

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة للجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة  .321

 .جرةلله 3414 محّرم// 29وذلك في اثنين آخرين  بجروح، 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )القادسية/ الموصل(، مما أدى لهالك كل من كان  .324

 .للهجرة 3414 محّرم// 29وذلك في فيها، 

/ 29وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )المثنّى/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .323

 .للهجرة 3414 محّرم/

 

 للهجرة 4141صفر 

 3414 صفر// 3وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى إلصابة من فيها،  .3

 .للهجرة

ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين منهم،  .2

 .للهجرة 3414 صفر// 3

/ 3ك في وذلتفخيخ وتفجير نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  .1

 .للهجرة 3414 صفر/

مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية  استهداف وتصفية المرتّد )عدنان العكيدي( وهو مصدر استخباري .4

 .للهجرة 3414 صفر// 2وذلك في في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء  استهداف ضابط .3

ُح هالكه، )الشرقاط(، مما أدى لتدميره  .للهجرة 3414 صفر// 2وذلك في ا ويُرجَّ

/ 2 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .6

 .للهجرة 3414 صفر/

 ادات في جيش الّدّجال في مجّمعتفجير سيّارة مفّخخة مركونة وأربع عبوات ناسفة على أوكار وتجّمعات خبيثة لعناصر وقي .7

 .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في  )الرسالة/ الموصل(، مما أدى لتدمير عدد من أوكارهم وهالك وإصابة العدد منهم،

استهداف تجّمعات خبيثة لعناصر في جيش الّدّجال بتفخيخ وتفجير ثالثة أوكار لهم في حي )القادسية الثانية/ الموصل(، مما  .8

ن  فيها، أدى لتدمير  .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في ها وهالك وإصابة م 

استهداف تجّمع خبيث لعناصر في جيش الّدّجال بتفخيخ وتفجير وكرهم في حي )القادسية الثانية/ الموصل(، مما أدى لتدميره  .9

ن  فيه،   .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في وهالك وإصابة م 

ّجال وهو نجل قيادي خبيث في حزب "الدعوة" الصفوي باألسلحة الكاتمة من قبل استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الدّ  .32

 .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في مفرزة أمنية في دورة )قاسم الخيّاط/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )العيثة/ الشرقاط(،  استهداف عنصر .33

ُح هالكه،   .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في مما أدى لتدميرها ويُرجَّ

فة كبيرة اساستهداف مختار حي المثنّى المرتد )علي عمر كالش( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة ن .32

قرب وكره في حي )المثنّى/ تلعفر( أثناء مرور دورية للشرطة الصفوية، مما أدى إلعطاب عجلة للشرطة وإصابة عنصرين 

 .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في  منهم وتدمير جزء من وكره وإحراق عجلته،

طقة )باب جديد/ الموصل(، مما أدى مجرم في االستخبارات الصفوية من قبل مفرزة أمنية في من استهداف وتصفية عنصر .31

 .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في لهالكه على الفور، 

/ 1وذلك في تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .34

 .للهجرة 3414 صفر/

ة )قاسم الخيّاط/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية قرب دور .33

 .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في 
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على جسر )السويس/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر  .36

 .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في منهم، 

ة على نقطة مرابطة للجيش الصفوي في ناحية )ربيعة(، مما أدى لهالك عنصرين منهم، الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسط .37

 .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في 

الهجوم برّمانة يدوية على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لسقوط عنصر من البرج ويُرّجح  .38

 .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في هالكه، 

سيّارة مفّخخة مركونة وأربع عبوات ناسفة على أوكار وتجّمعات خبيثة لعناصر وقيادات في جيش الّدّجال في قرية تفجير  .39

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في  ( عنصراً منهم،38)خزنة/ برطلة(، مما أدى لتدمير عدد من أوكارهم وهالك وإصابة )

اصر وقيادات في جيش الّدّجال في ناحية )برطلة(، مما أدى لهالك وإصابة تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجّمعات خبيثة لعن .22

 .للهجرة 3414 صفر// 1وذلك في  ( منهم،24)

وهو قيادي مجرم في جيش الّدجال ومّمن يجاهر بسب  أّمهات  (د أنور الكربالئيسيّ استهداف وتصفية المرتّد الرافضي المعّمم ) .23

( من قبل مفرزة أمنية استدرجته من بعشيقة إلى الموصل ونفّذت حكم هللا فيه في منطقة المؤمنين )رضوان هللا تعالى عليهنَّ 

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في )المكاوي(، 

ذلك والهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )الفاروق/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .22

 .للهجرة 3414 صفر// 4في 

مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية بالسالح الحي قرب )الجسر الخامس/ الموصل(،  تهداف وتصفية عنصراس .21

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

لة/ يمجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )جم استهداف عنصر .24

ُح هالكه،   .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في الشرقاط(، مما أدى لتدميرها ويُرجَّ

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي قرب منطقة )الكركشي/ البّعاج(، مما أدى لتدمير عجلتين  .23

عليهم، مما أدى إلعطاب عجلة "همر"، وقبل ( عنصراً منهم، وعند مجيء دوريات اإلمداد تمَّ الهجوم 32"همر" وهالك )

 صفر// 4وذلك في  االنسحاب تمَّ زرع عبوة ناسفة نوع "ضغط" عند باب ثكنة للجيش، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الخسائر،

 .للهجرة 3414

راعي/ زاستهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" في حي )اإلصالح ال .26

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه وإصابة أحد عناصر حمايته، 

قامت مفرزة أمنية باقتحام نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية باألسلحة الحيّة والّرّمان اليدوي في حي )الشفاء/ الموصل(،  .27

سيّارة مفخّخة في النقطة وتفجيرها على دوريات اإلمداد التي جاءت مما أدى لهالك ستة عناصر منهم، وقبل االنسحاب تمَّ ركن 

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في لمكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

مجرم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قرية  استهداف وتصفية المرتد )أياد خلف علي( وهو عنصر .28

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في صر/ الشورة(، مما أدى لهالكه على الفور، )تلول نا

مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في شارع )بغداد/  استهداف وتصفية عنصر .29

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

سفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في شارع )بغداد/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة ثالثة تفجير عبوة نا .12

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في عناصر بينهم ضابط الدورية، 

صابة إتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر و .13

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في آخر، 

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )العبور/ الموصل(، مما أدى إلصابة من فيها،  .12

 .للهجرة 3414 صفر// 4

/ 4 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على دورية لصحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )الزاب/ الحويجة(، مما أدى لهالك عنصر منهم،   .11

 .للهجرة 3414 صفر/

/ 4 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )الهيجل/ الشرقاط(، مما أدى لهالك عنصرين منهم،  .14

 .للهجرة 3414 صفر/

/ 4ك في وذلجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في )سايدين ربيعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تف .13

 .للهجرة 3414 صفر/
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في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية قرب جسر )الحّرية/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .16

 .للهجرة 3414 صفر// 4

جير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )تل الّرّمان/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة تف .17

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في عدد منهم، 

 /4 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الزاب/ الحويجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .18

 .للهجرة 3414 صفر/

/ 4ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في ناحية )الزاب/ الحويجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .19

 .للهجرة 3414 صفر/

 3414 صفر// 4وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(،  .42

 .للهجرة

تفجير عبوة ناسفة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى لتدمير عجلة وهالك  .43

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في من فيها، 

 /4وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الشرطة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .42

 .للهجرة 3414 صفر/

في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الشرطة/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم،  .41

 .للهجرة 3414 صفر// 4

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي على جسر )سنحاريب/ الموصل(،  .44

كبيرة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وهالك عنصر  تفجير عبوة ناسفة .43

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في منهم، 

ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .46

 .للهجرة 3414 صفر// 4

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )القادسية/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها،  .47

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب معمل )النسيج/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .48

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في عدد منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى إلصابة خمسة عناصر منهم بجروح بعضها بليغة،  .49

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في 

ر ير جزء منه وهالك عنصتفخيخ وتفجير برج مراقبة للشرطة االتحادية الصفوية في شارع )بغداد/ الموصل(، مما أدى لتدم .32

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في منهم، 

تفخيخ وتفجير مركز الشرطة الصفوية في منطقة )تل الّرّمان/ الموصل(، مما أدى لتدمير جزء منه وهالك وإصابة عدد منهم،  .33

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في 

 مما أدى إلى تدميره بالكامل نكاالً لهورة/ الموصل(، تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في الشرطة الصفوية في ناحية )الش .32

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في وليكون عبرةً لغيره من المرتدين،  على حرابته

 مما أدى إلى تدميره بالكامل نكاالً لهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في ناحية )الشورة/ الموصل(،  .31

 .للهجرة 3414 صفر// 4وذلك في لغيره من المرتدين،  وليكون عبرةً  على حرابته

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على صهريج لتهريب النّفط العراقي للعصابات الصفوية في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى إلعطابه،  .34

 .للهجرة 3414 صفر// 3في 

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في قرية )الخربة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .33

 .للهجرة 3414 صفر// 3

ذلك والهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الزراعة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين منهم،  .36

 .للهجرة 3414 صفر// 3في 

مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية بتفجير عبوة الصقة على عجلته أثناء مرورها في  استهداف وتصفية عنصر .37

 .للهجرة 3414 صفر// 6وذلك في نقطة تفتيش مشتركة "سيطرة تلكيف"، مما أدى لهالكه على الفور، 
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تجّمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة من تلعفر الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون على  .38

 .للهجرة 3414 صفر// 9وذلك في لكربالء ألداء طقوس "الزيارة األربعينية"، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

الزراعي/  اإلصالحمجرم في االستخبارات الصفوية بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في حي ) استهداف وتصفية عنصر .39

 .للهجرة 3414 صفر// 9وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دورية راجلة وعجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك  .62

 .للهجرة 3414 صفر// 9وذلك في وإصابة العدد منهم، 

مجرم للجيش الصفوي ومّمن يجاهر بالطعن واإلساءة  تد الخبيث )قحطان عطو( وهو مصدر استخبارياستهداف وتصفية المر .63

لرسول هللا )صلى هللا عليه وسلّم( باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الجزيرة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

 للهجرة 3414 صفر// 9وذلك في 

/ 32وذلك في للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية  .62

 .للهجرة 3414 صفر/

تفجير عبوة الصقة على عجلة لعنصر مجرم في الجيش الصفوي بعد اكتشافها في ناحية )الزاب/ الحويجة(، مما أدى لتدميرها،  .61

 .للهجرة 3414 صفر// 32وذلك في 

استهداف وتصفية أربعة عناصر في الشرطة الصفوية بالهجوم على نقطة تفتيشهم باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في  .64

 .للهجرة 3414 صفر// 33وذلك في حي )المشاهدة/ الموصل(، مما أدى لهالكهم جميعاً، 

/ قبل مفرزة أمنية في منطقة )باب الّسراي مجرم في الشرطة السّرية الصفوية باألسلحة الكاتمة من استهداف وتصفية عنصر .63

 .للهجرة 3414 صفر// 33وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

مجرم في صحوة الردة والنّفاق ومّمن أوغل في أذيّة المسلمين باألسلحة الحيّة من قبل مفرزة أمنية  استهداف وتصفية عنصر .66

 .للهجرة 3414 صفر// 32وذلك في كه على الفور، في ناحية )الزاب/ الحويجة(، مما أدى لهال

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير  .67

 .للهجرة 3414 صفر// 31وذلك في محّدد منهم، 

ك/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )اليرمو .68

 .للهجرة 3414 صفر// 31وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .69

 .للهجرة 3414 صفر// 31وذلك في منهم، 

مجرمين في الشرطة الصفوية باألسلحة الحيّة من قبل مفرزة أمنية في دورة )خالد بن الوليد/  استهداف وتصفية عنصرين .72

 .للهجرة 3414 صفر// 34وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكهما على الفور، 

ابة لهالك وإصمما أدى تفخيخ وتفجير منزل يتّخذه عناصر الجيش الصفوي وكراً للدعارة في منطقة )الرشيدية/ الموصل(،  .73

 .للهجرة 3414 صفر// 34وذلك في عدد منهم، 

ت ه ونفّذت حكم  هللا فيه في الجانب )األيمن/  استهداف وتصفية مصدر استخباري .72 ر  مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية أس 

 .للهجرة 3414 صفر// 34وذلك في الموصل(، 

مجرم للجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية  استهداف وتصفية المرتد )عبد هللا أحمد( وهو مصدر استخباري .71

 .للهجرة 3414 صفر// 34وذلك في في ناحية )الشورة(، 

مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل  وهو عنصر)خيري مجدي بير شنكو( استهداف وتصفية اإليزيدي الخبيث  .74

 .للهجرة 3414 صفر// 34ذلك في ومفرزة أمنية في صناعة )األبواب والشبابيك/ الموصل(، 

تّموز/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  37الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي ) .73

 .للهجرة 3414 صفر// 34وذلك في 

استهداف وتصفية المرتد المجرم )نافع أحمد إبراهيم( وهو أحد سّجاني سجن تسفيرات الموصل الصفوي من قبل مفرزة أمنية  .76

 .للهجرة 3414 صفر// 34وذلك في في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، 

ل(، ية في مفرق )الحّمام/ الموصمجرم في األمن الوطني الصفوي بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمن استهداف وتصفية عنصر .77

 .للهجرة 3414 صفر// 36وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالكه  استهداف وتصفية مصدر استخباري .78

 .للهجرة 3414 صفر// 36وذلك في على الفور، 
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ين في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلة تقلّهم من قبل مفرزة أمنية في قرية استهداف مجموعة عناصر مجرم .79

 .للهجرة 3414 صفر// 36وذلك في )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى إلصابة أربعة منهم بجروح متفاوتة، 

 ا أدى لهالك عنصرين منهمتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الصحة/ الموصل(، مم .82

 .للهجرة 3414 صفر// 37وذلك في وإصابة ستّة آخرين بجروح متفاوتة، 

، سديدنسأل هللا النكاية والت مباشرةوكانت اإلصابة قصف مقر فوج الجيش الصفوي في قرية )بخلة( برشقة من قنابر الهاون  .83

 .للهجرة 3414 صفر// 37وذلك في 

/ 37ي وذلك فأربيل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، -لجيش الصفوي في سايدين )موصلتفجير عبوة ناسفة على دورية ل .82

 .للهجرة 3414 صفر/

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتية نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته في منطقة )كراج الشمال/  .81

 .للهجرة 3414 صفر// 37وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته وتدمير عجلتهم، 

ارة وأحد مرشحي االنتخابات البلدية، في ناحية )القيّارة(، مما استهداف وتصفية المرتّد المجرم )فرحان محمود( مدير بلدية القيّ  .84

 .للهجرة 3414 صفر// 37وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في شارع )البّدالة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .83

 .للهجرة 3414 صفر// 38في 

ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في الجانب )األيسر/ الموصل(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تفجير عبوة  .86

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

ذلك وي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ح .87

 .للهجرة 3414 صفر// 38في 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين منهم،  .88

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في 

جيش الصفوي في سايدين )التحرير/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة لل .89

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )الحصو/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك كل من كان فيها،  .92

 .للهجرة 3414 صفر// 38في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )دامرجي/ المحلّبية(، مما أدى لهالك ثالثة  .93

عناصر منهم، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في 

وذلك في  ،نسأل هللا النكاية والتسديد مباشرةوكانت اإلصابة معسكر الغزالني للجيش الصفوي برشقة من قنابر الهاون قصف  .92

 .3414 صفر// 38

، كاية والتسديدنسأل هللا الن مباشرةوكانت اإلصابة قصف نقطة تفتيش "بّوابة تلعفر" للجيش الصفوي برشقة من قنابر الهاون  .91

 .3414 صفر// 38وذلك في 

 مباشرةة وكانت اإلصابقصف تجّمعات وأوكار خبيثة لعناصر وقيادات في جيش الّدجال في منطقة )قلعة تلعفر( بصاروخ موّجه  .94

 .3414 صفر// 38وذلك في ، نسأل هللا النكاية والتسديد

/ 38ي وذلك فم، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )حي عدن/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين منه .93

 .للهجرة 3414 صفر/

لك في وذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )حي النور/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .96

 .للهجرة 3414 صفر// 38

وذلك يها، بة من فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في سايدين )البيع المباشر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصا .97

 .للهجرة 3414 صفر// 38في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في شارع )النّبي يونس/ الموصل(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم  .98

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في بينهم ضابط الدورية، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم وإحراق  .99

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في عجلة لهم، 
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الهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر  .322

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في بجروح، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الدركزلية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .323

 .للهجرة 3414 صفر// 38في 

تفجير عبوة ناسفة كبيرة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الدركزلية/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .322

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في 

 3414 ر/صف/ 38وذلك في الهجوم برّمانة يدوية على دورية الستخبارات الشرطة الصفوية في حي )النّّجار/ الموصل(،  .321

 .للهجرة

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة وعجلة الستخبارات الشرطة الصفوية في حي )النّّجار/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر  .324

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في وإصابة آخر، 

تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الثورة/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها،  .323

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الشفاء/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة  .326

 .للهجرة 3414 صفر// 38ذلك في وآخر، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجديدة/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  .327

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في منهم، 

راجلة من اسفة على دوريته الاستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ن .328

 3414 صفر// 38وذلك في قبل مفرزة أمنية في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، مما أدى لهالكه وثالثة من عناصر حمايته، 

 .للهجرة

 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي جنوب مدينة )الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .329

 .للهجرة 3414 صفر// 38

مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في قرية )ألبو سيف/  استهداف وتصفية المرتّد )ثائر جمعة( وهو مصدر استخباري .332

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في حّمام العليل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

 صفر// 38وذلك في ية جنوب مدينة )الموصل(، تفجير عبوة ناسفة على صهريج لتهريب النّفط العراقي للعصابات الصفو .333

 .للهجرة 3414

استهداف ضابط مجرم برتبة عقيد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قرية )العريج/ حّمام  .332

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في العليل(، مما أدى إلصابته بجروح، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتد مختار قرية )العيثة( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي في قرية )العيثة/ الشرقاط(،  .331

 .للهجرة 3414 صفر// 38وذلك في نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

ك في وذلاط(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )جحلة/ الشرق .334

 .للهجرة 3414 صفر// 39

استهداف مجموعة عناصر مجرمين في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلة تقلّهم من قبل مفرزة أمنية في قرية  .333

 .للهجرة 3414 صفر// 39وذلك في )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة ثالثة منهم بجروح بليغة، 

مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/  استهداف مصدر استخباري .336

 .للهجرة 3414 صفر// 39وذلك في القيّارة(، مما أدى إلعطابها ويقّدر هللا نجاته، 

ية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى لهالكه استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في قر .337

 .للهجرة 3414 صفر// 39وذلك في على الفور، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في شارع  .338

 .للهجرة 3414 صفر// 39وذلك في )المحطة/ الموصل(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )العامل/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .339

 .للهجرة 3414 صفر// 39وذلك في 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في شرطة حماية سجن بادوش الصفوية وهو مّمن أوغل في أذيّة أسرى المسلمين بأسلحة  .322

 .للهجرة 3414 صفر// 22وذلك في كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الجزيرة(، مما أدى لهالكه على الفور، 
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بوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية جنوب مدينة استهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم في الجيش الصفوي بتفجير ع .323

 .للهجرة 3414 صفر// 22وذلك في )الموصل(، مما أدى إلعطابها ويقّدر هللا نجاته، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  .322

 .للهجرة 3414 صفر// 22وذلك في منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على تجّمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة ألداء طقوسهم الوثنية في  .321

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في الشارع )اإلستراتيجي/ المحلبية(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

 صفر// 23وذلك في ش الصفوي في منطقة )زّمار(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجي .324

 .للهجرة 3414

استهداف مدير مركز شرطة )العيثة( الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )العيثة/ الشرقاط(،  .323

 .لهجرةل 3414 صفر// 22وذلك في مما أدى إلعطابها وإصابته بجروح، 

مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى  استهداف وتصفية عنصر .326

 .للهجرة 3414 صفر// 22وذلك في لهالكه على الفور، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة وعجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الصحة/ الموصل(، مما أدى لهالك  .327

 .للهجرة 3414 صفر// 22وذلك في وإصابة عدد منهم، 

فيها،  نتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )وادي حجر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة م .328

 .للهجرة 3414 صفر// 21وذلك في 

مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )زّمار(، ويقّدر هللا نجاته،  استهداف عنصر .329

 .للهجرة 3414 صفر// 24وذلك في 

ة / الموصل(، مما أدى لهالك عنصر وإصابتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجديدة .312

 .للهجرة 3414 صفر// 24وذلك في آخر بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجديدة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة  .313

 ،  .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في اآلخرين 

زم أّول في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة كبيرة على دوريته من قبل استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مال .312

مفرزة أمنية في حي )المهندسين/ الموصل(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه على الفور وإصابة أربعة من عناصر حمايته 

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في بجروٍح خطيرة، 

منهم  ، مما أدى لهالك ثالثة عناصر(الموصل /تلكيف) مفرق في على نقطة مرابطة للشرطة الصفوية الهجوم باألسلحة الخفيفة .311

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في وإصابة رابع بجروح، 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة  .314

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في عناصر منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في حي )عدن/ الموصل(، مما أدى إلعطاب عجلة "همر" وهالك عنصر  .313

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في وإصابة اثنين آخرين بجروٍح، 

ل(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصر تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموص .316

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في منهم وإصابة ثالثة آخرين بجروٍح، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في  .317

في  وذلكه على الفور وإصابة اثنين من عناصر حمايته بجروٍح، حي )المهندسين/ الموصل(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك

 .للهجرة 3414 صفر// 23

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي مقابل منطقة )البيع المباشر/ الموصل(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر  .318

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في منهم بجروٍح، 

ين على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )المصارف/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة تفجير مزدوج بعبوتين ناسفت .319

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في من فيها، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر  .342

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في بجروح، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مقّدم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي  .343

كَّر/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور وإصابة اثنين من عناصر حمايته بجروٍح،   .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في )الس 
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وي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر منهم تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصف .342

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في وإصابة آخر بجروح بليغة وبتر ساقه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ  .341

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في ر عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة ستّة عناصر منهم، استهدافهم بتفجي

تفجير عبوة ناسفة على تجّمع لعناصر في الجيش الصفوي في حي )الوحدة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة  .344

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في اثنين آخرين بجروح، 

ة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة الهجوم باألسلح .343

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في آخر بجروح، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في دورة )الجميلة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .346

 .للهجرة 3414 صفر// 23في 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في سايدين  .347

 .للهجرة 3414 صفر// 23وذلك في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

الهجوم برّمانة يدوية على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .348

 .للهجرة 3414 صفر// 26وذلك في منهم، 

لك وذتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .349

 .للهجرة 3414 صفر// 26في 

/ 27ي وذلك ف إحراق أربعة صهاريج لتهريب الوقود العراقي للعصابات الن صيرية الصفوية في الشام في منطقة )ربيعة(، .332

 .للهجرة 3414 صفر/

ه على لتفخيخ وتفجير منزل المرتّد الرافضي )عبّاس قنبر( وهو عنصر مجرم في جيش الّدّجال في حي )المثنّى/ تلعفر(، نكاالً  .333

 .للهجرة 3414 صفر// 27وذلك في حرابته وليكون عبرةً لغيره من الروافض المشركين، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية في حي )العامل/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .332

 .للهجرة 3414 صفر// 28وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )العامل/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .331

 .للهجرة 3414 صفر// 28وذلك في 

/ 28ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في شارع )ربيعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .334

 .للهجرة 3414 صفر/

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الطوالب/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة آخر بجروح،  .333

 .للهجرة 3414 صفر// 28وذلك في 

ذلك في وتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة للجيش الصفوي في قضاء )الشرقاط(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .336

 .للهجرة 3414 صفر// 12

  

 للهجرة 4141ربيع األول 

ربيع / 3 وذلك فيتفجير نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في حي )اآلبار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .3

 .للهجرة 3414 األول/

مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قرية )قبر العبد/ حّمام  استهداف وتصفية مصدر استخباري .2

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في العليل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

 ةالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )الجمسة/ الشرقاط(، مما أدى لهالك وإصاب .1

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في عدد منهم، 

/ 3لك في وذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الهيجل/ الشرقاط(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  .4

 .للهجرة 3414 ربيع األول/

(، مما ة أمنية في قرية )الهيجل/ الشرقاطمجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرز استهداف وتصفية عنصر .3

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في أدى لهالكه على الفور، 
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الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )البعاج(، أعقبها الهجوم على دوريات اإلمداد التي  .6

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في منهم،  جاءت لنجدة المرتدين، مما أدى لهالك وإصابة عدد

زرع عبوتين ناسفتين نوع "ضغط" في طريق مخّصص لسير دوريات الجيش الصفوي غرب قضاء )الحمدانية(، ولم يتسنَّ  .7

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في التأّكد من حجم الخسائر، 

يّارة مفّخخة على دوريته في منطقة )المعارض/ الموصل(، مجرم في الجيش الصفوي بتفجير س استهداف وتصفية آمر فوج .8

( من عناصر حمايته وإصابة ثالثة آخرين بجروح وتدمير وإعطاب عدد من عجالت 33مما أدى لهالكه على الفور وهالك )

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في الدورية، 

مجرم برتبة رائد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي  استهداف وتصفية ضابط .9

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في )المهندسين/ الموصل(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته، 

مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في حي )سومر/  استهداف وتصفية ضابط .32

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

الجزائر/ ) مجرم برتبة رائد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في حي استهداف ضابط .33

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في الموصل(، مما أدى إلصابته بجروح وهالك ثالثة من عناصر حمايته، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .32

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2في 

ذلك وناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )الشقق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة  .31

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2في 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  .34

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2ك في وذلكل من كان فيها، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة ثالثة عناصر  .33

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم بجروح  .36

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في بليغة، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )النبي يونس/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  .37

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في رين بجروح، آخ

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )القادسية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .38

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2في 

ى إلعطابها وإصابة عنصر منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الضبّاط/ الموصل(، مما أد .39

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )الضبّاط/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  .22

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2في 

لصفوي في سايدين )القصر/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين منهم، تفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارت الجيش ا .23

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  .22

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في منهم وإصابة آخر بجروح، 

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في تقاطع )النبي يونس/ الموصل(،  .21

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .24

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2في 

/ 2 وذلك فيناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  تفجير عبوة .23

 .للهجرة 3414 ربيع األول/

مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الرشيدية/ الموصل(، مما أدى  استهداف عنصر .26

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في إلصابته بجوح بليغة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )عدن/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة  .27

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 2وذلك في آخر بجروح، 
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مّكنه ة/ الموصل( بسالحه الكاتم وبمفرده، فقام أسد  من أسود دولة اإلسالم باقتحام نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )المالي .28

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 1وذلك في هللا تعالى من تصفية عناصرها الثالثة، 

مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في الشارع  استهداف وتصفية ضابط .29

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 1وذلك في ين من عناصر حمايته، )االستراتيجي/ الجزيرة(، مما أدى لهالكه واثن

دميرها بغداد(، مما أدى لت-تفجير عبوة ناسفة كبيرة على حافلة تقل  عناصر مجرمين في الجيش الصفوي على طريق )موصل .12

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 1وذلك في وهالك أربعة منهم وإصابة أربعة آخرين بجروح، 

استهداف وتصفية ثالثة عناصر مجرمين في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية قامت بأسرهم وتنفيذ حكم هللا فيهم في منطقة  .13

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 1وذلك في )المحلبية(، 

بل من ق مجرم في ائتالف "دولة القانون" الصفوي بالسالح الحي ( وهو عضوطالب سعيد مقداداستهداف وتصفية المرتد ) .12

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 4وذلك في مفرزة أمنية في قرية )أبو فشكة/ الشورة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم  .11

 .لهجرةل 3414 ربيع األول// 4وذلك في بجروح بليغة، 

مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في ناحية  استهداف المرتد )فراس سعيد( وهو ضابط .14

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 4وذلك في )الشورة(، مما أدى إلصابته بجروح، 

ربيع / 4وذلك في أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الحود/ القيّارة(، مما .13

 .للهجرة 3414 األول/

مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في ناحية )حمام العليل(، مما أدى إلصابته  استهداف عنصر .16

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 4وذلك في بجروح بليغة، 

مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )شكرا(، مما أدى  استهداف عنصر .17

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 4وذلك في إلصابته بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في مجّمع )الجغيفي/ البعاج(، أعقبها الهجوم على دوريات  .18

 3414 ربيع األول// 3وذلك في إلمداد التي جاءت لنجدة المرتدين، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم والذ اآلخرون بالفرار، ا

 .للهجرة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في قرية )جاير قلفص/ البعاج(، مما أدى لهالك عناصرها  .19

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3في  وذلكاألربعة وإحراق النقطة، 

تفجير عبوة ناسفة نوع "ضغط" على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الشارع الحدودي في منطقة )البعاج(، مما أدى  .42

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في لتدميرها وهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

مين في الجيش الصفوي وإصابة ثالثة منهم بجروح من قبل مفرزة أمنية في منطقة )دبس مجر استهداف وتصفية ستّة عناصر .43

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في مكحول(، 

مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية  مصدر استخباري وهو (قدو إبراهيم أرشد)استهداف وتصفية المرتد  .42

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في في منطقة )الطوالب/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الشبالي(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  .41

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في ، المرتدين

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )جمسة/ الشرقاط(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  .44

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في من المرتدين، 

ه الشرقاط(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغير تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في قرية )جمسة/ .43

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 3وذلك في من المرتدين، 

استهداف وتصفية جاسوسة مرتّدة ومصدر مهم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في قرية )قبر العبد/ حمام العليل(، مما  .46

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 6وذلك في أدى لهالكها على الفور، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي عند مدخل )صناعة وادي عكاب/ الموصل(، مما أدى  .47

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 7وذلك في لهالك عنصر منهم، 

 ربيع األول// 7وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )السلمان(، مما أدى لهالك عنصرين منهم،  .48

 .للهجرة 3414
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/ 7وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .49

 .للهجرة 3414 ربيع األول/

لهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية الستخبارات الجيش الصفوي في منطقة )البعاج(، مما أدى إلصابة عدد منهم ا .32

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 7وذلك في والذ اآلخرون بالفرار، 

ا أدى لهالكه )شيالة(، مم مجرم برتبة نقيب في شؤون الداخلية الصفوية من قبل مفرزة أمنية في قرية استهداف وتصفية ضابط .33

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 8وذلك في وأحد عناصر حمايته، 

الهجوم برّمانة يدوية على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  .32

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 8وذلك في آخرين بجروح، 

برتبة عميد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة مجرم  استهداف ضابط .31

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 8وذلك في )المجموعة الثقافية/ الجزيرة(، ويقّدر هللا نجاته، 

غيره من يكون عبرةً لتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قضاء )الشرقاط(، نكاالً له على حرابته ول .34

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 8وذلك في المرتدين، 

تفجير عبوة ناسفة موّجهة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )الشبالي/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة أربعة عناصر منهم  .33

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 8وذلك في بجروح، 

/ 8في  وذلكتفجير عبوة ناسفة موّجهة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الخضرانية(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .36

 .للهجرة 3414 ربيع األول/

بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(،  الشرقاطفي  يسراأل الساحل شرطة مدير استهداف .37

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 9وذلك في صابة عناصر حمايته بجروح، مما أدى إل

مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في ناحية )السَّالمية(، مما  استهداف وتصفية عنصر .38

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 9وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

متوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )ربيعة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم الهجوم باألسلحة الخفيفة وال .39

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 9وذلك في وإصابة ثالث بجروح، 

استهداف جاسوسة مرتّدة ومصدر مهم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في قرية )قبر العبد/ حمام العليل(، مما أدى  .62

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 9وذلك في جروح، إلصابتها ب

/ 9ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )حمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .63

 .للهجرة 3414 ربيع األول/

مباشرة، صابة وكانت اإلقصف ثكنة مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في منطقة )سيف البايج/ البعاج( برشقة من قنابر الهاون  .62

وذلك ( عنصراً بجروح بينهم آمر الفوج الثاني، 34مما أدى لهالك عنصرين بينهما ضابط مجرم برتبة مالزم أول وإصابة )

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 9في 

ذلك وم برّمانتين يدويتين على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الهجو .61

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 9في 

 النكاية مباشرة نسأل هللاوكانت اإلصابة قصف ثكنة )تل الشيخ( للجيش الصفوي في منطقة )البعاج( برشقة من قنابر الهاون  .64

 .للهجرة 3414 صفر// 9وذلك في والتسديد، 

ضابط مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في قرية )ساردك/  استهداف .63

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 32وذلك في مخمور(، مما أدى إلصابته وثالثة من عناصر حمايته بجروح بليغة، 

/ 32ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )حمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .66

 .للهجرة 3414 ربيع األول/

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .67

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 32وذلك في 

 الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية قرب مفرق )العين(، مما أدى لتدمير .68

 3414 ربيع األول// 32وذلك في وإعطاب ثالثة عجالت لهم وهالك وإصابة العديد منهم والذ  من تبقى من الدورية بالفرار، 

 .للهجرة

/ 32ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )العذبة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .69

 .للهجرة 3414 ربيع األول/



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
42 

 

في  وذلكالهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي جنوب )الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .72

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 33

تفجير عبوة ناسفة نوع "ضغط" على عجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصر  .73

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 33وذلك في منهم، 

مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )العيثة(، مما  استهداف عنصر .72

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 33وذلك في أدى إلعطابها، 

 3414 ربيع األول// 32وذلك في لموصل(، تفجير عبوة ناسفة موّجهة على برج مرابطة للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ ا .71

 .للهجرة

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )أم المحاجر/ الشورة(، مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر منهم  .74

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 32وذلك في وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في منطقة )تلول الباج(، مما أدى إلصابة أحد عناصر  استهداف قيادي مجرم في .73

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 34وذلك في حمايته بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )رجم حديد/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .76

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 34 وذلك في

ذلك والهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .77

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 33في 

أمنية اقتحمت منزله مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة  استهداف وتصفية المرتد )أنمار محمد حسين( وهو عنصر .78

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 33وذلك في ونفّذت حكم  هللا فيه في ناحية )الشورة(، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة مشتركة للجيش والشرطة الصفوية جنوب )الموصل(، مما أدى إلصابة خمسة منهم  .79

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 36وذلك في بجروح بليغة، 

األسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي غرب قضاء )الحمدانية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم الهجوم ب .82

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 36وذلك في والذ اآلخرون بالفرار تاركين عجالتهم وأسلحتهم غنيمةً للمجاهدين، 

الجيش الصفوي في منطقة )الجزيرة( وقّدر هللا اكتشافها فتمَّ قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة ناسفة في عجلة ضابط مجرم في  .83

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 37وذلك في تفجيرها على العجلة مما أدى لتدميرها، 

مجرم في المجلس البلدي الصفوي لحمام العليل بالهجوم على موكبه برّمانتين   استهداف المرتد )علي يونس محمد( وهو عضو .82

يدويتين  من قبل مفرزة أمنية في قرية )ألبو سيف/ حمام العليل(، مما أدى إلعطاب عدد من عجالت الموكب وإصابته عدد من 

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 37وذلك في عناصر حمايته بجروح، 

على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة  .81

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 37وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في سايدين )الصناعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .84

 .للهجرة 3414 ألول/ربيع ا/ 37وذلك في 

ي وذلك فالهجوم برّمانة يدوية على نقطة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )العامل/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .83

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 37

ل(، مما ل/ الموصتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية جاءت العتقال أحد المسلمين في حي )العام .86

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 37وذلك في أدى لهالك عنصر منهم، 

موصل(، ال-استهداف وتصفية ثالثة عناصر مجرمين في جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية على طريق )تلعفر .87

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 38وذلك في مما أدى لهالكهم على الفور، 

ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية حاولت تفكيكها في منطقة )الجديدة/ الموصل(، مما أدى لهالك تفجير عبوة  .88

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 38وذلك في عنصر منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )جحلة/ القيارة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .89

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 38وذلك في منهم، 

هالك وتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في حي )الرسالة/ الموصل(، مما أدى لتدميرها  .92

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 39وذلك في وإصابة من فيها، 
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تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )تل الّرّمان/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر  .93

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 39وذلك في منهم بجروح، 

استهداف وتصفية المرتد )غائب إبراهيم رقّوش( وهو قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ومسؤول إسناد قضاء تلعفر بأسلحة  .92

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 22وذلك في كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قضاء )تلعفر(، مما أدى لهالكه على الفور، 

فاق بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )العيثة(، مما مجرم في صحوة الرّدة والنّ  استهداف عنصر .91

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 22وذلك في أدى إلعطابها، 

( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة الصقة العبيدي ظاهر صباحاستهداف وتصفية المرتد ) .94

ربيع / 22وذلك في أمنية في منطقة )الصناعة القديمة/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، على عجلته من قبل مفرزة 

 .للهجرة 3414 األول/

استهداف وتصفية عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في حي )السالم/ البعاج(، مما أدى لهالكه  .93

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 22وذلك في على الفور، 

تفجير عبوة ناسفة نوع "ضغط" على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الصكار/ البعاج(، مما أدى لهالك عنصرين منهم  .96

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 22وذلك في وإصابة ثالثة آخرين بجروح، 

 لشرقاط(، مما أدى إلصابتهمجرم في حزب "الدعوة" الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قضاء )ا استهداف عضو .97

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 22وذلك في بجروح بليغة، 

تفجير عبوة ناسفة داخل نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )كنعوص/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة عناصرها الخمسة  .98

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 22وذلك في بجروح، 

للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة  .99

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 23وذلك في 

ربيع / 23وذلك في تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الجدعة/ القيارة(، مما أدى إلصابة عنصر منهم،  .322

 .للهجرة 3414 األول/

بوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في سايدين )الصناعة/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم تفجير ع .323

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 22وذلك في بجروح، 

/ 21 وذلك فيالهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )المحلبية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .322

 .للهجرة 3414 ول/ربيع األ

 على لهم االً نك ،(الموصل/ الحدباء) حي في المسلمين لحرابة مقّراً  الّدّجال جيش في عناصر يتّخذه منزل على ناسفة عبوة تفجير .321

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 21 في وذلك المشركين، الروافض من لغيرهم عبرةً  وليكونوا حرابتهم

 في وذلك فيها، من وإصابة لهالك أدى مما ،(الموصل/ البكر) حي في الصفوي للجيش" همر" عجلة على ناسفة عبوة تفجير .324

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 21

/ 21 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(الموصل/ البكر) حي في الصفوي للجيش دورية على ناسفة عبوة تفجير .323

 .للهجرة 3414/ األول ربيع

 أدى مما ،(موصلال/ الحدباء) حي في" السيطرة غرفة" الصفوية والشرطة للجيش مشتركة تفتيش نقطة على ناسفة عبوة تفجير .326

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 21 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك

مجرم برتبة عميد باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )تلول  استهداف وتصفية المرتد )رفاعي برجس( وهو ضابط .327

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 24وذلك في ناصر/ الشورة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في سايدين )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك  .328

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 24وذلك في ة عدد منهم، وإصاب

قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة الصقة في عجلة ضابط مجرم في الجيش الصفوي في منطقة )الجزيرة(، وقّدر هللا اكتشافها فتمَّ  .329

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 24وذلك في تفجيرها على العجلة مما أدى لتدميرها بالكامل، 

اسفة على عجلة الستخبارات الشرطة الصفوية في حي )الطيران/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ن .332

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 24وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة نوع "ضغط" على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )البعاج(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .333

 .للهجرة 3414 ول/ربيع األ/ 24وذلك في 
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ي وذلك فتفجير عبوة الصقة على دورية للشرطة الصفوية في حي )المنصور/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .332

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 23

استهداف المرتد )قصي عباس( وهو عضو مجرم في مجلس محافظة نينوى الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته في منطقة  .331

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 23وذلك في )الجزيرة(، ويقّدر هللا نجاته، 

 قبل من لتهعج على ناسفة عبوة بتفجير عميد برتبة مجرم ضابط وهو( الباغوز العزيز عبد) المجرم المرتدّ  وتصفية استهداف .334

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 23 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(القيّارة) ناحية في أمنية مفرزة

هللا النكاية  مباشرة نسألوكانت اإلصابة قصف مقر القوات الصفوية المشتركة في منطقة )ساحة التبادل( برشقة من قنابر الهاون  .333

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 23والتسديد، 

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 23وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )ربيعة(،  .336

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )المنصور/ الموصل(، مما  .337

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 23وذلك في أدى لهالكه وإصابة شرطي كان برفقته، 

ها، ة(، مما أدى لتدمير أجزاء منتفجير سلسلة عبوات ناسفة على أوكار لعناصر وقيادات في جيش الّدّجال في منطقة )بعشيق .338

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 23وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )السلمان/ الشرقاط(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .339

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 23وذلك في لغيره من المرتدين، 

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 26وذلك في لى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )ربيعة(، تفجير عبوة ناسفة ع .322

ذلك في وتفجير عبوة الصقة داخل نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .323

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 26

ك وذلالصفوية في حي )المأمون/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة  .322

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 26في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من  .321

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 26وذلك في فيها، 

وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة  استهداف .324

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 27وذلك في أمنية في منطقة )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته، 

تفجير عبوة الصقة داخل نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح بليغة،  .323

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 27وذلك في 

، (استهداف وتصفية قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الشبالي/ الشرقاط .326

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 27وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف ضابط مجرم في استخبارات الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(، مما  .327

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 28وذلك في أدى إلصابة بجروح بليغة، 

س النّواب العراقي الشركي المرتد المجرم ذيل الصفويين )أسامة النجيفي( بتفجير سلسلة عبوات ناسفة استهداف رئيس مجل .328

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 29وذلك في على موكبه من قبل مفرزة أمنية في قرية )البشمانة/ الشورة(، ويقّدر هللا نجاته، 

د حسن عطية( بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية استهداف قائد شرطة نينوى الصفوية المرتد المجرم )أحم .329

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 29وذلك في في قرية )العريج/ حمام العليل(، مما أدى إلعطابها، 

استهداف وتصفية عنصرين مجرمين  في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )البّعاج(، مما أدى لهالكهما وغنم  .312

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 29وذلك في حهما، سال

الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )ربيعة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين آخرين  .313

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 29وذلك في بجروح، 

ة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الزاوية/ القيّارة(، مما استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيف .312

 .للهجرة 3414 ربيع األول// 29وذلك في أدى لهالكه على الفور، 
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 للهجرة 4141ربيع اآلخر 

/ 3ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .3

 .للهجرة 3414 اآلخر/ربيع 

ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )المزرع/ الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .2

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 3

ى لهالكه أد استهداف وتصفية عميل مرتد للحكومة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )القدس/ الموصل(، مما .1

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 2وذلك في على الفور، 

مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في حي )الصحة/ الموصل(، مما أدى لهالكه  استهداف وتصفية مصدر استخباري .4

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 2وذلك في على الفور، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على وكٍر للمرتد المجرم )كريم علوان( عميل الحكومة الصفوية في قرية )الشبالي/ الشرقاط(، ويقّدر  .3

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 2وذلك في هللا نجاته، 

فتين على دوريات ين ناسالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )بادوش(، أعقبها تفجير عبوت .6

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 2وذلك في اإلمداد التي جاءت لنجدة المرتدين، مما أدى لهالك وإصابة العدد منهم، 

ثاني مجرم في الشرطة الصفوية وال استهداف وتصفية المرتّدين  الشقيقين  )فارس وإبراهيم أوالد خليل إبراهيم( وأحدهما عنصر .7

ة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية اقتحمت منزلهما ونفّذت حكم  هللا فيهما جنوب مدينة )الموصل(، عنصر مجرم في صحو

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 1وذلك في 

استهداف وتصفية ضابط في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في دورة )بغداد/ الموصل(،  .8

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 1وذلك في على الفور،  مما أدى لهالكه

مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الشعارين/ الموصل(، مما  استهداف وتصفية عنصر .9

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 1وذلك في أدى لهالكه وغنم سالحه، 

ات الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )صناعة استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في استخبار .32

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 1وذلك في وادي عكاب/ الموصل(، مما أدى لهالكهما وغنم سالحهما، 

ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )المزرع/ الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .33

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 1

نسأل  باشرةموكانت اإلصابة قصف مقر لواء التدّخل الّسريع للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون  .32

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 1وذلك في ، هللا النكاية والتسديد

ي قرية )البيجوانية/ الشورة(، مما أدى لتدمير ثالث عجالت وهالك تفجير ثالث عبوات ناسفة على دورية للجيش الصفوي ف .31

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 4وذلك في وإصابة العديد منهم، 

مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية  استهداف وتصفية المرتد )محمد محمود حسين( وهو عنصر .34

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 4وذلك في ا أدى لهالكه على الفور، في قرية )السالمية/ النمرود(، مم

انطلق أسد  من آساد  أهل السنّة  الغرباء، مستهدفاً بحزامه الناسف رأساً خبيثاً من رؤوس الكفر والحرابة، المجرم الرافضي العميد  .33

قبل أن ينقّضَّ عليه البطُل مهّد  له إخوانُه ركن )عوني علي أوسط( مدير مدرسة "استخبارات الدفاع الجوي العامة" الصفوية، و

المجاهدون  الطريق  فاقتحموا بأسلحتهم الخفيفة نقطة  الحراسة المكلّفة بحماية منزل المجرم في قضاء )تلَّعفر(، وقاموا بتصفية 

ه الناسف  على الجبان  محاطاً  بحّراسه، ليُهل ك  هللاُ تعالى على الحّراس األمنيين، ليأتي  دوُر أخينا االستشهادي الذي فّجر  حزام 

يديه المجرم  واثنين من عناصر حمايته ويصيب  ثالثة آخرين  بجروح، فالحمُد هللا الذي طهّر األرض  من رجسه وتقبّل  هللاُ أخانا 

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 3في الطاهر  في علييّن، وكان ذلك 

لوليد األنصاري( بسالحه الخفيف نقطة  تفتيشٍ لشرطة الطوارئ الصفوية في حي )سومر/ اقتحم  أحدُ جنود  الدولة  اإلسالمية )أبو ا .36

الموصل(، فمّكنه هللاُ من تصفية عنصر منهم وإصابة آخر بجروح، وأثناء اإلنسحاب ُحوصر  البطُل من قبل دورية للجيش 

ي برتبة عقيد، قبل  أن ينال  ما تمنّاه، فتقبّله هللاُ فالصفوي، فأبى الدنية  واشتبك  معهم وأصاب  عدداً منهم بجروح بينهم ضابط  

 . للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 3في عداد الشهداء، وكان ذلك 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم  .37

 .للهجرة 3414 اآلخر/ربيع / 3وذلك في وإصابة ثالثة آخرين بجروح، 
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )المؤمون/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عنصرين  .38

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 3وذلك في منهم، 

صل(، مات/ المومجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الهر استهداف وتصفية مصدر استخباري .39

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 3وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الشورة(،  استهداف المرتد )وليد جاسم( وهو عنصر .22

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 3وذلك في مما أدى إلصابته بجروح، 

( عنصراً منهم، 33الث عبوات ناسفة على دوريات للشرطة الصفوية في الجانب )األيسر/ الموصل(، مما أدى لهالك )تفجير ث .23

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 7وذلك في 

ليكون و نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير محل تجاري يقوم صاحبُهُ بتجهيز الجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(،  .22

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 7وذلك في  عبرةً لغيره من المرتدين،

مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )القدس/ الموصل(، مما  استهداف وتصفية مصدر استخباري .21

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 7وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

مجرم في االستخبارات الصفوية من قبل مفرزة أمنية في ناحية  رحيم صالح محمود( وهو ضابطاستهداف وتصفية المرتد ) .24

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 8وذلك في )الشورة/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل من كان  .23

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 8وذلك في فيها، 

ر منهم، صتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )اليابسات/ الموصل(، مما أدى لهالك عن .26

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 8وذلك في 

ن عبرةً وليكو نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في ناحية )الشورة/ الموصل(،  .27

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 8وذلك في  لغيره من المرتدين،

اية نسأل هللا النك مباشرةوكانت اإلصابة شقة من قنابر الهاون قصف مطار )ثري( للجيش الصفوي في منطقة )البّعاج( بر .28

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 8وذلك في ، والتسديد

الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في الجانب )األيسر/ الموصل(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة عليهم، مما أدى  .29

 .للهجرة 3414 ع اآلخر/ربي/ 8وذلك في لهالك وإصابة عدد منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في دورة )المستشفى/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .12

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 9وذلك في منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في دورة )قاسم الخياط/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .13

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 9وذلك في عدد منهم، 

في  كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .12

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 9

ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الصّديق/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .11

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 9

ربيع / 9وذلك في ن فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة م .14

 .للهجرة 3414 اآلخر/

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر  .13

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 32وذلك في منهم بجروح، 

/ 32ك في وذلنية/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )البجوا .16

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

لك في وذتفجير عبوة ناسفة على عجلة عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلعطابها،  .17

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 32

والنّفاق من قبل مفرزة أمنية اقتحمت منزله ونفّذت حكم  هللا فيه في قرية  مجرم في صحوة الرّدة استهداف وتصفية عنصر .18

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 32وذلك في )العيثة/ الشرقاط(، 

ذلك وتفجير أربع عبوات ناسفة على دوريات للجيش الصفوي في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .19

 .للهجرة 3414 اآلخر/ربيع / 32في 
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .42

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 32وذلك في 

صابة وكانت اإلون قصف تجّمعات وأوكار لعناصر وقيادات في جيش الّدّجال في قرية )قبك/ العياضية( برشقة من قنابر الها .43

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 32وذلك في ، نسأل هللا النكاية والتسديد مباشرة

استهداف وتصفية المرتّد )ليث محمود( وهو ضابط مجرم برتبة عقيد في االستخبارات الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .42

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33ذلك في وأمنية في حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

مجرم في الجيش الصفوي بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دوريته الراجلة من قبل مفرزة أمنية  استهداف وتصفية ضابط .41

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33وذلك في في حي )السماح/ الموصل(، مما أدى لهالكه وإصابة أحد عناصر حمايته بجروح، 

عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم  تفجير .44

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33وذلك في بجروح، 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )تلول ناصر/ الشورة(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .43

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33وذلك في ره من المرتدين، لغي

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )الشورة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .46

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33في 

مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دوريته الراجلة من قبل  استهداف وتصفية ضابط .47

/ 32وذلك في مفرزة أمنية في منطقة )باب الطوب/ الموصل(، مما أدى لهالكه وإصابة اثنين من عناصر حمايته بجروح، 

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

لجيش الصفوي في ناحية )الشورة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الهجوم برّمانة يدوية على عجلة "همر" ل .48

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 32وذلك في 

تفجير ثالث عبوات ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )العذبة/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابة أربعة  .49

 .للهجرة 3414 اآلخر/ربيع / 7وذلك في عناصر منهم بجروح، 

ي وذلك فاستهداف وتصفية ساحر مرتد من قبل مفرزة أمنية في منطقة )باب الطوب/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور،  .32

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 32

/ 32ي وذلك ف تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، .33

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )البناء الجاهز/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من  .32

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 31وذلك في فيها، 

استهداف وتصفية عضو مجرم في حزب "االتحاد الكردستاني" العلماني بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )وانة/  .31

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 31وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

حة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في استهداف وتصفية المرتّد )مروان عبد( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسل .34

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 34وذلك في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في حي )القدس/  استهداف ضابط .33

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 34وذلك في عناصر حمايته بجروح، الموصل(، مما أدى إلصابته واثنين من 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )المصارف/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .36

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 34وذلك في 

صالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد الهجوم برّمانة يدوية على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )اإل .37

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 34وذلك في منهم، 

سأل هللا ن مباشرةوكانت اإلصابة قصف معسكر الغزالني للجيش والشرطة الصفوية في مدينة )الموصل( بصاروخين  موّجهين   .38

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 34وذلك في ، النكاية والتسديد

ك في وذلفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )التحرير/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، ت .39

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 34

النكاية  نسأل هللا مباشرةوكانت اإلصابة قصف مركز الشرطة الصفوية في قرية )النوفلي/ البّعاج( برشقة من قنابر الهاون  .62

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 34وذلك في ، والتسديد
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استهداف وتصفية المرتّد المجرم )منير أبو سّراج( وهو متعهّد للجيش الصفوي ومن قبُل كان عميالً للصليبين بتفجير عبوة  .63

 .لهجرةل 3414 ربيع اآلخر// 34وذلك في الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

انطلق  فارس  من فرسان  الشهادة بحزامه النّاسف مستهدفاً سيطرة "بّوابة بغداد" الرئيسية للشرطة االتحادية الصفوية عند المدخل  .62

لشرطة وصوُر اعتداء  عناصر  ا–الجنوبي لمدينة )الموصل(، فاقتحم  البطُل السيطرة  وانغمس  في تجّمعٍ لكبار الضبّاط وحمايات هم 

ه النّاسف   -ية على ثّوار  أهل السنّة في الموصل تتراءى بين عينيهاالتحاد ر  حزام  هم بعد أن أعمى هللاُ بصيرت هم وفجَّ فشقَّ جمع 

وسط هم، ليُهلك  هللاُ على يديه ستّة  مجرمين  بينهم ضابط برتبة مالزم أّول ويصيب  أكثر  من عشرة بينهم العميد الّركن الرافضي 

/ 33لك في ذكان وواء حزام نينوى الذي كانت إصابته بليغة، فتقبّل هللاُ أخانا االستشهاديَّ في جنّات النّعيم، )حيدر موسى( آمر ل

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .61

 .للهجرة 3414 ر/ربيع اآلخ/ 33وذلك في 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )صهيب نيلز( وهو مسؤول خلية استخبارية صفوية من قبل مفرزة أمنية في حي )سومر/  .64

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/ مجرم في منظّمة "بدر" الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على  استهداف عضو .63

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33وذلك في القيّارة(، مما أدى إلعطابها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دورية للجيش الصفوي في الجانب )األيسر/ الموصل(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم  .66

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33وذلك في ثة آخرين بجروح، وإصابة ثال

مجرم فيما يسّمى بقوات مكافحة اإلرهاب الصفوية "سوات" باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية  استهداف وتصفية عنصر .67

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33وذلك في في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى لهالكه على الفور، 

مجرم في الجيش الصفوي بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دوريته من قبل مفرزة أمنية في حي  استهداف وتصفية ضابط .68

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33وذلك في )المثنى/ الموصل(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته، 

النكاية  نسأل هللا مباشرةوكانت اإلصابة نابر الهاون قصف مركز الشرطة الصفوية في قرية )النوفلي/ البّعاج( برشقة من ق .69

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 33وذلك في ، والتسديد

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الطيبة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .72

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 36في 

مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية في منطقة  ضابط استهداف وتصفية .73

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 36وذلك في )البّعاج(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته، 

ربيع / 36وذلك في وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )البّعاج(، مما أدى لهالك  .72

 .للهجرة 3414 اآلخر/

/ 36ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي جنوب قضاء )البّعاج(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .71

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

الهجوم باألسلحة الخفيفة على بّوابة سرية الجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .74

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 36وذلك في 

 تفخيخ وتفجير محل تجاري لضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية في قضاء )الشرقاط(، نكاالً له على حرابته وليكون .73

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 36وذلك في عبرةً لغيره من المرتدين، 

تفجير عبوة ناسفة على منزل يتّخذه عناصر في جيش الّدّجال مقّراً لحرابة المسلمين في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، وعلى  .76

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 36وذلك في إثرها أخلى الجبناُء المنزل  وهربوا من المنطقة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي في مفرق قضاء )الحضر(، مما أدى لهالك عنصرين   .77

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 37وذلك في منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح، 

 في حي )المالية/ الموصل(، مما أدى لهالكه استهداف وتصفية عميل مرتد للحكومة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية .78

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 37وذلك في على الفور، 

تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها،  .79

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 37وذلك في 

ذلك ولى دورية للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )الشورة(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة ع .82

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 37في 
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ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )الرصيف/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .83

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 37في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح  .82

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 37وذلك في بليغة، 

يها، صابة من فتفجير عبوة الصقة على عجلة الستخبارات الجيش الصفوي في منطقة )الغابات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإ .81

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 38وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الطوالب/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم  .84

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 38وذلك في بجروح، 

ذلك واسم الخياط/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في دورة )ق .83

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 38في 

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي في منطقة )الجزيرة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .86

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 39

اجي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من استهداف وتصفية المرتّد )نوفل الخف .87

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 39وذلك في قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(، مما أدى إلحراقها وهالكه على الفور، 

 وذلك فيأدى لهالك وإصابة عدد منهم، الهجوم برّمانة يدوية على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الشورة/ الموصل(، مما  .88

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 39

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية وقاطع طريق بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في قرية )الزاوية/  .89

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 39وذلك في القيّارة(، مما أدى إلصابته بجروح، 

مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية  المرتد )عادل محمود لجي( وهو عنصر استهداف وتصفية .92

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 39وذلك في في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

ربيع / 39وذلك في الك عنصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لتدميرها وه .93

 .للهجرة 3414 اآلخر/

استهداف وتصفية ساحر مرتد وهو منتسب في مكتب محافظ صالح الدين الصفوي باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في  .92

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 39وذلك في قرية )بّعاجة/ الشرقاط(، مما أدى لهالكه على الفور، 

سلحة الخفيفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الطوالب/ الموصل(، مما أدى لهالك عناصرها الثالثة، الهجوم باأل .91

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 39وذلك في 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الّسالمية(، مما أدى لهالكه على الفور،  .94

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 39ي وذلك ف

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )باب جديد/ الموصل(، مما  .93

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته، 

في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في ناحية  استهداف وتصفية المرتد )سعد مراد( وهو ضابط مجرم .96

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في )حّمام العليل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

، يدنسأل هللا النكاية والتسد مباشرةوكانت اإلصابة قصف مقر الجيش الصفوي في منطقة )الهرمات/ الموصل( بصاروخ موّجه  .97

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في 

مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية اقتحمت منزله  استهداف وتصفية المرتد )حردان الهّزاع( وهو عنصر .98

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في ونفّذت حكم  هللا فيه في قرية )المرير/ القيّارة(، 

"همر" للجيش الصفوي في قرية )الشبالي/ القيّارة(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة .99

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في 

استهداف وتصفية المرتد )أحمد علي رجب( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في  .322

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

، التسديدنسأل هللا النكاية و مباشرةكانت اإلصابة وقصف مقر الجيش الصفوي في قرية )نجمة/ القيّارة( برشقة من قنابر الهاون  .323

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في 

استهداف ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/ القيّارة(  .322

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في مما أدى إلحراقها، 
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وذلك تموز/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  37تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي ) .321

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )اليابسات/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم  .324

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في آخرين  بجروح،  وإصابة اثنين  

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في الجيش الصفوي بالهجوم على نقطة تفتيش باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في  .323

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في حي )المثنى/ تلّعفر( مما أدى لهالكهما على الفور، 

صفية المرتد )إبراهيم رجب خاروف( وهو عضو مجرم في المجلس البلدي الصفوي لقضاء البّعاج من قبل مفرزة استهداف وت .326

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في أمنية في منطقة )الطوالب/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

ن )بادوش(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة للجيش الصفوي ُزرعت لهم مقابل سج .327

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في 

، تسديدنسأل هللا النكاية وال مباشرةوكانت اإلصابة قصف مقر قيادة الجيش الصفوي في حي )الشفاء/ الموصل( بصاروخ موّجه  .328

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في 

/ 22ي وذلك ف، نسأل هللا النكاية والتسديد مباشرةوكانت اإلصابة صفوية بصاروخ موّجه قصف مقر قيادة عمليات نينوى ال .329

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

/ 22وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )النّجار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .332

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في حي )الورشان/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .333

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22في 

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في الجيش الصفوي بالهجوم على نقطة تفتيش باألسلحة الحية من قبل مفرزة أمنية في  .332

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في ة/ الموصل(، مما أدى لهالكهما على الفور، حي )الصح

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في حي )الورشان/ الموصل(، مما أدى لهالكه على  .331

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في الفور، 

في  وذلكر" للجيش الصفوي في حي )المالية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "هم .334

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22

/ 22وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .333

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

/ 22وذلك في على عجلة للجيش في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة  .336

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

ربيع / 22وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش في في حي )المهندسين/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .337

 .للهجرة 3414 اآلخر/

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش في في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  وإصابة آخر بجروح،  .338

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22في 

استهداف ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/ القيّارة(  .339

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في حراقها بالكامل، مما أدى إل

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/ القيّارة(  .322

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في مما أدى إلحراقها بالكامل، 

ذلك ولى عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين ع .323

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22في 

/ 22ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )دحلة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .322

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

ربيع / 22وذلك في عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير .321

 .للهجرة 3414 اآلخر/

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية قرب قرية )طيبة اإلمام/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .324

 .للهجرة 3414 خر/ربيع اآل/ 21في 
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استهداف ضابط مجرم برتبة عقيد في مليشيا "األسايش" الكردية العلمانية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية  .323

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 21وذلك في في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، 

مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )الّزهراء/ الموصل(،  استخبارياستهداف وتصفية مصدر  .326

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 24وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

ك وذلتفجير عبوة الصقة على صهريج محّمل بالوقود لجيش الّدّجال في حي )الصحة/ الموصل(، مما أدى إلحراقه بالكامل،  .327

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 24في 

تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الخط االستراتيجي(، مما أدى إلصابة أربعة عناصر منهم  .328

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 24وذلك في بجروح، 

دى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح، الهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )عدن/ الموصل(، مما أ .329

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 24وذلك في 

استهداف مدير ناحية القيّارة الصفوي بالهجوم على موكبه باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )النعناعة/ الشورة(،  .312

 .للهجرة 3414 ر/ربيع اآلخ/ 24وذلك في مما أدى إلصابة اثنين من عناصر حمايته بجروح، 

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في دورة )المستشفى/ الموصل(، مما أدى  .313

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في لهالكه على الفور، 

رزة أسلحة كاتمة من قبل مفاستهداف وتصفية المرتد )مزاحم محمد شيت( وهو ضابط مجرم برتبة عميد في الجيش الصفوي ب .312

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في أمنية في منطقة )باب الطوب/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف مدير شرطة الساحل األيسر الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما  .311

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في أدى إلصابته بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )تل درويش/ الموصل(، مما أدى لهالك ستّة  .314

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في عناصر منهم وإصابة ستّة آخرين  بجروح متفاوتة، 

/ 23وذلك في الصفوية في حي )القاهرة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة .313

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

ربيع / 23وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش في في حي )التحرير/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .316

 .للهجرة 3414 اآلخر/

الداخلية الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما  استهداف وتصفية منتسب مجرم في .317

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في أدى لهالكه وإصابة منتسب آخر كان برفقته بجروح، 

طّاع قُ  الوقت هو من عنصر مجرم في مليشيا "األسايش" الكردية العلمانية وفي ذاتقامت مفرزة أمنية باستهداف وتصفية  .318

؛ من قبل مفرزة أمنية أسرت ه ونفّذت  حكم  هللا باسم "دولة العراق اإلسالمية" هم بالمال  ونويبتزّ  المسلمين   ونيرّوع نالطرق الذي

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 26وذلك في ، الموصل() مدينةفي فيه 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجّمعاٍت خبيثة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )بعشيقة(، مما أدى لهالك  .319

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 26وذلك في ( منهم، 8وإصابة )

كه مما أدى لهالمجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في حي )السالم/ الموصل(،  استهداف وتصفية مصدر استخباري .342

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 26وذلك في على الفور، 

 ربيع اآلخر// 26وذلك في تفخيخ وتفجير مقر حزب "الدعوة" الصفوي في حي )القصبة/ الشرقاط(، مما أدى لتدميره بالكامل،  .343

 .للهجرة 3414

، أعقبها الهجوم عليهم باألسلحة الخفيفة تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )ألبو فشكة/ الشورة( .342

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 26وذلك في والمتوّسطة، مما أدى إلعطاب ثالث عجالت وهالك وإصابة من فيها، 

استهداف المرتد )إسماعيل دجو( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )قبر  .341

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 26وذلك في ام العليل(، مما أدى إلصابته بجروح، العبد/ حمّ 

مجرم للجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية  استهداف المرتد )محمد إبراهيم( وهو مصدر استخباري .344

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 26وذلك في )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابته بجروح، 

/ 26وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في دورة )الحّمام/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .343

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/
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ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية مقابل )نقابة المهندسين/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .346

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 26

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في دورة )المحروق/  .347

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 27وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته، 

راجلة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة على دورية  .348

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 27وذلك في 

استهداف وتصفية عميل مرتد للحكومة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالكه  .349

 .للهجرة 3414 اآلخر/ربيع / 27وذلك في على الفور، 

استهداف وتصفية المرتد )عمر قاسم( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي  .332

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 27وذلك في )الصّديق/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

عنصرين   أدت لهالك مباشرةوكانت اإلصابة من قنابر الهاون قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي غرب قضاء )البّعاج( برشقة  .333

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 28وذلك في منهم، 

استهداف ضابط مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )السفينة/  .332

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 28وذلك في الشورة(، مما أدى إلحراقها ويقّدر هللا نجاته، 

استهداف وتصفية خمسة منتسبين في الداخلية الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الّرمضانية/ الشرقاط(،  .331

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 28وذلك في مما أدى لهالكهم وغنم أسلحتهم، 

استهداف مركز شرطة كنعوص في قضاء )الشرقاط( بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة، مما أدى لتدمير أجزاء كبيرة من المركز  .334

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 28وذلك في وإصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، 

 من قبل مفرزة أمنية في حياستهداف وتصفية المرتد )عمر قاسم( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي باألسلحة الكاتمة  .333

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 28وذلك في )الصّديق/ الموصل( مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف وتصفية المرتد )علي بيك ميرزا( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في االستخبارات الصفوية من قبل مفرزة أمنية  .336

ا في "سيطرة الرشيدية" وسط مدينة )الموصل(، مما أدى لهالكه واثنين من بتفجير عبوة الصقة على عجلته أثناء مروره

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 28وذلك في عناصر حمايته، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في منطقة )الجديدة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .337

 .رةللهج 3414 ربيع اآلخر// 28في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .338

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 28في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  .339

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 28وذلك في جروح، آخرين ب

استهداف المرتّد )منصور حسني( أحد منتسبي سجن بادوش بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )التنك/ الموصل(، مما  .362

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 28وذلك في أدى إلصابته بجروح بليغة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على مقر حزب "الدعوة" الصفوي في حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لهالك أحد عناصر حماية  .363

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 29وذلك في المقر من الجيش الصفوي وإصابة آخر بجروح، 

ارة(، فرزة أمنية في قرية )الجدعة/ القيّ استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل م .362

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 29وذلك في مما أدى إلحراقها بالكامل، 

/ 29وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .361

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/

نسأل  باشرةموكانت اإلصابة لّسريع للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون قصف مقر لواء التدّخل ا .364

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 12وذلك في ، هللا النكاية والتسديد

ما أدى ماستهداف ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(،  .363

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 12وذلك في إلحراقها بالكامل، 

/ 12 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .366

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر/
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ة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الجديدة/ الموصل(، مما مجرم للشرطة االتحادية الصفوي استهداف وتصفية مصدر استخباري .367

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 12وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة  .368

 .للهجرة 3414 اآلخر/ربيع / 12وذلك في أربعة آخرين بجروح، 

في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .369

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 12

نية على ماستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أ .372

ربيع / 12وذلك في الشارع الحدودي غرب قضاء )البّعاج(، مما أدى لهالكه وإصابة خمسة من عناصر الدورية بجروح، 

 .للهجرة 3414 اآلخر/

استدراج دوريات الجيش الصفوي لكمين بتفخيخ منزل أحد المرتدين المحاربين بعد إحراقه في حي )القدس/ الموصل(، وعند  .373

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 12وذلك في للمنزل تمَّ تفجيره عليهم،  وصول دورية الجيش

 

 للهجرة 4141جمادى األولى 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )البلديات/ الموصل(، مما أدى  .3

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3وذلك في لهالكه على الفور، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  فيما يسّمى بقوات التدّخل السريع الصفوية من قبل مفرزة أمنية في قرية )البير/  .2

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3وذلك في حمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، 

تموز/ الموصل(،  37لى عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )استهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة ع .1

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3وذلك في 

/ 3ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .4

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

لى دورية للجيش الصفوي في مفرق ناحية )العيّاضية/ تلعفر(، مما أدى لهالك وإصابة ستّة تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين ع .3

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 2وذلك في عناصر منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي جنوب )الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم وفرار  .6

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 2ي وذلك فاآلخرين، 

استهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة "ضغط" على دوريته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(،  .7

 3414 جمادى األولى// 1وذلك في مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة وبتر ساقه وإصابة عناصر حمايته بجروح متفاوتة، 

 .للهجرة

هداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت نقطته في منطقة )الساّلمية( وقامت بتصفيته است .8

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 1وذلك في وغنم سالحه ومعّداته، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة حراسة للشرطة الصفوية في قرية )كاني الثانية/ النّمرود(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم  .9

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 1وذلك في وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

رين  كبيرة/ تلعفر(، مما أدى لهالك عنصالهجوم باألسلحة المتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية قرب قرية )العبرة ال .32

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 1وذلك في منهم وإصابة ثالث بجروح بليغة، 

استهداف عجلة ودورية راجلة للجيش الصفوي بصاروخين  موّجهين  في حي )المرور/ الموصل( مما أدى لهالك وإصابة العديد  .33

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 1وذلك في منهم، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الصناعة القديمة/  .32

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 1وذلك في الموصل(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

ة/ شرطة الثقافة في منطقة )المجموعتفجير سلسلة عبوات ناسفة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية قرب مركز  .31

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 1وذلك في الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في دورة )المستشفى/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة اثنين   .34

 .للهجرة 3414 ألولى/جمادى ا/ 1وذلك في آخرين  بجروح، 
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تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )السرج خانة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة  .33

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 1وذلك في ثالثة آخرين  بجروح، 

ك في وذل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في شارع )خراب باجار/ البّعاج .36

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 1

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في سايدين )الصناعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد  .37

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 1وذلك في منهم، 

 بالتقريب فالمكلّ  الوطنية للقوى الصفوي السياسي المجلس في مجرم عضو وهو( وعجدّ  إبراهيم خليل) المرتد وتصفية استهداف .38

 جمادى/ 4 يف وذلك ،(الموصل/ المثنى) حي في فيه هللا حكم ونفّذت أسرتهُ  أمنية مفرزة قبل من افضةالرّ دين و السنّةدين  بين

 .للهجرة 3414/ األولى

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت نقطته في مفرق منطقة )النّمرود( وقامت  .39

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 4وذلك في بتصفيته وغنم سالحه ومعّداته، 

وذلك الك وإصابة عدد منهم، تموز/ الموصل(، مما أدى له 37تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في حي ) .22

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 4في 

/ 4ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  .23

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

/ 4ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في سايدين )ربيعة(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروٍح بليغة،  .22

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

استهداف برج للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة في سايدين )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم  .21

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3ي وذلك فبجروٍح، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى  .24

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3وذلك في لهالكه على الفور، 

م للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة استهداف وتصفية المرتد )مهدي الشمطي العربيد( وهو مصدر استخباري مجر .23

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3وذلك في أمنية في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف عنصر مجرم فيما يسّمى بمديرية "مكافحة اإلرهاب" بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .26

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3وذلك في أدى إلصابته بجروٍح بليغة، )القيّارة(، مما 

تموز/ الموصل(، مما أدى  37استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في حي ) .27

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3وذلك في لهالكه على الفور، 

 وليكون عبرةً لغيره من نكاالً له على حرابتهوية في قرية )الحواسم/ القيّارة(، إحراق عجلة عنصر مجرم في الشرطة الصف .28

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3وذلك في  المرتدين،

ن عبرةً لغيره وليكو نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الحواسم/ القيّارة(،  .29

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3وذلك في  من المرتدين،

/ 3ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عناصر أمنية صفوية مجرمة في ناحية )بادوش(، مما أدى إلصابة اثنين منهم بجروح،  .12

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

/ 3وذلك في من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة .13

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

، التّسديدنسأل هللا النّكاية و مباشرةوكانت اإلصابة قصف مقر فوج الجيش الصفوي في ناحية )ربيعة( برشقة من قنابر الهاون  .12

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 3وذلك في 

 أسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )المثنّى/ الموصل(،ب الصفوية الشرطة فياستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد  .11

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 6وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف وتصفية المرتّد الصفوي )ناظم  محمود البّجاري( العضو السابق في إئتالف الطاغوت المالكي بأسلحة كاتمة من قبل  .14

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 6وذلك في ر/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، مفرزة أمنية في حي )النّو

تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في حي )العربي/ الموصل( مما أدى لهالك وإصابة  .13

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 6وذلك في العديد منهم، 
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لك في وذتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الجمسة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .16

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 6

في  وذلكالهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )السماح/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .17

 .للهجرة 3414 دى األولى/جما/ 6

الهجوم باألسلحة الخفيفة على برج ودورية للجيش الصفوي في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .18

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 6وذلك في 

دد برج وهالك وإصابة عالهجوم باألسلحة الخفيفة على برج للجيش الصفوي في حي )القادسية/ الموصل(، مما أدى إلحراق ال .19

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 6وذلك في منهم، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )سوق  .42

 جمادى األولى// 6في وذلك المعاش/ الموصل(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

 .للهجرة 3414

تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .43

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 6وذلك في 

ه النّاسف  مستهدفاً رأساً خبيثاً  .42 من رؤوس الكفر المرتّد المجرم )الّرائد غّزاي( مدير  انطلق  أسد  من أسود  الدولة  اإلسالمية  بحزام 

ه في منطقة )الدّواسة/ الموصل(، وبعد أن أعمى هللاُ  مركز شرطة تل عبطة الصفوية، فظفر البطُل بالجبان  محاطاً بحّراس 

ه النّا هم يّسر هللاُ لالستشهادي  الوصول  للمجرم واالنغماس  في جمعهم فكبّر وفّجر حزام  ديه سف  وسطهم، ليُهلك  هللاُ على يأبصار 

المتوّضأتين  المجرم  غّزاي وخمسةً من عناصر حمايته وأُصيب  عنصرين  آخرين  بجروح  بليغة، فالحمُد هلل الذي طهّر األرض  

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7ذلك في كان ومن رجسهم وتقبّل هللاُ أخانا في علييّن، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والّرّمان اليدوي على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )السكر/ الموصل(، مما أدى إلحراق عجلة  .41

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7وذلك في "همر" وهالك عنصرين  منهم، 

، ا أدى لهالك وإصابة من فيهاتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )باب سنجار/ الموصل(، مم .44

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7وذلك في 

( عنصراً 37اقتحام مقر للجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك ما يقارب ) .43

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7وذلك في  منهم وبينهم ضابطين بُرتبتي عقيد ومقّدم،

تهداف دوريات للجيش الصفوي بتفجير خمس عبوات ناسفة في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم اس .46

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7وذلك في  وتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم،

افهم ي مكان الحادث تمَّ استهدتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )اإلخاء/ الموصل(، وعند تجّمع قطعانهم ف .47

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7وذلك في بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

في  وذلكالهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )السماح/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .48

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش ودورية للجيش الصفوي في منطقة )الشقق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .49

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7وذلك في منهم، 

 اشرةمبوكانت اإلصابة قصف معسكر الغزالني للجيش الصفوي في مدينة )الموصل( بثالثة صواريخ موّجهة نوع "كراد"  .32

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7وذلك في ، نسأل هللا النّكاية والتّسديد

المزرع(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة  -الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في طريق )تلّعفر .33

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7وذلك في آخر بجروح، 

ألسلحة الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )المحلّبية(، مما أدى إلحراق عجلة "همر" وهالك وإصابة الهجوم با .32

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7وذلك في العديد منهم، 

دمير تاستهداف مدير شرطة زّمار الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )زّمار(، مما أدى ل .31

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 7وذلك في عجلة من عجالت الموكب وهالك ثالثة من عناصر حمايته، 

بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )الوحدة/ الموصل(، مما  استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي .34

 .جرةلله 3414 جمادى األولى// 7وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

 جمادى األولى// 8وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )ربيعة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .33

 .للهجرة 3414
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تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في الشارع العام الرابط بين )بغداد والموصل(، مما أدى لهالك  .36

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 8وذلك في ثالثة آخرين  بجروح،  عنصر منهم وإصابة

جمادى / 8وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .37

 .للهجرة 3414 األولى/

مجرم للشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )مشيريفة/ الموصل(،  استهداف وتصفية مصدر استخباري .38

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 8وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

، ةتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في الشارع الحدودي في قضاء )البّعاج(، أعقبها الهجوم عليهم باألسلحة الخفيف .39

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 8وذلك في مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي قرب قرية )الشيخ إبراهيم/ المحلّبية(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على  .62

 .للهجرة 3414 ألولى/جمادى ا/ 9وذلك في دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

تموز/ الموصل(،  37الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي ) استهداف وتصفية عنصر مجرم في االستخبارات .63

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 9وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

يج/ حّمام ه من قبل مفرزة أمنية في قرية )العراستهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكب .62

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 9وذلك في العليل(، مما أدى لهالكه وإصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروح، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية جنوب مدينة )الموصل(، مما أدى  .61

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 9وذلك في لفور، لهالكه على ا

استهداف آمر فوج وضابط استخبارات في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبهما من قبل مفرزة أمنية جنوب مدينة  .64

 3414 جمادى األولى// 9وذلك في )الموصل(، مما أدى إلصابتهما بجروح متفاوتة وهالك اثنين من عناصر حمايتهما، 

 .للهجرة

يره وليكون عبرةً لغ نكاالً له على حرابتهإحراق عجلة عنصر مجرم في مليشيا "سوات" الصفوية في قرية )اإلمام/ القيّارة(،  .63

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 9وذلك في  من المرتدين،

وليكون عبرةً لغيره من  رابتهنكاالً له على حإحراق عجلة عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )اإلمام/ القيّارة(،  .66

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 9وذلك في  المرتدين،

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما  .67

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 9وذلك في أدى إلحراقها وإصابته بجروح، 

فجير عبوتين ناسفتين نوع "ضغط" على دوريتين للجيش الصفوي قرب قرية )ألبو فشكة/ الشورة(، مما أدى لتدمير عجلتين  ت .68

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 9وذلك في وهالك وإصابة العديد منهم، 

 مما أدى لهالك وإصابة عدد الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على سرية للشرطة الصفوية في قرية )الخربة/ الشورة(، .69

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 9وذلك في منهم، 

في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .72

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 9

ذلك في والهجوم باألسلحة المتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .73

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32

تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اآلخرين  بجروح،  .72

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32 وذلك في

وعلى إثرها أخلى  مباشرةوكانت اإلصابة قصف مقر سرية الجيش الصفوي في ناحية )الشورة( برشقة من قنابر الهاون  .71

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32وذلك في المرتدون المقر فوراً، 

دة والنّفاق في قرية )كنعوص/ الشرقاط(، مما أدى لهالك الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّ  .74

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32وذلك في عنصر وإصابة آخر بجروح، 

استهداف مدير شرطة تل الشعير الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الشورة(، مما أدى  .73

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32وذلك في إلصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروٍح متفاوتة، 

اعي/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم استهداف برج للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة في حي )اإلصالح الزر .76

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32وذلك في بجروٍح، 
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ذلك واستهداف برج للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة في منطقة )الهرمات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .77

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32في 

جمادى / 32وذلك في للجيش الصفوي في قضاء )البّعاج(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة  .78

 .للهجرة 3414 األولى/

 المسلمين   يرّوعون الذين الطُرق قُطّاع وهو أحد( المتيوتي خضر خلف عمر)بتتبّع واستدراج المجرم  أمنية مفرزة   قامت   .79

، وبعدما ضبطت ه متلبّساً بأخذ فدية مالية من أحد المسلمين  في منطقة )الهرمات/ "اإلسالمية دولةال" باسم بالمال   ويبتّزونهم

الموصل(؛ قامت  بتصفيته بتفجير عبوة ناسفة عليه ومبلغ الفدية بيده، فالحمُد هلل الذي مّكن المجاهدين  من تخليص النّاس من 

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 33وذلك في شّره، 

لخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للشرطة الصفوية في قضاء )البّعاج(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات الهجوم باألسلحة ا .82

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 33وذلك في اإلمداد، مما أدى إلحراق الثكنة وتدمير عجلة وهالك وإصابة العديد منهم، 

أحد الحّراس األمنيين لرئيس البرلمان العراقي الشركي )أسامة  استهداف وتصفية المرتّد المجرم )علي نايف البجوري( وهو .83

/ 33ي وذلك فالنّجيفي( بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في قرية )العذبة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .82

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 33في 

وذلك جروح، بالهجوم باألسلحة الخفيفة على وكر لصحوة الّردة والنّفاق في قرية )التينة/ القيارة(، مما أدى إلصابة عنصر منهم  .81

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 33في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )أم القرون/ تلّعفر(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك وإصابة عناصرها  .84

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32وذلك في الثالثة، 

ي وذلك فحي )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في .83

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في شارع )بغداد/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة ستّة عناصر منهم،  .86

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32وذلك في 

ى دورية راجلة للشرطة الصفوية في دورة )المستشفى/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد تفجير عبوة ناسفة عل .87

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32وذلك في منهم، 

/ 32وذلك في الهجوم باألسلحة الخفيفة على مقر للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى إلعطاب عجلة،  .88

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

لك وذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى إلعطاب عجلة وإصابة من فيها،  .89

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32في 

يره من وليكون عبرةً لغ نكاالً له على حرابتهإحراق عجلة عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )العربيد/ حّمام العليل(،  .92

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 32وذلك في  المرتدين،

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )صناعة وادي عكاب/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  .93

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 31وذلك في منهم، 

وليكون عبرةً لغيره من  نكاالً له على حرابتهالصفوية في قرية )اإلمام/ القيّارة(،  إحراق عجلة ضابط مجرم في الشرطة .92

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 31وذلك في  المرتدين،

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في شارع )الّزهور/ الموصل(،  .91

ى الفور، وعند تجّمع قطعان الجيش الصفوي على جيفة أخيهم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ممّوهة، مما مما أدى لهالكه عل

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 31وذلك في أدى إلصابة العديد منهم بجروح، 

هللا النّكاية  نسأل مباشرةة وكانت اإلصابقصف مقر فوج الجيش الصفوي قرب مجّمع )الجغيفي/ البّعاج( برشقة من قنابر الهاون  .94

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 31وذلك في ، والتّسديد

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )المالية/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة اثنين آخرين  .93

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 34وذلك في بجروح، 

لك في وذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الشرطة/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من كان فيها،  .96

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 34
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استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المجموعة/ الموصل(، مما  .97

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 34وذلك في على الفور،  أدى لهالكه

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )ألبو فشكة/ حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها،  .98

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 34وذلك في 

ر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة ( وهو مصدعدنان عباس الحمدانياستهداف وتصفية المرتد ) .99

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 34وذلك في أمنية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

 وذلك فيالهجوم برّمانة يدوية على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم،  .322

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 34

ذلك في و وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، نكاالً له على حرابتهإحراق عجلة ضابط مجرم برتبة عقيد في قضاء )الشرقاط(،  .323

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 34

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )البوير/ بادوش(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين منهم بجروح،  .322

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 34وذلك في 

ن وليكون عبرةً لغيره م حرابته نكاالً له علىإحراق عجلة عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(،  .321

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 33وذلك في  المرتدين،

/ 33 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الشرطة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .324

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

/ 33ي وذلك فمنطقة )الجديدة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في .323

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

وليكون عبرةً لغيره من  نكاالً له على حرابتهإحراق عجلة عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )اإلمام/ القيّارة(،  .326

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 33وذلك في  المرتدين،

( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في قرية محمد منسي صالحتهداف وتصفية المرتد )اس .327

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 33وذلك في )السلمان/ الشرقاط(، مما أدى لهالكه على الفور، 

سلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في استهداف المرتد )يونس غثيث( وهو ساحر ومصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأ .328

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 33وذلك في منطقة )باب الطوب/ الموصل(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، 

استهداف ضابط مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في حي )المنصور/  .329

 جمادى األولى// 36وذلك في صابته وضابط آخر كان برفقته بجروح وهالك أحد عناصر حمايته، الموصل(، مما أدى إل

 .للهجرة 3414

جمادى / 36وذلك في الهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في ناحية )ربيعة(، مما أدى لهالك عنصرين منهم،  .332

 .للهجرة 3414 األولى/

/ 36وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الجزيرة/ زّمار(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .333

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

اية نسأل هللا النّك مباشرةوكانت اإلصابة قصف مقر فوج الطوارئ الصفوية في منطقة )السحاجي( برشقة من قنابر الهاون  .332

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 36وذلك في  والتّسديد،

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )العياضية(، مما أدى لهالك عنصرين منهم وإصابة آخرين   .331

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 36وذلك في بجروح، 

اية والتّسديد، نسأل هللا النّك مباشرةوكانت اإلصابة ر الهاون قصف ثكنة للجيش الصفوي في قرية )كبة/ الموصل( برشقة من قناب .334

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 36وذلك في 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في ناحية )برطلّة(، مما أدى لهالك  .333

 .للهجرة 3414/ األولى جمادى/ 36وذلك في وإصابة العديد منهم، 

( وهو ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية بالهجوم عليه من قبل مفرزة محمد محمود الجبورياستهداف المرتد ) .336

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 36وذلك في أمنية في قرية )عين حاوي/ الشرقاط(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، 

كانت وقصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في قضاء )تلّعفر( بصاروخين موّجهين نوع "كراد"  .337

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 36وذلك في ، نسأل هللا النّكاية والتّسديد مباشرةاإلصابة 
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احية )الشورة(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على عجلة الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على سرية للجيش الصفوي في ن .338

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 37وذلك في للشرطة الصفوية، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية قرب مفرق )الحضر(، مما أدى  .339

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 37وذلك في منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح متفاوتة،  لهالك عنصرين  

كاالً له نتفخيخ وتفجير منزل المرتّد )المالزم أّول إحسان( وهو ضابط مجرم في شؤون الداخلية الصفوية في ناحية )القيّارة(،  .322

 .للهجرة 3414 ى األولى/جماد/ 38وذلك في  وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، على حرابته

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على سرية للجيش الصفوي غرب )البّعاج(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  .323

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 38وذلك في آخرين بجروح وإحراق السرية بالكامل، 

يدين )الورشان/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في سا .322

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 39وذلك في عنصرين آخرين بجروح، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في شارع )البدالة/ الموصل(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح،  .321

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 39في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في شارع )البدالة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .324

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 39في 

 االهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية قرب بوابة )الشام/ الموصل(، مم .323

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 22وذلك في أدى لهالك وإصابة تسعة عناصر منهم، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )المالزم أّول محمود محمد محمود( مسؤول ما يسّمى بجهاز "مكافحة الشغب" في سجن  .326

جمادى / 22وذلك في بادوش؛ بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الدركزلية/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

 .للهجرة 3414 األولى/

ذلك وعلى عجلة للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى إلحراقها بالكامل وهالك من فيها، تفجير عبوة ناسفة  .327

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 22في 

تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في صحوة الّردة والنّفاق في ناحية )القيّارة(، نكاالً لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً  .328

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 22وذلك في من المرتدين، لغيرهما 

لنّكاية نسأل هللا ا مباشرةوكانت اإلصابة قصف مقر فوج سرية الجيش الصفوي في ناحية )الشورة( برشقة من قنابر الهاون  .329

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 22وذلك في والتّسديد، 

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الشورة(، مما  الصقة ةفجير عبوتاستهداف عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ب .312

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في أدى لتدميرها ويُرّجُح هالكه، 

استهداف وتصفية المرتد )باسم إبراهيم مربد( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في  .313

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 23وذلك في قرية )الصفية/ الشورة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

جير/ الشورة(، مما أدى إلصابة أحد أفراد الدورية بجروح، تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )أم المحا .312

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 23وذلك في 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في مليشيا "القوات القذرة" التابعة للطاغوت المالكي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )صناعة  .311

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 23ي وذلك فوادي عكاب/ الموصل(، مما أدى لهالكه وغنم سالحه، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )المقّدم معتز( بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الّزهور/ الموصل(، مما أدى لهالكه  .314

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 23وذلك في على الفور، 

ن  منطقة )الساّلمية(، مما أدى إلصابة عنصر منهم وفرار اآلخري الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في .313

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 23وذلك في وإحراق النقطة بالكامل، 

جمادى / 23وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الساّلمية(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .316

 .للهجرة 3414 األولى/

جير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )مستشفى الساحل األيمن/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين تف .317

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 23وذلك في منهم، 

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الطوالب/ الموصل(،  .318

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 22وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 
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سرج أمنية في منطقة )ال استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم لمليشيا "سوات" الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة .319

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 22وذلك في خانة/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

ذلك والهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .342

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 22في 

ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في شارع )الّزهور/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها  تفجير عبوة .343

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 22وذلك في األربعة، 

 3414 جمادى األولى// 22وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في سايدين )النّعيمي/ الموصل(،  .342

 .للهجرة

ذلك وفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )مستشفى الحموري/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، ت .341

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 22في 

تفجير عبوة ناسفة ثالثية االنفجار على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الجرن/ حّمام العليل(، مما أدى لتدمير وإعطاب ثالث  .344

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 22وذلك في جالت في الدورية وهالك وإصابة العديد منهم، ع

/ 22في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة  للجيش الصفوي في قرية )العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .343

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون على ثكنة للجيش الصفوي شرقي قضاء )البّعاج(، مما أدى لهالك وإصابة  .346

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 21وذلك في العديد منهم، 

قبل مفرزة  ه مناستهداف وتصفية آمر سرية في الجيش الصفوي وهو ضابط مجرم برتبة رائد بتفجير عبوة ناسفة على موكب .347

/ 21وذلك في أمنية في قرية )الّزاوية/ القيّارة(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

 مباشرةصابة وكانت اإلقصف مقر اللواء األول للتدخل السريع للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون  .348

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 21وذلك في نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )الّشهداء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .349

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 21في 

/ 21وذلك في ة الصفوية في حي )الّشهداء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرط .332

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )الصحة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .333

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 21

قام أحد أسود الدولة اإلسالمية بإدخال سيّارة مفّخخة لمقر محّصن للجيش الصفوي وركنها وسط المقر في حي )الّزهور/  .332

ذلك والموصل(، ثم تفجيرها عليهم عن بُُعٍد بعد  االنسحاب بسالم، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير أجزاء من المقر، 

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 21في 

ك وذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .331

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 21في 

ك ذلوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في حي )الّصحة/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  .334

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 21في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في منطقة )المحلّبية(، مما أدى لهالك  .333

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 21وذلك في وإصابة عدد منهم، 

صفوية في منطقة )الكسك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة ال .336

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24وذلك في منهم، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .337

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24في 

تد )عبد الوهّاب سلطان( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة استهداف المر .338

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24وذلك في )وادي حجر/ الموصل(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

لك وذما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في حي )الثورة/ الموصل(، م .339

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24في 
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استهداف ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته الراجلة من قبل مفرزة أمنية في  .362

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24وذلك في حي )العامل/ الموصل(، مما أدى إلصابته وأحد عناصر حمايته بجروح، 

في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في حي )العامل/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .363

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24

ى اّلمية(، مما أداستهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الس .362

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24وذلك في إلصابته بجروح، 

/ 24ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )تّل الّرّمان/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة فيها،  .361

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

ذلك وية في منطقة )الجديدة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفو .364

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .363

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24وذلك في 

وة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )اليابسات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عب .366

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة كبيرة على دورية لالستخبارت الصفوية في حي )الّرفاعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .367

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24في وذلك 

من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى  استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي .368

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 24وذلك في لهالكه وإصابة عنصر صحوة كان برفقته بجروح، 

لك في وذتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في قرية )نجمة/ القيّارة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .369

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24

لك في وذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الجرن/ حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .372

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )النّمرود(، مما  الصقة ةتفجير عبواستهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية ب .373

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 24وذلك في أدى لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة، 

لك في وذريق )الخرار/ حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ط .372

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الكنيطيرة/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم بجروح،  .371

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 24وذلك في 

 بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية وتصفية عنصر مجرم في في االستخبارات الصفويةاستهداف  .374

 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في )الخضرانية/ الشرقاط(، مما أدى لهالكه وإصابة عنصر استخبارات كان برفقته بجروح، 

 للهجرة.

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .373

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 23

استهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )التنك/ الموصل(، مما  .376

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 23وذلك في صابته بجروح بليغة، أدى إل

قامت المفارز األمنية بحملة على كاميرات التصوير التي نصبها الجيش الصفوي في بعض أحياء مدينة الموصل لمراقبة  .377

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 23وذلك في  ،(الّزهراءفي حيّي )البكر( و )العديد منها المسلمين وتم تدمير 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في منطقة )القلعة/ تلّعفر(، مما أدى لهالك  .378

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 23وذلك في عنصرين  منهم وإصابة آخر بجروح، 

وأسرت هُ  "يةاإلسالم دولةال" باسم بالمال   ويبتّزونهم المسلمين   يرّوعون الذين الطُرق قُطّاع بتتبّع واستدراج أحد أمنية مفرزة   قامت   .379

ذلك ومتلبّساً بأخذ فدية مالية من أحد المسلمين  في مدينة )الموصل(، وبعد اعترافه بجرائمه تمَّ تنفيذ حكم  هللا فيه جزاًء وفاقا، 

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 26في 

تفجير عبوة ناسفة كبيرة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من  .382

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 26وذلك في فيها، 
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دد تموز/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة ع 37الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة الصفوية في حي ) .383

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 26وذلك في منهم، 

استهداف مجموعة ضبّاط مجرمين في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريتهم من قبل مفرزة أمنية في حي )الحدباء/  .382

 .لهجرةل 3414 جمادى األولى// 26وذلك في الموصل(، مما أدى إلصابة عدد منهم ومن عناصر حمايتهم بجروٍح متفاوتة، 

لك في وذتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )جهوني/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .381

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 26

زة راستهداف المرتّد المجرم )خالد الحمداني( مدير أفواج طوارئ نينوى الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مف .384

 جمادى األولى// 26وذلك في أمنية في قرية )الّزاوية/ القيّارة(، مما أدى إلصابة عدد من عناصر حمايته بجروٍح متفاوتة، 

 .للهجرة 3414

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في قرية  .383

 3414 جمادى األولى// 26وذلك في )البشمانة/ القيّارة(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته وإصابة اآلخرين  بجروح، 

 .للهجرة

دير مرور الشرقاط بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، استهداف المجرم الصفوي م .386

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 26وذلك في مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

لك في ذوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )ألبو فشكة/ الشورة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .387

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 27

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )العين البيضة/ الشورة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  .388

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 27في 

هم، (، مما أدى لهالك وإصابة عدد منتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دورية للشرطة الصفوية في حي )الشرطة/ الموصل .389

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 27وذلك في 

/ 27 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الشرطة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .392

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

ذلك وي حي )المالية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، تفجير عبوتين ناسفتين على دوريتين للشرطة الصفوية ف .393

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 27في 

ت ه في حي ) .392 تموز/ الموصل( ونفّذت  37استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية أسر 

 .للهجرة 3414 ولى/جمادى األ/ 27وذلك في حكم هللا فيه بعد اعترافه بعمالته، 

استهداف المرتد )عماد جبش( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية وسط قضاء )تلّعفر(،  .391

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 27وذلك في مما أدى إلصابته بجروح بليغة وشلل أطرافه، 

قامت مفرزة أمنية بنصب نقطة تفتيش في منطقة )تل عبطة/ الجزيرة( وأسرت  عنصرين  مجرمين  في الشرطة الصفوية ونفّذت  .394

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 27وذلك في حكم هللا فيهما، 

 وذلك فيعدد منهم، الهجوم باألسلحة المتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )المحلّبية(، مما أدى لهالك وإصابة  .393

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 28

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في سايدين )النّعيمي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .396

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 28في 

في  وذلكصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )البعث/ المو .397

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 28

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )فندي محمد عبد هللا( وهو من المحقّقين الذين يستجوبون المعتقلين في سجون الصفويين؛  .398

/ 29ي وذلك فة(، مما أدى لهالكه على الفور، بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/ القيّار

 .للهجرة 3414 جمادى األولى/

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية في شارع )بّدالة أبو تّمام/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .399

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 29وذلك في من فيها، 

مد جبّار عبّود( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في حي )عدن/ استهداف وتصفية المرتد )أح .222

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 29وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه وغنم سالحه، 
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استهداف صهريجين لنقل النّفط لمليشيات الحكومة الصفوية بتفجير عبوتين  الصقتين في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، مما  .223

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 29وذلك في أدى إلحراقهما، 

يها، دميرها وهالك من فتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في قرية )العمريني/ حّمام العليل(، مما أدى لت .222

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 29وذلك في 

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم لمليشيا "سوات" الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت منزله ونفّذت حكم هللا فيه  .221

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 29وذلك في في قرية )الهيجل/ الشرقاط(، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى  .224

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 29وذلك في إلصابته وعنصر صحوة كان برفقته بجروح، 

سأل هللا ن مباشرةوكانت اإلصابة قصف فوج الكركشي للجيش الصفوي في منطقة )بليج/ البّعاج( بأربعة صواريخ موّجهة  .223

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 29وذلك في ، النّكاية والتّسديد

، ديدنسأل هللا النّكاية والتّس مباشرةوكانت اإلصابة قصف سرية للجيش الصفوي غرب قضاء )البّعاج( بصاروخين موّجهين  .226

 .للهجرة 3414 جمادى األولى// 29وذلك في 

 
 للهجرة 4141جمادى اآلخرة 

استهداف وتصفية خمسة من عناصر صحوة الرّدة والنّفاق بينهم قيادي بأسلحة خفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/  .3

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في القيارة(، مما أدى لهالكهم على الفور، 

ثة/ صقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )العياستهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ال .2

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في القيارة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية أثناء مرورها بنقطة  استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية .1

حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالكه وإصابة شرطي كان برفقته وأحد عناصر النقطة بجروح، تفتيش للجيش الصفوي في 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في 

بتفجير عبوة ناسفة ممّوهة حاول تفّحصها في سايدين )سوق المعاش/  استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي .4

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في ور، الموصل(، مما أدى لهالكه على الف

استهداف المرتد )أحمد علي شويت( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالهجوم على عجلته باألسلحة الخفيفة من  .3

/ 3لك في وذقبل مفرزة أمنية في قرية )جهوني/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وإصابة سائقه بجروح خفيفة، 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )البكر/ الموصل(،  استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي .6

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في مما أدى لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة، 

، نّكاية والتّسديدنسأل هللا القصف ثكنة للجيش الصفوي في قضاء )البّعاج( والمعروفة باسم )ثكنة صكار( برشقة من قنابر الهاون  .7

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في 

، لنّكاية والتّسديدا نسأل هللاقصف ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )بليج/ البّعاج( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .8

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي غرب قضاء )البّعاج(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .9

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في 

/ 3وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .32

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

/ 3 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )التحرير/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .33

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية على الطريق  استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية .32

 3414 جمادى اآلخرة// 2وذلك في )اإلستراتيجي/ الجزيرة(، مما أدى لهالكه وإصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروح، 

 .للهجرة
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من قبل مفرزة أمنية أسرتهم عند مفرق )القيّارة( ونفّذت حكم  هللا فيهم،  الشرطة الصفويةاستهداف وتصفية ثالثة عناصر في  .31

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 2وذلك في 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )أسعد حميد( القيادي في صحوة الرّدة والنّفاق وأحد مؤّسسي صحوات العار من قبل مفرزة  .34

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 2وذلك في فّذت  حكم  هللا فيه في قرية )نصف تل/ الشورة(، أمنية اقتحمت  منزل ه ون

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )بليج/ البّعاج(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم  .33

 .للهجرة 3414 مادى اآلخرة/ج/ 2وذلك في وإصابة ثالثة آخرين  بجروح وإعطاب عدد من العجالت، 

/ 2في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )العمريني/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .36

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

وإصابة عدد  تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك .37

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 2وذلك في منهم، 

ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .38

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 2

ليكون و نكاالً له على حرابتهمام الغربي/ القيّارة(، تفخيخ وتفجير مجّمع تجاري ألحد عمالء الحكومة الصفوية في قرية )اإل .39

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 2وذلك في  عبرةً لغيره من المرتدين،

 بينهم ضابط من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المشيريفة/ الموصل(، استهداف وتصفية أربعة عناصر في االستخبارات الصفوية .22

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 1وذلك في مما أدى لهالكهم على الفور، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية ُزرعت  لهم قرب مركز شرطة )النّبي شيت/ الموصل(، مما أدى إلصابة  .23

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 1وذلك في عنصرين  منهم بجروح، 

ذلك و)النّبي شيت/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة .22

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 1في 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الكورنيش/ الموصل(، مما  .21

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

ذلك وهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الزهور/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، ال .24

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )الكورنيش/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .23

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4وذلك في 

ذلك والهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )حسنكوي/ تلّعفر(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .26

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4في 

جمادى / 4وذلك في من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )البّعاج(، مما أدى لهالك وإصابة .27

 .للهجرة 3414 اآلخرة/

/ 4ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في سايدين )ربيعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .28

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )صناعة األبواب والشبابيك/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين   .29

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4وذلك في منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح، 

دى إلصابة ضابطين  وجندي تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )األغوات/ الموصل(، مما أ .12

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4وذلك في بجروح، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في تقاطع )الجديدة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .13

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4في 

ذلك وصفوية في حي )الصحة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة ال .12

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في شارع )بغداد/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .11

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4في 

ذلك وعلى دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الجديدة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  تفجير عبوة ناسفة .14

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4في 
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تفجير عبوة ناسفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .13

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4وذلك في منهم، 

/ 4في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )ربيعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .16

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

تفخيخ وتفجير منزلين  يتّخذهما عناصر جيش الّدجال وكراً لهم في منطقة )الشيخان(، مما أدى لتدميرهما وهالك ثالثة عناصر  .17

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 4وذلك في منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

نصر مجرم في الشرطة الصفوية ونفّذت  حكم  هللا في عمليٍة موفّقة؛ قامت مفرزة  أمنية بأسر المرتد )عبد القادر فتحي( وهو ع .18

فيه في قرية )البوير/ حّمام العليل(، ثمَّ قامت  المفرزة بزرع عبوة ناسفة ممّوهة قرب جيفة الهالك، وعند تجّمع قطعان الجيش 

( 39ابة )مما أدى لهالك وإصوالشرطة االتحادية واالستخبارات الصفوية على جيفة  أخيهم تمَّ استهدافهم بتفجير العبوة الناسفة، 

منهم، ومن بين الهلكى أربعة ضبّاط كبار منهم العقيد الركن )سالم عبد الحسن( آمر الفوج الثالث ومنهم الرائد )غزوان( ضابط 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في استخبارات المنطقة، فلله  الحمُد على تسديده رمي  المجاهدين، 

سان الشهادة مستهدفاً "سيطرة بّوابة الشام" للجيش الصفوي في مدينة )الموصل(، فيّسر هللاُ للبطل  الوصول  انطلق فارس  من فر .19

لهدفه وتفجير  سيّارته المفّخخة على السيطرة، مما أدى لهالك وإصابة تسعة عناصر منهم وتدمير أجزاء من السيطرة، فالحمُد 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3ذلك في كان وديَّ في علييّن، هلل على توفيقه وتقبّل هللا أخانا االستشها

استهداف وتصفية المرتّد )طه أحمد حمودي( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه ونفّذت   .42

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في حكم  هللا فيه في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، 

ل( مما / الموصالرسالةبالسالح األبيض من قبل مفرزة أمنية في حي ) الصفويةتصفية عنصر مجرم في الشرطة ستهداف وا .43

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في ، أدى لهالكه على الفور

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المشيريفة/ الموصل(، مما أدى  .42

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في لهالكه على الفور، 

ي ية في حاستهداف وتصفية المرتد )عمر أسود( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمن .41

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي على طريق )الصكار/ البّعاج(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .44

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكوالتّسديد، 

هجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )العبرة الكبرى/ تلّعفر(، مما أدى لهالك وإصابة ال .43

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في عدد منهم، 

صابة صر منهم وإالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )العياضية(، مما أدى لهالك عن .46

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في آخر بجروٍح بليغة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )الخميسات/ الشرقاط(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .47

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في 

طة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )السكر/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسّ  .48

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في منهم، 

/ 3وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .49

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل(،  .32

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .33

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3في 

ذلك وسفة كبيرة على دورية للجيش الصفوي في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، تفجير عبوة نا .32

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة كبيرة على دورية للجيش الصفوي في سايدين )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .31

 .للهجرة 3414 ة/جمادى اآلخر/ 3في 

 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )القاهرة/ الموصل(،  .34

 .للهجرة
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الجيش الصفوي في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  .33

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في ن  آخرين  بجروٍح بليغة، عنصرين  منهم وإصابة اثني

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )أّم المحاجير/ الشورة(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .36

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )العذبة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .37

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في 

/ 3وذلك في تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .38

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

، سديدنسأل هللا النّكاية والتّ قصف مركز الشرطة الصفوية في قرية )وادي المر/ القيّارة( بقذيفة هاون وكانت اإلصابة مباشرة  .39

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 3وذلك في 

مفرق  سفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية قرببتفجير عبوة نا استهداف المرتّد المجرم )أثيل النّجيفي( محافظ نينوى الصفوي .62

 3414 جمادى اآلخرة// 6وذلك في )عين الجحش/ الشورة(، مما أدى إلعطاب إحدى عجالت الموكب ويقّدر هللا نجاته، 

 .للهجرة

دور )استهداف ضابط مجرم برتبة عقيد في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .63

ُح هالُكه،   .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 6وذلك في القاعدة/ القيّارة(، مما أدى لتدميرها ويُرجَّ

استهداف ضابط مجرم برتبة رائد في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(،  .62

ُح هالُكه،   .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 6وذلك في مما أدى لتدميرها ويُرجَّ

صقة عليه من قبل بتفجير عبوة ال استهداف ضابط مجرم برتبة عقيد فيما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفّجرات .61

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 6وذلك في مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(، مما أدى إلصابته بجروٍح، 

قة عليه من قبل بتفجير عبوة الص برتبة رائد فيما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفّجرات استهداف ضابط مجرم .64

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 6وذلك في مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

تيش للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على برج مراقبة ونقطة تف .63

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 6وذلك في مما أدى لهالك عنصرين  منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في منطقة )تل الّرّمان/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .66

 .لهجرةل 3414 جمادى اآلخرة// 6وذلك في 

/ 6وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .67

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

زرع عبوة ناسفة نوع "ضغط" في طريق تسلكه عجالت الجيش الصفوي في الشارع الحدودي غرب قضاء )البّعاج(، نسأل  .68

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 6وذلك في لتّسديد، هللا النّكاية وا

وذلك ، ديدنسأل هللا النّكاية والتّسقصف مقر لواء الجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة  .69

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 6في 

بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في  الصفويةاستهداف المرتّد المجرم )مهدي الغّراوي( قائد عمليات نينوى  .72

 3414 جمادى اآلخرة// 7وذلك في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى إلعطاب إحدى عجالت الموكب ويقّدر هللا نجاته، 

 .للهجرة

/ 8وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .73

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

 ه على حرابتهنكاالً لتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية في قرية )التينة/ القيّارة(، مما أدى لتدميره  .72

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 8وذلك في  برةً لغيره من المرتدين،وليكون ع

استهداف وتصفية المرتد )نهاد طوبي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في  .71

 .رةللهج 3414 جمادى اآلخرة// 9وذلك في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف آمر لواء في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في حي )التحرير/ الموصل(،  .74

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 9وذلك في وكانت اإلصابة مباشرة ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

لته من قبل مفرزة أمنية في قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما استهداف أحد عمالء الحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عج .73

ُح هالُكه،   .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 9وذلك في أدى لتدميرها ويُرجَّ
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تفخيخ وتفجير محل تجاري لمصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى لتدميره بالكامل  .76

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 9وذلك في  عبرةً لغيره من المرتدين، وليكون نكاالً له على حرابته

استهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما  .77

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 32وذلك في أدى إلصابة بجروٍح بليغة، 

/ 32ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )العربيد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .78

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في قرية )العربيد/ حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  .79

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 32وذلك في رها الثالثة، عناص

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في الشارع الحدودي غرب قضاء )البّعاج(، مما أدى لتدميرها بالكامل  .82

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 32وذلك في وهالك عناصرها الستّة، 

ليكون و نكاالً له على حرابتهوهو ضابط مجرم برتبة مقّدم جنوب مدينة )الموصل(،  تفخيخ وتفجير منزل المرتد )رعد نايف( .83

أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، ممأ أدى لهالك وإصابة  عبرةً لغيره من المرتدين،

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 32وذلك في عدد منهم، 

، ة والتّسديدنسأل هللا النّكايالصفوي في قضاء )البّعاج( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  قصف مقر سرية الجيش .82

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 32وذلك في 

في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )القاهرة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .81

 .للهجرة 3414 اآلخرة/جمادى / 33

استهداف وتصفية أحد عمالء الحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الشبالي/  .84

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 33وذلك في القيّارة(، مما أدى لتدميرها وهالكه على الفور، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم  .83

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 32وذلك في بجروح بليغة، 

وريتهم في داستهداف وتصفية ثالثة ضبّاط مجرمين برتب عقيد ونقيب ومالزم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على  .86

 3414 جمادى اآلخرة// 31وذلك في قرية )النعناعة/ الشورة(، مما أدى لهالكهم جميعاً وإصابة عدد من عناصر حماياتهم، 

 .للهجرة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )القيّارة(، مما أدى إلصابة عنصر منهم وفرار  .87

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 31وذلك في أسلحتهم،  اآلخرين  وغنم

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مقر للجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر  .88

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 31وذلك في منهم، 

قرب قرية )البيجوانية/ الشورة(، مما أدى لتدميرهما وهالك  تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دوريتين  للجيش الصفوي .89

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 31وذلك في وإصابة من فيهما، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الرصيف/ الشورة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .92

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 31في 

إحراق نقطة تفتيش للجيش الصفوي بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في قرية )أّم المحاجير/ الشورة(  .93

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 31وذلك في بعد غنم ما فيها من سالح وعتاد، 

إحراق نقطة تفتيش للجيش الصفوي بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في قرية )سروج/ الشورة( بعد غنم  .92

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 31وذلك في ما فيها من سالح وعتاد، 

وذلك ، ديدنسأل هللا النّكاية والتّسقصف مقر لواء الجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة  .91

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 31في 

قامت المفارز العسكرية بالهجوم على نقاط تفتيش وربايا ومقّرات وأبراج الجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل( باألسلحة  .94

 .للهجرة 3414 خرة/جمادى اآل/ 34وذلك في الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )العربيد/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابة عدد  .93

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 34وذلك في منهم بجروح متفاوتة، 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 34وذلك في تاد، اقتحام مقر المجلس البلدي لناحية )الشورة( وغنم ما فيه من سالح وع .96
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الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )العبيد/ الشورة(، مما أدى إلصابة عدد منهم  .97

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 34وذلك في بجروح، 

 ركة للشرطة الصفوية وصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )الشيخ حمد/الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش مشت .98

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 34وذلك في الشرقاط(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح، 

( لإحراق نقاط تفتيش للشرطة الصفوية بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في قرية )صجمة/ حّمام العلي .99

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 34وذلك في 

استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في حي )الصحة/  .322

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 34وذلك في الموصل(، مما أدى إلصابته بجروح، 

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالهجوم عليه بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قرية )جحلة/ القيّارة(، مما  .323

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 34وذلك في أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

 .للهجرة 3414 مادى اآلخرة/ج/ 34وذلك في تفخيخ وتفجير عدد من أبراج المراقبة للجيش الصفوي في ناحية )الشورة(،  .322

سأل هللا نقصف مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )البناء الجاهز/ الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .321

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 34وذلك في ، النّكاية والتّسديد

، والتّسديد نسأل هللا النّكايةلهاون وكانت اإلصابة مباشرة قصف مقر سرية الجيش الصفوي في ناحية )الشورة( برشقة من قنابر ا .324

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 34وذلك في 

سأل هللا نقصف "سيطرة بّوابة الشام" للجيش الصفوي في مدينة )الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .323

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 34وذلك في ، النّكاية والتّسديد

النّكاية  نسأل هللاقصف ثكنة للجيش الصفوي في قرية )عمرين/ المحلّبية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .326

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 33وذلك في ، والتّسديد

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )البيجوانية/ الشورة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من  .327

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 33وذلك في كان فيها، 

امل، طة بالكإلحراق النّق/ الموصل( مما أدى السالممن قبل مفرزة أمنية في حي )للجيش الصفوي  الهجوم على نقطة تفتيش .328

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 33وذلك في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في قرية )كنعوص/ الشرقاط(، مما أدى لهالك وإصابة تسعة  .329

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 33وذلك في عناصر منهم، 

وية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما استهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصف .332

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 33وذلك في أدى إلصابته بجروح، 

اقتحام سرية للجيش الصفوي وعدد من الثكنات العسكرية في منطقة )الخط اإلستراتيجي/ الجزيرة( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة  .333

وذلك في مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وإحراق عدد من مقّراتهم وثكناتهم بعد غنم أسلحتهم وعتادهم،  وقنابر الهاون،

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36

اقتحام ثكنتين  للشرطة الصفوية وغنم ما فيهما من سالح وعتاد بعد فرار عناصرهما من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في  .332

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في عليل(، ناحية )حّمام ال

اقتحام ثكنة لشرطة الطوارئ الصفوية في منطقة )وادي القصب/ حّمام العليل( وإحراقها بالكامل بعد فرار عناصرها من مواجهة  .331

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في جنود الدولة اإلسالمية، 

الهجوم برّمانتين  يدويتين  على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )حسنكوي/ تلّعفر(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .334

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في 

 ابة عددالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مركز شرطة الجرن في قرية )الجرن/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإص .333

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة والّرّمان اليدوي على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لهالك  .336

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في عنصرين  منهم، 

على برج مراقبة وثكنة للجيش الصفوي في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالك الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة  .337

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في وإصابة عدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )الساّلمية(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروحٍ بليغة،  .338

 .للهجرة 3414 ادى اآلخرة/جم/ 36وذلك في 
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الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مركز الشرطة الصفوية في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .339

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في منهم، 

ما أدى الستسالمهم للمجاهدين قامت المفارز العسكرية بمحاصرة مقر الشرطة الصفوية في منطقة )القوسيات/ الموصل(، م .322

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في  وتسليمهم كامل سالحهم وعتادهم وأجهزتهم،

 النّكاية نسأل هللاقصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )المحلبية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .323

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في ، والتّسديد

ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )تل الّرّمان/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .322

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36

 نتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )الرصيف/ الشورة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك م .321

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في كان فيها، 

تفخيخ وتفجير ثكنة للشرطة الصفوية بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في منطقة )وادي القصب/ الشورة(،  .324

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في 

ر عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في قرية )كنعوص/ تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق بعد فرا .323

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 36وذلك في الشرقاط(، 

اقتحام مركز للشرطة الصفوية وثالث ثكنات للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )إغزير/ المحلّبية(، مما أدى لفرار جميع  .326

ة، فتمَّ إحراقها بالكامل وإحراق ثالث عجالت لهم بعد غنم كّمية جيّدة من األسلحة عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمي

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 37وذلك في واألعتدة المتنّوعة، 

اقتحام سرية للشرطة الصفوية وثكنتين  عسكريتين  في منطقة )الجزيرة( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك وإصابة  .327

يد منهم وإحراق عجلة لهم وعدد من معّداتهم وتدمير الثكنتين  بالكامل بعد غنم أسلحتهم وعتادهم وثالث عجالت لهم، أعقبها العد

 3414 جمادى اآلخرة// 37وذلك في تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة

اقتحام أربع ثكنات للشرطة الصفوية في قرية )ألبو جراذي/ حّمام العليل( وغنم أسلحتهم وعتادهم وإحراقها بالكامل بعد فرار  .328

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 37وذلك في عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية، 

منطقة )وادي القصب/ حّمام العليل(، وكانت اإلصابة  الهجوم باألسلحة المتوّسطة على مقر الشرطة االتحادية الصفوية في .329

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 37وذلك في مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والّرّمان اليدوي على ثكنة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .312

 .للهجرة 3414 دى اآلخرة/جما/ 37وذلك في منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والّرّمان اليدوي على ثكنة للجيش الصفوي في حي )المنظّمة/ الموصل(، مما أدى إلصابة ثالثة  .313

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 37وذلك في عناصر منهم بجروح، 

ت بل مفرزة أمنية في حي )القدس/ الموصل(، وكاناستهداف آمر فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من ق .312

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 37وذلك في اإلصابة مباشرة ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في ناحية )ربيعة(،  .311

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 37وذلك في على الفور،  مما أدى لهالكه

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )الرصيف/ الشورة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من  .314

رين  لهالك عنص كان فيها، وعند تجّمع قطعان المرتّدين على جيف هلكاهم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 37وذلك في منهم، 

تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في منطقة )وادي  .313

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 37وذلك في القصب/ حّمام العليل(، 

تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش للشرطة الصفوية بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في قرية )العين/ حّمام  .316

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 38وذلك في العليل(، 

/ 38في  ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )حسنكوي/ تلّعفر(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .317

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مركز الشرطة الصفوية في منطقة )العبور/ الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .318

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 38وذلك في منهم، 
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نطقة )العبور/ الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في م .319

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 38وذلك في منهم، 

/ 38وذلك في ، (حّمام العليلالعين البيضة/ ) قرب قرية عبوة ناسفةبتفجير  الوقودتهريب للحكومة الصفوية ل صهريجاستهداف  .342

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

جمادى / 38 وذلك فيقرب ناحية )القيّارة(،  عبوتين  ناسفتين  بتفجير  الوقودتهريب للحكومة الصفوية ل صهريجيناستهداف  .343

 .للهجرة 3414 اآلخرة/

اقتحام خمس ثكنات للجيش الصفوي في قضاء )البّعاج( وإحراقها بالكامل بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة  .342

وذلك اإلسالمية، أعقبها الهجوم على طائرات مروحية للجيش الصفوي جاءت لنجدة المرتدين، مما أدى لفرارها من الموقع، 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 39في 

تصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )صناعة المعارض/ استهداف و .341

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 39وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

ة سلحة الخفيفاقتحام مركز شرطة وعدد من الثكنات العسكرية الصفوية في منطقة )الخط اإلستراتيجي/ الجزيرة( باأل .344

والمتوّسطة، مما أدى لهالك عنصر منهم وفرار اآلخرين  من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية وتدمير المركز والثكنات وإحراق 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في سبع عجالت لهم بعد غنم أسلحتهم وعتادهم، 

ير/ مزدوج بعبوتين  ناسفتين  من قبل مفرزة أمنية في قرية )المر استهداف تجّمع لعناصر في الجيش والشرطة الصفوية بتفجير .343

/ 22وذلك في الشرقاط(، مما أدى لهالك مفّوض شرطة وإصابة ضابطين  بجروٍح بليغة وإصابة أربعة جنود بجروٍح متفاوتة، 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم حّمام العليلف/ ألبو سي) تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية قرب قرية .346

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في وإصابة أربعة آخرين  بجروح، 

وذلك ، ديدنسأل هللا النّكاية والتّسقصف مقر لواء الجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة  .347

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22في 

إحراق نقطة تفتيش للجيش الصفوي بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في قرية )أّم المحاجير/ الشورة(  .348

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في بعد غنم ما فيها، 

إحراق نقطة تفتيش للجيش الصفوي بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في قرية )سروج/ الشورة( بعد غنم  .349

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في ما فيها، 

مية على التفخيخ وتفجير عدد من نقاط التفتيش للجيش والشرطة الصفوية بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلس .332

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في طريق )البيجوانية/ الشورة(، 

تفخيخ وتفجير عدد من نقاط المرابطة للشرطة الصفوية بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية على طريق  .333

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في القيّارة( بعد غنم ما فيها،  -)الموصل

تفخيخ وتفجير نقطة حراسة وبرج للشرطة الصفوية بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية وسط ناحية )الشورة(  .332

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في بعد غنم ما فيها، 

ة اإلسالمية قرب قرية تفخيخ وتفجير عدد من نقاط المرابطة للشرطة الصفوية بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدول .331

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في )السفينة/ الشورة( بعد غنم ما فيها، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )راغب محمد فيّاض( عضو مجلس قضاء الموصل الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .334

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 23لك في وذأمنية في حي )الضبّاط/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه ونفّذت  حكم  هللا فيه في قرية )الحاوي/  .333

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 23وذلك في الساّلمية(، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .336

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 23وذلك في عدد منهم، 

وذلك نطقة، متفخيخ وتفجير جسر الشورتانية الذي يستخدمه الجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى لشل حركتهم في ال .337

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 23في 

سأل نقصف مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )وادي القصب/ حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .338

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 23وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد
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ي منطقة )وادي القصب/ حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة قصف "سيطرة عين الجحش" للجيش الصفوي ف .339

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 23وذلك في ، نسأل هللا النّكاية والتّسديدمباشرة 

بة ااقتحام سرية للشرطة الصفوية في منطقة )وادي القصب/ حّمام العليل( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك وإص .362

 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في العديد منهم وإحراق أربعة عجالت لهم بعد غنم أسلحتهم وعتادهم وعجلة "همر"، 

 .للهجرة

ذلك وتفخيخ وتفجير قنطرتين  يستخدمهما الجيش الصفوي قرب قرية )البيجوانية/ الشورة(، مما أدى لشل حركتهم في المنطقة،  .363

 .جرةلله 3414 جمادى اآلخرة// 22في 

استهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )جحلة/ القيّارة(، مما أدى  .362

ُح هالُكه،   .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في لتدميرها ويُرجَّ

 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في اقتحام مقر المجلس البلدي لناحية )الشورة( وغنم ما فيه من سالح وعتاد ووثائق مهّمة،  .361

 .للهجرة

اقتحام مجموعة نقاط تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )العريج/ حّمام العليل( وغنم ما فيها بعد فرار عناصرها من مواجهة  .364

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22ذلك في وجنود الدولة اإلسالمية، 

سأل هللا نقصف "سيطرة العريج" للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .363

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في ، النّكاية والتّسديد

، ة والتّسديدنسأل هللا النّكايقصف مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )الساّلمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .366

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في 

، تّسديدنّكاية والنسأل هللا القصف مركز شرطة الحميرة في منطقة )الساّلمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .367

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الصّديق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .368

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 22وذلك في عدد منهم، 

/ 22وذلك في ي حي )عدن/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي ف .369

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

/ 22ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .372

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

/ 21لك في وذتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )القلعة/ تلّعفر(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  .373

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )القاهرة/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  .372

 .للهجرة 3414 مادى اآلخرة/ج/ 21في 

لك في وذالهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )القادسية/ الموصل(، مما أدى لفرارهم منها وإخالئها،  .371

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 21

ي وذلك فعدد منهم،  الهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة .374

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 21

سأل هللا نقصف "سيطرة العريج" للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .373

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 21وذلك في ، النّكاية والتّسديد

بة (، مما أدى لهالك وإصاحّمام العليلوية ُزرعت  لهم قرب سيطرة )عين الجحش/ تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصف .376

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 21وذلك في عدد منهم، 

ذلك و(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، حّمام العليلتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )العريض/  .377

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 21في 

تفخيخ وتفجير مركز شرطة الجرن الصفوية بعد فرار عناصره من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية في منطقة )الجرن/ الشورة(  .378

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 21وذلك في بعد غنم ما فيه، 

دى ب مدينة )الموصل(، مما أاستهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية جنو .379

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 21وذلك في إلصابته بجروح خطيرة، 
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الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )تلول الخام/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .382

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 21وذلك في 

/ 24وذلك في على دورية للجيش الصفوي في قرية )لّزاكة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  تفجير عبوة ناسفة .383

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )العربيد/ حّمام العليل(،  .382

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 24وذلك في ك وإصابة عدد منهم، مما أدى لهال

الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )تل الّرّمان/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم  .381

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 24وذلك في وإصابة ثالثة آخرين  بجروٍح، 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 24وذلك في تفخيخ وتفجير برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )القوسيات/ الموصل(،  .384

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )سومر/ الموصل(،  .383

 .للهجرة 3414 اآلخرة/جمادى / 23وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

، كاية والتّسديدنسأل هللا النّ قصف مقر فيلق الجيش الصفوي في منطقة )الساّلمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .386

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 23وذلك في 

ذلك و، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الهجوم بقنبلتين  يدويتين  على مقر للشرطة الصفوية في منطقة )الزنجيلي/ الموصل( .387

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 23في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مقر للشرطة االتحادية الصفوية في حي )سومر/ الموصل(، أعقبها تفجير ثالث  .388

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 23وذلك في عبوات ناسفة على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

/ 23وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )النّهضة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .389

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

جمادى / 23لك في وذتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .392

 .للهجرة 3414 اآلخرة/

/ 23في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )العلو/ القيّارة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر  منهم،  .393

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

 (، مما أدى لهالك وإصابةالعليلحّمام تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي ُزرعت  لهم قرب سيطرة )عين الجحش/  .392

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 23وذلك في من فيها، 

ليكون عبرةً و نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الحريد(، مما أدى لتدميره  .391

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26وذلك في  لغيره من المرتدين،

جمادى / 26وذلك في وتفجير جسر يستخدمه الجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى لشل حركتهم في المنطقة، تفخيخ  .394

 .للهجرة 3414 اآلخرة/

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الرصيف/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .393

 .جرةلله 3414 جمادى اآلخرة// 26في 

/ 26 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .396

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .397

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26لك في وذعدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في شارع )البواري/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم  .398

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26وذلك في وإخالء النقطة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون على سرية الطوارئ الصفوية في منطقة )المصايد/ الجزيرة(، مما أدى  .399

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26وذلك في لهالك وإصابة عدد، 

الك دميرها بالكامل وهتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في سايدين )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لت .222

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26وذلك في من كان فيها، 

/ 26ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الضبّاط/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .223

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/
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صفوي في حي )البلديات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش ال .222

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية ُزرعت  لهم قرب مركز شرطة )السيخ فتحي/ الموصل(، مما أدى  .221

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26وذلك في إلصابة عنصر منهم بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الجيش الصفوي في منطقة )صناعة المعارض/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .224

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26وذلك في من فيها، 

/ 26ي وذلك فها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الضبّاط/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من في .223

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )البيع المباشر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .226

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26في 

ذلك في وتفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلة للجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .227

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26

سأل هللا نقصف مقر فوج الطوارئ الصفوية في منطقة )السحاجي/ المحلّبية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .228

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 26وذلك في ، اية والتّسديدالنّك

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )باب الطّوب/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .229

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 27وذلك في 

لصفوي التابع للطاغوت المالكي في حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى الهجوم باألسلحة الخفيفة على مقر ائتالف دولة القانون ا .232

لهالك عنصرين  من عناصر حماية المقر، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على أحد مواكب االئتالف الصفوي المذكور، مما أدى 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 27وذلك في لهالك اثنين  منهم، 

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 27وذلك في رطة الصفوية في شارع )الببسي/ الموصل(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للش .233

تفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الجيش الصفوي في سايدين )الصناعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .232

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 27وذلك في 

/ 27ي وذلك فة الصفوية في حي )الّرفاعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرط .231

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

/ 27ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )الببسي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .234

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في شارع )البدالة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .233

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 27في 

 3414 جمادى اآلخرة// 27وذلك في تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )السكر/ الموصل(،  .236

 .للهجرة

ير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد تفج .237

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 27وذلك في منهم، 

ك وذلتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .238

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 28في 

تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )المشراق/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .239

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 28وذلك في 

ا فيها بعد فرار عناصرها من مواجهة جنود الدولة اقتحام نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )العربيد/ الشورة( وغنم م .222

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 28وذلك في اإلسالمية، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )أبو فشكة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .223

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 29وذلك في 

وذلك ، ديدنسأل هللا النّكاية والتّسقصف مقر لواء الجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة  .222

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 29في 
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ه من قبل باستهداف وتصفية المرتّد المجرم العقيد )ماجد كريم( مستشار محافظ نينوى الصفوي بتفجير سيّارة مفّخخة على موك .221

 3414 جمادى اآلخرة// 29وذلك في مفرزة أمنية في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لهالكه وثالثة من عناصر حمايته، 

 .للهجرة

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )زياد الحمداني( مدير مكتب التحالف الوطني الصفوي في نينوى بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .224

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 29وذلك في باب جديد/ الموصل(، مما أدى لهالكه على الفور، أمنية في منطقة )

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للحكومة الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه ونفّذت  حكم  هللا فيه في حي  .223

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 29وذلك في )الكرامة/ الموصل(، 

 3414 جمادى اآلخرة// 29وذلك في جير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )القوسيات/ الموصل(، تف .226

 .للهجرة

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لشرطة الطوارئ الصفوية في سايدين )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .227

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 29وذلك في 

جمادى / 29وذلك في خ وتفجير برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )الوحدة/ الموصل(، مما أدى لتدميره بالكامل، تفخي .228

 .للهجرة 3414 اآلخرة/

/ جمادى اآلخرة/ 29 في وذلك(، تموز/ الموصل 37حي )استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة قنص في  .229

 .للهجرة 3414

جمادى / 29 في وذلك(، منطقة )مشيريفة/ الموصلمن قبل مفرزة قنص في  الجيش الصفوياستهداف عنصر مجرم في  .212

 .للهجرة 3414/ اآلخرة

/ 12وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الشرطة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .213

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة/

لك وذعبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )تل الّرّمان/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير  .212

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 12في 

قام أحد أسود الدولة اإلسالمية بالتسلل لدورية للجيش الصفوي ونصب عبوة ناسفة تحت ناقلة جنود محّملة بعناصر الجيش في  .211

 وذلك فيصالح الزراعي/ الموصل( وتفجيرها عليهم بعد االنسحاب، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من كان فيها، حي )اإل

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 12

نّكاية نسأل هللا القصف مقر سرية الجيش الصفوي في قرية )جهوني/ حّمام العليل( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة  .214

 .للهجرة 3414 جمادى اآلخرة// 12وذلك في ، والتّسديد

 

 للهجرة 4141رجب 

تموز/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة  37الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على برج مراقبة للشرطة الصفوية في حي ) .3

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في عناصر منهم، 

/ 3 وذلك فيالهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )عدن/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .2

 .للهجرة 3414 رجب/

الهجوم برّمانتين  يدويتين  على نقطة تفتيش للجيش الصفوي كائنة بين )الشقق وحي عدن/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .1

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في عدد منهم، 

تفجير عبوتين  ناسفتين  على نقطتي تفتيش للشرطة الصفوية في حي )الّرفاعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .4

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في 

/ 3وذلك في  تموز/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، 37تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي ) .3

 .للهجرة 3414 رجب/

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )النّبي يونس/ الموصل(،  .6

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )النّبي يونس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .7

 .للهجرة 3414 رجب// 3
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موصل(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة خمسة آخرين  -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على طريق )القيّارة .8

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في بجروح، 

 رجب/ /3وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .9

 .للهجرة 3414

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في تفخيخ وتفجير برج مراقبة للشرطة الصفوية في حي )الّرفاعي/ الموصل(،  .32

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في تفخيخ وتفجير برج مراقبة للشرطة الصفوية في نفق )الجسر الثالث/ الموصل(،  .33

قام  أحُد أسود دولة اإلسالم بالتسلّل لدورية للجيش الصفوي متوقّفة عند جسر )سنحاريب/ الموصل( وزرع عبوة تحت ناقلة  .32

 .للهجرة 3414 رجب// 2وذلك في جنود وفّجرها عليهم بعد االنسحاب، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

منطقة )الكراج الكوري/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الهجوم برّمانتين  يدويتين  على سرية للجيش الصفوي في  .31

 .للهجرة 3414 رجب// 2وذلك في 

ذلك والهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .34

 .للهجرة 3414 رجب// 2في 

ّمان اليدوي على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في شارع )الفاروق/ الموصل(، مما أدى لهالك الهجوم باألسلحة الخفيفة والرّ  .33

 .للهجرة 3414 رجب// 2وذلك في وإصابة عدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )رجم حديد/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .36

 .للهجرة 3414 رجب// 2وذلك في 

/ 2ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الدّواسة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .37

 .للهجرة 3414 رجب/

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )سروج/ الشورة(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم،  .38

 .للهجرة 3414 رجب// 2

تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )عين الجحش/ حّمام العليل(، وعند تجّمع قطعانهم في  .39

 .للهجرة 3414 رجب// 2وذلك في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

 رجب// 2وذلك في ى عجلة للجيش الصفوي في حي )المالية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة عل .22

 .للهجرة 3414

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي قرب محطّة تعبئة )األحمدي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .23

 .للهجرة 3414 رجب// 2في 

/ 2لك في وذى عجلة للجيش الصفوي في سايدين )النّعيمي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة عل .22

 .للهجرة 3414 رجب/

بّعاج( في قضاء )ال الشرطة الصفوية"ضغط" في طريق مخّصص لدوريات  تين  ناسف تين  قامت مفرزة عسكرية بنصب عبو .21

 .للهجرة 3414 رجب// 2ذلك في وعليهم نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  افانفجرت

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي قرب مفرق )الحمدانية(، مما أدى إلحراق عجلة وهالك  .24

 .للهجرة 3414 رجب// 1وذلك في عنصر منهم، 

ذلك والهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .23

 .للهجرة 3414 رجب// 1في 

تموز/ الموصل(، مما أدى  37من قبل مفرزة أمنية في حي ) استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية .26

 .للهجرة 3414 رجب// 1وذلك في ر، لهالكه على الفو

وذلك مما أدى لهالكه، (، / الموصل62شارع )عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة قنص في وتصفية استهداف  .27

 .للهجرة 3414 رجب// 1في 

 3414 رجب// 1(، وذلك في تموز/ الموصل 37حي )استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة قنص في  .28

 .للهجرة

استهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته في ناحية )الشورة(، مما أدى إلصابته  .29

 .للهجرة 3414 رجب// 1وذلك في وعدد من عناصر حمايته بجروح، 

/ 1في  وذلكهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية قرب خط نفط )جيهان التركي(، مما أدى ل .12

 .للهجرة 3414 رجب/
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/ 1ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )منيرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .13

 .للهجرة 3414 رجب/

 رجب// 1وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .12

 .للهجرة 3414

/ 1وذلك في تموز/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  37تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي ) .11

 .للهجرة 3414 رجب/

 .للهجرة 3414 رجب// 1وذلك في تموز/ الموصل(،  37وتفجير برج مراقبة للشرطة الصفوية في حي )تفخيخ  .14

/ 1ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في سايدين )ربيعة/ الموصل(، مما أدى إلصابة من فيها بجروح،  .13

 .للهجرة 3414 رجب/

وذلك تموز/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  37فوية في حي )تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الص .16

 .للهجرة 3414 رجب// 1في 

تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية راجلة للجيش الصفوي في تقاطع )الصناعة/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم  .17

 .للهجرة 3414 رجب// 1وذلك في وإصابة رابع بجروٍح بليغة، 

 .للهجرة 3414 رجب// 1وذلك في تفجير عبوتين  ناسفتين  على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )القاهرة/ الموصل(،  .18

ذلك في وموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  -تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للشرطة الصفوية في طريق )دهوك .19

 .للهجرة 3414 رجب// 1

/ 1ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في المنطقة )الحّرة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .42

 .للهجرة 3414 رجب/

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .43

 .لهجرةل 3414 رجب// 1وذلك في 

 .للهجرة 3414 رجب// 1وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(،  .42

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في سايدين )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .41

 .للهجرة 3414 رجب// 1في 

 رجب// 1وذلك في ة للجيش الصفوي في حي )عدن/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجل .44

 .للهجرة 3414

/ 1ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )المهندسين/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .43

 .للهجرة 3414 رجب/

لى نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة ع .46

 .للهجرة 3414 رجب// 4وذلك في عدد منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين آخرين  .47

 .للهجرة 3414 رجب// 4وذلك في بجروح، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .48

 .للهجرة 3414 رجب// 4في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )البير/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .49

 .للهجرة 3414 رجب// 4في 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )تلول ناصر/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .32

 .للهجرة 3414 رجب// 4في 

هم بجروح، من تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )إغزيل/ الجزيرة(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين .33

 .للهجرة 3414 رجب// 4وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي بين منطقتي )المحلبية وشيخ إبراهيم(، مما أدى إعطابها وإصابة من فيها  .32

 .للهجرة 3414 رجب// 4وذلك في بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة حراسة للشرطة الصفوية في شارع )الفاروق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .31

 .للهجرة 3414 رجب// 4وذلك في منهم، 



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
77 

 

/ 4ذلك في و(، حّمام العليلألبو فشكة/ ) قرب قرية عبوة ناسفةبتفجير  الوقودتهريب للحكومة الصفوية ل صهريجاستهداف  .34

 .للهجرة 3414 رجب/

استهداف وتصفية المرتد )سلمان عبد هللا سلمان( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية أسرته  .33

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في ونفّذت حكم هللا فيه في قضاء )البّعاج( بعد الحصول على معلومات مهّمة منه، 

امية في الحدود العراقية الش للجيش الصفوي"ضغط" في طريق مخّصص لدوريات  ة  ناسف ةقامت مفرزة عسكرية بنصب عبو .36

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في عليهم نسأل هللا النّكاية والتّسديد، فانفجرت في قضاء )البّعاج( 

إصابة ك والهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهال .37

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في عدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )المشيريفة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين   .38

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في منهم، 

مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى إلصابة  الهجوم باألسلحة الخفيفة على وكر لعناصر في الشرطة الصفوية من قبل .39

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في عنصرين  منهم بجروح، وعلى إثرها أعلن عدد من الشرطة والصحوة توبتهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )الخضرانية/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة  .62

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في منهم بجروح،  عنصر

استهداف أحد مجرمي قطّاع الطرق الذين يرّوعون المسلمين ويبتّزونهم بالمال بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قضاء  .63

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في )الشرقاط(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، 

/ 3ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )منيرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .62

 .للهجرة 3414 رجب/

 رجب// 3وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .61

 .للهجرة 3414

تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دوريات للجيش الصفوي في منطقة )الملوثة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .64

 .للهجرة 3414 رجب// 3وذلك في 

/ 3لك في وذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )النّعيمي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .63

 للهجرة 3414 رجب/

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .66

 .للهجرة 3414 رجب// 3في 

تفجير عبوة ناسفة على نقطة مراقبة للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .67

 .للهجرة 3414 رجب// 3في  وذلكمنهم، 

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بحزامه النّاسف مستهدفاً نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل( لطالما آذت   .68

ه النّاسف ، المسلمين كثيراً في المنطقة ليهم، عفيّسر هللاُ للبطل  الوصول  لداخل النّقطة واالنغماس  بين عناصرها فكبّر  وفّجر حزام 

مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم وإصابة أربعة آخرين بجروٍح متفاوتة وتدمير أجزاء من النّقطة، فالحمُد هلل على توفيقه 

 .للهجرة 3414 /رجب/ 6 في ذلككان واالستشهادي في عداد الشهداء، أخانا هللاُ  تقبّل  و

شرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في قرية )القاهرة/ حّمام استهداف وتصفية المرتّد )أحمد طيشان( وهو عنصر مجرم في ال .69

 .للهجرة 3414 رجب// 6وذلك في العليل(، مما أدى لهالكه، 

ليكون عبرةً و نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير محطّة وقود لعنصر في صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )تلول الباج/ الشرقاط(،  .72

 .للهجرة 3414 رجب// 6وذلك في  لغيره من المرتدين،

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الخربة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .73

 .للهجرة 3414 رجب// 6في 

وذلك ة، ألربعتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )مريغة/ الجزيرة(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها ا .72

 .للهجرة 3414 رجب// 6في 

وليكون  نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير مجّمع تجاري لعنصر في صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )تلول الباج/ الشرقاط(،  .71

 .للهجرة 3414 رجب// 6وذلك في  عبرةً لغيره من المرتدين،

 رجب// 6وذلك في البشمانة/ الشورة(، ) قرب قرية عبوة ناسفةبتفجير  الوقودتهريب للحكومة الصفوية ل صهريجاستهداف  .74

 .للهجرة 3414
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/ 6ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .73

 للهجرة 3414 رجب/

ذلك في وطّة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )المح .76

 .للهجرة 3414 رجب// 6

تفجير عبوة ناسفة كبيرة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الفيصلية/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة  .77

 .للهجرة 3414 رجب// 6وذلك في آخر بجروح، 

/ 7ي وذلك فمنطقة )الهرمات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في .78

 .للهجرة 3414 رجب/

تموز/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  37تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للشرطة االتحادية الصفوية في حي ) .79

 .للهجرة 3414 رجب// 7وذلك في ( عناصر منهم، 32)

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .82

 للهجرة 3414 رجب// 7في 

تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دوريات للجيش الصفوي في شارع )الببسي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .83

 .للهجرة 3414 رجب// 7وذلك في 

ذلك والهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في شارع )بغداد/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .82

 .للهجرة 3414 رجب// 7في 

صرين نالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )اإلميلح/ القيّارة(، مما أدى لهالك ع .81

 .للهجرة 3414 رجب// 7وذلك في منهم وإحراق عجلة لهم وتدمير النقطة، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلعطاب عجلتين وإصابة  .84

 .للهجرة 3414 رجب// 7وذلك في ثالثة عناصر منهم بجروح بليغة، 

سأل نتدخل السريع للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة قصف مقر فوج ال .83

 .للهجرة 3414 رجب// 7وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد

 أل هللانسقصف مقر سرية الجيش الصفوي في قرية )جهوني/ حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .86

 .للهجرة 3414 رجب// 7وذلك في ، النّكاية والتّسديد

، ة والتّسديدنسأل هللا النّكايقصف مقر فوج للجيش الصفوي في ناحية )القيّارة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .87

 .للهجرة 3414 رجب// 7وذلك في 

 ،وكراً خبيثاً من أوكار  الكفر والحرابة في ناحية )تل عبطة/ الحضر( انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً  .88

ولكن قّدر هللاُ أن تستوقفه دورية للجيش الصفوي وهو في طريقه لهدفه، ففّجر  سيّارت ه المفّخخة على الدورية، مما أدى لهالك 

كان و االستشهادي في جنّات النعيم،أخانا هللاُ  تقبّل  وإصابة سبعة عناصر منهم بينهم ضابط الدورية، فالحمُد هلل على تقديره و

 .للهجرة 3414 /رجب/ 8 في ذلك

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الّرفاعي/ الموصل(،  .89

ذلك في وك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )النّّجار/ الموصل(، مما أدى لهال .92

 .للهجرة 3414 رجب// 8

/ 8ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )فلسطين/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .93

 .للهجرة 3414 رجب/

ذلك ووإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على نقطة حراسة للجيش الصفوي قرب فندق )أوبروي/ الموصل(، مما أدى لهالك  .92

 .للهجرة 3414 رجب// 8في 

تفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتين  راجلتين  للجيش الصفوي في حي )المهندسين/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  .91

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في منهم، 

موصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  -دهوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارت الشرطة الصفوية في طريق ) .94

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المزارع/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  .93

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في آخرين بجروح، 
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يشمركة" الكردية العلمانية في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة تفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "الب .96

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في من فيها بجروح، 

ذلك في وتفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى إلصابة عدد منهم،  .97

 .للهجرة 3414 رجب// 8

بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كراج  ستهداف ضابط مجرم برتبة رائد في الجيش الصفويا .98

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في الشمال/ الموصل(، مما أدى إلصابته وعدد من عناصر حمايته بجروح، 

لصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في سايدين استهداف مختار منطقة الجّماسة وهو مصدر استخباري مجرم للجيش ا .99

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في شارع )حلب/ الموصل(، مما أدى  .322

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في لهالكه، 

استهداف وتصفية عضو مجرم في حزب "الدعوة" الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي  .323

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في )المؤمون/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالكه، 

سأل نقصف مقر فوج للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )النعناعة/ الشورة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .322

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد

نسأل شرة اإلصابة مبا قصف مقر فوج التدخل السريع للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت .321

 .للهجرة 3414 رجب// 8وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد

 رجب// 8وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .324

 .للهجرة 3414

ة )كنعوص/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة عنصر منهم الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قري .323

 .للهجرة 3414 رجب// 9وذلك في بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .326

 .للهجرة 3414 رجب// 9وذلك في 

 رجب// 9وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .327

 .للهجرة 3414

تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )البلديات/ الموصل(، مما أدى لتدميرها هالك وإصابة من فيها،  .328

 .للهجرة 3414 رجب// 9وذلك في 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في استخبارات الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى  .329

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قرية )عمر  .332

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في ن/ الموصل(، مما أدى لهالكه، متدا

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية وأحد جاّلدي سجن بادوش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية  .333

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في عند )بّوابة الشام/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

يفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )حسنكوي/ تلعفر(، مما أدى لهالك وإصابة الهجوم باألسلحة الخف .332

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في عدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الصّديق/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم  .331

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في ح، وإصابة رابع بجرو

ذلك والهجوم باألسلحة الخفيفة على تجّمع لعناصر في الجيش الصفوي في مدينة )الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .334

 .للهجرة 3414 رجب// 32في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في دورة )الحّمام/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة  .333

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في اثنين آخرين  بجروح، 

اصر منهم بينهم ة الصفوية في دورة )الحّمام/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عنشرطللعلى  مركز بالّرّمان اليدوي الهجوم  .336

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في ضابط مجرم برتبة مالزم أّول وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )النّبي يونس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .337

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في 
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/ 32وذلك في على عجلة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة  .338

 .للهجرة 3414 رجب/

/ 32ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .339

 .للهجرة 3414 رجب/

كب آمر فوج في الجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على مو .322

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في 

 رجب// 32وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )عدن/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .323

 .للهجرة 3414

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية في قرية )عمر متدان/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .322

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في من فيها، 

ن  منهم يالهجوم باألسلحة الخفيفة على تجّمع لعناصر في الشرطة الصفوية في قرية )شندر/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة عنصر .321

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في بجروح، 

استهداف المرتّد المجرم )محمد جبر العبد ربه( رئيس مجلس محافظة نينوى الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه في قرية  .324

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في )العذبة/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروح، 

تهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )قبر العبد/ حّمام اس .323

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في العليل(، مما أدى لهالكه، 

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )الزاوية/ القيّارة(،  .326

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الخرار/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .327

 .للهجرة 3414 رجب// 32في 

استُنفرت  مفارُز االقتحام  لغزوٍة شملت  المناطق  الممتّدة بين منطقتي )السحاجي والعبور( في مدينة الموصل األبيّة، فبدأت  .328

المفارُز الهجوم بمختلف أنواع األسلحة على نقاط تفتيش الجيش والشرطة الصفوية ومقّراتهم في المنطقة، أعقبها تفجير تسع 

( عنصراً منهم وإصابة عدد آخر وتدمير أربع عجالت "همر" وتدمير 22عبوات ناسفة على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك )

 قد ترّجل في الغزوة أسدان  من أسود اإلسالم نسأل هللا أن يتقبّلهما في عداد الشهداء وأجزل  جانب كبير من نقاط ومقّرات العدو، و

 .للهجرة 3414 /رجب/ 33 في ذلككان وسبحانه الثواب  لمن شارك في هذه الغزوة، 

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة وقد  معسكر الغزالني للجيش والشرطة الصفوية في مدينة )الموصل(قصف  .329

 .للهجرة 3414 رجب// 33وذلك في ، نسأل هللا النّكاية والتّسديداعترف العدو بتدمير طائرة عسكرية 

 رجب// 33وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )عدن/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .312

 .رةللهج 3414

 .للهجرة 3414 رجب// 33وذلك في تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )تسعين/ الموصل(،  .313

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة آخر بجروح،  .312

 .للهجرة 3414 رجب// 33وذلك في 

الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم  -ة على دورية للجيش الصفوي حاولت  تفكيكها في طريق )بادوشتفجير عبوة ناسف .311

 .للهجرة 3414 رجب// 33وذلك في وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .314

 .للهجرة 3414 رجب// 33وذلك في 

تفخيخ وتفجير جدار كونكريتي بناه الجيش الصفوي في إحدى الطرق الرئيسية في حي )الّزهراء/ الموصل(، لفتح الطريق أمام  .313

 .للهجرة 3414 رجب// 33وذلك في  المسلمين المتضررين من الجدار،

، في قرية )الشبالي/ القيّارة(، مما أدى إلصابة ثالثة منهم بجروحتفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي  .316

 .للهجرة 3414 رجب// 33وذلك في 

ك في وذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في سايدين )المعاش/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .317

 .للهجرة 3414 رجب// 32

ذلك وتيش للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تف .318

 .للهجرة 3414 رجب// 32في 

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في ة الصفوية في شارع )كركوك/ الموصل(، شرطتفجير عبوة ناسفة على عجلة لل .319
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ذلك ولثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المجموعة ا .342

 .للهجرة 3414 رجب// 32في 

ة الصفوية في منطقة )اليابسات/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة آخر شرطتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة لل .343

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في بجروح، 

/ 32وذلك في تفجير عبوة ناسفة على سرية للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .342

 .للهجرة 3414 رجب/

لك في وذة الصفوية في شارع )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، شرطتفجير عبوة ناسفة على عجلة لل .341

 .للهجرة 3414 رجب// 32

داف وتصفية قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )الحميرة/ النمرود(، مما استه .344

 .للهجرة 3414 رجب// 32وذلك في أدى لهالكه، 

وذلك  ،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )منيرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها .343

 .للهجرة 3414 رجب// 32في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي قرب الحدود العراقية الشامية في قضاء )البّعاج(، أعقبها  .346

 3414 رجب// 32وذلك في تفجير أربع عبوات ناسفة "ضغط" على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة

هجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية جنوب قضاء )البّعاج(، مما أدى لتدمير ال .347

 .للهجرة 3414 رجب// 31وذلك في عجلتين  لهم وإعطاب ثالثة عجالت وهالك وإصابة عدد منهم، 

 رجب// 31 وذلك فيالبراري/ الشرقاط(، ) قرب قرية عبوة ناسفةبتفجير  الوقودتهريب للحكومة الصفوية ل صهريجاستهداف  .348

 .للهجرة 3414

/ 31 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )إسطيلة/ الحضر(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .349

 .للهجرة 3414 رجب/

ذلك وة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )وادي الصفة/ القيّار .332

 .للهجرة 3414 رجب// 31في 

استهداف وتصفية المرتّد )قاسم شمر( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه ونفّذت   .333

 .للهجرة 3414 رجب// 31وذلك في حكم  هللا فيه في حي )المثنى/ تلعفر(، 

ة المرتّد )بهاء الدين شمس الدين( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة استهداف وتصفي .332

 .للهجرة 3414 رجب// 31وذلك في أمنية في منطقة )الدركزلية/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

تموز/ الموصل(،  37في حي )استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية  .331

 .للهجرة 3414 رجب// 31وذلك في مما أدى لهالكه، 

ذلك والهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )رجم حديد/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .334

 .للهجرة 3414 رجب// 31في 

تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دوريات للجيش الصفوي في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .333

 .للهجرة 3414 رجب// 31وذلك في العديد منهم وتدمير عدد من عجالتهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من  .336

 .للهجرة 3414 رجب// 31وذلك في فيها، 

تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في حي )الشرطة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة خمسة  .337

 .للهجرة 3414 رجب// 34وذلك في متفاوتة،  آخرين  بجروح

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في حي )المؤمون/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها  .338

 .للهجرة 3414 رجب// 34وذلك في األربعة، 

ذلك وما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في شارع )الثورة/ الموصل(، م .339

 .للهجرة 3414 رجب// 33في 

تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في تقاطع )البلدية الجديدة/ الموصل(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان  .362

 .للهجرة 3414 رجب// 33وذلك في الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 
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استهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )الحدباء/  .363

 .للهجرة 3414 رجب// 33وذلك في الموصل(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه، 

 رجب// 33 وذلك فيالبراري/ الشرقاط(، ) قرب قرية وة ناسفةعببتفجير  الوقودتهريب للحكومة الصفوية ل صهريجاستهداف  .362

 .للهجرة 3414

غيره من وليكون عبرةً ل نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عميل للحكومة الصفوية في قرية )العريج/ حّمام العليل(،  .361

 .للهجرة 3414 رجب// 33وذلك في  المرتدين،

بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً تجّمعاً كبيراً لدوريات الجيش والشرطة الصفوية في قرية )زلحفة/ انطلق فارس  من فرسان الشهادة  .364

فيّسر هللاُ للبطل  االنغماس  بين قطعانهم وعجالتهم وتفجير سيّارته المفخخة وسط جموعهم، مما أدى لهالك وإصابة ، الشورة(

كان واالستشهادي في عداد الشهداء، أخانا هللاُ  تقبّل   على تسديده و( عنصراً منهم وتدمير العديد من عجالتهم، فالحمُد هلل12)

 .للهجرة 3414 /رجب/ 36 في ذلك

/ 36ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .363

 .للهجرة 3414 رجب/

الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية أسرت ه ونفّذت حكم  هللا فيه في قرية )الحنكة/ استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة  .366

 .للهجرة 3414 رجب// 36وذلك في الشرقاط(، 

استهداف وتصفية المرتّد )أنس محمود حمدي( وهو مفوض مجرم في مفتّشية وزارة الداخلية الصفوية بالسالح الحي من قبل  .367

 .للهجرة 3414 رجب// 36وذلك في ط بين منطقتي )السويس والمجموعة(، مما أدى لهالكه، مفرزة أمنية في الشارع الّراب

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في سايدين )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم  .368

 .للهجرة 3414 رجب// 36وذلك في بجروح، 

تفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتين راجلتين للشرطة الصفوية في حي )النّّجار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  .369

 .للهجرة 3414 رجب// 36وذلك في منهم، 

 ،تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )النور/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح .372

 .للهجرة 3414 رجب// 36وذلك في 

/ 36ذلك في والموصل(،  -على طريق )برطلّة عبوتين  ناسفتين  بتفجير  الوقودتهريب للحكومة الصفوية ل صهريجين  استهداف  .373

 .للهجرة 3414 رجب/

وذلك منهم،  عددالهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .372

 .للهجرة 3414 رجب// 36في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )راس الجادة/ الموصل(، أعقبها تفجير عبوتين  ناسفتين  عليهم،  .371

 .للهجرة 3414 رجب// 36وذلك في مما أدى لهالك ستّة عناصر منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )شقق الخضراء/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  .374

 .للهجرة 3414 رجب// 37وذلك في بجروح، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .373

 .للهجرة 3414 ب/رج/ 37في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )حاوي الكنيسة/ الموصل(، مما أدى  .376

 .للهجرة 3414 رجب// 37وذلك في لهالك أربعة عناصر منهم بينهم ضابط الدورية، 

لك في وذيغة/ الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )مر .377

 .للهجرة 3414 رجب// 37

 .للهجرة 3414 رجب// 37وذلك في تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )العيثة/ الشرقاط(،  .378

رفة الشرقاط( وزرع عبوة ناسفة في غقامت مفرزة أمنية بالتسلّل لمنزل ضابط مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الحورية/  .379

 .للهجرة 3414 رجب// 37وذلك في نومه وتفجيرها عليه، مما أدى إلحراق غرفته وإصابته بجروح بليغة، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم العقيد )فاضل عبّاس عسكر( آمر فوج الطوارئ األول للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة  .382

 .للهجرة 3414 رجب// 37وذلك في عليه من قبل مفرزة في قرية )السرت/ القيّارة(، 

 أوكار  الكفر والحرابة )مقر لعناصر الجيش الصفويانطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً وكراً خبيثاً من  .383

فيّسر هللاُ للبطل  تجاوز  نقاط التفتيش والحواجز ، تموز/ الموصل( 37ومجرمي مليشيا "سوات" الصفوية( الكائن في حي )

مقر فّجر  األسُد بناية الاألمنية واقتحام  المقر بعد مشاغلة حّراس البوابة باألسلحة الخفيفة من قبل مفارز اإلسناد، فلّما توّسط 
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( عنصراً 22سيّارت ه المفّخخة بين جموع المرتّدين، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك أكثر من )

أخانا  هللاُ  تقبّل  منهم وإصابة عدد آخر وتدمير أربع عجالت لهم وتدمير أجزاء كبيرة من بناية المقر، فالحمُد هلل على تسديده و

 .للهجرة 3414 /رجب/ 38 في ذلككان واالستشهادي في جنّات النعيم، 

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً تجّمعاً كبيراً لدوريات الجيش الصفوي في قرية )العربيد/ حّمام  .382

ته المفخخة وسط جموعهم، مما أدى لهالك وإصابة فيّسر هللاُ للبطل  االنغماس  بين قطعانهم وعجالتهم وتفجير سيّار، العليل(

كان واالستشهادي في عداد الشهداء، أخانا هللاُ  تقبّل  ( عنصراً منهم وتدمير العديد من عجالتهم، فالحمُد هلل على تسديده و23)

 .للهجرة 3414 /رجب/ 38 في ذلك

ر استخبارات محافظة نينوى بتفجير عبوة ناسفة عليه استهداف وتصفية المرتّد المجرم المقّدم )فارس المشهداني( معاون مدي .381

 .للهجرة 3414 رجب// 38وذلك في من قبل مفرزة في ناحية )حّمام العليل(، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة في قرية )كنعوص/ الشرقاط(، مما أدى  .384

 .للهجرة 3414 رجب// 38وذلك في إلصابته بجروح، 

سأل نقصف مقر سرية طوارئ الشرطة الصفوية في قرية )الهيجل/ الشرقاط( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .383

 .للهجرة 3414 رجب// 38وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد

استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في وزارة الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي  .386

 .للهجرة 3414 رجب// 38وذلك في )سومر/ الموصل(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه، 

ذلك في وصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )االقتصاديين/ المو .387

 .للهجرة 3414 رجب// 38

/ 38ي وذلك فتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .388

 .للهجرة 3414 رجب/

ك في وذلصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الحدباء/ المو .389

 .للهجرة 3414 رجب// 38

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في حي )الضبّاط/ الموصل(،  .392

 .للهجرة 3414 رجب// 38وذلك في مما أدى لهالكه، 

الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في حي )الضبّاط/  استهداف عنصر مجرم في الشرطة االتحادية .393

 .للهجرة 3414 رجب// 38وذلك في الموصل(، مما أدى إلصابته بجروح، 

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )السرجخانة/ الموصل(، مما أدى  .392

 .للهجرة 3414 رجب// 38لك في وذإلصابته بجروح بليغة، 

استهداف وتصفية المرتّد الرائد )عامر خضير سلطان الجنابي( آمر السرية الرابعة للشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة  .391

ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الصناعة القديمة/ الموصل(، مما أدى لهالكه وإصابة اثنين من عناصر 

 .للهجرة 3414 رجب// 39وذلك في بجروح وأحدهما ضابط، حمايته 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )باب الطوب/ الموصل(،  .394

 .للهجرة 3414 رجب// 39وذلك في مما أدى لهالكه، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما  .393

 .للهجرة 3414 رجب// 39وذلك في أدى إلصابته بجروح، 

فيها،  نتفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الجيش الصفوي في سايدين )الصناعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة م .396

 .للهجرة 3414 رجب// 39وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في سايدين )الصناعة/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح  .397

 .للهجرة 3414 رجب// 39وذلك في بليغة، 

، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في شارع )اليرموك/ الموصل( .398

 .للهجرة 3414 رجب// 39وذلك في 

في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .399

 .للهجرة 3414 رجب// 39

(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )باب شمس/ الموصل .222

 .للهجرة 3414 رجب// 39وذلك في 
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الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي عند مدخل منطقة )العياضية/ تلعفر(، أعقبها تفجير  .223

 3414 رجب// 39وذلك في عبوتين  ناسفتين  على دوريات اإلمداد، مما أدى لتدمير عجلة "همر" وهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة

ذلك وطة االتحادية الصفوية في حي )الّرسالة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشر .222

 .للهجرة 3414 رجب// 39في 

 تهنكاالً له على حرابتفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم القاضي )عوف عبد الّرحمان( في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(  .221

 .للهجرة 3414 رجب// 39في وذلك  وليكون عبرةً لغيره من المرتدين،

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً سيطرة رئيسية للجيش والشرطة الصفوية في حي )سعد/ تلّعفر(  .224

 ةفيّسر هللاُ للبطل  اقتحام  السيطرة واالنغماس  بين عناصرها وتفجير سيّارته المفخخ، لطالما آذت  المسلمين كثيراً في المنطقة

هللاُ  ل  تقبّ ( عنصراً منهم وتدمير أجزاء كبيرة من السيطرة، فالحمُد هلل على توفيقه و31وسط جموعهم، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في ذلككان واالستشهادي في عداد الشهداء، أخانا 

وصل(، قبل مفرزة أمنية قرب )الجسر الّرابع/ الم استهداف وتصفية ضابطين  مجرمين  في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من .223

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في مما أدى لهالكهما، 

استهداف وتصفية عميل مجرم للحكومة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى  .226

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في لهالكه، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في شارع )بغداد/ الموصل(، وعلى إثرها أخلى المرتّدون  .227

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في النّقطة، 

سأل نبرشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  معسكر الغزالني للجيش والشرطة الصفوية في مدينة )الموصل(قصف  .228

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد

نّكاية نسأل هللا البرشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  (منطقة )المصايدالصفوية في الطوارئ لشرطة قصف مقر  .229

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في ، والتّسديد

، مما طةمتوسّ الالخفيفة وباألسلحة من ثكناتهم في قرية )الجرن/ حّمام العليل(  اقتحام مقر فوج الشرطة االتحادية الصفوية وعدد .232

 3414 /رجب/ 22 في وذلكأدى إلحراق المقر والثكنات وغنم أسلحتهم بعد فرارهم من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية، 

 .للهجرة

ما أدى لتدمير ، مطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام مقر فوج الشرطة االتحادية الصفوية في قرية )عين الجحش/ حّمام العليل(  .233

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلكالمقر وإحراق خمس عجالت لهم بعد فرارهم من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية، 

كنات ، مما أدى إلحراق الثطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة قرية )طسة/ حّمام العليل(  اقتحام عدد من ثكنات الشرطة الصفوية في .232

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلكبعد فرارهم من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية، 

ر وإحراق ق، مما أدى لتدمير المطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام مقر فوج الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الحضر(  .231

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلكعجالتهم بعد فرارهم من مواجهة جنود الدولة اإلسالمية، 

/ 22وذلك في ، (جهوني/ حّمام العليلتدمير آلية متخصصة بتفكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها في قرية ) .234

 .للهجرة 3414 رجب/

ى لهالك ، مما أد(عين الجحش/ حّمام العليلفي قرية )تفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية  .233

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في وإصابة من فيها، 

وذلك ا، من فيه تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )البوير/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة .236

 .للهجرة 3414 رجب// 23في 

/ 23لك في وذتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )الشبالي/ القيّارة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  .237

 .للهجرة 3414 رجب/

/ 23لك في وذعة عناصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )الصلبي/ القيّارة(، مما أدى لهالك أرب .238

 .للهجرة 3414 رجب/

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أثناء مرورها في نقطة تفتيش  .239

/ 23وذلك في للجيش الصفوي في قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما أدى لهالكه وإصابة عنصرين  من عناصر النّقطة بجروح، 

 .للهجرة 3414 رجب/
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/ 23في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم،  .222

 .للهجرة 3414 رجب/

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )الجمسة/ القيّارة(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .223

 .للهجرة 3414 رجب// 23

/ 23وذلك في استهداف نقطة حراسة للجيش الصفوي في قرية )العيثة/ الشرقاط( بصاروخ قاذفة، مما أدى إلحراق النقطة،  .222

 .للهجرة 3414 رجب/

 .للهجرة 3414 رجب// 23وذلك في إحراق ثالث عجالت "همر" للجيش الصفوي في قرية )العيثة/ الشرقاط(،  .221

األسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة العبور" غرب مدينة )الموصل(، مما أدى الهجوم ب .224

 .للهجرة 3414 رجب// 23وذلك في ( عنصراً منهم وتدمير عجلتي "همر"، 32لهالك )

(، مما أدى لهالك وإصابة الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية لمليشيا "سوات" الصفوية غرب مدينة )الموصل .223

 .للهجرة 3414 رجب// 23وذلك في عدد منهم، 

في  وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الشقق/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .226

 .للهجرة 3414 رجب// 23

ك في وذلصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الشقق/ المو .227

 .للهجرة 3414 رجب// 23

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته الّراجلة من قبل مفرزة أمنية في حي  .228

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في )الشرطة/ الموصل(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته، 

تفجير عبوة ناسفة على موكب محافظ نينوى الصفوي )أثيل النّجيفي( في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى إلعطاب  .229

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في عجلة وإصابة من فيها بجروح، 

لك في وذة عدد منهم، الهجوم باألسلحة الخفيفة على برج للجيش الصفوي في حي )التحرير/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصاب .212

 .للهجرة 3414 رجب// 22

تفجير عبوة ناسفة على موكب قائد شرطة نينوى الصفوي في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى لهالك أحد عناصر حمايته  .213

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في وإصابة ثالثة آخرين بجروح، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الصحة/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .212

 .للهجرة 3414 رجب// 22في 

استهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )موصل  .211

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في مما أدى إلصابته بجروح، الجديدة/ الموصل(، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الحاج علي/  .214

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في الشرقاط(، مما أدى إلصابته بجروح، 

وليكون عبرةً لغيره من  نكاالً له على حرابتهعد النّايف( جنوب مدينة )الموصل( إحراق مزرعة المرتّد المجرم المقّدم )ر .213

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في  المرتدين،

 دين،وليكون عبرةً لغيره من المرت نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في منطقة )اإلمام الغربي/ القيّارة(  .216

 .للهجرة 3414 رجب// 22وذلك في 

/ 21ذلك في والهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )الصلبي/ القيّارة(، مما أدى إلحراقها،  .217

 .للهجرة 3414 رجب/

استهداف مفّوض مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الحاج علي/  .218

 .للهجرة 3414 رجب// 21وذلك في ا أدى إلحراقها، الشرقاط(، مم

/ 21ي وذلك فتفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في قضاء )الشرقاط(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .219

 .للهجرة 3414 رجب/

و سيف/ نية في قرية )ألاستهداف وتصفية ضابط مجرم في األمن الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أم .242

 3414 رجب// 21وذلك في حّمام العليل(، مما أدى لهالكه وهالك عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية كان برفقته، 

 .للهجرة

تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الشك/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من  .243

 .للهجرة 3414 رجب// 21وذلك في فيها، 
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صل(، مما المو -الهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية على طريق )بادوش .242

 .للهجرة 3414 رجب// 21وذلك في أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

ذلك في وحي )النّّجار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوتين ناسفتين على دورية للشرطة الصفوية في  .241

 .للهجرة 3414 رجب// 21

، ديدنسأل هللا النّكاية والتّسقصف مقر سرية الجيش الصفوي غرب )البّعاج( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .244

 .للهجرة 3414 رجب// 21وذلك في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي قرب الحدود العراقية الشامية في قضاء )البّعاج(، مما أدى  .243

 .للهجرة 3414 رجب// 24وذلك في لهالك عنصرين  منهم وإصابة ثالثة آخرين  بجروح، 

قبل مفرزة أمنية في منطقة )المجموعة استهداف وتصفية ضابط مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من  .246

 .للهجرة 3414 رجب// 24وذلك في الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

/ 24وذلك في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .247

 .للهجرة 3414 رجب/

ة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )رجم حديد/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقط .248

 .للهجرة 3414 رجب// 24وذلك في بجروح بليغة، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "سوات" الصفوية في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من  .249

 .للهجرة 3414 رجب// 24وذلك في فيها، 

ذلك واستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالكه،  .232

 .للهجرة 3414 رجب// 24في 

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )نجمة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .233

 .للهجرة 3414 رجب// 24

الهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى إلصابة  .232

 .للهجرة 3414 رجب// 24وذلك في ثالثة عناصر منهم بجروح بليغة، 

من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/ حّمام  استهداف وتصفية المرتّد المجرم )سعد الركاد( قائد صحوة المالكي الصفوية .231

 .للهجرة 3414 رجب// 24وذلك في العليل(، مما أدى لهالكه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين منهم بجروٍح  .234

 .للهجرة 3414 رجب// 23وذلك في بليغة، 

 رجب// 23وذلك في اسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )الحود/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ن .233

 .للهجرة 3414

استهداف وتصفية المرتّد )عامر رّمانة( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش والشرطة االتحادية الصفوية بالسالح الحي من  .236

 .للهجرة 3414 رجب// 23وذلك في صل(، مما أدى لهالكه، قبل مفرزة أمنية في حي )التنك/ المو

تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )بليج/ بّعاج(، مما أدى لتدميرها وإصابة ثالثة عناصر  .237

 .للهجرة 3414 رجب// 23وذلك في منهم بجروح، 

استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في ناحية )العياضية(، مما أدى  .238

 .للهجرة 3414 رجب// 26وذلك في إلصابته بجروح بليغة، 

ذلك في وتفخيخ وتفجير برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )صناعة وادي عكاب/ الموصل(، مما أدى لتدميره بالكامل،  .239

 .للهجرة 3414 رجب// 26

/ 26وذلك في الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )بادوش(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .262

 .للهجرة 3414 رجب/

جير عبوة ناسفة على ما يسمى الكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفجرات في منطقة )المستشفى/ الموصل(، مما أدى إلصابة تف .263

 .للهجرة 3414 رجب// 26وذلك في عنصر منهم بجروح بليغة، 

ابة عنصر منهم وإصتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك  .262

 .للهجرة 3414 رجب// 26وذلك في آخر بجروح، 

، التّسديدنسأل هللا النّكاية وبرشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  (ناحية )حّمام العليلفي قصف مقر الجيش الصفوي  .261

 .للهجرة 3414 رجب// 26وذلك في 
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مقّدم في الجيش الصفوي بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة  استهداف المرتّد )عبد السليمان( وهو ضابط مجرم برتبة .264

 .للهجرة 3414 رجب// 26وذلك في أمنية في قرية )خدعان/ القيّارة(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

هالكه، ى لاستهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في قرية )الحديقة/ مخمور(، مما أد .263

 .للهجرة 3414 رجب// 26وذلك في 

استهداف أحد المتعهّدين  الذين يجهّزون  الجيش الصفوي بالمواد الغذائية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية  .266

 .للهجرة 3414 رجب// 26وذلك في في قضاء )الشرقاط(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه وقلع عينه جزاًء وفاقا، 

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/ القيّارة(،  .267

 .للهجرة 3414 رجب// 27وذلك في مما أدى لتدميرها ويُرّجُح هالكه، 

لشام؛ الصفوي لقتال أهلنا المسلمين في ااستهداف وتصفية أحد المتطّوعين الروافض فيما يسّمى بفوج "حماية السيدة زينب"  .268

 .للهجرة 3414 رجب// 27وذلك في من قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالكه، 

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في قرية )أبو فشكة/ الشورة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .269

 .للهجرة 3414 رجب// 27

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  (منطقة )الهرمات/ الموصلفي للجيش الصفوي  قصف "سيطرة الهرمات" .272

 .للهجرة 3414 رجب// 27وذلك في ، نسأل هللا النّكاية والتّسديد

ن فيها ها وإصابة متفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الجيش الصفوي في حي )المهندسين/ الموصل(، مما أدى إلعطاب .273

 .للهجرة 3414 رجب// 27وذلك في بجروح، 

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .272

 .للهجرة 3414 رجب// 27

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الثورة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .271

 .للهجرة 3414 رجب// 28في 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في  .274

 .للهجرة 3414 رجب// 28وذلك في ة(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته، ناحية )ربيع

استهداف وتصفية المرتّد )سلوان علي عجيل( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الخفيف من قبل مفرزة  .273

 .جرةلله 3414 رجب// 28وذلك في أمنية في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالكه، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .276

 .للهجرة 3414 رجب// 28في 

تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من  .277

 .للهجرة 3414 رجب// 28وذلك في  فيها،

استهداف وتصفية عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية  .278

 .للهجرة 3414 رجب// 28وذلك في )الزاوية/ القيّارة(، مما أدى لهالكه، 

ون عبرةً لغيره وليك نكاالً له على حرابته)زهيليلة/ القيّارة( تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة  .279

 .للهجرة 3414 رجب// 28وذلك في  من المرتدين،

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )اإلمام الغربي/ القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة  .282

 .للهجرة 3414 رجب// 28وذلك في آخرين  بجروح، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الحاج علي/  .283

 .للهجرة 3414 رجب// 29وذلك في الشرقاط(، مما أدى إلصابته بجروح، 

بة لهالك أربعة عناصر منهم وإصاتفجير عبوة ناسفة على ناقلة جنود للجيش الصفوي في قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى  .282

 .للهجرة 3414 رجب// 29وذلك في عشرة آخرين  بجروح، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى  .281

 .للهجرة 3414 رجب// 29وذلك في إلصابته بجروح، وعلى إثرها أعلن توبته، 

، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها (ناحية )زّمارفي تفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية  .284

 .للهجرة 3414 رجب// 29وذلك في األربعة، 

جروح، هم ب، مما أدى إلصابة عدد من(ناحية )زّمارفي تفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية  .283

 .للهجرة 3414 رجب// 29وذلك في 
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الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الحكنة/ زّمار(، مما أدى إلحراق عجلة وهالك وإصابة عدد  .286

 .للهجرة 3414 رجب// 29وذلك في منهم، 

استهداف ضابط مجرم برتبة رائد في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الغابات/  .287

 .للهجرة 3414 رجب// 29وذلك في الموصل(، مما أدى إلصابته بجروح وهالك اثنين من عناصر حمايته، 

وة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الغابات/ استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عب .288

 .للهجرة 3414 رجب// 29وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )وادي عكاب/ الموصل(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  .289

 .للهجرة 3414 رجب// 29وذلك في عناصرها الخمسة، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )سوق الصاغة/ الموصل(، مما أدى  .292

 .للهجرة 3414 رجب// 29وذلك في لهالكه، 

نت برشقة من قنابر الهاون وكا (قصف وكر لمحافظ نينوى الصفوي )أثيل النّجيفي( في منطقة )القرية السياحية/ الموصل .293

 .للهجرة 3414 رجب// 12وذلك في ، نسأل هللا النّكاية والتّسديدإلصابة مباشرة ا

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )القادسية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .292

 .للهجرة 3414 رجب// 12وذلك في 

للشرطة الصفوية في حي )الّرفاعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  تفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتين  راجلتين   .291

 .للهجرة 3414 رجب// 12وذلك في منهم، 

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )نجمة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .294

 .للهجرة 3414 رجب// 12

 
 للهجرة 4141شعبان 

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً مقّراً للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، فيّسر  هللاُ للبطل   .3

الوصول  لنقطة التفتيش الكائنة قُبيل المقر، فلّما استوقفه عناصُر الّنقطة بادر أخونا بتفجير سيّارته المفخخة عليهم، مما أدى 

 هللاُ  تقبّل  ( آخرين  بجروٍح متفاوتة وتدمير أجزاء من النّقطة، فالحمُد هلل على توفيقه و22ر منهم وإصابة )( عناص32لهالك )

 .للهجرة 3414 شعبان// 3في  ذلككان واالستشهاديَّ في جنّات النّعيم، 

يات الدولة اإلسالمية، وقد نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في عدد من أحياء الموصل والسيطرة على الشوارع ورفع را .2

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في استبشر المسلمون  في المنطقة بإخوانهم وأبنائهم المجاهدين وعلت  وجوه هم الفرحة، 

اقتحام عدد من نقاط التفتيش للشرطة االتحادية الصفوية باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في حي )التنك/ الموصل( بعد قطع الطرق  .1

المؤدية لها بالعبوات النّاسفة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وإحراق عجلة "همر" وإعطاب أخرى وتدمير ثالث نقاط، 

 .ةللهجر 3414 شعبان// 3وذلك في 

رها ، مما أدى إلحراقها بعد فرار عناصطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام ثكنة للشرطة الصفوية في حي )الّرفاعي/ الموصل(  .4

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في من مواجهة المجاهدين، 

/ الشرقاط قة )الخميساتالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة الخميسات" في منط .3

/ 3وذلك في األيسر(، مما أدى إلصابة خمسة عناصر منهم بجروح وإحراق عجلتين  لهم بعد غنم ما فيها من سالح وعتاد، 

 .للهجرة 3414 شعبان/

 على ثكنة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة الهجوم  .6

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في منهم، 

الهجوم بالسالح الحي على إحدى عجالت موكب مدير شرطة نينوى الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الكورنيش/  .7

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة الصفوية في قضاء )البّعاج(، مما أدى إلعطاب عجلتين  وإصابة عدد  .8

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في منهم، 

على دورية للجيش الصفوي في حي )الّرفاعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة الهجوم  .9

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في منهم، 
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الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على عدد من نقاط التفتيش للجيش الصفوي في منطقة )العبور(، مما أدى لهالك وإصابة  .32

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في العديد منهم، 

استهداف وتصفية قيادي بارز ومستشار في مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة  .33

 شعبان// 3وذلك في أمنية على الطريق الخارجي قرب منطقة )قرقوش(، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته، 

 .للهجرة 3414

صفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في حي )البكر/ الموصل(، استهداف وت .32

وعند تجّمع قطعان الجيش الصفوي على جيفة أخيهم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في 

ة عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى استهداف وتصفي .31

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في لهالكه، 

استهداف المرتّد المجرم )أسامة النّجيفي( رئيس البرلمان العراقي الشركي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية  .34

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في غابات/ الموصل(، ويقّدر هللا نجاته، في منطقة )ال

ك/ من قبل مفرزة أمنية في حي )التن استهداف وتصفية المرتّد )إحسان ياسين سبيلي( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي .33

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه وغنم سالحه، 

تفجير أربع عبوات ناسفة على دوريات للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الهرمات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .36

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في العديد منهم، 

ادث تمَّ حتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان ال .37

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لتدمير العجلة وهالك وإصابة عدد منهم، 

/ 3 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .38

 .للهجرة 3414 شعبان/

وة ناسفة على دورية الستخبارات الجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عب .39

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الصلبي/ القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  آخرين   .22

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في ذلكوبجروح بليغة، 

تفجير عبوة ناسفة كبيرة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )تّل الّرّمان/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .23

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية وسط ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح،  .22

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك

كاالً له ن في قرية )الجدعة/ القيّارة(هم أموال   ويبتّزون   يرّوعون المسلمين   تفخيخ وتفجير منزل أحد مجرمي قُطّاع الطرق الذين .21

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المجرمين، على حرابته

 رابتهنكاالً له على حتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة نقيب من سّجاني سجن بادوش في قضاء )الشرقاط/ األيسر(  .24

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتدين،

سأل نفي قضاء )البّعاج( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  "سيطرة الحامد" لجيش الصفوينقطة تفتيش لف قص .23

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد

قصف سيطرة الهرمات للجيش الصفوي في منطقة )الهرمات/ الموصل( برشقات من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة مما  .26

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في أدى لهالك وإصابة ستّة عناصر منهم، 

ية نسأل هللا النّكاقة قصف مقر فوج الطوارئ الصفوية في منطقة )السحاجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقي .27

 .للهجرة 3414 شعبان// 3وذلك في ، والتّسديد

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في حي  .28

 .للهجرة 3414 شعبان// 2وذلك في )العربي/ الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك أربعة من عناصر حمايته، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي  .29

 .للهجرة 3414 شعبان// 2وذلك في )العربي/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالكه وهالك اثنين من عناصر حمايته، 
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يادي في حزب "الدعوة" الصفوي بتفخيخ وتفجير منزله في منطقة )السالّمية(، مما استهداف المرتّد الّرافضي )سيّد كاظم( الق .12

أدى لتدميره وهالك اثنين من عناصر حمايته، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد التي هرعت لمكان الحادث، مما 

 .لهجرةل 3414 شعبان// 2في  ذلكأدى لتدمير عجلة للشرطة الصفوية وهالك من فيها، و

استهداف ضابط مجرم برتبة عقيد في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(، مما  .13

 .للهجرة 3414 شعبان// 2وذلك في أدى إلصابته بجروح، 

/ 2في  وذلك النّكاية والتّسديد، الهجوم بمختلف أنواع األسلحة على مقّرات الجيش الصفوي في منطقة )تل  الّرّمان(، نسأل هللا .12

 .للهجرة 3414 شعبان/

الهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر في القّوة الجّوية الصفوية من قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(، مما أدى  .11

 .للهجرة 3414 شعبان// 2وذلك في لهالك اثنين منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح متفاوتة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقاط تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .14

 .للهجرة 3414 شعبان// 2وذلك في منهم، 

 .رةللهج 3414/ شعبان/ 2 في وذلكفي قرية )الجدعة/ القيّارة(،  عصابات األسد النّصيريةل الوقودتهريب ل صهريج إحراق .13

سأل نبرشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  للجيش والشرطة الصفوية في مدينة )الموصل(قصف معسكر الغزالني  .16

 .للهجرة 3414 شعبان// 2وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد

ابة ك عنصر منهم وإصالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالباألسلحة الهجوم  .17

 .للهجرة 3414 شعبان// 2وذلك في اثنين آخرين  بجروح، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي بالقرب من )الجسر الّرابع/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .18

 .للهجرة 3414 شعبان// 2في 

/ 2ي ف ذلكالصفوية في حي )الضبّاط/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، و شرطةلل عجلةتفجير عبوة ناسفة على  .19

 .للهجرة 3414 شعبان/

 لكذالصفوية في منطقة )صناعة الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، و شرطةلل عجلةتفجير عبوة ناسفة على  .42

 .للهجرة 3414 شعبان// 2في 

/ شعبان/ 2 في وذلك"همر" للجيش الصفوي في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة .43

 .للهجرة 3414

/ 2 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .42

 .للهجرة 3414/ شعبان

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .41

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلك

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .44

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2

/ 2 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .43

 .للهجرة 3414/ شعبان

 وذلكها، في تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من .46

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .47

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في

 شعبان// 2وذلك في ك عنصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهال .48

 .للهجرة 3414

الموصل( قرب ناحية )القيّارة(، مما أدى إلصابة عنصرين   -تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية على طريق )بغداد .49

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكمنهم بجروح، 

/ 2في  ذلكالموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، ولجيش الصفوي في حي )الكرامة/ ل عجلةتفجير عبوة ناسفة على  .32

 .للهجرة 3414 شعبان/

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكمن فيها، 
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سّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفّجرات حاولت تفكيكها في منطقة )الساّلميّة(، تفجير عبوة ناسفة على دورية لما ي .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكمما أدى لهالك وتفكيك عنصرين  منهم، 

د يتفجير عبوة ناسفة كبيرة على دورية للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العد .31

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكمنهم، 

في  ذلكلجيش الصفوي في حي )الوحدة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، ول"همر"  عجلةتفجير عبوة ناسفة على  .34

 .للهجرة 3414 شعبان// 2

/ 2في  كذلمن فيها، و لجيش الصفوي في شارع )البيبسي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابةل عجلةتفجير عبوة ناسفة على  .33

 .للهجرة 3414 شعبان/

قصف مقر الفيلق الخامس للجيش الصفوي في منطقة )الساّلميّة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة وقد شوهدت   .36

 .للهجرة 3414 شعبان// 2وذلك في ، نسأل هللا النّكاية والتّسديد أعمدة الّدخان تتصاعد من المقر

المجرم )خالد الصباح( قائد صحوة الساّلميّة في منطقة )السالّمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة  قصف وكر المرتدّ  .37

 .للهجرة 3414 شعبان// 2وذلك في ، نسأل هللا النّكاية والتّسديد دقيقة مما أدى لهدم أجزاء من الوكر

)النّور/  في حي دوريته من قبل مفرزة أمنيةلى تفجير عبوة ناسفة عاستهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي ب .38

 .للهجرة 3414 شعبان// 1في  ذلكالموصل(، مما أدى لتدميرها وهالكه وأحد عناصر حمايته وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، و

يها، ففليفيل(، مما أدى لهالك وإصابة من  -ستخبارات الجيش الصفوي في طريق )الموصلال عجلةتفجير عبوة ناسفة على  .39

 .للهجرة 3414 شعبان// 1في  ذلكو

الثة عناصر فليفيل(، مما أدى لهالك ث -تفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية في طريق )الموصل .62

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلكمنهم، 

 لكذما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح، ولجيش الصفوي في حي )الضبّاط/ الموصل(، مل عجلةتفجير عبوة ناسفة على  .63

 .للهجرة 3414 شعبان// 1في 

سأل نفي ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  قصف مقر فوج التدخل السريع للجيش الصفوي .62

 .للهجرة 3414 شعبان// 1وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد

 شعبان// 1لك في وذآصفية/ الشورة(، فكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها في قرية )تدمير آلية متخصصة بت .61

 .للهجرة 3414

هم ، مما أدى لهالك وإصابة عدد منطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام سريّة للجيش الصفوية في منطقة )الحمدانية/ البّعاج(  .64

 .للهجرة 3414 شعبان// 1في  ذلكوإحراق السريّة، و

اقتحام نقطة حراسة للشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في قرية )صيته/ تل عبطة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .63

 .للهجرة 3414 شعبان// 4وذلك في منهم وفرار اآلخرين من مواجهة المجاهدين، 

قرية )إغزيل/ تل عبطة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد اقتحام نقطة حراسة للشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في  .66

 .للهجرة 3414 شعبان// 4وذلك في منهم وفرار اآلخرين وإحراق النّقطة، 

، لتّسديدنسأل هللا النّكاية وابصاروخ موّجه وكانت اإلصابة مباشرة  (قضاء )الشرقاطللجيش الصفوي في قصف نقطة تفتيش  .67

 .للهجرة 3414 شعبان// 4وذلك في 

موصل(، في تقاطع )الجسر الّرابع/ ال عليه من قبل مفرزة أمنيةتفجير عبوة ناسفة ستهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي با .68

 .للهجرة 3414 شعبان// 4في  ذلكمما أدى إلصابة بجروح، و

تفجير عبوة ناسفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروحٍ بليغة،  .69

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 4 في وذلك

/ 4 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .72

 .للهجرة 3414/ شعبان

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية في منطقة )زّمار(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  .73

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 4 في وذلكبجروح، 

/ 3 يف وذلك تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )إغزيل/ تل عبطة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، .72

 .للهجرة 3414/ شعبان

/ 3 في لكوذقضاء )الشرقاط/ األيسر(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها، في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .71

 .للهجرة 3414/ شعبان
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ينهم ضابط ستّة عناصر ب، مما أدى لهالك طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام ثالث سرايا للشرطة الصفوية في قضاء )البّعاج(  .74

 .للهجرة 3414 شعبان// 6في  ذلكوإصابة اثنين  آخرين  بجروح وإحراق عجلة وغنم أخرى مع أسلحتهم، و

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .73

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في

على ما يسّمى بخبير تفكيك متفّجرات في منطقة )الحي الصناعي/ الشرقاط(، مما أدى إلصابته بجروح  عبوة الصقةتفجير  .76

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في وذلكبليغة وبتر وتفكيك ساقه، 

شرقاط(، القضاء )في تفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل  عناصر مجرمين في األجهزة األمنية الصفوية من قبل مفرزة أمنية  .77

 .للهجرة 3414 شعبان// 6وذلك في مما أدى إلصابة أربعة منهم بجروح متفاوتة، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )الّرائد جاسم الملقّب بالسيّاف( بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كراج الشمال/  .78

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه، 

ستهداف وتصفية المرتّد المجرم )النّقيب ميّسر( بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية قرب نفق )الجسر الخامس/ الموصل(، مما ا .79

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في وذلكأدى لهالكه، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .82

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في

 فيّسر هللاُ  ،انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً دوريةً للجيش الصفوي في قرية )قبر ابن نايف/ القيّارة( .83

للبطل  االنغماس  بين قطعانهم وعجالتهم وتفجير  سيّارته المفّخخة وسط جموعهم، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير 

 .للهجرة 3414 شعبان// 7وذلك في االستشهادي في عداد الشهداء، أخانا هللاُ  تقبّل  عدد من عجالتهم، فالحمُد هلل على تصويبه و

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .82

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .81

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على سريّة للجيش الصفوي ُزرعت  لهم داخل مقر السريّة في حي )القدس/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية  .84

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلكوالتّسديد، 

 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )اإلخاء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .83

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .86

 .جرةلله 3414/ شعبان/ 7

/ 7 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )المثنى/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .87

 .للهجرة 3414/ شعبان

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .88

 .للهجرة 3414/ انشعب/ 7 في

تفجير عبوة ناسفة على ناقلة محّملة بعناصر في الجيش الصفوي في قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .89

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلكمنهم، 

 ذلكوة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي قرب قرية )وادي الكصب/ الشورة(، مما أدى إلعطابها وإصاب .92

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في

استهداف المرتّد المجرم )العقيد عبد طويبة( آمر فوج الشرطة الصفوية في الشورة بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل  .93

 .للهجرة 3414 شعبان// 7وذلك في مفرزة أمنية في ناحية )الشورة(، مما أدى إلصابة العجلة ويقّدر هللا نجاته، 

وذلك ، مما أدى لهالكه(، قرية )سويدان/ الشرقاطفي  أمنيةمن قبل مفرزة الشرطة الصفوية عنصر مجرم في وتصفية استهداف  .92

 .للهجرة 3414 شعبان// 7في 

تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )بير الحلو/ العوينات(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .91

 .للهجرة 3414/ عبانش/ 8 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على ناقلة محّملة بعناصر مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى  .94

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلكلتدميرها وهالك العديد منهم، 
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 فوية اجتمعوا في مركز انتخابي في حي )سومر/تفجير عبوتين  ناسفتين  على تجّمعين  لعناصر في الجيش والشرطة الص .93

مما أدى  ،الموصل( لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات الشركية ضمن االقتراع الخاص بوزارتي الداخلية والدفاع الصفويتين

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 8 في وذلكلهالك وإصابة العديد منهم، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .96

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في

 ذلكوالصفوية في حي )نابلس/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، للشرطة االتحادية تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة  .97

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في

الصفوية في منطقة )تل  الّرّمان/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة للشرطة االتحادية تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة  .98

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلكعدد منهم، 

 صابة عنصرين  منهمتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى إل .99

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلكبجروح، 

 حرابته نكاالً له علىتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة مقّدم في الجيش الصفوي في مدينة )الموصل( مما أدى لتدميره  .322

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتدين،

تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية مشتركة لعناصر مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية ومليشيا الشرطة االتحادية الصفوية  .323

 وذلكعلى الطريق الّرابط بين منطقتي )السيّد حمد والجرف(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 8 في

ر عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح تفجي .322

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلكبليغة، 

 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الجزائر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .321

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8

موصل(، في حي )العربي/ ال على دوريته من قبل مفرزة أمنيةتفجير عبوة ناسفة استهداف آمر فوج مجرم في الجيش الصفوي ب .324

 .للهجرة 3414 شعبان// 8في  ذلكمما أدى إلصابته وثالثة من عناصر حمايته بجروح، و

الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة لشرطة االتحادية استهداف وتصفية ضابط مجرم في ا .323

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلك)القوسيات/ الموصل(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته، 

 صل(،في حي )الكرامة/ المو على دوريته من قبل مفرزة أمنيةتفجير عبوة ناسفة استهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي ب .326

 .للهجرة 3414 شعبان// 8في  ذلكمما أدى إلصابته وأحد عناصر حمايته بجروح، و

الهجوم بالّرّمان اليدوي على  تجّمع لعناصر في الجيش الصفوي اجتمعوا في مركز انتخابي في حي )البكر/ الموصل( لإلدالء  .327

ة عناصر مما أدى لهالك ثالث، فاع الصفويتينبأصواتهم في االنتخابات الشركية ضمن االقتراع الخاص بوزارتي الداخلية والد

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 8 في وذلكمنهم، 

استهداف المرتّد المجرم )العقيد ماجد( آمر فوج في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة  .328

 .للهجرة 3414 شعبان// 8لك في وذأمنية في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابته بجروح، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .329

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في

ة أمنية وكبه من قبل مفرزاستهداف المرتّد المجرم )فالح الزيدان( عضو البرلمان العراقي الشركي بتفجير عبوة ناسفة على م .332

 .للهجرة 3414 شعبان// 8وذلك في جنوب مدينة )الموصل(، مما أدى إلصابة عدد من عناصر حمايته بجروح، 

 شعبان// 8 وذلك فيناحية )حّمام العليل(، آلية متخصصة بتفكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها في  إعطاب .333

 .للهجرة 3414

في منطقة )الحمدانية/ البّعاج(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  للجيش الصفويعلى مقر  طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة الهجوم  .332

 .للهجرة 3414 شعبان// 8في  ذلكمنهم، و

 لكذفي قضاء )البّعاج(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، و للجيش الصفويعلى مقر  طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة الهجوم  .331

 .للهجرة 3414 شعبان// 8في 

، تّسديدنسأل هللا النّكاية والفي قضاء )البّعاج( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  لجيش الصفويسريّة لقصف  .334

 .للهجرة 3414 شعبان// 8وذلك في 
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 النّكاية نسأل هللافي منطقة )الحمدانية/ البّعاج( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  لجيش الصفويسريّة لقصف  .333

 .للهجرة 3414 شعبان// 8وذلك في ، والتّسديد

( وكانت اإلصابة مباشرة 82في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر هاون ) قصف مقر فوج التدخل السريع للجيش الصفوي .336

 .للهجرة 3414 شعبان// 8وذلك في ، نّكاية والتّسديدنسأل هللا ال

( وكانت اإلصابة مباشرة 322في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر هاون ) قصف مقر فوج التدخل السريع للجيش الصفوي .337

 .للهجرة 3414 شعبان// 8وذلك في ، نسأل هللا النّكاية والتّسديد

 النّكاية نسأل هللااحية )الشورة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة الصفوي في نلجيش قصف "سيطرة الشورة" ل .338

 .للهجرة 3414 شعبان// 8وذلك في ، والتّسديد

الموصل( قرب ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة  -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على طريق )بغداد .339

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلكمن فيها، 

حيم المرتّد المجرم )عبد الرّ الكفر والحرابة  رؤوسخبيثاً من  رأساً انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً  .322

 وقد كان المخطّطُ أن يقتحم  االستشهادي  ، الشّمري( أحد أعضاء مجلس محافظة نينوى الصفوي الذي أوغل في عمالته للصفويين

المجرم أثناء تواجده فيه في قرية )أبو خشب/ سنجار( والذي أحاط ه بتحصيناٍت شديدٍة وأعداٍد كبيرٍة من حرس ودوريات منزل  

، مما عليهم سيّارت ه المفّخخةالبطُل ، ففّجر  إحدى نقاط الحماية قُبيل وصوله لعقر دار الشّمريه ولكن قّدر هللاُ أن تستوقف  الحماية؛ 

، فالحمُد هلل الحماية وإحراق وإعطاب سبعة عجالت عسكرية وتدمير أجزاء كبيرة من المنزلعناصر  من ثالثةصابة إلأدى 

، وما كانت هذه هي الضربةُ األخيرةُ فقابُل األيام  أشد  على الصفويين  من ماضيها على تقديره وتقبّل  هللاُ أخانا في جنّات النعيم

 .جرةلله 3414 شعبان// 9ذلك في كان وبإذن هللا، 

س الشيخ يونالمجرم  ) المرتدَّ  والُعهر   الكفر   مستهدفاً رأساً خبيثاً من رؤوس   النّاسف   ه  نطلق  فارس  من فرسان  الشهادة  بحزام  ا .323

ر ، فظفوالعميل المقّرب لحزب "الدعوة" الصفوي والمشهور بحفالت الدعارة المصّورة رئيس كتلة العراق الموحد( الرماح

هوهو محاطاً بحّراسه   ط قضاء )الحضر(وساألسُد بفريسته  ه النّاسف  ف، وأتباع   يّسر هللا تعالى للبطل  االنغماس  فيهم وتفجير  حزام 

أتين  الّديّوث  هللاُ  ليُهلك  م ه  وسط  جمع   ، فالحمُد بجروٍح بليغةويُصيب  ثالثةً آخرين  حمايته  وأربعةً من عناصر   على يديه المتوض 

ه  هلل الذي  س   .للهجرة 3414 شعبان// 9ذلك في كان وعداد  الشهداء، في  الطاهر  وتقبّل هللاُ أخانا طهّر  األرض  من رج 

 ،الشامية في قضاء )البّعاج( -لجيش الصفوي في الحدود العراقيةانصب عبوة ناسفة "ضغط" في طريق مخّصص لدوريات  .322

 .للهجرة 3414 شعبان// 9وذلك في ، نسأل هللا النّكاية والتّسديد

اقتحام نقاط حراسة للشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في قرية )مريقة/ تل عبطة(، مما أدى إلحراق ثالث نقاط  .321

 .للهجرة 3414 شعبان// 9وذلك في بعد فرار عناصرها من مواجهة المجاهدين، 

هرة/ ة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )زاستهداف ضابط مجرم في الشرطة الصفوية برتبة عقيد بتفجير عبوة ناسف .324

 .للهجرة 3414 شعبان// 9وذلك في الشورة(، مما أدى إلصابة العجلة بأضرار، 

على دورية للجيش الصفوي في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين  .323

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في وذلكمنهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية قرب قرية )مريقة/ تل عبطة(، مما أدى لتدميرها وإصابة عنصرين  منهم  .326

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في وذلكبجروٍح بليغة، 

ى لتدمير دتفجير عبوة ناسفة كبيرة على دورية للجيش الصفوي قرب تقاطع الجسر الّرابع في حي )البعث/ الموصل(، مما أ .327

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في وذلكعجلة لهم وهالك أربعة عناصر منهم بينهم مالزم أّول وإصابة عنصر آخر بجروح، 

 ذلكوعلى دورية للجيش الصفوي في قرية )حالوة/ المحلّبية(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  ناسفتين   تفجير عبوتين   .328

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في

بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )مخازن الكرامة/ الموصل(، مما  هداف عنصر مجرم في الجيش الصفوياست .329

 .للهجرة 3414 شعبان// 9وذلك في أدى إلصابته بجروح، 

إلحراق ى ، مما أدطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام عدد من نقاط التقتيش للشرطة الصفوية قرب قرية )إغزيل/ تل عبطة(  .312

 .للهجرة 3414 شعبان// 32في  ذلكأربع نقاط تفتيش بعد فرار عناصرها من مواجهة المجاهدين، و

اقتحمت  منزله باألسلحة الخفيفة في منطقة )الساّلميّة(  استهداف آمر فوج في الشرطة االتحادية الصفوية من قبل مفرزة أمنية .313

 .للهجرة 3414 شعبان// 32في  ذلكبجروح بليغة، ووقامت بتفخيخ وتفجير منزله، مما أدى إلصابته 

قصف مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )الساّلميّة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة مما أدى إلصابة ثالثة  .312

 .للهجرة 3414 شعبان// 32وذلك في ضبّاط بجروٍح بليغة نسأل هللا أن يعّجل بهالكهم، 



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
95 

 

على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  تفجير عبوتين  ناسفتين   .311

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلك

/ 32 يف وذلك(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم، ربيعة)مدخل ناحية الصفوية عند  شرطةلتفجير عبوة ناسفة على دورية ل .314

 .للهجرة 3414/ شعبان

/ شعبان/ 32 في وذلكعبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )العوينات(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير .313

 .للهجرة 3414

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )البكر/ الشورة(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .316

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .317

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في

بغداد(،  -استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في طريق )القيّارة .318

ُح هالكه،  مما أدى  .للهجرة 3414 شعبان// 33وذلك في لتدميرها ويُرجَّ

/ شعبان/ 33 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الشبالي/ الشرقاط(، مما أدى إلعطابها،  .319

 .للهجرة 3414

دى نية في قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما أاستهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أم .342

 .للهجرة 3414 شعبان// 33وذلك في إلصابته بجروح، 

/ 33 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )النّعناعة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .343

 .للهجرة 3414/ شعبان

استهداف وتصفية ضابط مجرم في مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية بتفجير عبوة ناسفة موّجهة على دوريته من قبل مفرزة  .342

 شعبان// 33وذلك في أمنية بالقرب من شركة )عين الجحش/ حّمام العليل(، مما أدى لهالكه وهالك أربعة من عناصر حمايته، 

 .للهجرة 3414

سأل نفي ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  السريع للجيش الصفوي قصف مقر فوج التدخل .341

 .للهجرة 3414 شعبان// 33وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد

/ 33 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .344

 .للهجرة 3414/ شعبان

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في قرية )الجرن/ المحلّبية(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .343

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في

أشالء  هم علىتفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتي "همر" للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، وعند تجّمع قطعان .346

 ذلكوهلكاهم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوتين  ناسفتين  أخرتين  ُزرعتا لهم في مكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في

 ذلكومنهم،  تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد .347

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )القادسية الثانية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .348

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )المحاربين/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  .349

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلكبجروح، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )المصارف/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .332

 .للهجرة 3414/ شعبان /33 في

 كوذلتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .333

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في

 وذلك، اتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )حي عدن والبكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيه .332

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في

 في ذلكوتفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية راجلة للجيش الصفوي في مدينة )الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .331

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
96 

 

الصفوية في منطقة )رجم حديد/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، االتحادية تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة  .334

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلك

تفجير أربع عبوات ناسفة على دورية للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم  .333

 .للهجرة 3414/ بانشع/ 33 في وذلك"الهمر" وهالك وإصابة العديد منهم، 

تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية على طريق )طريبيج/ الموصل(، مما أدى لتدمير عجلة  .336

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلكوإعطاب أخرى وهالك وإصابة العديد منهم، 

تفجير عبوة ناسفة "صوتية" على وكر مختار قرية )كفروك/ فلفيل( وهو مصدر استخباري مجرم لمليشيا "البيشمركة" الكردية  .337

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلكالعلمانية، 

لموصل(، في منطقة )القوسيّات/ ا عبوة ناسفةبتفجير  النّفطتهريب لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية ل صهريج إعطاب .338

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلك

أل هللا نسفي قرية )الخّرار/ حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  لجيش الصفويسريّة اقصف مقر  .339

 .للهجرة 3414 شعبان// 32وذلك في ، النّكاية والتّسديد

سأل نفي ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  ش الصفويقصف مقر فوج التدخل السريع للجي .362

 .للهجرة 3414 شعبان// 32وذلك في ، هللا النّكاية والتّسديد

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .363

 .للهجرة 3414/ شعبان /32 في

/ شعبان/ 32 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .362

 .للهجرة 3414

 .للهجرة 3414 شعبان// 32وذلك في تفخيخ وتفجير ثكنتين  للشرطة الصفوية وإحراق أخرى في شارع )النّفط/ البّعاج(،  .361

هللا النّكاية  نسألفي شارع )النّفط/ البّعاج(،  والصفويوالشرطة لجيش انصب عبوة ناسفة "ضغط" في طريق مخّصص لدوريات  .364

 .للهجرة 3414 شعبان// 32وذلك في ، والتّسديد

حالوة/ قة )في غزوٍة موفّقة؛ انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً مقر سرية الجيش الصفوي في منط .363

المحلّبية(، فيّسر  هللاُ للبطل  اقتحام  المقر وتفجير  سيّارته المفّخخة وسطه، مما أدى لتدمير المقر وتدمير ثالث عجالت "همر" 

وهالك وإصابة العديد منهم، أعقبها الهجوم على من تبقّى في المقر باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وتفجير أربعة عبوات ناسفة 

 أخانا هللاُ  تقبّل  ات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم وبينهم ضابط برتبة نقيب، فالحمُد هلل على تسديده وعلى دوري

 .للهجرة 3414 شعبان// 31في  ذلككان واالستشهاديَّ في عداد الشهداء وجزا هللاُ من شارك في الغزوة خير الجزاء، 

من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(،  بالسالح الحياستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي  .366

 .للهجرة 3414 شعبان// 31وذلك في مما أدى لهالكه، 

استهداف أحد عمالء الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى  .367

 .للهجرة 3414 شعبان// 31وذلك في إلحراقها وإصابته بجروح، 

استهداف قائد صحوة قضاء الشرقاط الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما  .368

 .للهجرة 3414 شعبان// 31وذلك في أدى إلحراقها وإصابته بجروٍح بليغة، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلحراقها وإصابة أربعة عناصر منهم  .369

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 31 في وذلكبجروٍح متفاوتة، 

نهم وإصابة م تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر .372

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 31 في وذلكثالثة آخرين  بجروح، 

 .للهجرة 3414 شعبان// 31وذلك في تفخيخ وتفجير مركز وثكنة للشرطة الصفوية في شارع )النّفط/ البّعاج(،  .373

 صابة آخرتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )ربيعة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإ .372

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 34 في وذلكبجروح، 

الصفوية في حي )تّموز/ الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا االتحادية قصف مقر للشرطة  .371

 .للهجرة 3414 شعبان// 34وذلك في النّكاية والتّسديد، 

لهالك  ، مما أدىطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام عدد من نقاط التقتيش للشرطة الصفوية في قرية )إغزيل/ تل عبطة(  .374

 .للهجرة 3414 شعبان// 34في  ذلكوإصابة عدد منهم وإحراق أربع نقاط تفتيش لهم، و
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هم اإلمام/ القيّارة(، مما أدى إلصابة عنصر مناقتحام نقاط تفتيش للشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في قرية ) .373

 .للهجرة 3414 شعبان// 34وذلك في بجروح وفرار اآلخرين من مواجهة المجاهدين، 

/ 34في  ذلكالصفوية في قرية )إغزيل/ تل عبطة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، و شرطةلل عجلةتفجير عبوة ناسفة على  .376

 .للهجرة 3414 شعبان/

وتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي قرب بّوابة )الشام/ الموصل(، أعقبها الهجوم عليهم باألسلحة الخفيفة تفجير عب .377

 .للهجرة 3414 شعبان// 33في  ذلكوالمتوّسطة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، و

 في كوذلى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )القدس/ الموصل(، مما أد .378

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد استخبارات في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة كبيرة على دوريته من قبل مفرزة  .379

في  ذلكآخر بجروح، و أمنية عند مدخل حي )البريد/ الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته وإصابة عدد

 .للهجرة 3414 شعبان// 33

استهداف ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في شارع )المستشفى/  .382

 .للهجرة 3414 شعبان// 33وذلك في الموصل(، مما أدى إلصابته بجروح، 

صيته/ قرية ) أمنية مفرزة قبل من ر استخباري مجرم للجيش الصفويالمرتد )يوسف علي محمد( وهو مصد وتصفية استهداف .383

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلك ،تل عبطة(، مما أدى لهالكه

في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  للجيش الصفويعلى برجي مراقبة  طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة الهجوم  .382

 .للهجرة 3414 شعبان// 33في  ذلكعدد منهم، و

الصفوية في منطقة )رجم حديد/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد االتحادية الخفيفة على دورية للشرطة باألسلحة الهجوم  .381

 .للهجرة 3414 شعبان// 33وذلك في منهم، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم في مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية من قبل مفرزة أمنية في حي )البلديات/  .384

 .للهجرة 3414 شعبان// 36وذلك في الموصل(، مما أدى لهالكه، 

ي (، وذلك فوصلحي )اإلصالح الّزراعي/ الممن قبل مفرزة قنص في الجيش الصفوي عنصر مجرم في وتصفية استهداف  .383

 .للهجرة 3414 شعبان// 36

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في دورة )المستشفى/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .386

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 36 في وذلك

 في ذلكوبها وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى إلعطا .387

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 36

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الحمدانية/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة عناصرها األربعة  .388

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 36 في وذلكبجروح، 

 لكذفي منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى إلصابة عدد منهم، و للجيش الصفويالخفيفة على نقطة تفتيش باألسلحة الهجوم  .389

 .للهجرة 3414 شعبان// 36في 

الصفوية في حي )اآلبار/ الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا االتحادية قصف مقر للشرطة  .392

 .للهجرة 3414 شعبان// 36وذلك في النّكاية والتّسديد، 

 في ذلكوناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  تفجير عبوة .393

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 36

استهداف المرتد )محمد العابد( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الشورة(،  .392

 .للهجرة 3414 شعبان// 36وذلك في بليغة،  مما أدى إلصابته بجروحٍ 

لفرار  ، مما أدىطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام عدد من مقّرات الشرطة الصفوية قرب مفرق الحضر في قضاء )الحضر(  .391

 3414 شعبان// 37في  ذلكعناصرها من مواجهة المجاهدين وتفخيخها وتفجيرها بعد غنم ما فيها من أسلحة ومعّدات، و

 .للهجرة

/ 37 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قضاء )الحضر(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين  منهم،  .394

 .للهجرة 3414/ شعبان

استهداف ضابط مجرم برتبة عقيد في الحكومة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الصحة/ الموصل(، مما  .393

 .للهجرة 3414 شعبان// 37وذلك في جروح بليغة، أدى إلصابته ب
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 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية في منطقة )زّمار(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .396

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 37 في

 -لصفوية وكراً لهم في منطقة )قصر المطرانتفجير عبوة ناسفة على محل لبيع الخمور يتّخذه عناصر في الجيش والشرطة ا .397

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 37 في وذلكالدّواسة/ الموصل(، مما أدى لتدميره وهالك عدد منهم، 

 لغيره من وليكون عبرةً  نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في قرية )لّزاكة/ بادوش(  .398

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 37 في وذلك المرتدين،

استهداف مقر الحزب "الديمقراطي الكردستاني العلماني" ونقطة حراسة مليشيا "البيشمركة" المكلّفة بحمايته بتفجير سيّارة  .399

/ 38في  ذلكمفّخخة مركونة في حي )التأميم/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح، و

 .للهجرة 3414 شعبان/

استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )كنعوص/ الشرقاط  .222

 .للهجرة 3414 شعبان// 38وذلك في األيسر(، مما أدى لهالكه، 

أليسر(، الشرقاط/ ااستهداف ضابط مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قضاء ) .223

 .للهجرة 3414 شعبان// 38وذلك في مما أدى إلصابته وأحد عناصر حمايته بجروح، 

ة بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الموصل(، ، مما الصفوي استهداف ضابط مجرم في الشرطة .222

 .للهجرة 3414 عبان/ش/ 38وذلك في أدى إلصابته وأربعة من عناصر حمايته بجروٍح، 

تفجير عبوة ناسفة على وكر خبيث للخمر والميسر يرتاده ويجتمع فيه عناصر جيش الّدّجال في منطقة )بعشيقة/ الموصل(، مما  .221

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38 في وذلكأدى إلصابة عدد منهم بجروح، 

/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، في حي )الجامعة للجيش الصفويالخفيفة على برج مراقبة باألسلحة الهجوم  .224

 .للهجرة 3414 شعبان// 38في  ذلكو

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية قرب قرية )وادي الكصب/ الشورة(، مما أدى لتدميرها وهالك  .223

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38 في وذلكمن فيها، 

 ونفّذت (قرية )خدعان/ القيّارة في ماأسرته أمنية مفرزة قبل من والنّفاق الرّدة صحوة في ين  مجرم ين  عنصر وتصفية استهداف .226

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 39 في وذلك ،مافيه هللا حكم

الموصل(، مما أدى النقالب عجلة لهم وهالك وإصابة  -تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية على طريق )بغداد .227

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 39 في وذلكعدد منهم، 

استهداف عضو مجرم في حزب "الدعوة" الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )شقق الخضراء/ الموصل(،  .228

ُح هالُكه،   .للهجرة 3414 شعبان// 22وذلك في ويُرجَّ

 في وذلك( قرب قرية )البشمانة/ الشورة، الموصل -على طريق )بغداد الوقود للحكومة الصفويةتهريب ل صهريجين   إعطاب .229

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22

في منطقة )الهرمات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  للجيش الصفويعلى ثكنة  طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة الهجوم  .232

 .للهجرة 3414 شعبان// 22في  ذلكمنهم، و

في حي )السماح/ الموصل(، مما أدى  ة كاتمة من قبل مفرزة أمنيةاستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بأسلح .233

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في وذلك لهالكه،

/ شعبان/ 22 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )اإلحيمر/ الساّلمية(، مما أدى إلعطابها  .232

 .للهجرة 3414

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالهجوم على عجلته باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )اإلمام الغربي/  .231

 .للهجرة 3414 شعبان// 22وذلك في القيّارة(، مما أدى إلعطابها، 

ة اء )الشرقاط(، مما أدى إلصابتفجير عبوة الصقة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق ُزرعت لهم داخل نقطتهم في قض .234

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في وذلكأربعة عناصر منهم بجروٍح بليغة، 

الخفيفة والمتوّسطة على مقر لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )السلطان عبد هللا/ الشرقاط( وتفجير عبوة ناسفة باألسلحة الهجوم  .233

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلكخرين  بجروٍح بليغة، عليهم، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة آ

/ القيّارة(، في قرية )اإلمام الغربي استهداف وتصفية عنصر مجرم في الحمايات الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية .236

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلك مما أدى لهالكه،
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ر(، في قرية )أم  عظام/ الحض الصفوي لقضاء الحضر من قبل مفرزة أمنية استهداف وتصفية عضو مجرم في المجلس البلدي .237

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلك مما أدى لهالكه،

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الخميسات/ الشرقاط  .238

 .للهجرة 3414 شعبان// 23وذلك في صحوة كان برفقته بجروح، األيسر(، مما أدى إلصابته وعنصر 

ي حي )الجامعة/ ف استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية .239

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلك الموصل(، مما أدى لهالكه،

لصفوي بتفجير عبوتين ناسفتين عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الساّلمية(، استهداف عضو مجرم في حزب "الدعوة" ا .222

 .للهجرة 3414 شعبان// 23وذلك في ويقّدر هللا نجاته، 

في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى إلعطاب عجلتين  وإصابة عدد  للجيش الصفويالخفيفة على نقطة تفتيش باألسلحة الهجوم  .223

 .للهجرة 3414 شعبان// 23في  ذلكمنهم بجروح، و

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية على الخط اإلستراتيجي في منطقة )الجزيرة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم  .222

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في وذلكوإصابة آخر بجروح، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )االنتصار/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .221

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .224

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروٍح  .223

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في وذلكبليغة، 

 منيةأ استهداف وتصفية المرتّد )أحمد سليمان( وهو مصدر استخباري مجرم للحكومة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة .226

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في وذلك في قرية )الزاوية/ القيّارة(، مما أدى لهالكه،

 ،لضبّاٍط في الجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل( كبيراً  تجّمعاً مستهدفاً  النّاسف   ه  نطلق  فارس  من فرسان  الشهادة  بحزام  ا .227

ه النّاسف   هللاُ  يّسر  ف مما أدى لهالك ضابط برتبة نقيب وإصابة خمسة ضبّاط  عليهم،تعالى للبطل  االنغماس  فيهم وتفجير  حزام 

لى عفالحمُد هلل عالوةً على هالك وإصابة عدد من عناصر حماياتهم، ، آخرين  )بُرتب: رائد ونقيب ومالزم أّول( بجروٍح بليغة

 .للهجرة 3414 شعبان// 21ذلك في كان وعليّين، في  ادياالستشهوتقبّل هللاُ أخانا تسديده 

باسم "الدولة اإلسالمية"؛ بالسالح الحي  همأموال   ويبتّزون   يرّوعون المسلمين   استهداف وتصفية أحد مجرمي قُطّاع الط رق الذين .228

 ذلكوُن تصفيت ه الستدراج عصابته، ولم يُذكر  اسُم المجرم وال مكا في مدينة )الموصل(، مما أدى لهالكه، من قبل مفرزة أمنية

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21 في

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )القوسيّات/ الموصل(، مما أدى إلعطاب عجلة لهم، وعند  .229

/ شعبان/ 21 في وذلكتجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى إلصابة عدد منهم، 

 .للهجرة 3414

/ 21 يف وذلكلى عجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة ع .212

 .للهجرة 3414/ شعبان

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )الحضر(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها الثالثة،  .213

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21 في

 في ذلكوسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة نا .212

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21

 استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريتة من قبل مفرزة أمنية .211

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 24 في وذلك صل(، مما أدى لهالكه وهالك سائقه،في منطقة )اليابسات/ المو

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )عصام أحمد( أحد عناصر حماية الصفوي المخنّث )عّمار الحكيم( بتفجير عبوة الصقة على  .214

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 24 في وذلك في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى لهالكه، عجلته من قبل مفرزة أمنية

استهداف عضو مجرم في حزب "الدعوة" الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )وادي  .213

 .للهجرة 3414 شعبان// 24وذلك في حجر/ الموصل(، مما أدى إلصابته بجروح، 

في سايدين )النّعيمي/ الموصل(، مما أدى إلحراق عجلة وإصابة عدد  للجيش الصفويالخفيفة على دورية باألسلحة الهجوم  .216

 .للهجرة 3414 شعبان// 24في  ذلكمنهم بجروح، و
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تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .217

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 24 في وذلكعدد منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )حّجي أمين/ البّعاج(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين   .218

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 24 في وذلكمنهم وإصابة آخر بجروح، 

 وذلك، طقةالمنمما أدى لشل حركتهم في في قضاء )الحضر(، الذي يستخدمه الجيش الصفوي  "الحشاش"تفخيخ وتفجير جسر  .219

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 24 في

/ 24 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )الحضر(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .242

 .للهجرة 3414/ شعبان

ن  منهم أدى إلصابة اثنيتفجير عبوة ناسفة على تجّمع لعناصر في الشرطة الصفوية في قرية )اإلمام الغربي/ القيّارة(، مما  .243

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 24 في وذلك بجروح،

أل هللا نسفي قرية )الخّرار/ حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  لجيش الصفويسريّة اقصف مقر  .242

 .للهجرة 3414 شعبان// 24وذلك في ، النّكاية والتّسديد

يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفّجرات حاولت تفكيكها في قرية )أبو وانا/  تفجير عبوة ناسفة على دورية لما .241

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلكالجزيرة(، مما أدى لهالك وتفكيك خبير منهم برتبة مالزم، 

تفجير عبوة ناسفة على ناقلة محّملة بعناصر في الجيش الصفوي في منطقة )العوينات/ الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .244

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلكمنهم، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على ناقلة محّملة بعناصر في الجيش الصفوي في ناحية )ربيعة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .243

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )العوينات/ الجزيرة(، مما أدى لهالك ستّة عناصر منهم  .246

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلكوإصابة ضابط الدورية برتبة نقيب بجروٍح بليغة وبتر ساقه، 

في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  للجيش الصفويطة على مقر الخفيفة والمتوسّ باألسلحة الهجوم  .247

 .للهجرة 3414 شعبان// 23في  ذلكمنهم، و

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )القاهرة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .248

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحميرة/ الجزيرة(، مما أدى لهالك خمسة عناصر منهم،  .249

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحميرة/ الجزيرة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .232

 .للهجرة 3414/ شعبان /23 في وذلك

، اية والتّسديدنسأل هللا النّكفي قرية )الجدعة/ القيّارة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  لجيش الصفويلقصف مقر  .233

 .للهجرة 3414 شعبان// 23وذلك في 

ي ف لحي من قبل مفرزة أمنيةاستهداف وتصفية المرتّد المجرم )حمودي حسين حسن( أحد عمالء الحكومة الصفوية بالسالح ا .232

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلك قرية )الشويرات/ الشورة(، مما أدى لهالكه،

تفجير عبوة ناسفة على دورية لما يسّمى بالفرقة الذهبية المرتبطة بالطاغوت المالكي في قضاء )الشرقاط(، مما أدى لهالك  .231

 .رةللهج 3414/ شعبان/ 23 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في قرية )مخزكة/ تل عبطة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .234

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في

/ 23 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الخربة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .233

 .للهجرة 3414/ شعبان

لفرار عناصرها  ، مما أدىطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(  .236

 .للهجرة 3414 شعبان// 26في  ذلكمن مواجهة المجاهدين وغنم سالحهم، و

بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة  همأموال   يبتّزون  و يرّوعون المسلمين   استهداف أحد مجرمي قُطّاع الط رق الذين .237

ُح هالُكه، أمنية  .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في وذلك في قرية )جحلة/ القيّارة(، مما أدى إلحراقها ويُرجَّ

هم بجروح، نتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الخميسات/ الشرقاط األيسر(، مما إلصابة عنصرين  م .238

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في وذلك
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 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في شارع )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .239

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26

/ 26 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .262

 .للهجرة 3414/ شعبان

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كوكجلي/ الموصل(،  .263

ُح هالُكه،   .للهجرة 3414 شعبان// 26وذلك في ويُرجَّ

 في منطقة )الهرمات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة للجيش الصفويعلى نقطة تفتيش  طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة الهجوم  .262

 .للهجرة 3414 شعبان// 26في  ذلكعدد منهم، و

ها وهالك عنصرين  منهم وإصابة تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )البّعاج(، مما أدى لتدمير .261

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في وذلكآخر بجروح، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الصناعة القديمة/  .264

 .للهجرة 3414 شعبان// 27وذلك في الموصل(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

ي حي )التأميم/ ف استهداف وتصفية ضابط مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية .263

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27 في وذلك الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالكه،

ي منطقة ف قبل مفرزة أمنية استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته "الهمر" من .266

 3414/ شعبان/ 27 في وذلك )النّبي يونس/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالكه وهالك عنصرين  من عناصر حمايته،

 .للهجرة

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )النّبي يونس/ الموصل(،  .267

 .للهجرة 3414 شعبان// 27وذلك في بته بجروٍح بليغة، مما أدى إلصا

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .268

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27

رة(، في قرية )خدعان/ القيّا أمنيةاستهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للحكومة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة  .269

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27 في وذلك مما أدى لهالكه،

 في وذلك في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى لهالكه، استهداف وتصفية أحد عمالء الحكومة الصفوية من قبل مفرزة أمنية .272

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27

ة الصفوية على الخط اإلستراتيجي في منطقة )الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للشرط .273

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28 في وذلكمن فيها، 

ره من وليكون عبرةً لغي نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل أحد عمالء الحكومة الصفوية في قرية )الحميرة/ النّمرود(  .272

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 28 في وذلك المرتدين،

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك،  .271

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28 في وذلك

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك،  .274

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28 في وذلك

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .273

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28

استهداف عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة ناسفة موّجهة عليه في قرية )الخميسات/ الشرقاط األيسر(، مما  .276

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28 في وذلكأدى إلصابته بجروح، 

 وذلك الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي قرب تقاطع )الجسر الّرابع/  .277

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28 في

 لكذفي حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، و للجيش الصفويالخفيفة على نقطة تفتيش باألسلحة الهجوم  .278

 .للهجرة 3414 شعبان// 28في 

 في وذلكحي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في .279

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28
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استهداف وتصفية المرتّد المجرم )قحطان سامي( المتحّدث الّرسمي باسم مجلس محافظة نينوى الصفوي بالسالح الحي من قبل  .282

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 29 في وذلك لهالكه،في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى  مفرزة أمنية

تموز/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  37ة في حي )الصفوي الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطةباألسلحة الهجوم  .283

 .للهجرة 3414 شعبان// 29في  ذلكو

 ذلكوى لهالك خمسة عناصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أد .282

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 29 في

/ 29 في وذلكة في مدينة )الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، الصفوياالتحادية  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة .281

 .للهجرة 3414/ شعبان

ه من وليكون عبرةً لغير نكاالً له على حرابتهيل( تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )العقيد فوزي( في ناحية )حّمام العل .284

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 29 في وذلك المرتدين،

ارة(، مما في قرية )خدعان/ القيّ  استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية .283

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 29 في وذلك أدى لهالكه،

ي ف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دوريته من قبل مفرزة أمنية استهداف .286

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 12 في وذلك ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالكه وهالك أربعة من عناصر حمايته،

للحكومة الصفوية وفي ذات الوقت هو من قُطّاع استهداف وتصفية المرتّد )صالح العاصي( وهو مصدر استخباري مجرم  .287

 لكوذ في قرية )إسمير/ تل عبطة(، مما أدى لهالكه، ؛ من قبل مفرزة أمنيةهمأموال   ويبتّزون   يرّوعون المسلمين   الط رق الذين

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 12 في

 ذلكوعطابها وإصابة عنصرين  منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قضاء )الحضر(، مما أدى إل .288

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 12 في

ر في  .289 ض   مقرَّ الفوج  العاشر  للجيش  الصفوي  الكائن  عند  مفرق  الح 
انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة  مستهدفاً

هم فيّسر هللاُ للبطل  تخطّي كل  التحصينات  والحواجز  ، قضاء )الحضر( األمنية  واقتحام  المقر، فلّما حلَّ بساحت هم وتوّسط  جموع 

ر  سيّارت ه المفّخخة عليهم، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير المقر وعدد من عجالتهم، فالحمُد هلل على  كبّر  وفجَّ

 .للهجرة 3414 شعبان// 12وذلك في االستشهادي في الفردوس  األعلى، أخانا هللاُ  تقبّل  توفيقه و

 
 للهجرة 4141رمضان 

 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )المجموعة/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .3

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3

على مقر للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة الهجوم  .2

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكمنهم، 

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )عدن/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .1

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3

 في وذلكالخفيفة على سرية للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، حة باألسلالهجوم  .4

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الفيصلية/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .3

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3

/ 3 يف وذلكبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، تفجير ع .6

 .للهجرة 3414/ رمضان

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .7

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح،  .8

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك
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 في وذلكالخفيفة على سرية للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .9

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3

( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بالسالح الحي براهيم محمدإخليل استهداف وتصفية المرتّد المجرم ) .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكمن قبل مفرزة أمنية في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

قرية )الحود/  في رطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنيةاستهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم في الش .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك القيّارة(، مما أدى لتدميرها ويرّجُح هالكه،

/ 3 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .32

 .للهجرة 3414/ رمضان

ى وسط قضاء )البّعاج(، مما أد استهداف وتصفية عنصر مجرم في مليشيا "األسايش" الكردية العلمانية من قبل مفرزة أمنية .31

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك لهالكه،

بطل  ة )السحاجي(، فيّسر  هللاُ للانطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً دورية للشرطة الصفوية في منطق .34

االنغماس بينهم وتفجير  سيّارته المفّخخة وسطهم، أعقبها الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دوريّات اإلمداد التي جاءت 

 قبّل  تتوفيقه ولنجدة إخوانهم المرتّدين، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم، فالحمُد هلل على 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكهللاُ أخانا االستشهاديَّ في عداد الشهداء وجزا هللاُ من شارك في الغزوة خير الجزاء، 

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً سيطرة للجيش الصفوي في منطقة )السحاجي(، فيّسر  هللاُ للبطل   .33

هللاُ  تقبّل  ( منهم، فالحمُد هلل على تسديده و31قطة وتفجير  سيّارته المفّخخة وسطها، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة )اقتحام  النّ 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكأخانا االستشهاديَّ في عداد الشهداء، 

"ضغط" في طريق مخّصص لدوريات للجيش الصفوي في الحدود العراقية  تين  ناسف تين  قامت مفرزة عسكرية بنصب عبو .36

/ رمضان/ 2 في وذلكمما أدى لتدمير عجلتين  لهم وهالك وإصابة العديد منهم،  ،عليهم االشامية في قضاء )البّعاج( فانفجرت

 .للهجرة 3414

/ 2 في وذلكلهالك وإصابة من فيها،  / الهرمات(، مما أدى62تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع ) .37

 .للهجرة 3414/ رمضان

الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )مشيريفة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد باألسلحة الهجوم  .38

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكمنهم، 

وي في منطقة )مشيريفة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفباألسلحة الهجوم  .39

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكمنهم، 

المتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )حاوي الكنيسة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .22

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك

 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .23

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في

ي ف استهداف وتصفية مدير األدلة الجنائية لمحافظة نينوى المرتّد المجرم )العميد صبري( بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية .22

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك ط(، مما أدى لهالكه،قرية )جميلة/ الشرقا

لشرقاط(، قرية )الخضرانية/ ا في أمنية مفرزة قبل من وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة استهداف .21

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك مما أدى لهالكه،

)السلمان/ الشرقاط األيسر(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية  .24

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكبجروح، 

رقاط في قرية )كنعوص/ الش مفرزة قبل من وتصفية مصدر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه استهداف .23

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك األيسر(، مما أدى لهالكه،

ي قرية ف استهداف عضو مجرم في المجلس البلدي الصفوي لناحية حّمام العليل بالهجوم عليه برّمانة يدوية من قبل مفرزة أمنية .26

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابته بجروح،

 في ذلكوالموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الزنجيلي/ .27

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2

/ 2 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في شارع )البّدالة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .28

 .للهجرة 3414/ رمضان
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/ 2 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .29

 .للهجرة 3414/ رمضان

رب )الجسر ق استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالهجوم على نقطة تفتيش بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية .12

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك ما أدى لهالكه،الثالث/ الموصل(، م

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية على )الجسر الّرابع/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .13

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك

الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )القادسية/ باألسلحة الهجوم  .12

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك

استدراج دورية للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة صوتية في مدينة )الموصل( وعند تجّمع قطعانهم وعجالتهم تمَّ استهدافهم  .11

 .للهجرة 3414/ نرمضا/ 2 في وذلكبتفجير العبوة الرئيسية، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

/ 2 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .14

 .للهجرة 3414/ رمضان

كاالً له على نتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي في حي )الصّديق/ الموصل( مما أدى لتدميره  .13

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، حرابته

الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في طريق )بعشيقة .16

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك

 في ذلكوهرة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوتين  ناسفتبن  على دورية للجيش الصفوي في حي )القا .17

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2

على مقر للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة الهجوم  .18

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكمنهم، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الصّديق/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .19

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في

الهجوم بالّرّمان اليدوي على  نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الصّديق/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  .42

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكبجروح، 

 في وذلكالخفيفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .43

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2

روح، ا بجتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي قرب )الجسر الّرابع/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيه .42

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )راس الجادة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .41

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في

ي حي ف مفرزة أمنيةاستهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل  .44

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته،

اية نسأل هللا النّكقصف مقر فوج الطوارئ الصفوية في منطقة )السحاجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .43

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك، والتّسديد

، التّسديدنسأل هللا النّكاية وقصف ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )السحاجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .46

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة عناصرها الثالثة  .47

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكبجروح، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .48

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في

ت/ الجزيرة(، قة )عوينااستهداف آمر فوج مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منط .49

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

تفجير عبوة ناسفة على ناقلة جنود محّملة بعناصر في الجيش الصفوي في ناحية )ربيعة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلك
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "األسايش" الكردية العلمانية في منطقة )زّمار(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلكبجروح، 

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )باب البيض/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1

/ 1 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )القادسية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .31

 .للهجرة 3414/ رمضان

 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على طريق )كركوك .34

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1

/ 1 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .33

 .للهجرة 3414/ رمضان

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها  .36

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلكاألربعة، 

مما أدى  ،(منطقة )الحميرة/ الموصل في أمنية مفرزة قبل من عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي استهداف .37

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلك ،صابته بجروٍح بليغةإل

 النّكاية هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللابقذيفتي ل السريع للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( قصف مقر فوج التدخّ  .38

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلك ،والتّسديد

في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "سوات" الصفوية  .39

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلك

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الجمسة/ القيّارة(، مما أدى إلعطابها وهالك عنصر منهم،  .62

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الشبالي/ القيّارة(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين منهم بجروح،  .63

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلك

عند عنصر منهم، وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )النّبي يونس/ الموصل(، مما أدى لهالك  .62

/ رمضان/ 4 في وذلكتجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة 3414

رب )الجسر ق استهداف وتصفية ضابط مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية .61

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4 في وذلك ابع/ الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته،الرّ 

 يف وذلكالخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .64

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4

/ 4 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .63

 .للهجرة 3414/ رمضان

التنك/ في حي ) استهداف وتصفية المرتّد )ياسر الجرجري( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية .66

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4 في وذلك لهالكه،الموصل(، مما أدى 

 لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .67

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4 في

خيّاط/ دورة )قاسم الفي  استهداف وتصفية ضابط مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية .68

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4 في وذلك الموصل(، مما أدى لهالكه،

الكاتمة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وغنم باألسلحة الهجوم  .69

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4 في وذلكسالحيهما، 

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .72

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4

ر هللاُ للبطل  فيسّ ، انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً دوريةً للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل( .73

غماس  بين قطعانهم وعجالتهم وتفجير  سيّارته المفّخخة وسط جموعهم، مما أدى لهالك تسعة عناصر منهم بينهم ضابط االن
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 االستشهادي في عدادأخانا هللاُ  تقبّل  الدورية وإصابة عدد آخر وتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم، فالحمُد هلل على تصويبه و

 .ةللهجر 3414/ رمضان/ 3 في وذلك الشهداء

 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .72

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3

تفجير عبوة ناسفة على ناقلة جنود محّملة بعناصر في الجيش الصفوي في سايدين )ربيعة(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  .71

 .للهجرة 3414/ رمضان /3 في وذلكمنهم، 

في منطقة )الفاروق/ الموصل(، مما أدى  استهداف وتصفية أحد عمالء الحكومة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية .74

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك لهالكه،

الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .73

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )القادسية الثانية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .76

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )االقتصاديين/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .77

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالك عناصر النّقطة،  .78

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في نفق منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر  .79

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكمنهم وإصابة ثالثة آخرين  بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على برج مراقبة للشرطة الصفوية فوق نفق منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لتدميره بالكامل  .82

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكوإصابة عدد منهم بجروح، 

قرية  في ل مفرزة أمنيةاستهداف قائد شرطة نينوى المرتّد المجرم )خالد الحمداني( بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قب .83

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك )البشمانة/ الشورة(، مما أدى إلصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروح ويقّدر هللا نجاته،

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )شك الشيطان/ حمام العليل(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين  .82

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في لكوذمنهم بجروح، 

استهداف وتصفية المرتّد )محمد عبيد( وهو عضو مجرم في المجلس البلدي الصفوي لناحية حّمام العليل بتفجير عبوة ناسفة  .81

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالكه، عليه من قبل مفرزة أمنية

 ذلكوناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة  .84

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في

ي ناحية )حّمام ف استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية .83

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك إلصابته بجروح،العليل(، مما أدى 

الخفيفة على نقطة حراسة للشرطة الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك عنصر منهم باألسلحة الهجوم  .86

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكوغنم سالحه، 

ي قرية ف شرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنيةاستهداف وتصفية المرتّد )محمد تركي( وهو عنصر مجرم في ال .87

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك )تل واعي/ الشورة(، مما أدى لهالكه،

استهداف وتصفية المرتّد )علي رمضان الملقّب بابن زهرة( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من  .88

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك ة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالكه،في قرية )الصالحي قبل مفرزة أمنية

 ذلكواقتحام نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )الشبالي/ القيّارة(، مما أدى لفرار عناصرها خوفاً من مواجهة المجاهدين،  .89

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في

 ذلكواقتحام نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما أدى لفرار عناصرها خوفاً من مواجهة المجاهدين،  .92

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في

الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )الصلبي/ الحضر(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة باألسلحة الهجوم  .93

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكجروح وإحراق ثالث عجالت لهم، آخر ب

جل/ في قرية )الهي استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية .92

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك الشرقاط(، مما أدى لهالكه،
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قامت مفرزة أمنية من أسدين  من أسود اإلسالم بالهجوم بالسالح الحي على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية عند نفق حي )الصحة/  .91

الموصل(، وعندما هجم  البطالن  على النّقطة قّدر هللا أن ال يعمل سالحيهما، فانقّضا على عناصر الدورية باأليدي وانتزعا 

 ذلكواصر النقطة والذ اآلخرون بالفرار، فالحمُد هلل الذي نصر المجاهدين بالرعب مسيرة شهر، أسلحتهم الخفيفة وقتال أحد عن

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في

رةً لغيرهم م وليكونوا عبعلى حرابته منكاالً لهتفخيخ وتفجير أربعة منازل لمرتّدي الحكومة الصفوية في قرية )اإلمام/ القيّارة(  .94

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلك من المرتّدين،

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )ألبو سيف/ حمام العليل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .93

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في

شرقاط( انية/ الاقتحمت  منزله في قرية )الخضر استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية .96

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلك ونفّذت حكم هللا فيه،

 ذلكوتفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )مريقة/ الحضر(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .97

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في

احية )الشورة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين آخرين تفجير عبوة ناسفة على نقطة حراسة للشرطة الصفوية في ن .98

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلكبجروح، 

اط(، في قرية )الهيجل/ الشرق استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية .99

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلك مما أدى لهالكه،

الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .322

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلك

 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .323

 .للهجرة 3414/ انرمض/ 6 في

 في كوذلالخفيفة على مقر للشرطة الصفوية في حي )الّرسالة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .322

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6

ل(، في حي )العربي/ الموص استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية .321

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلك ما أدى لهالكه،م

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، وعند تجّمع  .324

 في ذلكوقطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح، 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6

الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  في جيش الّدّجال متوّجهة للنّجف في منطقة )الصناعة القديمة/ الموصل(، مما باألسلحة الهجوم  .323

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلكأدى إلعطابها وإصابة أربعة عناصر منهم بجروح، 

 في ذلكولجيش الصفوي في قرية )تل زلط/ المحلّبية(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" ل .326

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 7

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .327

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 7 في

رين مجرمين  في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالكهما استهداف وتصفية عنص .328

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 7 في وذلكوغنم سالحهما، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين  منهم بجروح،  .329

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في وذلك

/ 8 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .332

 .للهجرة 3414/ رمضان

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى لتدمير عجلة وهالك عنصرين  منهم  .333

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في وذلكوإصابة خمسة آخرين  بجروح متفاوتة بينهم ضابط استخبارات، 

 ذلكومما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين  منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(،  .332

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )جميلة/ الشرقاط األيسر(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم  .331

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في وذلكوإصابة ضابط الدورية بجروح، 

لى عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )كنيطرة/ الشرقاط األيسر(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة ع .334

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في وذلك

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على نقطة حراسة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لتدميره وهالك من فيه،  .333

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لتدميره وهالك من فيه،  .336

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8

/ 8 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .337

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ رمضان/ 8 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالك من فيها،  .338

 .للهجرة 3414

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الوحدة/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .339

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في

الخفيفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )القاهرة/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح، باألسلحة لهجوم ا .322

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الخط اإلستراتيجي/ الجزيرة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم  .323

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في وذلكوإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

الموصل(، مما أدى  الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي في منطقة )صناعة وادي عكاب/باألسلحة الهجوم  .322

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة وعبوتين  ناسفتين  على دورية للشرطة الصفوية في قضاء )تلّعفر(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  .321

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 9 في وذلكمنهم وإحراق عجلتين  لهم، 

الخفيفة على تجّمع لعمالء للحكومة الصفوية في قرية )الشيخ حمد/ الشرقاط األيسر(، مما أدى لهالك ثالثة لحة باألسالهجوم  .324

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 9 في وذلكعناصر منهم وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

فيها،  ما أدى لهالك وإصابة منتفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الشرطة الصفوية في قرية )العريج/ حّمام العليل(، م .323

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 9 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .326

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 9 في وذلك

/ رمضان/ 9 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )العياضية(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .327

 .للهجرة 3414

وسط قضاء  استهداف وتصفية المرتد )علي كمكوم( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية .328

 .للهجرة 3414/ رمضان /9 في وذلك )البّعاج(، مما أدى لهالكه،

( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في رائد الحديدياستهداف المرتّد المجرم ) .329

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 9 في وذلكمنطقة )البورصة/ الموصل(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

ه ال .312 وهو مّمن أوغل  في حرابة المسلمين  ( المقّدم ياسيننّاسف مستهدفاً المرتّد المجرم )انطلق  فارس  من فرسان الشهادة بحزام 

دى مما أ، تفجير  حزامه النّاسف عليهمّكنه هللاُ من و(، في ناحية )حّمام العليل، فظفر  األسُد بالمجرم والتعّدي على أعراضهم

ل  بهالكه وأن   3414/ رمضان/ 32 في ذلككان وعلييّن، في  االستشهاديأخانا  يتقبّل  إلصابته بجروح، نسأل هللا  تعالى أن يعجَّ

 .للهجرة

 وذلك، سديدنسأل هللا النّكاية والتّ قصف مقر للجيش الصفوي في حي )التحرير/ الموصل( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة  .313

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في

فوية في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الص .312

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .311

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32
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 في وذلكهمر" للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة " .314

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32

الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )القاهرة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .313

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك

/ 32 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )النعناعة/ الشورة(، مما أدى إلحراقها وهالك من فيها،  .316

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ 32 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )سويدان/ الشرقاط(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .317

 .جرةلله 3414/ رمضان

 مرتّدين،وليكون عبرةً لغيره من ال نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عميل مجرم للحكومة الصفوية في ناحية )الشورة(  .318

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك

 وذلكروح، بجاستهداف المرتّد المجرم )القاضي عبد العزيز( بتفجير عبوة ناسفة عليه في ناحية )القيّارة(، مما أدى إلصابته  .319

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )مريقة/ الحضر(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .342

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في

/ 32 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )أم كرون(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .343

 .للهجرة 3414/ رمضان

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .342

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية قرب قرية )صطيلة/ القيّارة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  .341

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33

/ رمضان/ 33 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالك من فيها،  .344

 .جرةلله 3414

، سديدنسأل هللا النّكاية والتّ قصف مقر للشرطة الصفوية في مدينة )الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .343

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33 في وذلك

في  نيةأماستهداف وتصفية المرتّد المجرم )عّمار عبد األمير( أحد سّجاني سجن بادوش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة  .346

/ رمضان/ 33 في وذلك مدينة )الموصل(، مما أدى لهالكه وإصابة ضابط مجرم في شؤون الداخلية كان برفقته بجروح،

 .للهجرة 3414

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في شارع )البيبسي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .347

 .رةللهج 3414/ رمضان/ 33 في

 وذلكتموز/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  37تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي ) .348

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33 في

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .349

 .للهجرة 3414/ ضانرم/ 33 في

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )الّزهراء/ الموصل(،  .332

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33 في وذلكمما أدى لهالكه، 

/ 33 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .333

 .للهجرة 3414/ رمضان

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بشاحنت ه المفّخخة مستهدفاً مقراً للجيش الصفوي في الطريق الّرابط بين مدينتي )الموصل  .332

زنازل(، فيّسر  هللاُ للبطل  اقتحام  المقر وتفجير  سيّارته المفّخخة وسط جموع المرتّدين، مما أدى لهالك وتلّعفر( قرب قرية )ال

هللاُ أخانا  تقبّل  ( منهم بينهم ضابط برتبة نقيب وتدمير المقر وإحراق تسعة عجالت لهم، فالحمُد هلل على تسديده و33وإصابة )

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلكاالستشهاديَّ في عداد الشهداء، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الجيش الصفوي في حي )الضبّاط/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها  .331

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلكالثالثة، 
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 في كوذلالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما أدى له .334

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32

ا أدى لتدميرها مم(، قرب شركة )عين الجحش/ حّمام العليلتفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية  .333

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلكوهالك من فيها، 

 ذلكومما أدى إلحراقها وهالك وإصابة من فيها، (، والنّفاق في قضاء )الشرقاطلصحوة الرّدة تفجير عبوة ناسفة على عجلة  .336

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .337

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32

( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من قرية )سروج/ الشورةعمالء الحكومة الصفوية في  تفخيخ وتفجير منزل أحد .338

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 32المرتدين، وذلك في 

عبرةً  اوليكون امعلى حرابته ما( نكاالً لهقرية )أبو فشكة/ الشورةعمالء الحكومة الصفوية في  لعميلين  من ين  تفخيخ وتفجير منزل .339

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 32من المرتدين، وذلك في  ماهلغير

ى حرابته ( نكاالً له علقرية )زلحفة/ الشورةفي  عضو مجرم في المجلس البلدي الصفوي لناحية الشورةتفخيخ وتفجير منزل  .362

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 32وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، وذلك في 

 ذلكوالصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين  منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة  .363

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في

 النّكاية نسأل هللاقصف سرية الجيش الصفوي في قرية )الخرار/ حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .362

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك، والتّسديد

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الضبّاط/ الموصل(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  .361

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك

منية أاستهداف عنصر مجرم فيما يسّمى بالفرقة "القذرة" الصفوية المرتبطة بالطاغوت المالكي بالسالح الحي من قبل مفرزة  .364

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلكفي حي )البعث/ الموصل(، مما أدى إلصابته بجروٍح، 

 نفّذتوالمحلّبية( منطقة )السحاجي/  في مأسرته أمنية مفرزة قبل من أربعة من عناصر الشرطة الصفوية وتصفية استهداف .363

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك ،مفيه هللا حكم

الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في دورة )المستشفى/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم باألسلحة الهجوم  .366

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلكوغنم أسلحتهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الشرطة الصفوية في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم  .367

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلكبجروح، وإصابة آخر 

/ 32 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .368

 .للهجرة 3414/ رمضان

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .369

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32

الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي عند مدخل حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد باألسلحة الهجوم  .372

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في وذلكمنهم، 

الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في سايدين حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد باألسلحة الهجوم  .373

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في وذلكمنهم، 

 ذلكوعنصر منهم،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي عند مدخل حي )الصّديق/ الموصل(، مما أدى لهالك .372

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في

/ 31 في وذلكالهجوم برّمانة يدوية على مقر للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .371

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ 31 يف وذلكك عنصر منهم، الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في مدينة )الموصل(، مما أدى لهالباألسلحة الهجوم  .374

 .للهجرة 3414/ رمضان

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحميرة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .373

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في
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استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )النّبي يونس/  .376

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه، 

لموصل(، ااستهداف وتصفية عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )البلديات/  .377

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في وذلكمما أدى لهالكه، 

 ذلكوتفجير عبوة الصقة على وكر يتّخذه عناصر جيش الّدّجال بيتاً للّدعارة في حي )السالم/ تلّعفر(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .378

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في

/ 31 يف وذلكي قرية )سروج/ القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي ف .379

 .للهجرة 3414/ رمضان

الخفيفة والمتوّسطة على نقاط تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى لهالك باألسلحة الهجوم  .382

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلك( عنصراً منهم بينهم ضابط مجرم، 32)

مما  ،(منطقة )باب شمس/ الموصل في باألسلحة الحيّة أمنية مفرزة قبل منثالثة من عناصر جيش الّدّجال  وتصفية استهداف .383

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلك ،أدى لهالكهم

هالك منطقة )زّمار(، مما أدى ل تفجير عبوة ناسفة على ناقلة جنود محّملة بعناصر في مليشيا "األسايش" الكردية العلمانية في .382

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

/ 34 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .381

 .للهجرة 3414/ رمضان

في منطقة )الهرمات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي باألسلحة الهجوم  .384

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33 في وذلك

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .383

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33

/ 33 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .386

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ رمضان/ 33 يف وذلكفي حي )التنك/ الموصل(، تدمير آلية متخصصة بتفكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها  .387

 .للهجرة 3414

هالك ل( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى في سايدين )طريق بغداد/ الموصللشرطة االتحادية الصفوية ثكنة ل اقتحام .388

، أعقبها الهجوم على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، وغنم أسلحتهم عناصرها التسعة وبينهم ضابط مجرم

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33 في وذلك

أعقبها  ،(الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون على مقر سرية الجيش الصفوي في سايدين )طريق بغداد/ الموصلاألسلحة بالهجوم  .389

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33 في وذلكالهجوم على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

/ 33 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )عدن/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .392

 .للهجرة 3414/ رمضان

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )عطشانة(، مما أدى إلصابته بجروح  .393

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 33 في وذلكبليغة، 

/ رمضان/ 33 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )ربيعة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .392

 .للهجرة 3414

/ 33 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )البوثة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .391

 .ةللهجر 3414/ رمضان

/ 33 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الضبّاط/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .394

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ 33 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )البيبسي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .393

 .للهجرة 3414/ رمضان

رةً لغيره ( نكاالً له على حرابته وليكون عبقرية )العيثة/ الشرقاطفي  عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاقتفخيخ وتفجير منزل  .396

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 33من المرتدين، وذلك في 
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 الشورة(، مما أدى لهالكه،بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في ناحية ) أحد عمالء الحكومة الصفويةاستهداف وتصفية  .397

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 33وذلك في 

ذلك في والمجاهدين، ( بعد فرار عناصرها من مواجهة حّمام العليلفي ناحية ) نقطة تفتيش للشرطة الصفويةفخيخ وتفجير ت .398

  للهجرة. 3414/ رمضان/ 36

بالي/ لى عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الشاستهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة ع .399

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 36وذلك في القيّارة(، مما أدى إلعطابها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

يكون عبرةً ( نكاالً له على حرابته ولقرية )اإلمام/ القيّارةفي  ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .222

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 36يره من المرتدين، وذلك في لغ

الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  -تفجير عبوة ناسفة على عجلة لفوج الطوارئ الصفوية على طريق )كركوك .223

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36 في وذلكبجروح، 

/ 36 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .222

 .للهجرة 3414/ رمضان

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .221

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36 في

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في استخبارات الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل  .224

في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك مفّوض وإصابة أربعة من عناصر حمايته  مفرزة أمنية

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36 في وذلك بجروٍح متفاوتة،

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  .223

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36 في

مجرم في مجلس محافظة نينوى الصفوي بالسالح الحي من قبل  ( وهو عضولؤي يونس يوسفاستهداف وتصفية المرتّد ) .226

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36 في وذلكنية في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالكه، مفرزة أم

/ 36 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .227

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ 36 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .228

 .للهجرة 3414/ رمضان

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )العكيدات(، مما  .229

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36 في وذلكويقّدر هللا نجاته،  أدى لتدميرها بالكامل

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في تقاطع )السبعاوي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .232

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36

 ذلكوما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في حي )الّرسالة/ الموصل(، م .233

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36 في

الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )اإلصالحي الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة باألسلحة الهجوم  .232

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلكعدد منهم، 

 ذلكوالموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  -على طريق )كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .231

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )العقيد ركن سعد خليل( مدير مكتب قائد شرطة نينوى الصفوية بالسالح الخفيف من قبل  .234

 للهجرة. 3414رمضان/  /37وذلك في مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالكه، 

 ذلكوفي قرية )الزاوية/ القيّارة(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية .233

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في

ناصرها من أدى لفرار عالخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في ناحية )حّمام العليل(، مما باألسلحة الهجوم  .236

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلكمواجهة المجاهدين، 

استهداف ضابط مجرم في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )القصر/ النّمرود(،  .237

 رة.للهج 3414/ رمضان/ 37وذلك في مما أدى إلعطابها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .238

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلك

، التّسديدونسأل هللا النّكاية قصف مقر للشرطة الصفوية في ناحية )الشورة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .239

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلك

 النّكاية نسأل هللاقصف نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )الشبالي/ الشورة( بصاروخ قاذفة وكانت اإلصابة مباشرة  .222

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلك، والتّسديد

رةً لغيره ( نكاالً له على حرابته وليكون عب)العيثة/ الشرقاطقرية في  عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاقتفخيخ وتفجير منزل  .223

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 38من المرتدين، وذلك في 

 النّكاية نسأل هللاقصف سرية الجيش الصفوي في قرية )جهوني/ حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .222

 .رةللهج 3414/ رمضان/ 38 في وذلك، والتّسديد

الخفيفة والمتوّسطة على نقاط تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى لفرار عناصرها باألسلحة الهجوم  .221

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلكمن مواجهة المجاهدين، 

مما (، لشرقاطا -على طريق )مخمورلمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية  دوريتين  على الخفيفة والمتوّسطة باألسلحة الهجوم  .224

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلكأدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )قنيطرة/ الشرقاط(، مما أدى إلحراق باألسلحة الهجوم  .223

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلكغنم سالحهم وعتادهم بعد فرارهم من مواجهة المجاهدين، عجلتين  لهم و

 في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالكه، استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية .226

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلك

 نسأل هللاالجادة/ الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  قصف مقر للشرطة الصفوية في منطقة )راس .227

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلك، النّكاية والتّسديد

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )النّبي يونس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .228

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38

الخفيفة على مقر للجيش الصفوي في حي )القادسية الثانية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .229

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلك

 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .212

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في

 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .213

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38

/ 38 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )نابلس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .212

 .للهجرة 3414/ رمضان

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )مشيريفة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .211

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في سايدين )شقق اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .214

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلك

/ 39 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .213

 .للهجرة 3414/ رمضان

الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .216

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلك

منهم،  ددالخفيفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )سادة بعويزة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عباألسلحة الهجوم  .217

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلك

 ،(منطقة )صناعة الكرامة/ الموصل في أمنية مفرزة قبل من عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالسالح الحي وتصفية استهداف .218

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلك ،مما أدى لهالكه

 ،(لمنطقة )كراج الشمال/ الموص في أمنية مفرزة قبل من عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي وتصفية استهداف .219

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلك ،مما أدى لهالكه
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/ 39 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .242

 .للهجرة 3414/ رمضان

لمجاهدين، ا( بعد فرار عناصرها من مواجهة قرية )الخربة/ الشورةفي  االتحادية الصفويةنقطة تفتيش للشرطة فخيخ وتفجير ت .243

  للهجرة. 3414/ رمضان/ 39وذلك في 

ليكون عبرةً ( نكاالً له على حرابته وقرية )إجملة/ القيّارةفي  ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفويتفخيخ وتفجير منزل  .242

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 22لغيره من المرتدين، وذلك في 

ه من ( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيرقرية )إجملة/ القيّارةفي  عنصر مجرم في الجيش الصفويتفخيخ وتفجير منزل  .241

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 22المرتدين، وذلك في 

يكون عبرةً ( نكاالً له على حرابته ولارةقرية )الجدعة/ القيّ في  ضابط مجرم برتبة مقّدم في الجيش الصفويتفخيخ وتفجير منزل  .244

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 22لغيره من المرتدين، وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في سايدين حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .243

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلك

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )السكر/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .246

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية قرب منطقة )الدّواسة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .247

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .248

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك

 وذلكم، هالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منباألسلحة الهجوم  .249

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .232

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك

ما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للشرطة الصفوية في منطقة )رجم حديد/ الموصل(، م .233

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك

الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )النّبي شيت/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، باألسلحة الهجوم  .232

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )النّور/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها الثالثة،  .231

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في

مما  ،(حي )التحرير/ الموصل في أمنية مفرزة قبل من عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي وتصفية استهداف .234

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك ،أدى لهالكه

استهداف آمر فوج مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجمسة/  .233

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 23وذلك في الشرقاط(، مما أدى لتدميرها وإصابة سائقها بجروح، 

وي في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين آخرين  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصف .236

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكبجروٍح بليغة، 

لنّكاية نسأل هللا اقصف نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )الجحلة/ القيّارة( بصاروخ موّجه وكانت اإلصابة مباشرة  .237

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك، والتّسديد

ره من ( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيقرية )الجدعة/ القيّارةفي  عنصر مجرم في الجيش الصفويتفخيخ وتفجير منزل  .238

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 23المرتدين، وذلك في 

/ 23ك في ، وذللتدميرهما بالكامل ، مما أدى(قرية )الخربة/ الشورة للشرطة االتحادية الصفوية قرب ثكنتين  تفخيخ وتفجير  .239

 للهجرة. 3414رمضان/ 

/ 23 يف وذلك، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (قرية )البشمانة/ الشورة تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي قرب .262

 .للهجرة 3414/ رمضان

 ذلكوما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، ، م(تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )سويدان/ الشرقاط .263

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في
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 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )الحود/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .262

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23

، مما (قرب قرية )البشمانة/ الشورةالهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية  .261

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلك متفاوتة، آخرين بجروح أربعةمنهم وإصابة  خمسة عناصرأدى لهالك 

ليكون ( نكاالً له على حرابته وقرية )الهرم/ حّمام العليلفي  فويةعنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصتفخيخ وتفجير منزل  .264

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 22عبرةً لغيره من المرتدين، وذلك في 

ه وليكون ( نكاالً له على حرابتقرية )البربندية/ الشورةفي  عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .263

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 22وذلك في  عبرةً لغيره من المرتدين،

وذلك  ،مما أدى لهالكه ،(قرية )البربندية/ الشورةاستهداف وتصفية أحد جاّلدي سجن بادوش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في  .266

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 22في 

الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .267

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلك

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في شارع )البيبسي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .268

 .جرةلله 3414/ رمضان/ 22 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين حيَّي )عدن والبكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .269

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلك

 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في مدينة )الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .272

 .للهجرة 3414/ مضانر/ 22

في مدينة )الموصل(، مما أدى  استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية .273

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلك إلحراقها نسأل هللا النّكاية والتّسديد،

رةً لغيره وليكون عب نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل في جيش الّدّجال في قرية )الحميرة/ الموصل( مما أدى لتدميره  .272

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلك من الّروافض المشركين،

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .271

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22

/ 21 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الحميرة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .274

 .للهجرة 3414/ رمضان

تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )المصارف/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  .273

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في وذلكبجروح، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الشرطة/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .276

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في

لكامل ، مما أدى لتدميرها بافي منطقة )الخط اإلستراتيجي/ الجزيرة(تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة للجيش الصفوي  .277

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في وذلكوهالك كل من كان فيها، 

 ،هالكهمما أدى ل ،(حي )البكر/ الموصل في أمنية مفرزة قبل من عنصر مجرم في جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة وتصفية استهداف .278

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في وذلك

شارع  في أمنية مفرزة قبل من المرتّد )مقداد جّراح( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي وتصفية استهداف .279

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في وذلك ،مما أدى لهالكه ،()النّخوة/ تلّعفر

نّخوة/ شارع )ال في أمنية مفرزة قبل من المرتّد )حسن مسيّب( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي استهداف .282

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في وذلك ،مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة ،(تلّعفر

 في ذلكوك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى لهال .283

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح،  .282

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في

، له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتديننكاالً  في ناحية )الشورة(  أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .281

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 21وذلك في 
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/ 21ذلك في والمجاهدين، ( بعد فرار عناصرها من مواجهة ناحية )حّمام العليلفي نقاط تفتيش للجيش الصفوي فخيخ وتفجير ت .284

  للهجرة. 3414رمضان/ 

 نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، ناحية )القيّارة(  في أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .283

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 21وذلك في 

نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  في قرية )السرت/ القيّارة(  أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .286

 رة.للهج 3414/ رمضان/ 21المرتدين، وذلك في 

نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  في قرية )الزاوية/ القيّارة(  أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .287

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 21المرتدين، وذلك في 

ره من ليكون عبرةً لغينكاالً له على حرابته و في قرية )المرير/ القيّارة(  أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .288

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 21المرتدين، وذلك في 

نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  في قرية )أجحلة/ القيّارة(  أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .289

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 24المرتدين، وذلك في 

الصفوي في قرية )الشبالي/ القيّارة(، مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر منهم  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش .292

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 24 في وذلكوإصابة ضابط الدورية بجروح بليغة وبتر ساقه، 

 ،(القيّارةيز/ قرية )كهرمن قبل مفرزة أمنية في بتفجير عبوة ناسفة عليه الصفوي  عنصر مجرم في الجيشاستهداف وتصفية  .293

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 24وذلك في  ،مما أدى لهالكه

 نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، في ناحية )القيّارة(  أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .292

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 24وذلك في 

 نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من قرية )تل واعي/ الشورة( في  أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .291

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 24المرتدين، وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .294

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 24 في وذلك

الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )الحميرة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة  الهجوم .293

/ 24 في وذلكوعند مجيء قّوات اإلمداد لمكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم، 

 .للهجرة 3414/ رمضان

 في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالكه، مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنيةاستهداف وتصفية  .296

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 24 في وذلك

ي حي )الجزائر/ ف استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية .297

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك وأحد عناصر حمايته بجروح وهالك عنصر آخر،الموصل(، مما أدى إلصابته 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .298

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في

/ 23 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .299

 .للهجرة 3414/ رمضان

 نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، في ناحية )القيّارة(  أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .122

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 23وذلك في 

ةً لغيره نكاالً له على حرابته وليكون عبر في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(  أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .123

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 23من المرتدين، وذلك في 

 ما،همما أدى لهالك ،(ناحية )حّمام العليلفي من قبل مفرزة أمنية  ةالصفوي عنصرين  مجرمين  في الشرطةاستهداف وتصفية  .122

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 23وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .121

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك

فوي قرب سيطرة )عين الجحش/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الص .124

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكفيها، 
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 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )الخربة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .123

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 26 في

ربعة أ(، مما أدى لهالك قرب قرية )النداس/ الشورةعناصر في الجيش الصفوي ى ناقلة جنود محّملة بتفجير عبوة ناسفة عل .126

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 26 في وذلك ،منهم عناصر

ره من له على حرابته وليكون عبرةً لغي نكاالً  في قرية )الشويرات/ الشورة(  أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .127

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 26المرتدين، وذلك في 

نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  في ناحية )الشورة(  ضابط مجرم في الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .128

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 26المرتدين، وذلك في 

ة ناسفة داخل إحدى عجالت الشرطة الصفوية وتفجيرها عليهم فوق )الجسر الّرابع/ الموصل(، قامت مفرزة عسكرية بزرع عبو .129

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 26 في وذلكمما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل من كان فيها، 

نطقة م في استهداف عضو مجرم في مجلس محافظة نينوى الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية .132

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 26 في وذلك )الّرشيدية/ الموصل(، مما أدى إلعطابها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره،

ا أدى (، مموسط قضاء )تلّعفرفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال ت .133

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في وذلك، منهم وتدمير عدد من أوكارهم (14)لهالك وإصابة 

الهجوم باألسلحة الحيّة على تجّمع خبيث لعناصر في جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية في حي )العربي/ الموصل(، مما أدى  .132

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في وذلك لهالك أربعة عناصر منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح،

 ذلكوالخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .131

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في

منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر  فيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .134

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في وذلكبجروح، 

دى مما أ ،(حي )الكرامة/ الموصل في أمنية مفرزة قبل من مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي استهداف .133

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في وذلك ،إلصابته بجروٍح بليغة

رية )العريج/ حّمام قتفجير عبوة ناسفة على دورية لما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لكشف المتفجرات حاولت  تفكيكها في  .136

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 27وذلك في ، (، مما أدى لهالك وتفكيك عنصر منهمالعليل

مما أدى  ،(قرية )الشبالي/ القيّارةة أمنية في من قبل مفرزعنصر مجرم في جيش الّدّجال بالسالح الخفيف استهداف وتصفية  .137

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 27وذلك في  وغنم سالحه، لهالكه

ربعة أ(، مما أدى لهالك وإصابة في قرية )الصلبي/ القيّارة دورية للشرطة االتحادية الصفويةالهجوم باألسلحة الخفيفة على  .138

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في وذلك عناصر منهم،

، مما (قرب قرية )البشمانة/ الشورةهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية ال .139

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في وذلك متفاوتة، آخرين بجروح ثالثةمنهم وإصابة  عنصرأدى لهالك 

 لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )الجاون/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .122

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب قرية )عين الجحش/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .123

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية قرب قرية )دحلة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .122

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في وذلك

قرية  قربية نمن قبل مفرزة أمضابط مجرم برتبة رائد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته استهداف وتصفية  .121

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 27وذلك في  وإصابة عدد من عناصر حمايته بجروح، مما أدى لهالكه ،()البشمانة/ القيّارة

مما  ،(ةقرية )تل طيبة/ القيّارمن قبل مفرزة أمنية في عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الخفيف استهداف وتصفية  .124

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 28وذلك في  وغنم سالحه، أدى لهالكه

 ،()الشرقاط قضاءمن قبل مفرزة أمنية في مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته استهداف  .123

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 28وذلك في  لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة وبتر ساقه وذراعه،مما أدى 

مما أدى  ،(قرية )الزاوية/ القيّارةمن قبل مفرزة أمنية في ير عبوة ناسفة عليه عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجاستهداف  .126

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 28وذلك في  إلصابته بجروٍح،
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الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .127

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلك

 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )رجم حديد/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .128

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )وادي عكاب/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة  .129

 وح، أعقبها تفجير عبوة ناسفة ثانية على دورية راجلة في نفس مكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،عدد آخر بجر

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في سايدين منطقة )شقق اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .112

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلك منهم،ثالثة عناصر 

/ 28 يف وذلك تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )نابلس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، .113

 .للهجرة 3414/ رمضان

 وذلك ن  منهم،تموز/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصري 37تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في حي ) .112

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في

قصف سيطرة "الهرمات" للجيش الصفوي في منطقة )الهرمات/ الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .111

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلك، نسأل هللا النّكاية والتّسديد

 ذلكوي حي )الّرسالة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية فباألسلحة الهجوم  .114

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في

 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .113

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في

الني/ في منطقة )الغز الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنيةاستهداف وتصفية عنصر مجرم في  .116

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلك الموصل(، مما أدى لهالكه،

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .117

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28

 وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .118

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في

/ 28 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الّرشيدية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .119

 .للهجرة 3414/ نرمضا

/ 28 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .142

 .للهجرة 3414/ رمضان

منطقة )علوة الصقة من قبل مفرزة أمنية في  اتفي جيش الّدّجال بتفجير عبو ثالث عجالت لعناصر مجرميناستهداف  .143

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلك وإصابة عدد منهم،(، مما أدى لتدميرها وهالك الجزيرةالعوينات/ 

/ 28 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )ربيعة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،   .142

 .للهجرة 3414/ رمضان

"البيشمركة" الكردية العلمانية في منطقة )زّمار(، مما أدى لهالك ثالثة  تفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل  عناصر  في مليشيا .141

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلكعناصر منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الموصل الجديدة/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة  .144

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكمن فيها بجروح بليغة، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )عملة/ العيّاضية(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  .143

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في قرية )عملة/ العيّاضية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .146

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29

الهجوم برّمانة يدوية على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .147

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك
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منهم  عدد(، مما أدى لهالك وإصابة في قرية )الكبة/ الجزيرةأوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال  قصف .148

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكعجالتهم، وتدمير عدد من 

، تّسديدنسأل هللا النّكاية والون وكانت اإلصابة مباشرة قصف سيطرة للجيش الصفوي في ناحية )بادوش( برشقة من قنابر الها .149

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك

نّكاية نسأل هللا القصف سيطرة "بّوابة بغداد" للشرطة االتحادية الصفوية برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .132

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك، والتّسديد

الشرطة الصفوية في تقاطع )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، الستخبارات تفجير عبوة ناسفة على عجلة  .133

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك

 في وذلك تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في حي )الّرفاعي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، .132

 .للهجرة 3414/ ضانرم/ 29

، ة والتّسديدنسأل هللا النّكايقصف مقر للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .131

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك

ما أدى اعة/ الموصل(، مفي سايدين )الصن مليشيا "القوات القذرة" التابعة للطاغوت المالكيتفجير عبوة ناسفة على دورية ل .134

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك لهالك عنصرين  منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح،

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من  .133

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكفيها، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )مشيريفة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .136

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة " للشرطة الصفوية في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .137

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك

 له على نكاالً تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )دريد كشمولة( محافظ نينوى الصفوي السابق في حي )النّجار/ الموصل(  .138

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، حرابته

 ذلكوي حي )النّجار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للشرطة الصفوية ف .139

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في

استدراج دوريات الشرطة الصفوية لكمين بتفجير عبوة صوتية في حي )المنصور/ الموصل( وعند تجمع قطعان الشرطة  .162

/ رمضان/ 29 في وذلكالصفوية في مكان الحداث تمَّ استهدافهم بتفجير العبوة الّرئيسية، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة 3414

 في وذلك جلة للشرطة الصفوية في حي )المنصور/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،تفجير عبوة ناسفة على دورية را .163

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29

 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .162

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29

(، في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل مليشيا "القوات القذرة" التابعة للطاغوت المالكيرية لتفجير عبوة ناسفة على دو .161

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك مما أدى لهالك عنصرين  منهم،

/ 29 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .164

 .للهجرة 3414/ انرمض

 ذلكوالموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  -تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )كركوك .163

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )القاهرة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .166

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29

الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )البلديات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .167

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك

ّمع صر منهم، وعند تجتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )البلديات/ الموصل(، مما أدى لهالك عن .168

/ رمضان/ 29 في وذلكقطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، 

 .للهجرة 3414
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 وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .169

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في تقاطع حي )التأميم/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .172

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي حاولت تفكيكها في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر  .173

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكمنهم، 

/ 29 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .172

 .للهجرة 3414/ رمضان

الخفيفة على نقطة حراسة للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .171

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك

/ 29 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .174

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ 29 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .173

 .للهجرة 3414/ رمضان

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى إلحراقها وهالك من  .176

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكفيها، 

 في لكذوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .177

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29

الحية/ حّمام قرية )الصمن قبل مفرزة أمنية في رئيس مجلس قضاء الموصل الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف  .178

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 29وذلك في  إلعطابها ويقّدر هللا نجاته،مما أدى  ،(العليل

 
 

 للهجرة 4141شوال 

 3414/ شوال/ 3 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )ربيعة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .3

 .للهجرة

 رابتهنكاالً له على حتفخيخ وتفجير منزل لعنصر مجرم في جيش الّدّجال في حي )العربي/ الموصل( مما أدى لتدمير أجزاء منه  .2

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلك وافض المشركين،وليكون عبرةً لغيره من الرّ 

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )التحرير/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .1

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3

 ذلكوهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى ل .4

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في

 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )المكوك/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .3

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3

ة أمنية في منطقة )العريض/ الشورة(، مما استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرز .6

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكأدى لهالكه، 

الهجوم بمختلف أنواع األسلحة على مقر سرية شرطة الطوارئ الصفوية في قرية )الشيخ حمد/ الشرقاط األيسر(، نسأل هللا  .7

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

ون عبرةً لغيره وليك نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الحاج علي/ القيّارة(  .8

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلك من المرتّدين،

ما وليكونا عبرةً رابتهعلى ح مانكاالً لهتفخيخ وتفجير منزلين  لعميلين  مجرمين  للحكومة الصفوية في قرية )كنعوص/ الشرقاط(  .9

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلك لغيرهما من المرتّدين،
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الحاج علي/ القيّارة(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها  .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2 في وذلك الخمسة،

ن عبرةً لغيره وليكو نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في قرية )الحاج علي/ القيّارة(  .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2 في وذلك من المرتّدين،

وليكون عبرةً  حرابتهنكاالً له على تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في االستخبارات الصفوية في قرية )الحاج علي/ القيّارة(  .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2 في وذلك لغيره من المرتّدين،

كون عبرةً ولي نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الخميسات/ الشرقاط(  .31

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2 في وذلك لغيره من المرتّدين،

صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )المكوك/ القيّارة(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة على دورية ل .34

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2 في وذلك

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما  .33

ُح هالكه،   .للهجرة 3414/ شوال/ 2 يف وذلكأدى لتدميرها ويُرجَّ

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على صهريج لتهريب الوقود لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية في منطقة )القوسيات/ الموصل(،  .36

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2 في

/ 2 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي قرب )كلية الّزراعة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .37

 .للهجرة 3414/ شوال

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .38

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي ُزرعت  لهم في منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال في منطقة )المجموعة  .39

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلكالثقافية/ الموصل(، مما أدى لتدمير أجزاء من المنزل وهالك وإصابة عدد منهم، 

لصفوية في منطقة )حاوي الكنيسة/ الموصل(، مما أدى لهالك أربعة عناصر تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة ا .22

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلكمنهم وإصابة ضابط الدورية بجروح، 

م وليكونوا عبرةً لغيرهم من على حرابته منكاالً لهتفخيخ وتفجير ثالثة منازل لجيش الّدّجال في حي )الجامعة/ الموصل(  .23

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلك ،الّروافض المشركين

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )السكر/ الموصل(، مما أدى  .22

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلكلهالكه، 

 ذلكومن قبل مفرزة أمنية في حي )التحرير/ الموصل(، مما أدى لهالكه،  الصفوية استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة .21

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مقّدم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله في قرية )الجدعة/ القيّارة(  .24

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلكونفّذت  حكم  هللا فيه، 

 عناصرها فرارل/ حّمام العليل( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى البيرفي قرية ) نقاط تفتيش الجيش الصفوياقتحام عدد من  .23

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلك المجاهدين،من مواجهة 

ه من وليكون عبرةً لغير نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في الحكومة الصفوية في ناحية )الشورة(  .26

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلك المرتّدين،

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه في قرية )اإلمام/ القيّارة( ونفّذت   .27

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلكحكم  هللا فيه، 

استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في الحكومة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الخميسات/ الشرقاط(،  .28

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلكمما أدى إلصابته بجروح بليغة، 

 فرارلفة والمتوّسطة، مما أدى / حّمام العليل( باألسلحة الخفيعين ناصرفي قرية ) ثكنة للشرطة االتحادية الصفويةاقتحام  .29

فقام المجاهدون بغنم أسلحتهم وتفخيخ الثكنة، ومن ثمَّ تفجيرها على دوريات اإلمداد، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  ها،من عناصرها

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلك

ة )علوة عوينات/ الموصل(، مما أدى تفجير تسع عبواٍت ناسفة في وقٍت واحد على تسع  عجالٍت لجيش الّدّجال في منطق .12

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلكلتدميرها، 
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  .13

بجروح، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة 

 .للهجرة 3414/ لشوا/ 4 في وذلكاثنين  آخرين  بجروح، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )شقق اليرموك/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .12

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها  .11

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكلخمسة، ا

الحيّة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى باألسلحة الهجوم  .14

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكلهالك عنصرين  منهم وإصابة ثالثة آخرين  بجروح، 

نى/ الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية مقر للجيش الصفوي في حي )المث قصف .13

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكوالتّسديد، 

/ 3 يف وذلكتفجير عبوة الصقة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الجامعة/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .16

 .للهجرة 3414/ شوال

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في قرية )حمد إستير/ مخمور(، مما أدى لهالكه،  .17

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلك

الهجوم بمختلف أنواع األسلحة على مركز للشرطة الصفوية في قرية )كنعوص/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة أربعة عناصر  .18

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكة بينهم ضابطان وإعطاب عجلة لهم، منهم بجروٍح مختلف

الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في قرية )الشيخ حمد/ الشرقاط األيسر(، مما أدى لهالك أربعة باألسلحة الهجوم  .19

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكعناصر منهم بينهم ضابط، 

دميره بالكامل ( مما أدى لتالقيّارةم برتبة عقيد في االستخبارات الصفوية في قرية )الشبالي/ تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجر .42

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، نكاالً له على حرابته

غيره من وليكون عبرةً ل على حرابتهنكاالً له ( القيّارةتفخيخ وتفجير منزل أحد عمالء الحكومة الصفوية في قرية )الشبالي/  .43

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلك المرتّدين،

تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى إلصابة أربعة عناصر منهم بجروح  .42

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكبليغة، 

راق لهالك عنصرين  منهم وإح( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى في ناحية )القيّارة ةعّدة ثكنات للشرطة الصفوياقتحام  .41

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكعجليتن  لهم وتفخيخ وتفجير الثكنات بعد غنم أسلحتهم، 

رية )الكلوزي/ ية في قاستهداف وتصفية ثالثة عناصر في الجيش الصفوي بالهجوم عليهم باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمن .44

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكالقيّارة(، مما أدى لهالكهم جميعاً، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الحاج علي/ القيّارة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  .43

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلك بجروح،

الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في قرية )الكلوزي/ القيّارة(، مما أدى لهالك خمسة عناصر باألسلحة الهجوم  .46

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلكمنهم، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الّرفاعي/ الموصل(، مما  .47

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلكحته، أدى لهالكه وغنم أسل

/ 6 في وذلكتفجير عبوة الصقة على عجلة للجيش الصفوي في حي )البدالة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .48

 .للهجرة 3414/ شوال

 في وذلكسديد، والتّ  تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )النّبي يونس/ الموصل(، نسأل هللا  النّكاية .49

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6

/ 6 يف وذلكتفجير عبوة الصقة على عجلة للشرطة الصفوية في شارع )المحاكم/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .32

 .للهجرة 3414/ شوال

 وذلكم، ك وإصابة عدد منهالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالباألسلحة الهجوم  .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في
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الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي قرب )بّوابة الشام/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  باألسلحة الهجوم  .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلكمنهم بجروح، 

/ شوال/ 6 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )كركوك/ الموصل(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  .31

 .للهجرة 3414

/ 6 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )التأميم/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .34

 .للهجرة 3414/ شوال

بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )سومر/ الموصل(،  الصفويةاالتحادية  ستهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطةا .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكمما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

برشقة من قنابر الهاون وكانت  (في قرية )الكبة/ الجزيرةأوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال  قصف .36

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكاإلصابة دقيقة ومؤثرة مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم وتدمير أجزاء من معبدهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )تل كونسياه/ بادوش(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين  منهم وإصابة  .37

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكبجروح،  اثنين آخرين  

بخمسة صواريخ موّجهة وكانت اإلصابة  (في قضاء )تلّعفرأوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال  قصف .38

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكدقيقة ومؤثرة مما أدى لهالك سبعة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

 في كوذلة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، تفجير عبو .39

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .62

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكمنهم، 

ره من وليكون عبرةً لغي نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل لعنصر مجرم في جيش الّدّجال في حي )الكرامة/ الموصل(  .63

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلك الّروافض المشركين،

/ شوال/ 7 في كوذلالنّكاية والتّسديد،  الهجوم برّمانة يدوية على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )عدن/ الموصل(، نسأل هللا   .62

 .للهجرة 3414

كاالً ن( مما أدى لتدميرهما بالكامل القيّارةتفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في الشرطة الصفوية في قرية )الجدعة/  .61

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلك ما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين،على حرابته ماله

/ 8 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )البلديات/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .64

 .للهجرة 3414/ شوال

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بالهجوم على نقطة تفتيشه بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .63

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في وذلكما أدى لهالكه وغنم أسلحته، )الحضيرة/ الموصل(، م

أوكار لعناصر في صحوات العار في قرية )عرب رماح/ القيّارة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل  قصف .66

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في وذلكهللا  النّكاية والتّسديد، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الشبالي/ القيّارة(، مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر منهم  .67

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في وذلكوإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

 ها،ا بالكامل وهالك من فيتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى لتدميره .68

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في وذلك

استهداف عنصر مجرم في اللشرطة الصفوية بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى إلصابته  .69

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في وذلكبجروٍح، 

 ذلكوة في قرية )الرماح/ القيّارة(، مما أدى لتدميرهما وهالك من فيهما، تفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتين  للشرطة الصفوي .72

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في

 على حرابته نكاالً له( مما أدى لتدميره بالكامل القيّارةتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في قرية )الجدعة/  .73

 .للهجرة 3414/ شوال/ 9 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين،

استهداف وتصفية ضابط مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في قرية )السرت/  .72

 .للهجرة 3414/ شوال/ 9 في وذلكالقيّارة(، مما أدى لهالكه، 

قام المجاهدون ف ها،من عناصرها فرارلمما أدى  حّمام العليل( باألسلحة الخفيفة،) ناحيةفي  نقطة تفتيش للشرطة الصفويةاقتحام  .71

 .للهجرة 3414/ شوال/ 9 في وذلكبتفخيخها وتفجيرها، 
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/ 9 في لكوذالهجوم بالرّمان اليدوي على سرية للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  .74

 .للهجرة 3414/ شوال

نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة رأس جسر بادوش" في ناحية )بادوش( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة  قصف .73

 .للهجرة 3414/ شوال/ 9 في وذلكمباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، 

/ شوال/ 32 في وذلكا، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )بوير/ بادوش(، مما أدى لهالك وإصابة من فيه .76

 .للهجرة 3414

/ 32 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .77

 .للهجرة 3414/ شوال

 وذلكنهم، م الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عددباألسلحة الهجوم  .78

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في

/ شوال/ 32 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )القدس/ الموصل(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  .79

 .للهجرة 3414

 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، باألسلحة الهجوم  .82

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )رجم حديد/ الموصل(،  .83

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكمما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في سايدين )الصناعة/ الموصل(، مما  .82

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكأدى لهالكه، 

رقاط(، )الخميسات/ الشاستهداف مدير االستخبارات الصفوية بالهجوم عليه باألسلحة المتوّسطة من قبل مفرزة أمنية في قرية  .81

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكمما أدى إلصابته بجروح، 

 ذلكو تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قضاء )الشرقاط(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح، .84

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في

األسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجرن/ حّمام استهداف وتصفية عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية ب .83

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكالعليل(، مما أدى لهالكه، 

 ذلكو تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )عين الجحش/ الشورة(، مما أدى لهالك خمسة عناصر منهم، .86

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالهجوم على عجلته باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في حي  .87

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلك)سومر/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

نهم ابة عنصرين  متفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، مما أدى إلص .88

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكبجروح، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على وكره من قبل مفرزة أمنية وسط قضاء )البّعاج(، مما  .89

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكأدى إلصابته بجروح، 

وية بالهجوم على نقطة تفتيشهما باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في الشرطة الصف .92

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكفي حي )الّرفاعي/ الموصل(، مما أدى لهالكهما وغنم سالحهما، 

وكر المرتّد المجرم )عّمار محمد صالح( عضو المجلس البلدي الصفوي في )الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت  قصف .93

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكاإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )السالم/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح،  .92

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلك

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية في قرية  .91

 3414/ شوال/ 33 في وذلك(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته وإصابة عنصرين  آخرين  بجروٍح، )حالوة/ المحلبية

 .للهجرة

نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة تل زلط" في قرية )تل زلط/ الجزيرة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة  قصف .94

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكمباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، 
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استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما  .93

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكأدى لهالكه، 

مفرزة أمنية في منطقة استهداف وتصفية المرتّد المجرم )هيثم الجاك( أحد عمالء الحكومة الصفوية بالسالح الحي من قبل  .96

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلك)راس الجادة/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل استهداف وتصفية المرتّد المجرم )محمد طه عبد هللا .97

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكمفرزة أمنية في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

مّمن يجاهر بسب  صحابة  رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( بالسالح  في جيش  الّدّجالاستهداف وتصفية ثالثة عناصر خبيثة  .98

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكالحي من قبل مفرزة أمنية في حي )المثنى/ الموصل(، مما أدى لهالكهم جميعاً، 

صر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في حي )المثنى/ الموصل(، استهداف وتصفية عن .99

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكمما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في استخبارات الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في شارع )النّجفي/  .322

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكلهالكه وغنم سالحه،  الموصل(، مما أدى

 وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .323

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )السحل/ الشرقاط(،  .322

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكمما أدى لهالكه، 

رة(، ااستهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الشبالي/ القيّ  .321

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكمما أدى لتدميرها وإصابته بجروح، 

الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لتدمير عجلة لهم وهالك وإصابة باألسلحة الهجوم  .324

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31 في وذلكعدد منهم، 

لصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في دورة )اليرموك/ الموصل(، مما استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة ا .323

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31 في وذلكأدى لهالكه، 

( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  المحلّبية مقر شرطة الطوارئ الصفوية في منطقة )السحاجي/ قصف .326

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

تفجير عبوة الصقة على عناصر مجرمين في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )بليج/ البّعاج(، مما أدى  .327

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31 في وذلكإلصابتهم بجروح، 

لمجاهدون بغنم فقام ا ها،من عناصرها فرارل( باألسلحة الخفيفة، مما أدى )القيّارة ناحيةفي  نقطة تفتيش للشرطة الصفويةاقتحام  .328

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في وذلككمية جيدة من السالح والعتاد، 

قام المجاهدون ف ها،من عناصرها فرارل( باألسلحة الخفيفة، مما أدى قرية )نجمة/ القيّارةفي  نقطة تفتيش للشرطة الصفويةاقتحام  .329

 .ةللهجر 3414/ شوال/ 34 في وذلكبإحراقها، 

الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للشرطة الصفوية في قرية )الرعد/ البّعاج(، أعقبها االشتباك مع دوريات اإلمداد، باألسلحة الهجوم  .332

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في وذلكمما أدى لتدمير عجلة وإصابة خمسة عناصر منهم بجروح بينهم ضابط مجرم، 

مقر فوج الجيش الصفوي في في قرية )الرعد/ البّعاج(، برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية  قصف .333

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في وذلكوالتّسديد، 

نية في زة أماستهداف قائد شرطة الموصل المرتّد المجرم )العميد خالد الحمداني( بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفر .332

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في وذلكسايدين )الصناعة/ الموصل(، مما أدى إلصابة أربعة من عناصر حمايته بجروح، 

اشرة ( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مبحّمام العليل نقطة تفتيش للشررطة االتحادية الصفوية في قرية )الجرن/ قصف .331

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في وذلك، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد

/ 34 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )العوينات/ الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .334

 .للهجرة 3414/ شوال

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في قرية )العوينات/ الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .333

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في

الشامية( قرب ناحية )ربيعة(، مما أدى لهالك وإصابة  -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على الحدود )العراقية .336

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في وذلكمن فيها، 
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 كوذلالخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في حي )القاهرة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .337

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في

 صابته بجروحٍ استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في سايدين )الهرمات/ الموصل(، مما أدى إل .338

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في وذلكبليغة، 

 3414/ شوال/ 34 في وذلكتفخيخ وتفجير مقر للشرطة الصفوية في منطقة )رجم حديد/ الموصل( بعد فرار عناصره منه،  .339

 .للهجرة

 في ذلكوصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عنا .322

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34

تفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى إلصابة أربعة  .323

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في وذلكعناصر منهم بجروح، 

 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .322

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في

الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  باألسلحة الهجوم  .321

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في وذلكمنهم وغنم سالحهما، 

/ شوال/ 33 في كوذل، (الموصل/ حي )الفاروقتدمير آلية متخصصة بتفكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها في  .324

 .للهجرة 3414

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .323

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكهم، من

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )وادي حجر/  .326

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية في منطقة )الرشيدية/ الموصل(، مما أدى لهالك أربعة  .327

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكعناصر منهم، 

 في كوذل تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في شارع )الصناعة/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، .328

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )موصل الجديدة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم  .329

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكوإصابة آخر بجروح، 

 دى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين آخرين  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )المنصة/ الموصل(، مما أ .312

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكبجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  .313

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكآخرين  بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )التحرير/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .312

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلك

/ 33 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .311

 .للهجرة 3414/ شوال

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )مشيريفة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  .314

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكآخرين  بجروح، 

ة عدد منهم ابالخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في سايدين )حي البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصباألسلحة الهجوم  .313

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكبجروح، 

 في وذلكالخفيفة على مقر للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، باألسلحة الهجوم  .316

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33

(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصلباألسلحة الهجوم  .317

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلك

 في لكوذالخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )القاهرة/ الموصل(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح، باألسلحة الهجوم  .318

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33
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 3414/ شوال/ 33 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )ربيعة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .319

 .للهجرة

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )كركافر/ زّمار(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة أربعة  .342

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكآخرين  بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي قرب قرية )الحالوة/ المحلبية(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين  منهم  .343

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكبجروح، 

/ 33 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الهرمات/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .342

 .للهجرة 3414/ شوال

( وهو ضابط مجرم برتبة عقيد بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي السالم هاشم شريف عبداستهداف وتصفية المرتّد ) .341

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلك)البعث/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الصحة/ الموصل(، مما أدى  .344

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكلهالكه، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب مفرق )الحليلة/ الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .343

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في

مقر فوج الجيش الصفوي عند مفرق قرية )الثلجة/ الجزيرة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا   قصف .346

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

 منهم راي/ تلّعفر(، مما أدى إلصابة عنصرين  تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )الس .347

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكبجروٍح بليغة، 

بناية إدارة سجن بادوش الصفوي في ناحية )بادوش( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية  قصف .348

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكوالتّسديد، 

ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الخط اإلستراتيجي/ الجزيرة(، مما أدى لتدميرها وهالك من تفجير عبوة  .349

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلك فيها،

 في ذلكو تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما لهالك وإصابة من فيها، .332

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33

استهداف وتصفية قيادي في صحوات الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )حّمام العليل(،  .333

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكمما أدى لهالكه، 

لوصول ا(، فيّسر  هللاُ للبطل  نجمة/ القيّارةقرب قرية )المفّخخة مستهدفاً مقراً للجيش  بسيّارتهانطلق فارس  من فرسان الشهادة  .332

 المقر، فالحمُد هللأجزاء من وتدمير  تسعة عناصر منهم ، مما أدى لهالك وإصابة على المقروتفجير  سيّارته المفّخخة  للهدف

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلك ،على تسديده وتقبّل  هللاُ أخانا االستشهاديَّ في عداد الشهداء

عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )كنيطرة/ حّمام العليل(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة ثانية على دوريات  تفجير .331

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلك اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،

أدى إلعطابها وإصابة عنصر منهم  تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في قرية )زلحفة/ الشورة(، مما .334

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلك بجروح،

 ذلكو تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على ثكنة للجيش الصفوي عند مفرق ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، .333

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلكي قضاء )الحضر(، إحراق ثكنة للشرطة الصفوية بعد فرار عناصرها منها ف .336

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الخميسات/ الشرقاط(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصر منهم  .337

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلك بجروح،

 القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة تسعة عناصر منهم، تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على مقر للجيش الصفوي قرب قرية )نجمة/ .338

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلك

ثكنة للجيش الصفوي في قرية )البغلة/ الجزيرة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية  قصف .339

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلكوالتّسديد، 

جلة "همر" للشرطة الصفوية في شارع )المنّصة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة تفجير عبوة ناسفة على ع .362

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلكاثنين آخرين  بجروح، 
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في حي )الّرسالة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة  .363

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلكروح، اثنين آخرين  بج

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في شارع )المستشفى/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .362

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36

 وذلكا، ابة من فيهتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في دورة )المستشفى/ الموصل(، مما أدى لهالك وإص .361

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في

الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في دورة )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .364

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في وذلك

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية قرب مجّسر )المثنى/ الموصل(،  .363

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في وذلكويُرّجُح هالكه، 

على  ما لهنكاالً تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في جيش الّدّجال في منطقة )الشيشان/ الجزيرة( مما أدى لتدميرهما  .366

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في وذلك ما وليكونا عبرةً لغيرهما من الّروافض المشركين،حرابته

الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي قرب قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى لهالك خمسة باألسلحة الهجوم  .367

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في وذلكعناصر منهم، 

 ذلكوير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الحواسم/ القيّارة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، تفج .368

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )الحواسم/ القيّارة(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  .369

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي عند مفرق ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  .372

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37

م وإصابة هتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )زهيليلة/ القيّارة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر من .373

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلكاثنين  آخرين  بجروح، 

الصفوية في قرية )جرادي/ الجزيرة(، مما أدى لهالك وإصابة العديد االتحادية تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دورية للشرطة  .372

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلكمنهم، 

استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في استهداف وتصفية المرتّد )حازم ألبو سيف( مصدر  .371

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلكمنطقة )وادي حجر/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة ُزرعت له تحت كرسيّه من قبل مفرزة أمنية في حي  .374

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلك)الجامعة/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

 في وذلك، لنّكاية والتّسديدتفجير عبوة ناسفة على نقطة مرابطة للجيش الصفوي في منطقة )القوسيات/ الموصل(، نسأل هللا ا .373

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية قرب )الجسر الخامس/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها الخمسة،  .376

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلك

هراء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في مدخل حي )الزّ باألسلحة الهجوم  .377

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكمنهم، 

مقر للجيش الصفوي في حي )المحاربين/ الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية  قصف .378

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكوالتّسديد، 

ي الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في حي )البعث/ الموصل(، استهداف وتصفية عنصر مجرم ف .379

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكمما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية ضابطين  مجرمين  في الشرطة الصفوية أحدهما برتبة مالزم أّول واآلخر برتبة مالزم بالهجوم على عجلتهم  .382

باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في دورة )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالكهما وهالك عنصر في الشرطة كان 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكبرفقتهما، 

 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .383

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في
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 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي عند مدخل ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .382

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )زهيليلة/ القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة  .381

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكآخرين  بجروح، 

ة أمنية ريته من قبل مفرزاستهداف المرتد )النّقيب عبّاس( وهو ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دو .384

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكفي قرية )زهيليلة/ القيّارة(، مما أدى إلصابته بجروح، 

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الزاوية/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .383

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في قرية )أبو فشكة/ الشورة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر  .386

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكبجروح، 

حنكة/ لاستهداف مدير استخبارات الساحل األيسر لقضاء الشرقاط بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )ا .387

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكالشرقاط(، مما أدى إلعطابها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قرية )الحود/ القيّارة(، مما أدى  .388

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلكإلصابته بجروح، 

/ 22 في وذلكير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )الجاون/ الشورة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، تفج .389

 .للهجرة 3414/ شوال

تفجير عبوة ناسفة على ناقلة جند للجيش الصفوي عند مدخل منطقة )الهرمات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .392

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في منطقة )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .393

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلك

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )خزرج/ الموصل(، مما أدى لهالكه،  .392

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي عند مدخل حي )السّكر/ الموصل(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم  .391

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلكبجروح، 

لّزراعي/ ة أمنية في حي )اإلصالح ااستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مقّدم في الحكومة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرز .394

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه وإصابة أحد عناصر حمايته بجروح، 

/ 22 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .393

 .للهجرة 3414/ شوال

سبعة منازل لجيش الّدّجال في حي )الكرامة/ الموصل( مما أدى لتدميرها وهالك خمسة عناصر منهم، وعلى  تفخيخ وتفجير .396

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلك إثرها رحلت العائالت الّرافضية من المنطقة،

/ 22 يف وذلك ن فيها،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )كونسي/ تلّعفر(، مما أدى لتدميرها وهالك م .397

 .للهجرة 3414/ شوال

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الجزائر/ الموصل(، مما أدى  .398

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكلهالكه، 

ة الجّوية الصفوية بالسالح الحي من قبل استهداف وتصفية المرتد )خالد حازم( وهو ضابط مجرم برتبة عميد طيّار في القوّ  .399

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكمفرزة أمنية في منطقة )الفيصلية/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

ثة الموصل(، مما أدى لهالك ثال -تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي على الطريق الّرابط بين مدينتي )تلكيف .222

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكآخر بجروح، عناصر منهم وإصابة عدد 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )مشيريفة/ الموصل(، مما  .223

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكأدى لهالكه، 

الخفيفة على عجلة لفوج الطوارئ الصفوية في حي )السالم/ الموصل(، مما أدى إلصابة من فيها بجروح، باألسلحة الهجوم  .222

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك

استهداف وتصفية المرتّد مختار حي الّرفاعي وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية  .221

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك، مما أدى لهالكه، في حي )الّرفاعي/ الموصل(
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استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الكرامة/ الموصل(، مما أدى  .224

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكلهالكه، 

/ 23 يف وذلك(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في )الموصلباألسلحة الهجوم  .223

 .للهجرة 3414/ شوال

 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )عين الجحش/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .226

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )السلطان عبد هللا/  .227

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكالقيّارة(، مما أدى إلحراقها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

/ 23 في وذلكلقيّارة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )النوجة/ ا .228

 .للهجرة 3414/ شوال

 تهنكاالً له على حراب( مما أدى لتدميره بالكامل القيّارةتفخيخ وتفجير منزل أحد عمالء الحكومة الصفوية في قرية )الحود/  .229

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين،

كاالً له على نخ وتفجير منزل مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل( مما أدى لتدميره تفخي .232

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، حرابته

(، مما نية في قرية )الجحلة/ القيّارةاستهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أم .233

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكأدى لهالكه، 

 3414/ شوال/ 22 في وذلكإحراق ثالث نقاط تفتيش للشرطة الصفوية بعد فرار عناصرها منها في منطقة )الّرمضانيات(،  .232

 .للهجرة

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )الخربة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .231

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في

استهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية بالهجوم على عجلته باألسلحة المتوّسطة من قبل مفرزة أمنية في قرية  .234

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلكلة/ القيّارة(، مما أدى إلعطابها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، )شيا

االً له على نكتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل( مما أدى لتدميره  .233

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، حرابته

استهداف وتصفية مصدرين  استخباريين  مجرمين  للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلتهما من قبل مفرزة أمنية في  .236

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلك)الموصل(، مما أدى لهالكهما، 

سين/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد تفجير عبوة ناسفة موّجهة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )المهند .237

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلكمنهم، 

استهداف وتصفية آمر فوج مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية  .238

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلكفي حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك عنصرين  من عناصر حمايته، 

الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للشرطة الصفوية على شارع )الصكار/ البّعاج(، أعقبها االشتباك مع دوريات باألسلحة الهجوم  .239

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلكاإلمداد، مما أدى لتدمير عجلة وإعطاب عدد من العجالت وهالك وإصابة عدد منهم، 

أل هللا النّكاية نسوكانت اإلصابة مباشرة  بقذيفتي هاون (في منطقة )الساّلميةجيش  الّدّجال  ارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  أوك قصف .222

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلك، والتّسديد

قة )الساّلمية(، منطاستهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دّراجته النّارية من قبل مفرزة أمنية في  .223

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلكمما أدى إلصابته بجروح، 

فتين  على عجلتين  رافقها تفجير عبوتين  ناس( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، في ناحية )القيّارة نقطة تفتيش للجيش الصفوياقتحام  .222

لهالك وإصابة عدد منهم وإحراق عجلة لهم وإعطاب أخرى وإحراق النّقطة بعد غنم أسلحتهم وعتادهم، مما أدى لقّوات اإلمداد، 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلك

على تجّمع خبيث لعناصر في صحوة الرّدة والنّفاق والشرطة الصفوية في قرية )الحاج  باألسلحة الخفيفة والمتوّسطةالهجوم  .221

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلكإلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح وإعطاب عدد من عجالتهم،  علي/ القيّارة(، مما أدى

استهداف وتصفية قائد صحوة السبعاويين وإصابة المرتّد المجرم )العقيد حسين محمود( بتفجير عبوة ناسفة على عجلة تقلّهما  .224

/ 21 يف وذلكما أدى لهالك قائد الصحوة وإصابة العقيد بجروح، من قبل مفرزة أمنية في قرية )السلطان عبد هللا/ القيّارة(، م

 .للهجرة 3414/ شوال
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استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من جالدي وسّجاني المعتقالت الصفوية من قبل مفرزة أمنية في قرية  .223

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلك)الجرن/ حّمام العليل(، مما أدى لهالكه، 

على تجّمع خبيث لعناصر في الجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى إلصابة عدد منهم باألسلحة الخفيفة وم الهج .226

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلكبجروح، 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلكإحراق ثكنة للشرطة الصفوية بعد فرار عناصرها منها في قرية )الحويج/ القيّارة(،  .227

/ 24 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )النداس/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .228

 .للهجرة 3414/ شوال

/ 24 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )جياع/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .229

 .للهجرة 3414/ شوال

الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي عند مخرج حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد باألسلحة هجوم ال .212

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلكمنهم، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى  .213

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلك، لهالكه

 تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )السماح/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها األربعة، .212

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلك

 كوذل وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )السماح/ الموصل(، مما أدى لهالك .211

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )المثنى/  .214

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه، 

 يف وذلكالموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  -)كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق  .213

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24

/ 24 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )القادسية الثانية/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .216

 .للهجرة 3414/ شوال

ي عند مخرج حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد الهجوم بالرّمان اليدوي على نقطة تفتيش للجيش الصفو .217

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلكمنهم، 

تموز/ الموصل(،  37استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي ) .218

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلكمما أدى لهالكه، 

الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة ودورية للشرطة الصفوية على شارع )الصكار/ البّعاج(، مما أدى لهالك وإصابة باألسلحة الهجوم  .219

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلكعدد منهم، 

نّكاية لثكنة للشرطة الصفوية على شارع )الصكار/ البّعاج(، برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  ا قصف .242

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلكوالتّسديد، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )النّبي يونس/ الموصل(، مما أدى لهالكه،  .243

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلك

 في لكوذيعة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في شارع )عوينات/ رب .242

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23

 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الحدباء/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، باألسلحة الهجوم  .241

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في

الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )التحرير/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .244

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الصناعة/ الموصل(، مما  .243

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكأدى لهالكه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح،  .246

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك
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/ 23 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الشرطة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .247

 .للهجرة 3414/ والش

تفجير عبوة ناسفة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في )الموصل(، مما أدى لهالك خمسة عناصر منهم بينهم  .248

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكضابط الدورية، 

تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .249

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك

تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .232

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك

بخمسة صواريخ موّجهة وكانت اإلصابة دقيقة  (في قضاء )تلّعفرجيش  الّدّجال  وقيادات   أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر   قصف .233

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكومؤثرة مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

تل زلط" في قرية )تل زلط/ الجزيرة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة  نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة قصف .232

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكمباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، 

تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للشرطة الصفوية في قرية )تويم مجاري/ المحلبية(، مما أدى لتدمير عجلة لهم  .231

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكبالكامل وهالك من فيها، 

/ 23 في وذلكا، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيه .234

 .للهجرة 3414/ شوال

 ذلكوالخفيفة على مقر للجيش الصفوي في منطقة )األربجية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .233

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في

نهم، هالك وإصابة عدد مالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الصّديق/ الموصل(، مما أدى لباألسلحة الهجوم  .236

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك

 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )أم كرون/ تل عبطة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .237

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الحويج/ القيّارة(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  .238

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في

تفخيخ وتفجير منزل المرتد )محمد حسين الجميلي( وهو عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية في قرية )جميلة/ الشرقاط(  .239

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، على حرابته نكاالً له

استهداف المرتد )علي حسين صالح( وهو ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة  .262

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 يف وذلكأمنية في قرية )اإلمام/ القيّارة(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

استهداف آمر فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الحويج/ القيّارة(، مما  .263

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في وذلكأدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروح، 

قرية )طيبة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في .262

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في وذلكاثنين  آخرين  بجروح، 

على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  باألسلحة الخفيفة والمتوّسطةالهجوم  .261

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في وذلكمنهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في سايدين )طريق كركوك/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .264

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في وذلك

/ 26 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .263

 .للهجرة 3414/ شوال

الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )السالم/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .266

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في وذلك

بة االخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصباألسلحة الهجوم  .267

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في وذلكعدد منهم، 

 وذلك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 62الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في شارع )باألسلحة الهجوم  .268

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في
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استهداف وتصفية مصدرين  استخباريين  مجرمين  للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلتهما من قبل مفرزة أمنية في  .269

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في وذلكمنطقة )باب جديد/ الموصل(، مما أدى لهالكهما، 

الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصر منهم باألسلحة الهجوم  .272

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في وذلكبجروح، 

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على وكره من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .273

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في وذلكلهالكه،  )بليج/ البّعاج(، مما أدى

/ 27 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .272

 .للهجرة 3414/ شوال

 ذلكووإصابة من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة لمليشيا "األسايش" الكردية العلمانية في منطقة )زّمار(، مما أدى لهالك .271

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في

مقر للجيش الصفوي في قرية )إغزيل/ الجزيرة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية  قصف .274

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلكوالتّسديد، 

مقر للجيش الصفوي قرب جسر بادوش في ناحية )بادوش( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا   قصف .273

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

/ 27 في كذلوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الشبالي/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .276

 .للهجرة 3414/ شوال

م/ القيّارة(، في قرية )اإلما باألسلحة الخفيفة والمتوّسطةتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية أعقبها الهجوم عليهم  .277

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلكمما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروٍح بليغة، 

يّارة(، مما أدى في ناحية )الق باألسلحة الخفيفة والمتوّسطةى دورية للشرطة الصفوية أعقبها الهجوم عليهم تفجير عبوة ناسفة عل .278

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلكإلصابة عنصرين  منهم بجروٍح بليغة، 

برةً لغيره من وليكون ع حرابتهنكاالً له على تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )التينة/ القيّارة(  .279

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلك المرتّدين،

/ 28 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )الخربة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .282

 .للهجرة 3414/ شوال

 ذلكو)البشمانة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  تفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "سوات" الصفوية في قرية .283

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في

استهداف وتصفية نائب ضابط في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الصناعة/ الموصل(، مما  .282

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلكأدى لهالكه، 

في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )البكر/ الموصل(، مما أدى استهداف وتصفية عنصر مجرم  .281

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلكلهالكه، 

تفجير عبوة الصقة على عجلة ضابط مجرم في االستخبارات الصفوية بعد اكتشافها في حي )المنصور/ الموصل(، مما أدى  .284

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلكلتدمير العجلة، 

/ 28 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .283

 .للهجرة 3414/ شوال

ي فاستهداف وتصفية أحد مجرمي قُطّاع الط رق الذين يرّوعون المسلمين  ويبتّزون  أموال هم بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية  .286

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29 في وذلك، الموصل(، مما أدى لهالكه حي )اإلصالح الّزراعي/

 يف وذلكالخفيفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .287

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29

دية الصفوية في قرية )الجرن/ حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها وهالك من تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحا .288

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29 في وذلك فيها،

مقر للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )الجرن/ حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل  قصف .289

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29 في وذلكهللا  النّكاية والتّسديد، 

 تفجير عبوة ناسفة على عجلة لشرطة الطوارئ الصفوية في قرية )أبو جرادي/ الجزيرة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، .292

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29 في وذلك
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/ 29 يف وذلكنهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الحويج/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد م .293

 .للهجرة 3414/ شوال

ليكون عبرةً و نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في مليشيا "سوات" الصفوية في قرية )هرارة/ الشورة(  .292

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في وذلك لغيره من المرتّدين،

الشرطة الصفوية بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية استهداف وتصفية المرتد )عبد يوسف الجبوري( وهو عنصر مجرم في  .291

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في وذلكفي قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما أدى لهالكه وغنم سالحه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الصالحية/ حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .294

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في وذلك

تفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتين  للجيش الصفوي قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  .293

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في وذلك

/ 12 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .296

 .للهجرة 3414/ شوال

قامت  مفرزة أمنية باستهداف وتصفية يزيديّين  خبيثين  محاربين  من عبدة الشيطان  لمجاهرتهما في األماكن العامة بسب  دين   .297

وسب  رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وتسفيه  المسلمين  واالستخفاف  بهم واعتيادهما ذلك واإلصرار عليه في منطقة اإلسالم 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في وذلك)ربيعة(، 

 يف وذلك تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )حنكة/ زّمار(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، .298

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .299

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12

، ولم (استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )القدس/ الموصل .122

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في وذلكيتسنَّ التأّكد من مصيره، 

 

 للهجرة 4141ذو القعدة 

في كميٍن يّسر  هللا تنفيذه؛ قامت مفرزة أمنية بتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي في منطقة )تل عبطة( وزرع  .3

عبوة ناسفة قرب جثّته، وعند تجّمع عناصر الشرطة الصفوية على جيفة أخيهم تمَّ استهدافهم بتفجير العبوة النّاسفة، مما أدى 

ذي / 3 في وذلكالمجرم )صالح ساير( وإصابة عنصرين  من عناصر حمايته بجروح، لهالك مدير شرطة تل عبطة الّرائد 

 .للهجرة 3414/ القعدة

ذي / 3 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .2

 .للهجرة 3414/ القعدة

 ذلكوتفجير عبوة الصقة على دورية للجيش الصفوي في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .1

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية  .4

 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلكصالحية/ حّمام العليل(، مما أدى لهالكه وإصابة أحد عناصر حمايته بجروح، في قرية )ال

 .للهجرة

ذي / 3 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )إسطيلة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .3

 .للهجرة 3414/ القعدة

 في ذلكوعجلة عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )إكنيطرة/ الشرقاط(، مما أدى لتدميرها،  تفجير عبوة الصقة على .6

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الحويج/ القيّارة(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  .7

 .ةللهجر 3414/ ذي القعدة/ 3 في

ن عبرةً لغيره وليكو نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في الحكومة الصفوية في قرية )إشويرات/ الشورة(  .8

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك من المرتّدين،
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ي قضاء فجاءت العتقال المسلمين والمسلمات  ومليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانيةللجيش الصفوي مشتركة التصّدي لدورية  .9

/ ذي القعدة/ 2 في وذلك، بجروح منهم عدد(؛ بالهجوم عليهم باألسلحة، مما أدى إلعطاب عدد من عجالتهم وإصابة )مخمور

 .للهجرة 3414

هللا  النّكاية  نسأل مقر سرية الجيش الصفوي في قرية )الحكنة/ الشرقاط( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة قصف .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 2 في وذلكوالتّسديد، 

استهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في قرية )العيثة/ الشرقاط(،  .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 2 في وذلكمما أدى إلصابته بجروح، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في شارع )محطّة القطار/ الموصل(،  .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 2 في وذلكمما أدى لهالكه، 

ذي / 2 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .31

 .للهجرة 3414/ القعدة

تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الهرمات/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر  .34

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 2 في وذلكمنهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

، (لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية في منطقة )الشاّلالتتهدفاً مقراً المفّخخة مس بسيّارتهانطلق فارس  من فرسان الشهادة  .33

رات العشوإصابة ستّة عناصر منهم ، مما أدى لهالك على المقروتفجير  سيّارته المفّخخة  الوصول للهدففيّسر  هللاُ للبطل  

 نّات  النّعيم،جتسديده وتقبّل  هللاُ أخانا االستشهاديَّ في  ، فالحمُد هلل علىوإحراق جميع اآلليات الموجودة فيه وتدمير المقر بجروح 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلك

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )اإلصالح الّزراعي/  .36

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه، 

/ 1 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في سايدين )النّعيمي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .37

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

ذي / 1 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الذيبانية/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .38

 .للهجرة 3414/ القعدة

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )السيد أحمد/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .39

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلك

/ لقعدةذي ا/ 1 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )النّمرود(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .22

 .للهجرة 3414

استهداف وتصفية خمسة من عناصر مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية بالهجوم على دوريتهم باألسلحة الخفيفة من قبل  .23

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلكمفرزة أمنية في منطقة )القصر/ الموصل(، مما أدى لهالكهم وغنم أسلحتهم، 

حمودي نهلة( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في استهداف وتصفية المرتد ) .22

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلكحي )السماح/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجمسة/ القيّارة(،  .21

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلكمما أدى لهالكه، 

حّمام العليل(، ) استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في ناحية .24

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلكمما أدى لهالكه، 

ليكون عبرةً و نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(  .23

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلك لغيره من المرتّدين،

 ذلكوى دورية للشرطة الصفوية في قرية )الزاوية/ القيّارة(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة عل .26

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الحويج/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .27

 .رةللهج 3414/ ذي القعدة/ 4

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشركات األمنية اإلجرامية في قرية )الحويج/ القيّارة(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .28

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك
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استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي وأربعة من عناصر حمايته بالهجوم على عجلتهم باألسلحة الخفيفة من قبل  .29

/ ذي القعدة/ 4 في وذلكمفرزة أمنية في قرية )الكصر/ النّمرود(، مما أدى لهالكهم جميعا وإحراق عجلتهم بعد غنم أسلحتهم، 

 .للهجرة 3414

براهيم صالح( وهو ضابط مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية استهداف المرتد )صالح إ .12

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك)اإلمام/ القيّارة(، مما أدى إلصابته بجروح، 

إلعطاب عجلة وإصابة من  تفجير عبوة ناسفة على دورية للشركات األمنية اإلجرامية في قرية )العوسجة/ القيّارة(، مما أدى .13

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكفيها بجروح، 

استهداف عنصرين  مجرمين  في صحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الخميسات/ الشرقاط(،  .12

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكمما أدى إلصابتهما بجروٍح بليغة، 

ف وتصفية المرتّد المجرم )عبد الّرزاق عبد هللا إرزيج( وهو عضو خبيث في ائتالف "دولة القانون" الصفوي؛ بالسالح استهدا .11

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكاألبيض من قبل مفرزة أمنية جنوب مدينة )الموصل(، مما أدى لهالكه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة ثالثة  .14

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكآخرين  بجروح، 

 في كوذل، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم .13

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4

/ 4 يف وذلكالموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )كركوك .16

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

/ الموصل(، )سومر استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي .17

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكمما أدى لهالكه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )تويم مجاري/ الموصل(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .18

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك

 ذلكوتفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في طريق )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .19

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في

/ ذي القعدة/ 4 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على مقر لصحوات الرّدة والنّفاق في منطقة )برزان(، مما أدى لتدميره بالكامل،  .42

 .للهجرة 3414

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على الطريق الّرابط بين منطقتي )عوينات وتل  الهوى(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  .43

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك

ك (، مما أدى لهالتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية على الطريق الّرابط بين منطقتي )عوينات وتل  الهوى .42

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكعنصرين  منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي وثالثة من عناصر حمايته بتفجير عبوة ناسفة على عجلتهم "الهمر" من  .41

/ ذي القعدة/ 4 في وذلكالهوى(، مما أدى لهالكهم جميعاً،  قبل مفرزة أمنية على الطريق الّرابط بين منطقتي )عوينات وتل  

 .للهجرة 3414

ذي / 3 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .44

 .للهجرة 3414/ القعدة

 ذلكوتفجير عبوتين  ناسفتين  على برج مراقبة للجيش الصفوي في ناحية )الكوير(، مما أدى لتدميره وهالك وإصابة عدد منهم،  .43

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )السماح/ الموصل(، مما أدى  .46

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك لهالكه،

ذي / 3 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )الخربة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .47

 .للهجرة 3414/ القعدة

جزء من  (، مما أدى لتدميرالخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )قبر العبد/ حّمام العليلباألسلحة الهجوم  .48

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلكالثكنة وإصابة عدد منهم بجروح، 

استهداف آمر فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قرية )حويجة الحصان/ النّمرود(، مما  .49

 .لهجرةل 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلكأدى إلصابته بجروٍح بليغة، 
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استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بالهجوم على دوريته باألسلحة الحيّة من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .32

 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلك)الّرفاعي/ الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته وإصابة عنصر آخر بجروح، 

 .للهجرة

الحي  ؛ بالسالحباسم "الدولة اإلسالمية" أموالهم ويبتّزون  المسلمين مجرمي قطّاع الطرق الذين يروعون استهداف وتصفية أحد  .33

ليكون  عبرةً لكل  من يتاجُر بسمعة المجاهدين وينهب أموال  مما أدى لهالكه(، حي )العامل/ الموصلفي من قبل مفرزة أمنية 

  .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلك ،المسلمين

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية  في مدينة )الموصل(معسكر الغزالني للجيش الصفوي  قصف .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلكوالتّسديد، 

م العليل(، مما ااستهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قرية )قبر العبد/ حمّ  .31

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 7 في وذلكأدى إلصابته بجروٍح، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم الصفوي )خلف علي حمد( مدير ناحية الشورة بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية جنوب  .34

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 7 في وذلكمدينة )الموصل(، مما أدى لهالكه، 

ه النّاسف   .33  انتقاماً ألهل  السنّة  المغدورين  على أيدي المليشيات  الصفوية ؛ انطلق  أحُد فرسان  الّدولة اإلسالمية الغيارى )بحزام 

(، فيّسر  ةناحية )بعشيقمستهدفاً اجتماعاً كبيراً لعناصر وقادة عصابات الغدر الصفوية، اجتمعوا في مجلس  عزاء  أحد  هلكاهم في 

( 72( عنصراً منهم وإصابة أكثر من )42بطل  االنغماس  وسط  جموعهم وتفجير  حزامه النّاسف عليهم، مما أدى لهالك  )هللاُ لل

، فلله  الحمُد على تسديده وتصويبه ونسأله سبحانه أن يتقبّل أخانا االستشهاديَّ في  / 8 في لكذكان والفردوس األعلى، آخرين 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

 حةبالهجوم عليهم باألسل في قرية )شيالة/ القيّارة(لدورية للجيش الصفوي جاءت العتقال المسلمين والمسلمات  التصّدي .36

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلك، بجروح منهم عددوإصابة  عجلتي "همر"مما أدى إلعطاب  المتوّسطة،

شير الحلو وعبد هللا حميد وعبد هللا مجك( باألسلحة الخفيفة استهداف وتصفية ثالثة عناصر في صحوة الرّدة والنّفاق وهم: )ب .37

/ ذي القعدة/ 8 في وذلكمن قبل مفرزة أمنية على الطريق الّرابط بين منطقتي )القيّارة ومخمور(، مما أدى لهالكهم جميعاً، 

 .للهجرة 3414

 في كوذلمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الجدعة/ القيّارة(، .38

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8

استهداف وتصفية ثالثة عناصر في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في شارع )مخمور(، مما أدى لهالكهم جميعاً،  .39

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية على سايدين )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة  .62

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلكآخرين  بجروح، 

ة بتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على سايدين )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصا .63

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلكعنصر آخر بجروح، 

تفخيخ وتفجير منزل يتّخذه عناصر الجيش والشرطة الصفوية بيتاً للدعارة في منطقة )زّمار(، مما أدى إلصابة جندي وشرطي  .62

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلكبجروح، 

الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالسالح  .61

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلكلهالكه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  .64

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلك

/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر في منطقة )الزنجليالصفوية للشرطة االتحادية نقطة تفتيش على  يدويةانه هجوم برمّ ال .63

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكمنهم، 

/ ذي القعدة/ 9 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .66

 .للهجرة 3414

ليكون عبرةً و نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في االستخبارات الصفوية في قرية )الحورية/ القيّارة(  .67

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك لغيره من المرتّدين،

ليكونا عبرةً ما وعلى حرابته ماله نكاالً تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في الشرطة الصفوية في قضاء )الشرقاط(  .68

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك لغيرهما من المرتّدين،
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الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروٍح باألسلحة الهجوم  .69

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكبليغة، 

استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة  .72

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكأمنية في قرية )الدويزات/ القيّارة(، مما أدى إلصابته بجروٍح، 

ردية العلمانية في قرية )الحاج علي/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة تفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "البيشمركة" الك .73

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكمن فيها، 

ليكون و نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في قرية )الخفسان/ حّمام العليل(  .72

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك عبرةً لغيره من المرتّدين،

ما لى حرابتهع مانكاالً لهتفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  أمنيين  مجرمين  في الحكومة الصفوية في قرية )الحويج/ القيّارة(  .71

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين،

كونوا عبرةً لغيرهم م وليعلى حرابته منكاالً لهتفخيخ وتفجير ثالثة منازل لعناصر أمنية في الحكومة الصفوية في ناحية )القيّارة(  .74

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك من المرتّدين،

ون عبرةً وليك له على حرابتهنكاالً تفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في قرية )الحود/ القيّارة(  .73

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك لغيره من المرتّدين،

ليكون و نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في قرية )أم المناسيس/ القيّارة(  .76

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك عبرةً لغيره من المرتّدين،

برةً لغيره وليكون ع نكاالً له على حرابتهفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في منطقة )الساّلمية( ت .77

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك من المرتّدين،

ليكون عبرةً و حرابتهنكاالً له على تفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في قرية )إشويرات/ الشورة(  .78

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك لغيره من المرتّدين،

ما على حرابته مانكاالً لهتفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  أمنيين  مجرمين  في الحكومة الصفوية في قرية )تل واعي/ الشورة(  .79

 .هجرةلل 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين،

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )العيثة/ الشرقاط(، مما أدى إلصابته  .82

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكبجروٍح بليغة، 

ة أمنية من قبل مفرز استهداف وتصفية المرتّد )المي الحمدي( وهو مصدر استخباري مجرم للحكومة الصفوية بالسالح الخفيف .83

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكفي قرية )الشك/ الشورة(، مما أدى لهالكه، 

الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي في قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى إلصابة ضابط باألسلحة الهجوم  .82

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكوعنصرين  منهم بجروٍح، 

استهداف ضابط مجرم برتبة عقيد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الحضر(،  .81

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكمما أدى إلصابته بجروٍح، 

يره من وليكون عبرةً لغ حرابتهنكاالً له على تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في الشرطة الصفوية في قضاء )الشرقاط(  .84

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك المرتّدين،

برةً لغيره من وليكون ع نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في قرية )الجمسة/ القيّارة(  .83

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك المرتّدين،

كونوا عبرةً م وليعلى حرابته منكاالً لهنازل لعناصر في الشرطة الصفوية في قرية )الجحلة/ القيّارة( تفخيخ وتفجير خمسة م .86

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك لغيرهم من المرتّدين،

م حرابته على منكاالً لهتفخيخ وتفجير ثالثة منازل ألعضاء في ائتالف "دولة القانون" الصفوي في قرية )إميلح/ القيّارة(  .87

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك وليكونوا عبرةً لغيرهم من المرتّدين،

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )إسطيلة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .88

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32

م على حرابته منكاالً لهتفخيخ وتفجير عدد من المحاّلت التجارية لعناصر أمنية في الحكومة الصفوية في قرية )الحود/ القيّارة(  .89

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك وليكونوا عبرةً لغيرهم من المرتّدين،

ةً لغيره من وليكون عبر نكاالً له على حرابتهيّارة( تفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في ناحية )الق .92

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك المرتّدين،
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وليكون  هنكاالً له على حرابتتفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(  .93

 .للهجرة 3414/ دةذي القع/ 32 في وذلك عبرةً لغيره من المرتّدين،

تفخيخ وتفجير خمسة منازل يتخذها عناصر جيش الّدّجال أوكاراً لحرابة المسلمين  وممارسة طقوسهم الوثنية في حي )الكرامة/  .92

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك م وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض المشركين،على حرابته منكاالً لهالموصل( 

 في ذلكوتفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتين  للجيش الصفوي في حي )الوحدة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .91

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32

استهداف وتصفية مساعد ضابط أمن الفرقة الثانية للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في  .94

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكلقوسيات/ الموصل(، مما أدى لهالكه وإصابة أحد عناصر حمايته بجروح، منطقة )ا

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة لشرطة الطوارئ الصفوية في منطقة )المحلبية(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من فيها،  .93

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في

 ذلكوالخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )تل زلط/ المحلبية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، سلحة باألالهجوم  .96

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في

سأل برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة ن (قرية )الشيخ إبراهيم/ المحلبيةفي نقطة تفتيش للجيش الصفوي  قصف .97

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكهللا  النّكاية والتّسديد، 

م وليكونوا حرابته على منكاالً لهتفخيخ وتفجير ثالثة منازل لعناصر أمنية في الحكومة الصفوية في قرية )الخفسان/ حّمام العليل(  .98

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك ن،عبرةً لغيرهم من المرتّدي

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .99

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك

/ 33 يف وذلكة )القيّارة(، مما أدى لتدميرها، تفجير عبوة الصقة على عجلة عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في ناحي .322

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

برةً لغيره من وليكون ع نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في قرية )الجمسة/ القيّارة(  .323

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك المرتّدين،

برةً لغيره وليكون ع نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الجمسة/ القيّارة(  .322

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك من المرتّدين،

ن عبرةً لغيره وليكو هنكاالً له على حرابتتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الشبالي/ القيّارة(  .321

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك من المرتّدين،

يره من وليكون عبرةً لغ نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قضاء )الشرقاط(  .324

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك المرتّدين،

جيش الصفوي باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )البشمانة/ القيّارة(، مما استهداف وتصفية تسعة من عناصر ال .323

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكأدى لهالكهم جميعاً، 

رية قفي من قبل مفرزة أمنية أسرته  أموالهم ويبتّزون  المسلمين مجرمي قطّاع الطرق الذين يروعون استهداف وتصفية أحد  .326

 هم،أموال وينهب يؤذي المسلمينليكون  عبرةً لكل  من  مما أدى لهالكه، ونفّذت حكم هللا فيه بعد التحقيق معه (الشورة )إشويرات/

  .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك

غيره من ةً لوليكون عبر نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في ناحية )القيّارة(  .327

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك المرتّدين،

ةً لغيره من وليكون عبر نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في ناحية )الشورة(  .328

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك المرتّدين،

وليكون  هنكاالً له على حرابتمة الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل( تفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكو .329

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك عبرةً لغيره من المرتّدين،

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .332

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في قرية )العذبة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .333

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في
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 وذلكديد،  النّكاية والتّستفجير عبوة ناسفة على وكر لمدير سجن بادوش الصفوي السابق في حي )القاهرة/ الموصل(، نسأل هللا .332

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية على طريق )جبَّان/ تل عبطة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا   قصف .331

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

الصفوية في سايدين )كركوك/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة للشرطة ية تفجير عبوتين  ناسفتين  على دور .334

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلكضابطين  مجرمين  بجروح، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )برزان(،  .333

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلككه وإصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروح، مما أدى لهال

استهداف وتصفية المرتد )هاني يونس( وهو عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية  .336

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلكفي حي )سومر/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .337

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلك)القيّارة(، مما أدى لتدميرها وهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته، 

حكم هللا  ونفّذت (قرية )الحلوات/ القيّارةفي رزة أمنية أسرته استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مف .338

  .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلك، فيه

استهداف وتصفية عضو مجرم في ائتالف "دولة القانون" الصفوي بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قرية )اإلمام/  .339

 .للهجرة 3414/ ةذي القعد/ 31 في وذلكالقيّارة(، مما أدى لهالكه، 

ن عبرةً لغيره وليكو نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في قرية )الفارسية/ الشورة(  .322

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلك من المرتّدين،

رةً لغيره من وليكون عب له على حرابته نكاالً تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )اإلمام/ القيّارة(  .323

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في وذلك المرتّدين،

 ذلكواستهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في قرية )لزاكة/ القيّارة(، مما أدى لهالكه،  .322

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في

وليكونوا عبرةً  معلى حرابته منكاالً لهلعناصر أمنية في الحكومة الصفوية في ناحية )حّمام العليل( تفخيخ وتفجير أربعة منازل  .321

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في وذلك لغيرهم من المرتّدين،

م حرابته لىع منكاالً لهتفخيخ وتفجير أربعة منازل لعناصر أمنية في الحكومة الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(  .324

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في وذلك وليكونوا عبرةً لغيرهم من المرتّدين،

م وليكونوا هعلى حرابت منكاالً لهتفخيخ وتفجير ثالثة منازل لعناصر أمنية في الداخلية الصفوية في حي )العربي/ الموصل(  .323

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في وذلك عبرةً لغيرهم من المرتّدين،

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )صناعة وادي عكاب/  .326

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكهما، 

/ 34 يف وذلكة عدد منهم، تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في منطقة )تل وردان(، مما أدى لهالك وإصاب .327

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

ابة عدد (، مما أدى لهالك وإصالمحلبية /إبراهيمالشيخ )قرية الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في باألسلحة الهجوم  .328

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في وذلكمنهم، 

(، مما أدى المحلبيةإبراهيم والشيخ ) الطريق الّرابط بين منطقتيتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على  .329

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكلتدميرها بالكامل وهالك من كان فيها، 

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية  (قرية )طينة/ المحلبيةفي الصفوية للشرطة  مقر قصف .312

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في ذلكووالتّسديد، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )علي فاضل علي( أحد الحّراس الشخصيين لمحافظ نينوى الصفوي من قبل مفرزة أمنية في  .313

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكحي )المهندسين/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

خبارات الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )اإلصالح الّزراعي/ استهداف ضابط مجرم برتبة رائد في االست .312

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكالموصل(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة جداً، 

 -استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية على طريق )أربيل .311

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه، 
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استهداف وتصفية المرتّد المجرم )مصعب طه عبد( وهو عضو في ائتالف "دولة القانون" الذي يتزّعمه الطاغوت المالكي؛  .314

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكبالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية قرب )الجسر الّرابع/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )أحمد السبعاوي( وهو عضو في ائتالف "دولة القانون" الذي يتزّعمه الطاغوت المالكي؛  .313

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكبالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

ليكون و نكاالً له على حرابتهنزل عنصر مجرم في مليشيا "سوات" الصفوية في قرية )هرارة/ حّمام العليل( تفخيخ وتفجير م .316

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك عبرةً لغيره من المرتّدين،

 في ذلكور منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )لزاكة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك ثالثة عناص .317

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )السيد حمد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .318

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في

الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى إلصابة عدد منهم منهم باألسلحة الهجوم  .319

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكبجروٍح، 

رةً لغيره من وليكون عب نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في قرية )الخربة/ الشورة(  .342

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك لمرتّدين،ا

ره من وليكون عبرةً لغي نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في قضاء )الشرقاط(  .343

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك المرتّدين،

ليكونا عبرةً ما وعلى حرابته مانكاالً لهتفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في الشرطة الصفوية في قضاء )الشرقاط(  .342

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك لغيرهما من المرتّدين،

ة/ القيّارة(، قرية )الجمس استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للشرطة الصفوية بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في .341

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكمما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجمسة/ القيّارة(، مما  .344

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكأدى لهالكه، 

( ونصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، فمّكن هللاُ المجاهدين  من أسر على طريق )الحضرانتشار سرايا الدولة اإلسالمية  .343

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلك، وتنفيذ حكم هللا فيهما أحدهما جندي واآلخر شرطيمجرمين  صفويين  عنصرين  

ذي / 36 في وذلكوية في قضاء )الحضر(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصف .346

 .للهجرة 3414/ القعدة

ن عبرةً لغيره وليكو نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في ناحية )حّمام العليل(  .347

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلك من المرتّدين،

ما وليكونا هعلى حرابت مانكاالً لهخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  أمنيين  مجرمين  في الحكومة الصفوية في ناحية )القيّارة( تف .348

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلك عبرةً لغيرهما من المرتّدين،

ن عبرةً لغيره وليكو نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في ناحية )حّمام العليل(  .349

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلك من المرتّدين،

وليكون  هنكاالً له على حرابتتفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في قرية )الصالحية/ حّمام العليل(  .332

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلك عبرةً لغيره من المرتّدين،

استهداف وتصفية المرتّد )عالء عصام مصطفى( وهو عميل ومتعهّد مجرم يقوم بتجهيز معسكرات الجيش الصفوي؛ بالسالح  .333

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلكالحي من قبل مفرزة أمنية في دورة )الحّمام/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

برةً لغيرهم من م وليكونوا ععلى حرابته منكاالً لهطة الصفوية في منطقة )تلّعفر( تفخيخ وتفجير ثالثة منازل لعناصر في الشر .332

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلك المرتّدين،

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )البعث/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .331

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في

الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للشرطة الصفوية في قرية )فتنة/ البّعاج(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .334

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلك

غيره من ل وليكون عبرةً  نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في الجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(  .333

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلك المرتّدين،
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ه من وليكون عبرةً لغير نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال في حي )السماح/ الموصل(  .336

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلك الّروافض المشركين،

/ ذي القعدة/ 36 في وذلكلصفوي في قضاء )الحضر(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش ا .337

 .للهجرة 3414

ةً لغيره من وليكون عبر نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(  .338

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلك المرتّدين،

رةً لغيره من وليكون عب نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في حي )التنك/ الموصل(  .339

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلك المرتّدين،

موصل(، لاستهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )المأمون/ ا .362

ُح هالكه،   .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلكمما أدى لتدميرها ويُرجَّ

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في جيش الّدّجال بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الجزائر/ الموصل(، مما  .363

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلكأدى لهالكهما، 

مختلف أنواع ببالهجوم عليهم  في قرية )العيثة/ الشورة(جاءت العتقال المسلمين والمسلمات  ة الصفويةللشرطالتصّدي لدورية  .362

/ 37 في وذلكفالحمُد هلل  الذي حفظ المسلمين وأعراضهم، ، وفرارهم من المنطقة منهم عددوإصابة  لهالكمما أدى  األسلحة،

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

وليكون  هنكاالً له على حرابتتفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(  .361

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلك عبرةً لغيره من المرتّدين،

م العليل(، قرية )ألبو سيف/ حّمااستهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في  .364

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلكمما أدى لهالكه، 

 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )النداس/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .363

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37

 ذلكوش الصفوي في قرية )البيجوانية/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجي .366

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 38 في

 في ذلكوتفجير عبوة الصقة على عجلة ضابط مجرم في االستخبارات الصفوية في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها،  .367

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 38

ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )خراب الحمام/ البّعاج( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية  قصف .368

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 38 في وذلكوالتّسديد، 

لتأميم/ ااستهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية في حي ) .369

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 38 في وذلكالموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابته واثنين من عناصر حمايته بجروح، 

استهداف وتصفية جاسوسة مرتّدة ومصدر مهم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )القدس/ الموصل(،  .372

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 38 في وذلكمما أدى لهالكها، 

/ 38 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في شارع )بغداد/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .373

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

 ىاستهداف وتصفية عنصر مجرم في الداخلية الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )القدس/ الموصل(، مما أد .372

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 38 في وذلكلهالكه، 

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل  (منطقة )السحاجي/ الموصلفي الطوارئ الصفوية لشرطة  مقر قصف .371

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 38 في وذلكهللا  النّكاية والتّسديد، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )صناعة الكرامة/ الموصل(،  .374

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 39 في وذلكمما أدى لهالكه، 

صل(، مواستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )راس الجادة/ ال .373

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 39 في وذلكمما أدى لهالكه وغنم سالحه، 

ذي / 39 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )النعيمي/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .376

 .للهجرة 3414/ القعدة
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/ 39 يف وذلكية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )القادس .377

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

كاالً له على نتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة لواء في مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية في ناحية )حّمام العليل(  .378

 .للهجرة 3414/ القعدةذي / 39 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، حرابته

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قرية )الصالحية/ حّمام العليل(،  .379

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 39 في وذلكمما أدى لهالكه، 

إصابة لعليل(، مما أدى إلعطاب عجلتين  لهم والصفوية في قرية )الصالحية/ حّمام اللشرطة تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية  .382

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 39 في وذلكعدد منهم بجروح، 

الصفوية في قضاء )الحضر(، مما أدى إلعطاب عجلتين  لهم وهالك عنصر منهم للشرطة الخفيفة على دورية باألسلحة الهجوم  .383

 .جرةلله 3414/ ذي القعدة/ 39 في وذلكوإصابة عدد آخر بجروح، 

مقر لواء التدّخل السريع للجيش الصفوي في ناحية )حّمام العليل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل  قصف .382

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 39 في وذلكهللا  النّكاية والتّسديد، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية لما يسّمى بالقوات القذرة في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .381

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 39 في وذلك

 ةاستهداف وتصفية عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قري .384

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 39 في وذلك)سويدان/ الشرقاط(، مما أدى لهالكه، 

ه من وليكون عبرةً لغير نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل أحد مؤّسسي صحوات العار في قرية )العيثة/ الشرقاط(  .383

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك المرتّدين،

كون عبرةً ولي نكاالً له على حرابتهم في الحكومة الصفوية في قرية )تلول المهار/ الشورة( تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجر .386

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك لغيره من المرتّدين،

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في الداخلية الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية قرب جسر )سنحاريب/ الموصل(،  .387

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكدى لهالكهما، مما أ

 كوذلالخفيفة على دورية للجيش الصفوي في حي )الصحة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .388

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .389

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك

في كميٍن يّسر هللا أسبابه؛ قامت مفرزة أمنية بتصفية المرتّد المجرم )مهدي جاسم فرج( وهو ضابط برتبة عقيد في الشرطة  .392

التحادية الصفوية؛ بتفخيخ قنطرة وتفجيرها عليه أثناء مرور دوريته فوقها، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته ا

  .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكوإصابة سبعة آخرين  بجروح وتدمير عجلتين، 

/ 23 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(،  .393

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )باب الطوب/ الموصل(،  .392

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكمما أدى لهالكه، 

تفجير ثالث عبوات ناسفة على دوريات للجيش الصفوي والهجوم على برج مراقبة لهم باألسلحة الخفيفة في سايدين )اإلصالح  .391

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكالّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

 فيه عوينات( ونفّذت  حكم  هللا -أمنية أسرته على طريق )ربيعةاستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال من قبل مفرزة  .394

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكوأحرقت عجلته، 

/ ذي القعدة/ 23 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )سومر/ الموصل(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  .393

 .للهجرة 3414

ى عجلة للشرطة الصفوية في ساحة )المستشفى الجمهوري/ الموصل(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم تفجير عبوة ناسفة عل .396

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكبجروٍح بليغة، 

غيره من وليكون عبرةً ل نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )المحلبية(  .397

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك المرتّدين،



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
144 

 

ذي / 23 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المحلبية(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  .398

 .للهجرة 3414/ القعدة

يكون عبرةً ول له على حرابتهنكاالً تفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في قرية )الحويج/ القيارة(  .399

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك لغيره من المرتّدين،

استهداف وتصفية جاسوسة مرتّدة ومصدر مهم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة عليها من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .222

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك)القيّارة(، مما أدى لهالكها، 

م على حرابته منكاالً لهخ وتفجير خمسة منازل لعناصر أمنية في الحكومة الصفوية في قريتي )الهرم والجرن/ حّمام العليل( تفخي .223

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك وليكونوا عبرةً لغيرهم من المرتّدين،

ليكون عبرةً و نكاالً له على حرابته( تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي في قضاء )الشرقاط .222

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك لغيره من المرتّدين،

/ 22 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )التنك/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .221

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

/ 22 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .224

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )صناعة وادي عكاب/ الموصل(،  .223

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكمما أدى لهالكه، 

ذي / 22 في كوذلتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )النايفية/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .226

 .للهجرة 3414/ القعدة

 : العراق كردستان حكومة تهديدات على رّداً في أربيل " األسايش" قوات مقرّ  استهداف عملية .227

 يهاف صرح والتي العراق كردستان بإقليم يعرف ما رئيس بارزاني مسعود المجرم المرتدّ  أطلقها التي التهديدات على رّداً 

 رافضة ةوحماي الصفوية الحكومة مع للوقوف" األسايش" بـ والمعروفة الصيت سيئة الكرديّة األمن عناصر إلرسال باستعداده

 مالمجر تهديد وكذلك إيقافها، في وأسيادهم الرافضة محاوالت كلّ  فشلت والتي المتصاعدة المجاهدين ضربات ضد بغداد

 لجهاديةا والمجاميع اإلسالميّة الّدولة يقاتلون الذي" كي كي البي" حزب مجرمي لدعم النّية وإعالنه الّشام في للمجاهدين المذكور

 لها هللا يّسر جريئة نوعية عمليّة وفي ..وحلب والرقةّ " الحسكة" والبركة الزور دير لواليات الحدودية المناطق في األخرى

 ملياتع سلسلة وضمن والّشام العراق في اإلسالمية الّدولة أسود تمكن شهر، من ألكثر استمر أمنيٍّ  جهدٍ  وبعد التوفيق، أسباب

 كردستان منطقة في وأهله اإلسالم وحرب والظلم للقمع مجرمة وأداةٍ  الشّر، أوكار من خبيثٍ  وكرٍ  دكّ  من" األجناد حصاد"

 المجاهدين، ضربات عن منأى في أنه المجرمون ظنّ  والذي أربيل، مدينة في" األسايش" الكرديّ  األمن قيادة مقرّ  هو العراق،

 حابةالص أحفاد من ثالثة عليهم أغار بعد الرعب قلوبهم في هللا وقذف يحتسبوا، لم حيث من اإلسالميّة الّدولة ليوث فجاءهم

 أعداء يف انغمس ثمّ  بوابتها، في المفخخة سيارته ركن أن بعد المقر مبنى األبطال أحد باقتحام العملية وبدأت. .الرحمن وجند

 الرئيسية تهوبواب المقر حماية عناصر من يقتل أن له هللا وقّدر الناسف، العزّ  وحزام يدوية ورماناتٍ  الرشاشة ببندقيته مدججاً  هللا

 لمرتدينا قطعان تجمع أن بعد البوابة في المركونة السيارة تفجير ذلك أعقب منهم، جمعٍ  في حزامه يفجر أن قبل ذلك له شاء ما

 بنفس المقرّ  واقتحما أيضاً  بركنها قاموا ثانية بسيارة اآلخرين لألخوين الطريق ذلك ومهد فيهم، عظيمة لمقتلة أدى مما عليها

 الذين لمرتّدينا جموع في الناسفين حزاميهما تفجير ثمّ  المجّمع، أروقة داخل في األمن عناصر مع عنيفة اشتباكات لتبدأ الطريقة

 تجّمع منو جرحى من تبقى من على لتقضي الثانية السيارة بتفجير العملية واختُتمت األسود، من هرباً  بعضهم على تراكموا

 مليةالع هذه جاءت وقد ..والفضل والمنّة الحمد وهلل مجرم عنصر مئة من أكثر وإصابة هالك النهائية الحصيلة وكانت إلنقاذهم،

 اليةو مجاهدي قبل من وراوة عانة مدينتي اقتحام عملية أكبرها من كان الواليات، معظم في نوعية عمليات سلسلة مع متوافقة

 إليهما المؤدية والجسور الطرق وقطع المدينتين بتطويق الغزوة وبدأت مجاهد،( 222) من مكون رتل في دخلوها الذين األنبار

 فويالص الجيش مقر ضمنها ومن الموجهة والصواريخ الهاون بقنابر اإلسناد رجال قبل من والشرطة الجيش مقرات استهداف ثم

 مداخل في يشالتفت نقاط بتصفية االقتحام عملية وبدأت ،"والبادية الجزيرة" بقوات تسمى ما قوات ومقر( البغدادي) معسكر في

 الم،اإلس أبطال من بطل   يقودها مفخخة بشاحنة( عانة) مدينة في الحكومي المجمع استهداف ثمّ  الكاتمة، باألسلحة المدينتين

" إلسالميا" الحزب ومقر المحلية والحكومة الشرطة كمقر الحكومية المباني جميع على للسيطرة العسكرية المفارز دخول أعقبه

 المدينتين من المفارز انسحبت المدينتين في الكفر رؤوس وتصفية لها المرسومة األهداف وتحقيق العملية إتمام وبعد المجرم،

 يجزل أنو العمل، قبول   الغزوة في شارك مّمن إلخواننا هللا ونسأل وتسديده، توفيقه على هلل فالحمد. .وحفظه هللا رعاية تحفّها

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في ذلككان و، عليه والقادر ذلك وليّ  إنّه عباده، به وعد الذي الثواب لهم
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استهداف وتصفية مختار حي الوحدة الصفوي وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية  .228

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلكفي حي )الوحدة/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

 ذلكواستهداف وتصفية ستّة من عناصر الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليهم في منطقة )تلّعفر(، مما أدى لهالكهم جميعاً،  .229

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في

استهداف قائد شرطة نينوى الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في على طريق )تل عبطة(، مما أدى  .232

/ ذي القعدة/ 21 في وذلكدمير إحدى عجالت الموكب وهالك عنصر من عناصر حمابته وإصابة اثنين آخرين  بجروح، لت

 .للهجرة 3414

تفجير عبوة ناسفة على عجلة " للشرطة االتحادية الصفوية في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من  .233

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلكفيها، 

أوكار وتجمعات خبيثة لعناصر في صحوات العار والجيش والشرطة الصفوية في قرية )المرير/ الشرقاط( برشقة من  قصف .232

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلكقنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، 

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .231

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24

تفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتي "همر" للجيش الصفوي في قرية )العبيد/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .234

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلك

الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم باألسلحة الهجوم  .233

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلكوإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

لسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قرية )ألبو سيف/ حّمام استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي با .236

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلكالعليل(، مما أدى لهالكه، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  .237

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في

تفخيخ وتفجير محطّة لتعبئة الوقود تعود لعنصر مجرم في االستخبارات الصفوية في قرية )المسيحلي/ الشرقاط( مما أدى  .238

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، نكاالً له على حرابتهلتدمير أجزاء منها 

اقتحام ثكنة للشرطة الصفوية في قرية )الشويرات/ الشورة( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لتدميرها وغنم كمية جيدة  .239

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلكمن السالح والعتاد بعد فرار عناصرها من مواجهة المجاهدين، 

، تحادية الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الفيصلية/ الموصل(استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في الشرطة اال .222

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلكمما أدى لهالكه، 

الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )حاوي أصالن/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم باألسلحة الهجوم  .223

 .للهجرة 3414/ عدةذي الق/ 24 في وذلكوإصابة آخر بجروح، 

مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )الساّلمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  قصف .222

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلك

ل(، ورة )المستشفى/ الموصاستهداف وتصفية عنصر مجرم في الداخلية الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية قرب د .221

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلكمما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم لمليشيا "األسايش" والجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .224

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك)كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )فلفيل/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح،  .223

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "سوات" الصفوية في قرية )الحميرة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .226

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في

 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )وانة/ سد الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .227

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23

ةً لغيره من عبروليكون  نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )المحلبية(  .228

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك المرتّدين،
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اقتحام ثكنة للشرطة الصفوية في ناحية )الشورة( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لتدميرها وغنم كمية جيدة من السالح  .229

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكوالعتاد بعد فرار عناصرها من مواجهة المجاهدين، 

 في وذلكتفجير عبوة الصقة على عجلة ضابط مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )عوسجة/ القيّارة(، مما أدى لتدميرها،  .212

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23

استهداف وتصفية مستشار محافظ صالح الدين الصفوي بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(،  .213

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكى لهالكه، مما أد

ن عبرةً لغيره وليكو نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر أمني مجرم في الحكومة الصفوية في ناحية )حّمام العليل(  .212

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك من المرتّدين،

لشورة( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لتدميرها وإحراق ثالث عجالت اقتحام ثكنة للجيش الصفوي في قرية )المجمان/ ا .211

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكلهم وغنم كمية جيدة من السالح والعتاد بعد فرار عناصرها من مواجهة المجاهدين، 

ثالث  والمتوّسطة، مما أدى لتدميرها وإحراقاقتحام ثكنة للجيش الصفوي قرب قرية )العين البيضة/ الشورة( باألسلحة الخفيفة  .214

 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكعجالت لهم وغنم كمية جيدة من السالح والعتاد بعد فرار عناصرها من مواجهة المجاهدين، 

 .للهجرة

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )تل السمن/ الشورة(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  .213

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلك

 تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في قرية )العذبة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة عدد .216

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلكآخر بجروح، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى  .217

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلكلهالكه، 

وي بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في قرية )الجدعة/ استهداف وتصفية عضو مجرم في ائتالف "دولة القانون" الصف .218

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلكالقيّارة(، مما أدى لهالكه، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .219

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في

تفجير عبوة ناسفة على وكر لعناصر في الشرطة الصفوية في قرية )الخضرانية/ الشرقاط(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر  .242

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلكمنهم بجروح بليغة، 

(، مما أدى الموصلاستهداف وتصفية عنصر مجرم في الداخلية الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الميثاق/  .243

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلكلهالكه، 

استهداف وتصفية مختار حي األندلس الصفوي وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .242

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلكأمنية في حي )األندلس/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

ذي / 26 في ذلكوفي قرية )الحميرة/ الموصل(، تدمير آلية متخصصة بتفكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها  .241

 .للهجرة 3414/ القعدة

ليكون عبرةً و نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة عقيد في الجيش الصفوي في منطقة )الساّلمية(  .244

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلك ين،لغيره من المرتدّ 

 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )األمين/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، باألسلحة الهجوم  .243

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في

 في وذلكتفجير عبوة الصقة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )المحمودية/ ربيعة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .246

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26

/ منطقة )جاير قلفص"ضغط" في طريق مخّصص لدوريات للجيش الصفوي في  ةناسف ةقامت مفرزة عسكرية بنصب عبو .247

/ 27 في ذلكوضابط مجرم في الجيش الصفوي وكانت اإلصابة جيّدة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، على عجلة البّعاج( فانفجرت 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

 ذلكوالخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، باألسلحة الهجوم  .248

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في

الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة باألسلحة جوم اله .249

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلكعدد منهم، 
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 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )البلديات/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، باألسلحة الهجوم  .232

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في

استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في قرية )الشيخ حمد/ الشرقاط(، مما أدى لهالكه،  .233

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلك

ة )سروج/ الشورة(، مما أدى لهالك ثالث تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في قرية .232

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلكعناصر منهم وإعطاب عجلتين  لهم، 

عبرةً لغيره  وليكون نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل معاون قائد عمليات سامراء الصفوي في قرية )الزاوية/ القيّارة(  .231

 .للهجرة 3414/ ةذي القعد/ 28 في وذلك من المرتّدين،

ه من وليكون عبرةً لغير نكاالً له على حرابتهتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في ناحية )الشورة(  .234

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلك المرتّدين،

اقتحام ثكنة للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك عنصر منهم وفرار اآلخرين   .233

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكوغنم كمية كبيرة من السالح والعتاد والتجهيزات، 

ليكون عبرةً و نكاالً له على حرابتهريني/ حّمام العليل( تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )العم .236

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلك لغيره من المرتّدين،

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )السحاجي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .237

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في

/ 28 يف وذلكبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )السحاجي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم، تفجير ع .238

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

ذي / 28 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )السحاجي/ الموصل(، نسأ هللا النّكاية والتّسديد،  .239

 .للهجرة 3414/ القعدة

ستهداف وتصفية عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )المثنّى/ الموصل(، ا .262

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29 في وذلكمما أدى لهالكه، 

 ذلكوتفجير عبوة الصقة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .263

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29 في

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(،  .262

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29 في وذلك، مما أدى لهالكه

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في حي )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالكه  .261

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29 في وذلكوإصابة شرطي كان برفقته بجروح، 

لطريق الرابط بين منطقتي )المحلبية وشيخ إبراهيم(، مما أدى تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على ا .264

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29 في وذلكلتدميرها وهالك من فيها، 

 

 للهجرة 4141 ذو الحجة

ز شرطة )مركوكراً خبيثاً من أوكار  الكفر  والحرابة مستهدف ين   بسيّارت ي هما المفّخختين  انطلق  أسدان  من آساد  الدولة  اإلسالمية  .3

لبطلين  حد  ا ألفيّسر هللاُ  المجوسية، بإيران   المرتبطة   الصفوية   ت  مليشياالقبك( الكائن في منطقة )القبك/ تلّعفر( إحدى معاقل ال

ر  س يهمعل سيّارته المفّخخةوتفجير  بناية المركز  اقتحام   ارته يّ ليثخن  فيهم ويزلزل  أركانهم، وبعد دقائق دخل  البطُل الثاني وفجَّ

العشرات منهم وتدمير مما أدى لهالك وإصابة المفّخخة على من تبقّى منهم ليُبيد  خضراءهم ويترك  مركزهم قاعاً صفصفا، و

. هذا؛ وقد .، فلله الحمُد على تسديده وتصويبه ونسأله سبحانه أن يتقبّل  أخوينا االستشهادييّن  في جنّات  النّعيمالمركز بالكامل

تضليل  النّاس فاّدعى بأنَّ الغزوة استهدفت  مدرسةً ابتدائية! في حين أنَّ بناية المدرسة كانت مجاورة  -كعادته–عدو حاول إعالُم ال

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في ذلككان و لمركز الشرطة فقضى فيها بعضاً من أبناء  الّروافض تبعاً ودون قصد،

 نهم،م عنصرين   وهالك لتدميرها أدى مما ،(الموصل/ بغداد) شارع في الصفوية للشرطة عجلة على طائرة ناسفة عبوة تفجير .2

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من  .1

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكفيها، 
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تصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الموصل(، مما استهداف و .4

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكأدى لهالكه، 

ذي / 3 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )إسطيلة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .3

 .للهجرة 3414/ الحجة

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على وكر لقائد صحوة شبالي في قرية )الشبالي/ القيّارة(، مما أدى لتدميره بالكامل وإصابة عشرة  .6

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلكعناصر منهم بجروح، 

اجهة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لفرارهم من موألسلحة بااقتحام ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الخط اإلستراتيجي/ البّعاج(  .7

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 في وذلكالمجاهدين وإحراق الثكنة بعد غنم كّمية جيدة من السالح والعتاد، 

 وذلك ،تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في قرية )العذبة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم .8

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 في

استهداف مدير جهاز مكافحة اإلرهاب الصفوي في ناحية القيّارة بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في قرية  .9

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلك)الحويج/ القيّارة(، مما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروٍح، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )عين البيضة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .32

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 في

استهداف وتصفية عضو مرتد في مجلس محافظة نينوى الصفوي بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .33

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلكوصل(، مما أدى لهالكه، )الدّواسة/ الم

الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )الزهرء/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .32

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلك

منية عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أاستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير  .31

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلكفي حي )الزهرء/ الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك عنصرين من عناصر حمايته، 

 كوذلتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في حي )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .34

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 يف

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم لمليشيا "األسايش" الكردية العلمانية من قبل مفرزة أمنية أسرته قرب منطقة  .33

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 في وذلك)المحلبية( ونفّذت حكم هللا فيه بعد اعترافه بجرائمه وعمالته، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في الطريق الّرابط بين منطقتي )عداية والمحلبية(، مما أدى لتدمير عجلة بالكامل  .36

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 في وذلكوهالك أربعة عناصر منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

سمي باسم محافظ نينوى الصفوي من قبل مفرزة أمنية في حي استهداف وتصفية المرتّد المجرم )سعد زغلول( المتحّدث الرّ  .37

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلك)القادسية الثانية/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )شقق الخضراء/ الموصل(، مما أدى  .38

 .للهجرة 3414/ لحجةا ذي/ 1 في وذلكلهالكه، 

الخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )المحاربين/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، باألسلحة الهجوم  .39

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 1 في وذلك

نهم خمسة عناصر م(، مما أدى لهالك في قرية )المالحة/ الحضرباألسلحة الخفيفة والمتوّسطة للجيش الصفوي اقتحام ثكنة  .22

  .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 1 في وذلك أسلحتهم وتجهيزاتهم،بعد غنم  وإصابة أربعة آخرين  بجروح وإحراق الثكنة

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )العيثة/ الشرقاط(،  .23

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 1 في وذلكمما أدى لتدميرها، 

 ؛بسيّارته المفّخخة مستهدفاً رأساً خبيثاً من رؤوس الكفر وذنباً من أذناب المشروع الصفوي أبناء الدولة اإلسالميةانطلق  أحُد  .22

مروره ناء أثالمجرم  االنغماس  في موكب ألسد  (، فيّسر هللا تعالى لرئيس البرلمان العراقي الشركي الطاغوت )أسامة النّجيفي

ه،  اإلجراءات( متخطّياً كل  قرية )الخربة/ الشورة عند مفّخخة فّجر  سيّارت ه الفلّما توّسط  جمعهم األمنية التي أحاط  الجباُن بها نفس 

وإعطاب أربع وتدمير  تسعة آخرين  بجروحاألمنيين وإصابة  هوحّراسستّة من عناصر حماية الطاغوت ، مما أدى لهالك عليهم

ذي / 4 يف ذلككان وفارس  الشهادة في عليّين، تقبّل هللا الحمُد هلل على تقديره وويقّدر هللا نجاة المجرم، ف الموكبمن عجالت 

 .للهجرة 3414/ الحجة

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة آخر بجروح،  .21

 .للهجرة 3414/ حجةذي ال/ 4 في وذلك
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تفجير عبوة ناسفة على دورية مشتركة للشرطة ومليشيا "سوات" الصفوية في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك  .24

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

/ الحجة ذي/ 4 يف وذلكلنّكاية والتّسديد، تفجير عبوة ناسفة على ثكنة للجيش الصفوي في حي )اليرموك/ الموصل(، نسأل هللا ا .23

 .للهجرة 3414

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في حي )اليرموك/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .26

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 4 في

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الحميرة/ الموصل( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  وتفجير تفخيخ .27

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلكمن المرتّدين، 

ة يقصف أوكار لصحوات العار في منطقة )النايفة/ الموصل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكا .28

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلكوالتّسديد، 

تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )موصل الجديدة/ الموصل(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح،  .29

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلك

 ذلكومما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من كان فيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي قرب قرية )شيخ إبراهيم(، .12

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في

 (تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  أحدهما لضابط برتبة رائد والثاني لمفّوض في شرطة الطوارئ الصفوية في قضاء )البّعاج .13

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 4 في وذلكنكاالً لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

جرت (، فانفالحصان/ البّعاجفي منطقة )طريق للجيش الصفوي امت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة نوع "ضغط" في ق .12

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكوكانت اإلصابة مؤثّرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  ة "همر"على عجل

 ذلكواستهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الّرشيدية/ الموصل(، مما أدى إلصابته بجروٍح،  .11

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في

 ذلكواستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في حي )القدس/ الموصل(، مما أدى لهالكه،  .14

 .للهجرة 3414/ حجةال ذي/ 3 في

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )النّبي يونس/ الموصل(، مما أدى لهالكه،  .13

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلك

تفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتي "همر" للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة  .16

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكعدد منهم، 

ديد/ ج استهداف وتصفية مدير مكتب ائتالف "التحالف الوطني" الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )باب .17

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه، 

( عنصراً من عناصر الجيش الصفوي في حي )السالم/ الموصل(، مما 34في صولٍة لصقور الكواتم؛ تم استهداف وتصفية ) .18

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكأدى لهالكهم جميعاً، 

انفجرت على (، فالتويمين/ البّعاجفي منطقة )طريق للجيش الصفوي ة نوع "ضغط" في امت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفق .19

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكوكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  ة للجيش الصفويعجل

كاية اإلصابة مباشرة نسأل هللا الن( برشقة من قنابر الهاون وكانت غرب قضاء )البّعاجقصف ثكنة عسكرية للجيش الصفوي  .42

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلك، والتسديد

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في سايدين )اإلصالح  .43

/ 6 في وذلكآخرين  بجروح وإحراق عجلة،  الّزراعي/ الموصل(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته وإصابة اثنين  

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي

نهم ثالثة عناصر م هالكل أدى مما ،(الموصل/ منطقة )المشاهدة في مقر سرية الجيش الصفوي على طائرة ناسفة عبوة تفجير .42

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلك ،وإصابة اثنين  آخرين  بجروح وتدمير أجزاء من المقر

استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )الكرامة/ الموصل(، مما  .41

ُح هالكه،   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكأدى لتدميرها ويرجَّ

الكرامة/ منية في حي )استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أ .44

ُح هالكه،   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكالموصل(، مما أدى إلحراقها ويرجَّ
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تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الحويج/ القيّارة(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم وإصابة عنصر  .43

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 6 في وذلكبجروح، 

 في ذلكوعبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الطيالة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  تفجير .46

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 6

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الصالحية/ حّمام العليل( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  وتفجير تفخيخ .47

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 6 في وذلكلمرتّدين، لغيره من ا

الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في قرية )قبر ابن نايف/ الحضر(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر باألسلحة الهجوم  .48

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 6 في وذلكمنهم وإصابة آمر فوج وضابط استخبارات بجروح وتدمير ثالث عجالت لهم، 

استهداف عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(،  .49

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 7 في وذلكمما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .32

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في

استهداف أحد عمالء الحكومة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )السكر/ الموصل(، مما أدى إلصابته  .33

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 7 في لكوذبجروٍح، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في دورة )النجار/ الموصل(، مما  .32

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 7 في وذلكأدى إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقيه، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )باب البيض/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .31

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 7 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في منطقة )رجم حديد/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .34

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 7 في وذلك

 لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي قرب منطقة )الكسك(، مما أدى إلحراقها وهالك وإصابة من كان فيها،  .33

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في

 في وذلكفيها،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )اإلمام/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من .36

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .37

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )لزاكة/ حّمام العليل(، أعقبها الهجوم عليهم باألسلحة الخفيفة  .38

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكوالمتوّسطة، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم، 

ة )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابتفجير عبوة ناسفة على دورية لما يسّمى بالفرقة القذرة الصفوية في قرية  .39

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكمن فيها، 

تفخيخ وتفجير أحد الجدران الكونكريتية التي نصبها الجيش الصفوي لتقطيع أوصال مدينة الموصل والتضييق على المسلمين  .62

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكفي منطقة )موصل الجديدة/ الموصل(، 

الهجوم برّمانة يدوية على مركز للشرطة الصفوية في ناحية )حّمام العليل(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .63

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلك

دد منهم، ك وإصابة عتفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في منطقة )موصل الجديدة/ الموصل(، مما أدى لهال .62

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل  عناصر في استخبارات الجيش الصفوي في منطقة )التمارات(، مما أدى لهالك عنصرين   .61

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكمنهم وإصابة آخر بجروح، 

 النّكاية نسأل هللا(، ركاض/ البّعاجفي منطقة )طريق للجيش الصفوي امت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة نوع "ضغط" في ق .64

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلكوالتّسديد، 

ما ماستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في سايدين )المعامل/ الموصل(،  .63

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 9 في وذلكلهالكه وغنم سالحه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )القدس/ الموصل(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ  .66

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في وذلكاستهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 
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ذي / 9 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة برج للجيش الصفوي في حي )القدس/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .67

 .للهجرة 3414/ الحجة

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )سومر/ الموصل(،  .68

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 9 في وذلكمما لهالكه، 

 ذلكومنزل قائم مقام سنجار الصفوي في قضاء )سنجار( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين،  وتفجير تفخيخ .69

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في

ذي / 32 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في سايدين )كركوك/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .72

 .للهجرة 3414/ الحجة

ذي / 32 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية لشرطة الطوارئ الصفوية في قرية )المصايد(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .73

 .للهجرة 3414/ الحجة

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الشيخ إبراهيم(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، وعند  .72

مجيء قّوات اإلمداد لمكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى إلعطاب عجلة "همر" وإصابة من فيها 

 .للهجرة 3414 /ذي الحجة/ 32 في وذلكبجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )عين الواح(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .71

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلك

منزل مدير ناحية المحلبية الصفوي في منطقة )المحلبية( مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابته وليكون  وتفجير تفخيخ .74

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكعبرةً لغيره من المرتّدين، 

/ 32 يف وذلكمنهم،  تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )المحلبية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد .73

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

 في ذلكوبعد فرارهم منها، مما أدى لتدميرها بالكامل،  (تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )الحويج/ القيّارة .76

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32

وكراً لهم في منطقة )الكبة/ الموصل( نكاالً لهم على حرابتهم  الّدّجال جيش عناصر تفخيخ وتفجير منزلين  للّروافض يتّخذهما .77

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكوليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

استهداف تجّمع لعناصر في الجيش الصفوي وهم يحتسون الخمر  بتفجير عبوة ناسفة عليهم من قبل مفرزة أمنية في مدينة  .78

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلك)الموصل(، مما لهالك وإصابة عدد منهم، 

ون عبرةً ( نكاالً له على حرابته وليكمنزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الصالحية/ حّمام العليل وتفجير تفخيخ .79

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في استخبارات الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )الشبالي/  .82

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكالقيّارة(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )العبارات/  .83

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكالحضر(، مما أدى لهالكه، 

 وذلك صابة عدد منهم،تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الساّلمية(، مما أدى لهالك وإ .82

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في

وكراً لهم في حي )السكر/ الموصل( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .81

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكعبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في حي )السكر/  .84

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته وإصابة عنصر آخر بجروح، 

ا عبرةً نكاالً لهم على حرابتهم وليكونو (الصفوية في منطقة )وادي حجر تفخيخ وتفجير ثالثة منازل لعناصر أمنية في الحكومة .83

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكلغيرهم من المرتّدين، 

منزل مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  وتفجير تفخيخ .86

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، باألسلحة الهجوم  .87

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلك
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الخفيفة والمتوّسطة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، باألسلحة الهجوم  .88

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلك

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الموصل(، مما لهالكه وغنم  .89

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في ذلكوسالحه، 

 ( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللاسد العالي/ البّعاجقصف ثكنة عسكرية للجيش الصفوي في منطقة ) .92

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك، النكاية والتسديد

 وذلك، التسديدنسأل هللا النكاية و، (سد العالي/ البّعاجفي منطقة )الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي باألسلحة الهجوم  .93

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في

 في لكوذاستهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في حي )الّرسالة/ الموصل(، مما لهالكه،  .92

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32

 ذلكوستخبارات الجيش الصفوي في سايدين حي )القدس/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، تفجير عبوة ناسفة على عجلة ال .91

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في

استهداف قيادي في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحكنة(، مما أدى  .94

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك، لتدميرها ويقّدر هللا نجاته

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الجيش الصفوي في سايدين )كركوك/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .93

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في

استهداف وتصفية عضو مجرم في ائتالف "دولة القانون" الذي يتزّعمه الطاغوت المالكي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية  .96

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلكفي حي )القادسية األولى/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

ما أدى )المحلبية(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة عليهم، مالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي قرب ناحية باألسلحة الهجوم  .97

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكلهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة آخر بجروح، 

وكراً لهم في منطقة )الدركزلية/ الموصل( نكاالً لهم على حرابتهم  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .98

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكلغيرهم من الّروافض المشركين،  وليكونوا عبرةً 

تفجير عبوة الصقة على عجلة الستخبارات الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )العكيدات/ الموصل(، مما أدى إلحراقها  .99

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكبالكامل وهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروٍح بليغة وبتر ساقه، 

أوكار وتجمعات خبيثة لعناصر جيش الّدّجال في منطقة )الساّلمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  قصف .322

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكنسأل هللا  النّكاية والتّسديد، 

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )وانة/ الموصل( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  وتفجير تفخيخ .323

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكمن المرتّدين، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق قرية )وانة/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة آخر  .322

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك بجروح،

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الميثاق/ الموصل(، مما أدى  .321

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلكلهالكه وغنم سالحه، 

/ 32 في ذلكورة/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )القاه .324

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )كراج الشمال/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .323

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم  .326

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكبتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

/ 32 في وذلكرق )القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب مف .327

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في ناحية )حّمام العليل( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  وتفجير تفخيخ .328

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكالمرتّدين، 

ضابط مجرم برتبة نقيب في مليشيا "سوات" الصفوية في قرية )صف التوث/ الشورة( مما أدى لتدميره  منزل وتفجير تفخيخ .329

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 
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 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .332

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 31

ذي / 31 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )االنتصار/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .333

 .لهجرةل 3414/ الحجة

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في سايدين )ربيعة/ الموصل(، مما أدى لهالكه،  .332

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 31 في وذلك

ة بتفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية على طريق قرية )وانة/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصا .331

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 34 في وذلكعدد منهم، 

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في ناحية )الشورة( مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابته  وتفجير تفخيخ .334

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 34 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

 وذلك، بعد فرارهم منها، مما أدى لتدميرها بالكامل (الصفوية في قرية )الصعوية/ القيّارةتفخيخ وتفجير نقطة تفتيش للشرطة  .333

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 34 في

الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )الخط االستراتيجي/ حّمام العليل(، مما أدى باألسلحة الهجوم  .336

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 34 في وذلكلة "همر"، لهالك وإصابة عدد منهم وإعطاب عج

( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في قضاء )البّعاج(، الرشيد خالداستهداف وتصفية المرتد ) .337

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 34 في وذلكمما لهالكه، 

 ى عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية في قرية )الشيخ محمد/استهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عل .338

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكالهيجل(، مما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروٍح، 

استهداف المرتد المجر )صالح فتحي ظاهر( عضو مجلس محافظة الموصل الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة  .339

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكفي ناحية )حّمام العليل(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة،  أمنية

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )البشمانة/ الشورة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .322

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33

، فيّسر هللاُ (قرية )قبر ابن نايف/ القيّارةللجيش  الصفوي في  ثكنةً انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته  المفّخخة مستهدفاً  .323

أجزاء كبيرة من وتدمير  ( منهم36أكثر )، مما أدى لهالك وإصابة الثكنةللهدف وتفجير  سيّارته المفّخخة على  للبطل  الوصول  

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في ذلككان و ،وتقبّل  هللاُ أخانا االستشهاديَّ في جنّات  النّعيم توفيقه على ، فالحمُد هللالثكنة

/ 36 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في مفرق )سد الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  .322

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي

 ذي/ 36 في وذلكية للجيش الصفوي في مدينة )الموصل(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة على دور .321

 .للهجرة 3414/ الحجة

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الدوانش/ الموصل( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  وتفجير تفخيخ .324

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في وذلكمن المرتّدين، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم المدعو )حنظل( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي يجاهر بسب  رسول هللا )صلى هللا  .323

/ الحجة ذي/ 36 في وذلكعليه وسلّم(؛ بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الّزهراء/ الموصل(، مما أدى لهالكه، 

 .للهجرة 3414

صر مجرم في الشرطة الصفوية في ناحية )حّمام العليل( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون منزل عن وتفجير تفخيخ .326

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في وذلكعبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في قرية )ألو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .327

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 36 في وذلكمنهم، 

استهداف عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )القيّارة(، مما أدى  .328

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 36 في وذلكإلصابته بجروٍح بليغة، 

هم، دى لهالك عنصرين  منتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في قرية )الحكنة/ الشرقاط األيسر(، مما أ .329

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 37 في وذلك

استهداف عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قرية )المرير/ القيّارة(، مما  .312

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 37 في وذلكأدى إلصابته بجروٍح بليغة وبتر ساقه، 
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ناسفة على تجّمع لعناصر في صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )المرير/ القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة تفجير عبوة  .313

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 37 في وذلكثالثة آخرين  بجروح، 

/ 37 في كوذل، الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )إغزيل(، مما أدى لهالك عنصرين  منهمباألسلحة الهجوم  .312

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

ذي / 37 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )القوسيات/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .311

 .للهجرة 3414/ الحجة

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .314

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 37 في وذلك

ديد، ستفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في سايدين )اإلصالح الّزراعي/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّ  .313

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 37 في وذلك

/ 37 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للشرطة الصفوية في شارع )بغداد/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .316

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

/ 37 في ذلكوأل هللا النّكاية والتّسديد، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في شارع )بغداد/ الموصل(، نس .317

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في حي )نابلس/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .318

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 37

 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في شارع )بغداد/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .319

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 37

 في ذلكوالخفيفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، باألسلحة الهجوم  .342

 .للهجرة 3414/ لحجةذي ا/ 37

قامت المفارز العسكرية بحملة على الجدران الكونكريتية التي نصبها الجيش الصفوي لتقطيع أوصال مدينة الموصل والتضييق  .343

على المسلمين، فتمَّ تفخيخ وتفجير العديد منها في أحياء: )الهرمات، واإلصالح، والرسالة، والنهضة، والمستشفى، ودورة قاسم 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38-37 في ذلكوالخياط(، 

عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في )دورة قاسم الخياط/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة  تفجير .342

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 38 في وذلكآخر بجروح، 

 في ذلكووصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )نفق الصحة/ الم .341

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 38

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )ربيعة( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  وتفجير تفخيخ .344

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38 في وذلكالمرتّدين، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة الصفوية في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .343

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38 في

 لىمما أدى لتدميرهما بالكامل نكاالً لهما ع (تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في صحوات العار في قرية )بئر عكلة .346

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 38 في وذلكحرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الشيخ إبراهيم(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .347

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38

 في لكوذالصفوي في قرية )الجدعة/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش  .348

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38

تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الشورة(، مما أدى لتدمير عجلة بالكامل وإعطاب أخرى  .349

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 38 في وذلكوهالك وإصابة عدد منهم، 

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )قبر العبد/ حّمام العليل( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته  وتفجير تفخيخ .332

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 39 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

ره من سط ناحية )المحلبية( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيالمنزل الثاني لمدير ناحية المحلبية الصفوي و وتفجير تفخيخ .333

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 39 في وذلكالمرتّدين، 
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عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )سوق المعاش/ الموصل(، مما أدى إلصابة أربعة عناصر  تفجير .332

 .هجرةلل 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكمنهم بجروح، 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )كراج الكوير/ الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  .331

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 39 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )القادسية الثانية/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .334

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 39 في وذلك

/ 39 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كوكجلي/ الموصل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .333

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

رةً لغيره يكون عبمنزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في حي )سومر/ الموصل( نكاالً له على حرابته ول وتفجير تفخيخ .336

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 39 في وذلكمن المرتّدين، 

كونا نكاالً لهما على حرابتهما ولي (تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في الجيش الصفوي في حي )الّزهراء/ الموصل .337

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكعبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

كونا نكاالً لهما على حرابتهما ولي (منزلين  لعنصرين  مجرمين  في الجيش الصفوي في حي )السماح/ الموصلتفخيخ وتفجير  .338

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكعبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

ه، الكاستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )الهرمات/ الموصل(، مما أدى له .339

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلك

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )العذبة/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .362

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22

وح، أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجرتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في قرية )صفية/ الشورة(، مما  .363

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلك

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الشيخ إبراهيم(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .362

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22

/ 22 يف وذلكالخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )عداية(، مما أدى لهالك عنصر منهم، باألسلحة الهجوم  .361

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

لى حرابتهما نكاالً لهما ع (تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في الشرطة الصفوية في قرية )الحكنة/ الشرقاط األيسر .364

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكرتّدين، وليكونا عبرةً لغيرهما من الم

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  وتفجير تفخيخ .363

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكالمرتّدين، 

صفوي في ناحية )حّمام العليل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الباألسلحة الهجوم  .366

 للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكمنهم، 

االً مما أدى لتدميرهما بالكامل نك (تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  من عناصر الجيش الصفوي في قرية )الموالي .367

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلكين، لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتدّ 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في حي )الكرامة/  .368

 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته وإصابة عنصرين  آخرين  بجروح، 

 .للهجرة

تفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "األسايش" الكردية العلمانية في ناحية )زّمار(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم  .369

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكوإصابة اثنين  آخرين  بجروٍح بليغة، 

، / الموصل(، مما أدى لهالك عنصر منهمالخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )راس الجادةباألسلحة الهجوم  .372

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على تجّمع لعناصر في الشرطة الصفوية في منطقة )راس الجادة/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .373

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على دراجته النّارية من قبل مفرزة أمنية في قرية )الحميرة/ استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية ب .372

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكالموصل(، مما أدى إلصابته بجروح، 
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 الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة ثالثة آخرين   تفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتين   للشرطة .371

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكبجروح وإعطاب عجلتين  لهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على وكر لمدير مركز شرطة العيثة الصفوية في قرية )شكراً/ الشرقاط(، مما أدى لتدميره بالكامل  .374

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكالك حارسه الشخصي وإصابة عدد من عناصر حمايته بجروح، وه

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )الخضرانية/ الشرقاط(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر  .373

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكبجروح، 

/ 22 في كوذلدورية للشرطة الصفوية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة على  .376

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في قرية  .377

/ الحجة ذي/ 21 في وذلكابة أربعة من عناصر حمايته بجروٍح وإحراق عجلة لهم، )الخربة/ الشورة(، مما أدى لهالكه وإص

 .للهجرة 3414

تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الصفوي في قرية )النوجة/ الشرقاط األيسر(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصر منهم  .378

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 21 في وذلكبجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح وإعطاب  .379

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 21 في وذلكعجلة لهم، 

ر بجروح آخ تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )إسطيلة/ القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة .382

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 21 في وذلكوإعطاب عجلة لهم، 

يّسر هللاُ (، فمدينة )الموصللجيش  الصفوي في ا تجّمعاً لدورياتانطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته  المفّخخة مستهدفاً  .383

هاديَّ في وتقبّل  هللاُ أخانا االستش توفيقههلل على  ، فالحمدُ عدد منهم، مما أدى لهالك وإصابة عليهمللبطل  تفجير  سيّارته المفّخخة 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 24 في ذلككان و ،جنّات  النّعيم

/ 24 في ذلكوبعد فرارهم منها، مما أدى لتدميرها بالكامل،  (تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في ناحية )الشورة .382

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي

/ 23 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )الحواسم/ القيّارة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .381

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

استهداف المرتد المجرم )بشار الكيكي( عضو مجلس محافظة نينوى الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في  .384

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكات/ الموصل(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، منطقة )القوسي

لبطل  (، فيّسر  هللاُ لمركزاً للشرطة الصفوية في منطقة )المواليانطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  .383

أجزاء كبيرة من وتدمير  ( منهم12أكثر من )الك وإصابة ، مما أدى لهالمركزللهدف وتفجير  سيّارته المفّخخة على  الوصول  

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 26 في ذلككان و ،وتقبّل  هللاُ أخانا االستشهاديَّ في جنّات  النّعيم توفيقه، فالحمُد هلل على بناية المركز

 في ذلكونسأل هللا النّكاية والتّسديد، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المجموعة الثقافية/ الموصل(،  .386

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 26

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )موصل الجديدة/  .387

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 26 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه، 

الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي في قرية )العداية(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة باألسلحة الهجوم  .388

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 26 في وذلكاثنين آخرين  بجروح، 

أدى  االخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )الخط اإلستراتيجي/ حّمام العليل(، ممباألسلحة الهجوم  .389

 للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 26 في وذلكلهالك أربعة عناصر منهم، 

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الشبالي/ القيّارة( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  وتفجير تفخيخ .392

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 27 في وذلكمن المرتّدين، 

وّسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قرية )العريج/ حّمام العليل(، مما أدى لهالك الخفيفة والمتباألسلحة الهجوم  .393

 للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 27 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

استهداف ضابط مجرم برتبة مالزم بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الشرقاط(، مما أدى  .392

ُح هالكه،   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 27 في وذلكلتدميرها ويُرجَّ
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رقاط(، ي قضاء )الشاستهداف ضابط مجرم في صحوات الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية ف .391

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 27 في وذلكمما أدى لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة، 

نكاالً لهما على  (تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  من عناصر الشرطة االتحادية الصفوية في قرية )الريحانة/ المحلبية .394

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 27 في لكوذحرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مقّدم في شؤون الداخلية الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )التأميم/  .393

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 27 في وذلكالموصل(، مما أدى لهالكه، 

مفرزة أمنية اقتحمت منزلهما في قرية )السحالن/ البّعاج(  استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في الجيش الصفوي من قبل .396

 ذي/ 27 في وذلكونفّذت حكم هللا فيهما بغد غنم سالحيهما، وعلى إثرها تاب  كل  عناصر شرطة القرية وتركوا مسلك الرّدة، 

 .للهجرة 3414/ الحجة

م، ،مما أدى لهالك وإصابة عدد منه()الّرعد/ البّعاجقرية في الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للشرطة الصفوية باألسلحة الهجوم  .397

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 28 في وذلك

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في حي )اليرموك/ الموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .398

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلك

ية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )حويجة الحصان/ استهداف أحد عمالء الحكومة الصفو .399

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكالموصل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ما ى حرابتهنكاالً لهما عل (تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في الشرطة الصفوية في قرية )حويجة الحصان/ الموصل .222

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 28 في وذلكوليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

هما وليكونا نكاالً لهما على حرابت (تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في الشرطة الصفوية في قرية )الحميرة/ الموصل .223

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 28 في وذلكعبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

استهداف عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الزنجيلي/ الموصل(، مما أدى  .222

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 28 في وذلكإلصابته بجروٍح بليغة، 

اثنين   ناصر منهم وإصابةتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي قرب بّوابة )السام/ الموصل(، مما أدى لهالك ثالثة ع .221

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكآخرين  بجروٍح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الخميسات/ الشرقاط األيسر(، مما أدى إلعطابها وإصابة من  .224

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكفيها بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )ألبو سيف/ حّمام العليل(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصر منهم  .223

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكوإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية ناحية )حّمام العليل(، مما إلصابته  .226

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 28 في وذلكبجروٍح بليغة، 

/ الحجة ذي/ 28 في وذلك)حّمام العليل(، آلية متخصصة بتفكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها في  إعطاب .227

 .للهجرة 3414

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على وكر لمسؤول حزب "الدعوة" الصفوي في محافظة صالح الدين في قضاء )الشرقاط(، مما  .228

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكأدى لتدميره بالكامل وإصابة اثنين من عناصر حمايته بجروٍح بليغة، 

 في وذلكعلى دورية للجيش الصفوي في قضاء )الشرقاط(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  تفجير سيّارة مفّخخة مركونة .229

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة آخرين  بجروح  .232

 .للهجرة 3414/ حجةذي ال/ 28 في وذلكوإعطاب عجلة لهم، 

/ 29 في ذلكوبعد فرارهم منها، مما أدى لتدميرها وإحراقها،  (تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في ناحية )القيّارة .233

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )الجدعة/ القيّارة( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  وتفجير تفخيخ .232

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 29 في وذلكمن المرتّدين، 

القيّارة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة  -تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية قرب مفرق )الحضر .231

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 29 في وذلكآخرين  بجروح وتدمير عجلة لهم، 
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 ذلكوبعد فرارهم منها، مما أدى لتدميرها،  (تفخيخ وتفجير عدد من ثكنات الشرطة الصفوية في قرية )قبر ابن نايف/ القيّارة .234

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 29 في

ي الجيش الصفوي في قرية )العداية(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح، الخفيفة على عجلة تقل  عناصر  فباألسلحة الهجوم  .233

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 29 في وذلك

تفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتي "همر" للجيش الصفوي في منطقة )القوسيات/ الموصل(، مما أدى إلعطابهما وإصابة من  .236

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 29 في وذلكفيهما بجروح، 

 

 
 

 هو: 4141المجموع الكلي للعمليات العسكرية الجهادية لوالية نينوى لعام 

 عملية 5662 

 

 هي: 4141لعام نينوى ة العمليات العسكرية الجهادية لوالية إحصائيتفاصيل 

 

 عدد العمليات العسكري الجهادي نوع العمل ت
 23 سيارات مفخخة بالعمليات االستشهادية  1
 11 بأحزمة ناسفةالعمليات االستشهادية  2
 28 السّيارات المفّخخة المركونة 3
 1682 العبوات )الناسفة+الالصقة+ الطائرة+...( 4
 65 االقتحامات )بمختلف أنواع األسلحة: الخفيفة+المتوّسطة+ الثقيلة( 5
 431 ...(االغتياالت والتصفيات )بأسلحة كاتمة+حّية+بيضاء 6
 132 )الهاون+الصواريخ(  القصف  8
حراقتفخيخ وتفجير  1  365 ...(+عجالت)منازل+محال+مقار+معابد وا 
 4 يننصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدّ و انتشار واستعراض سرايا المجاهدين  5
 4 القـنص 11
صابة أو نجاة 11  353 استهداف وا 
 العشرات جالء روافض محاربين من مناطق المسلمين 12
 العديد منها إزالة كاميرات تجّسس على المسلمين 13
 العديد منهم وأسرهم استسالم مقاتلين مرتدين 14
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 والية الجنوب

 للهجرة 4141محّرم 

استهداف وتصفية المرتد )ثامر عبيد محسن الكرغولي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي ومّمن أوغل في دماء  .3

/ محّرم/ 3وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مماالمسلمين وأعراضهم من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الشيتي/ الرضوانية(، 

 للهجرة. 3414

ّمع على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )مج تينناسف تينعبوب مزدوج تفجيرالّدّجال ب استهداف تاجر رافضي ممّول لجيش .2

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 2وذلك في لتدميرها ولم يتسنَّ التأكد من مصيره، أدى  مماحطّين السكني/ اإلسكندرية(، 

ناصر منهم لهالك ثالثة عأدى  ممات/ اإلسكندرية(، على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )البحيرا ةناسف ةتفجير عبو .1

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 2وذلك في وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، 

لهالك عنصرين منهم أدى  مماعلى دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )جويمسة/ الصويرة(،  ةناسف ةتفجير عبو .4

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 4وذلك في وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

قامت مفرزة عسكرية بتفخيخ وتفجير الخيام الُمعدَّة الستقبال المواكب الشركية الصفوية المتوّجهة لكربالء على الطريق العام في  .3

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 7وذلك في ناحية )اإلسكندرية(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، 

قصف المواكب الشركية الصفوية المتوّجهة لكربالء بصاروخ موّجه نوع "كاتيوشا" في قضاء )المسيّب(، وكانت اإلصابة  .6

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 8وذلك في مباشرة ودقيقة نسأل هللا النكاية والتسديد، 

أدى  ماماستهداف وتصفية قيادي خبيث في جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة للصوت من قبل مفرزة أمنية في منطقة )جسر ديالى(،  .7

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 8وذلك في لهالكه على الفور، 

يارات تجّمع سعلى أحد المواكب الشركية الصفوية المتوّجهة لكربالء في تقاطع قضاء )المسيّب(، وعند  ةناسف ةتفجير عبو .8

اإلسعاف وقطعان الجيش والشرطة في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عدد كبير 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 9وذلك في منهم، 

عويريج د( في منطقة )بغدا-استهداف أحد المواكب الشركية الصفوية المتوّجهة لكربالء بتفجير عبوة ناسفة على طريق )الحلة .9

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في لهالك وإصابة العديد منهم، أدى  مماالصناعية/ الرشيد(، 

استهداف محل تجاري يتّخذه جيش الّدجال مقّراً لهم بتفجير عبوة ناسفة في حي )بدر/ المحمودية(، مما أدى إلحداث أضرار  .32

 ة.للهجر 3414/ محّرم/ 32وذلك في مادية فيه، 

عليه من قبل مفرزة أمنية على طريق )نهر القائد/ المحمودية(،  ةناسف ةتفجير عبواستهداف عنصر خبيث في جيش الّدّجال ب .33

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في إلصابته بجروٍح بليغة، أدى  مما

يد(، بغداد( في منطقة )عويريج الصناعية/ الرش-على دورية الستخبارات الجيش الصفوي على طريق )الحلة ةناسف ةتفجير عبو .32

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، أدى  مما

إلصابة دى أ مما، على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في منطقة )عويريج الصناعية/ الرشيد( ةناسف ةتفجير عبو .31

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في أربعة عناصر منهم بجروح متفاوتة وسقوطهم في بركة ماء في مكان الحادث، 

استهداف وتصفية المرتد )فؤاد سلمان العكيدي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي ومّمن أوغل في دماء المسلمين  .34

/ محّرم/ 32وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مماقبل مفرزة أمنية في منطقة )جسر ديالى(، وكان سبباً في تهجير عائالتهم؛ من 

 للهجرة. 3414

قامت  مفرزة  أمنية بنصب عبوتين الصقتين في عجلتين لعنصرين في صحوة الرّدة والنفاق بقضاء )المحمودية(، وقّدر هللاُ  .33

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في دميرهما، اكتشافهما فتمَّ تفجيرهما على العجلتين، مما أدى لت

منطقة  عليهم من قبل مفرزة أمنية في ةناسف ةتفجير عبواستهداف موكب خبيث ألعضاء وقياديين في حزب "الدعوة" الصفوي ب .36

/ محّرم/ 33وذلك في لهالك عنصرين منهم على الفور وإصابة خمسة آخرين  بجروٍح متفاوتة، أدى  مما)ألبو عامر/ اليوسفية(، 

 للهجرة. 3414

تفجير سيارة مفخخة مؤقتة ومركونة في شارع )ميثم التمار/ كربالء( وكان المستهدف موكب الصفوي المجرم )علي الريجاني(  .37

رئيس مجلس الشورى اإليراني أثناء زيارته لقبور معبوديهم في المدينة، ولكن يقّدر هللا تغيير الموكب لمساره فتم تفجير السيارة 
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وذلك ( منهم بينهم عناصر الحماية المرافقة، 41رانيين في نفس المنطقة مما أدى لهالك وإصابة )على وكر لتجّمع الزوار اإلي

  للهجرة. 3414/ محّرم/ 33في 

تفجير سيّارتين مفّخختين مركونتين على أوكار وتجّمعات خبيثة لقيادات وعناصر في جيش الّدّجال والشرطة الصفوية وسط  .38

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 33وذلك في ( منهم، 222الك وإصابة أكثر من )مدينة )الحلة/ بابل(، مما أدى له

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على وكر وتجّمع خبيث لقيادات وعناصر في جيش الّدّجال وشرطة الطوارئ الصفوية على  .39

 3414/ محّرم/ 33ك في وذل( منهم، 92بسماية(، مما أدى لهالك وإصابة أكثر من )-الكوت( في منطقة )التأميم-طريق )بغداد

 للهجرة.

/ اللطيفية( بتفجير عبوة ناسفة عليهم 1التصّدي لقوة من الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات في منطقة )شاخة .22

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 33وذلك في أطاحت  برؤوس  مجرميهم، فهلك  عقيد  ونقيب  ومالزُم أّول وجنديان، وهلل الفضل وحده، 

لتدميرها وهالك عناصرها أدى  مماية في قضاء )الصويرة(، الصفو شرطة االتحاديةلعلى عجلة "همر" ل ةناسف ةفجير عبوت .23

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 33وذلك في الثالثة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )جسر ديالى(، مما أدى إلعطابها  .22

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 33وذلك في نقالبها وهالك وإصابة كل من كان فيها، وا

عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحصوة/  الصقة ةتفجير عبواستهداف عنصر خبيث من عناصر جيش الّدّجال ب .21

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 33وذلك في اإلسكندرية(، 

استهداف تجّمع خبيث لقيادات وعناصر في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة في منطقة )الوردية/ المدائن(، وعند تجّمع قطعان  .24

الجيش والشرطة الصفوية في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ممّوهة مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

 .للهجرة 3414/ محّرم/ 36وذلك في 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي وأربعة من عناصر حمايته بتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" كانوا  .23

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 36وذلك في لتدميرها بالكامل وهالكهم جميعاً، أدى  ممايستقلونها في منطقة )كراغول/ اليوسفية(، 

طقة )الختيمية/ الرشيد( بدأ بالهجوم عليهم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى استدراج دورية للجيش الصفوي لكميٍن في من .26

لهالك ضابطين وأربعة جنود، وعند مجيء دوريّات اإلمداد لمكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لتدمير 

جيف وأشالء هلكاهم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة عجلة "همر" بالكامل وهالك كل من كان فيها، وعند تجّمع قطعانهم على 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 37وذلك في ثانية، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم فالحمُد هلل على توفيقه، 

 ذلكوإلعطابها وإصابة من كان فيها، أدى  مماي في منطقة )كراغول/ اليوسفية(، الصفو جيشلعلى عجلة ل ةناسف ةتفجير عبو .27

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 37في 

حتراق الأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،  .28

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 37وذلك في عنصر منهم وفرارهم مذعورين، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )حسين كاظم زوبع الشمري( مختار منطقة )المدائن( وأحد قيادات صحوات الرّدة والنفاق  .29

ومصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي؛ من قبل مفرزة أمنية قامت  بتفخيخ أريكته التي يجلس عليها في باب داره وتفجيرها 

 3414/ محّرم/ 38وذلك في لهالكه على الفور وفصل رأسه عن جسده جزاًء وفاقا، أدى  مماعليه في منطقة )المدائن/ بابل(، 

 للهجرة.

قامت  مفرزة أمنية بتصفية خمسة عناصر في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة للصوت في منطقة )جرف النّداف/ المدائن(، مما  .12

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 23وذلك في أدى لهالكهم على الفور وغنم أسلحتهم وأعتدتهم، 

 ماماستهداف أحد المواكب الشركية الصفوية المتوّجهة لكربالء بتفجير ثالث عبوات ناسفة في منطقة )ألبو شمع/ المحمودية(،  .13

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 21وذلك في ( عنصراً منهم، 28لهالك وإصابة )أدى 

ى الّدجال مقّراً لهم في قضاء )المّسيب(، نكاالً لهم عل تفخيخ وتفجير معبد للروافض المشركين "حسينية" يتّخذه عناصر جيش .12

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 21وذلك في حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من المشركين، 

/ اللطيفية( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي، ويقّدر هللا 13قامت  مفرزة أمنية بتفخيخ عجلة مختار منطقة )كيلو .11

اولة مفرزة "كشف المتفّجرات" تفكيكها تمَّ تفجيرها عليهم مما أدى لتفكيك خبير المتفّجرات وهالكه في الحال، اكتشافها، وعند مح

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 21وذلك في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على وكر خبيث لصحوات الرّدة والنفاق من آل )كاظم مؤنس( مختار منطقة )الزنبرانية(  .14

صادر االستخبارية المجرمة للجيش الصفوي في منطقة )الزنبرانية/ اليوسفية(، مما أدى لهالك المجرم )كاظم( وهالك وأحد الم

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 21وذلك في أحد أفراد حمايته وإصابة آخر بجروح، 
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وكره  تفخيخ وتفجيراستهداف مختار الحي )العسكري( في قضاء )المسيّب( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي ب .13

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 21وذلك في في الحي )العسكري/ المسيّب(، ولم يتسنَّ التأكد من مصيره، 

استهداف مختار ناحية )جبلة( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه في ناحية )جبلة/ بابل(،  .16

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 21وذلك في ويقّدر هللا نجاته، 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في الحي )العسكري/ المّسيب(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .17

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 21وذلك في لغيره من المرتّدين، 

استهداف وتصفية قيادي خبيث في جيش الّدّجال ومنتسب في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية الصفوية بتفخيخ وتفجير  .18

/ 24وذلك في منزله في منطقة )القرية العصرية/ الحصوة(، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته وتدمير منزله، 

 للهجرة. 3414/ محّرم

رتد المجرم العقيد )هشام عبد اللطيف( وهو ضابط فيما يسمى بمديرية الجرائم الكبرى بتفجير عبوة الصقة استهداف وتصفية الم .19

على عجلته أثناء مرورها بنقطة تفتيش صفوية في حي )الشرطة/ الد ورة(، مما أدى لهالكه على الفور وهالك عنصرين من 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 23وذلك في عناصر نقطة التفتيش، 

على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )جرف النّداف/ المدائن(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان  ةناسف ةتفجير عبو .42

لهالك خمسة عناصر منهم وإصابة اثنين آخرين  بجروح بليغة، أدى  مماالحادث تمَّ استهدافهم بتفجير العبوة الثانية الرئيسية، 

 جرة.لله 3414/ محّرم/ 23وذلك في 

استهداف وتصفية المرتد المجرم النقيب )منتصر عبد الرزاق( وهو ضابط في استخبارات الجيش الصفوي من قبل مفرزة  .43

لهالكه على الفور وإعطاب عجلته وغنم سالحه ووثائق مهّمة تخص عمله أدى  مماأمنية في منطقة )الجفاف/ اليوسفية(، 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 28وذلك في اإلجرامي، 

 

 للهجرة 4141صفر 

استهداف أحد المواكب الشركية الصفوية التي تُجاهر بسّب الصحابة وأمهات المؤمنين رضي هللا عنهم بتفجير سيّارة مفّخخة  .3

 3414/ صفر/ 1وذلك في مركونة قرب وثــن ي هم المزعومين وسط مدينة )كربالء(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

 للهجرة.

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته في منطقة )الرضوانية(، مما أدى لهالكه  .2

على الفور مع عدد من عناصر حمايته، وعند مجيء دوريّات اإلمداد النتشال الهلكى وإسعاف الجرحى تمَّ استهدافهم بتفجير 

/ صفر/ 1وذلك في ادث، مما أدى لهالك ضابط آخر وعدد من عناصر حمايته، عبوة ناسفة ممّوهة ُزرعت لهم في مكان الح

 للهجرة. 3414

استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة عليه في منطقة )الوردية/ المدائن(، مما أدى إلصابته بجروح  .1

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في خطيرة، 

اشرة وكانت اإلصابة مب ،برشقة من قنابر الهاون منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر(نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قصف  .4

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في نسأل هللا النكاية والتسديد، 

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على أوكار وتجّمعات جيش الّدّجال في منطقة )الجالبيين/ الرشيد(، وعند مجيء قوات اإلمداد من  .3

/ صفر/ 4وذلك في تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ممّوهة، مما أدى لتدمير عجلة "همر" وهالك من كان فيها،  الجيش الصفوي

 للهجرة. 3414

قصف أوكار وتجّمعات جيش الّدّجال وسط مدينة )الحلّة/ بابل( بصاروخين نوع "كراد"، مما أدى لهالك ستة عناصر منهم  .6

 للهجرة. 3414/ صفر/ 4 وذلك فيوإصابة اثنين آخرين بجروح، 

استهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته في منطقة )ألبو بهبهاني/ جرف  .7

 للهجرة. 3414/ صفر/ 4وذلك في الصخر(، مما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروح وهالك عنصرين  آخرين، 

عنصر منهم  لهالكأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة الشيخلي" في قضاء )المدائن(،  .8

 للهجرة. 3414/ صفر/ 4وذلك في وإصابة آخر بجروح، 

ن  منهم ابة عنصريالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة لصحوة الرّدة والنفاق في منطقة )الرضوانية(، مما أدى إلص .9

 للهجرة. 3414/ صفر/ 4وذلك في بجروح، 
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ن لتدميرها بالكامل وهالك كل مأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،  ةناسف ةتفجير عبو .32

 للهجرة. 3414/ صفر/ 4وذلك في كان فيها، 

/ 4ذلك في والصقة عليه وسط قضاء )المدائن(، ويقّدر هللا نجاته،  استهداف عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة .33

 للهجرة. 3414/ صفر

استهداف وتصفية المرتد المجرم )أمجد مكي العامري( الضابط في وزارة الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من  .32

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3وذلك في ور، قبل مفرزة أمنية في منطقة )الدورة/ بغداد(، مما أدى لهالكه على الف

استهداف وتصفية عنصرين  في الشرطة االتحادية الصفوية من قبل مفرزة قنص في الحي )العسكري/ جرف الصخر(، مما أدى  .31

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3ذلك في ر، وولهالكهما على الف

ذلك في ولتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الختيمية/ الرشيد(،  ةناسف ةتفجير عبو .34

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجّمٍع خبيث لعناصر جيش الّدّجال في منطقة )الشوملي/ الديوانية(، مما أدى لهالك وإصابة  .33

 للهجرة. 3414/ صفر/ 6وذلك في العديد منهم، 

رين  لهالك عنصأدى  مماعلى دورية للجيش الصفوي في منطقة )شيشبار/ المحمودية(،  الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة .36

 للهجرة. 3414/ صفر/ 6وذلك في منهم وإصابة ضابط الدورية بجروح، 

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت منزله في منطقة )العويسات/ جرف  .37

 للهجرة. 3414/ صفر/ 8وذلك في فّذت حكم  هللا فيه، الصخر( وأسرته ون

استهداف تجمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوجهة ألداء طقوس "الزيارة األربعينية" بتفجير عبوتين ناسفتين  .38

 للهجرة. 3414/ صفر/ 36وذلك في في ناحية )اإلسكندرية(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

ف تجمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة ألداء طقوس "الزيارة األربعينية" بتفجير عبوتين ناسفتين استهدا .39

 للهجرة. 3414/ صفر/ 36وذلك في في ناحية )اللطيفية(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  فالح حسين منصوراستهداف وتصفية المرتد ) .22

 للهجرة. 3414/ صفر/ 36وذلك في منزله ونفّذت حكم هللا فيه بمنطقة )مشروع الوحدة/ المدائن(، 

فة في ة ناساستهداف تجمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة ألداء طقوس "الزيارة األربعينية" بتفجير عبو .23

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في ( منهم، 33منطقة )أبو شعير/ بابل(، مما أدى لهالك وإصابة )

استهداف قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )العويسات/ جرف الصخر(،  .22

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في ويقّدر هللا نجاته من الموت، 

تفخيخ وتفجير وكر للمرتد )كريدي مطلك( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بمنطقة )الرضوانية(، نكاالً له على  .21

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

ة مفّخخة مركونة عند مدخل مبنى المحافظة وسط استهداف موكب المرتّد المجرم )محمد المسعودي( محافظ بابل بتفجير سيّار .24

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في ( من عناصر حمايته، 33مدينة )الحلة(، ويقّدر هللاُ نجاته وهالك وإصابة )

قصف أوكار جيش الّدّجال في مجمع )حطّين/ اإلسكندرية( بصاروخ موّجه، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد،  .23

وقبل االنسحاب تمَّ زرع عبوة ناسفة نوع "ضغط" عند منّصة اإلطالق، فانفجرت على دوريّات الجيش الصفوي التي جاءت 

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في سائر، للمكان، ولم يتسنَّ التأكد من حجم الخ

استهداف تجمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة ألداء طقوس "الزيارة األربعينية" بتفجير ثالث عبوات  .26

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في ناسفة في منطقة )الوند/ كربالء(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

ت جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة ألداء طقوس "الزيارة األربعينية" برشقة من قنابر الهاون استهداف تجمعا .27

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في ( منهم، 22في ناحية )اللطيفية(، مما أدى لهالك وإصابة )

دية/ المدائن(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة في منطقة )الور .28

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في محدد منهم، 

تفخيخ وتفجير ثالثة أوكار خبيثة لعناصر جيش الّدّجال في الحي )العسكري/ المسيّب(، مما أدى لهالك سبعة منهم وإصابة أربعة  .29

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في آخرين بجروح متفاوتة، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوتين ناسفتين عليه في منطقة )البحيرات/ اإلسكندرية(، مما أدى  .12

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في لهالكه مع اثنين من عناصر حمايته، 
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بته وليكون االً له على حراتفخيخ وتفجير وكر لمصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي في منطقة )الرضوانية/ اليوسفية(، نك .13

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة ألداء طقوس "الزيارة األربعينية"  .12

/ صفر/ 39وذلك في ير منهم وإحراق ثمان عجالت لهم، في منطقة )الطاهرية/ المحاويل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد كب

 للهجرة. 3414

استهداف وتصفية المرتد )سلمان عبد الرزاق العيثاوي( وهو عنصر مجرم فيما يسّمى بالفرقة الذهبية الصفوية المرتبطة برأس  .11

ة اقتحمت وي من قبل مفرزة أمنيالكفر المالكي وتصفية شقيقه )أسعد عبد الرزاق العيثاوي( وهو مصدر استخباري للجيش الصف

 للهجرة. 3414/ صفر/ 39وذلك في منزلهما في منطقة )الدرعية/ المدائن( ونفّذت حكم هللا فيهما، 

استهداف وتصفية المرتد )سلمان حسن( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الدرعية/  .14

 للهجرة. 3414/ صفر/ 39وذلك في المدائن(، مما أدى لهالكه على الفور، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة ألداء طقوس "الزيارة األربعينية"  .13

 للهجرة. 3414/ صفر/ 22وذلك في ( منهم، 96في تقاطع )المسيّب/ بابل(، مما أدى لهالك وإصابة )

لهالك وإصابة عدد غير أدى  مماجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )البحيرات/ اإلسكندرية(، على ع ةناسف ةتفجير عبو .16

 للهجرة. 3414/ صفر/ 22وذلك في محدد منهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجمعات جيش الدجال ضمن المواكب الرافضية الصفوية العائدة من "الزيارة األربعينية" في  .17

 للهجرة. 3414/ صفر/ 21وذلك في منطقة )الوند/ كربالء(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

حدد لهالك وإصابة عدد غير مأدى  مما)كراغول/ اليوسفية(، على تجّمع لعناصر الجيش الصفوي في منطقة  ةناسف ةتفجير عبو .18

 للهجرة. 3414/ صفر/ 23وذلك في منهم، 

/ اللطيفية(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون 32تفخيخ وتفجير منزل عنصر خبيث في جيش الّدّجال بمنطقة )كيلو  .19

 للهجرة. 3414/ صفر/ 27وذلك في عبرةً لغيره من الروافض المشركين، 

الُء خمس عائالت رافضية خبيثة من مناطق المسلمين في ناحية )اللطيفية(، وهم مّمن يوالون  طواغيت  النجف وقُم ويجاهرون  .42 ج 

 للهجرة. 3414/ صفر/ 27وذلك في بطقوسهم الوثنية في المنطقة، 

اء فة على عجلته من قبل مفرزة أمنية وسط قضاستهداف المجرم الخبيث )سيّد علي( القيادي في جيش المهدي بتفجير عبوة ناس .43

 للهجرة. 3414/ صفر/ 28وذلك في )المدائن(، مما أدى لتدميرها ويقّدر هللا نجاته، 

ل من قببأسلحة كاتمة للصوت  وهو عنصر خبيث في جيش الّدّجال )وسام محمود محمد(المجرم  الرافضياستهداف وتصفية  .42

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 28وذلك في لهالكه على الفور،  أدى امممفرزة أمنية في محافظة )النّجف(، 

استهداف وتصفية المرتد المجرم )داود سلمان صبر( وهو أحد أعضاء لجنة المصالحة الوطنية بين السنّة والرافضة ومصدر  .41

ذلك واستخباري للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته وسط قضاء )المدائن(، مما أدى لهالكه مع سائقه على الفور، 

 .للهجرة 3414/ صفر/ 12في 

  

 للهجرة 4141ربيع األول 

قامت مفرزة عسكرية بزرع أربع عبوات ناسفة نوع "ضغط" في الطريق المؤدي لمعسكر الجيش الصفوي في منطقة )الحامية/  .3

جرف الصخر(، واستدراج دورياتهم للكمين بالهجوم على نقاط التفتيش القريبة، وعند مجيء الدوريات انفجرت عليهم العبوات 

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في جالتهم وهالك وإصابة العديد منهم، األربعة، مما أدى لتدمير وإعطاب عدد من ع

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في الحي )العسكري/  .2

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 1وذلك في الّرشيد(، مما أدى لتدميرها وهالكه على الفور، 

استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش الّدجال بتفجير عبوتين ناسفتين في ناحية )جرف الصخر(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  .1

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 4وذلك في منهم، 

م( في م )القاستفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجّمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة لزيارة وثنهم المزعو .4

( منهم، وعلى إثرها اشتبك  رافضة المنطقة مع عناصر الشرطة الصفوية 11ناحية )القاسم/ بابل(، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في واقتحموا أحد مراكز الشرطة، 

رافقة المتوّجهة لزيارة وثنهم المزعوم )عون( في تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجّمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية الم .3

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في ( منهم، 38مدينة )كربالء(، مما أدى لهالك وإصابة )
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استهداف تجّمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة لزيارة وثن يهم المزعومين  )الحسين والعبّاس( بتفجير عبوة  .6

شارع )ميثم التّّمار/ كربالء(، وعند تجّمع قطعان الجيش والشرطة الصفوية تمَّ استهدافهم بتفجير سيّارة مفّخخة  ناسفة في

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في مركونة في مكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة عدد كبير منهم، 

 ة االتحادية الصفوية وما يسّمى بقوات مكافحة اإلرهاب "سوات"تفجير سبع عبوات ناسفة بالتعاقب على دوريّات مشتركة للشرط .7

بالقرب من مقر قيادتهم في منطقة )صنيديج/ جرف الصخر(، مما أدى لتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم وهالك وإصابة 

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في العديد منهم، 

يش للجيش الصفوي في منطقة )صنيديج/ جرف الصخر(، مما أدى لهالك الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفت .8

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في عنصرين منهم وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

ذلك وتفخيخ وتفجير وكر خبيث لعناصر جيش الّدّجال في الحي )العسكري/ المسيّب(، مما أدى لتدميره وإصابة من فيه بجروح،  .9

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 3في 

أدى  مامعلى دورية لشرطة حماية المنشئات النفطية الصفوية في منطقة )ألبو بهبهاني/ جرف الصخر(،  ةناسف ةتفجير عبو .32

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في لتدميرها بالكامل وهالك كل من كان فيها، 

لنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليهما في منطقة )العبد ويس/ جرف استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في صحوة الرّدة وا .33

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في الصخر(، مما أدى لهالكهما على الفور، 

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة الصقة على عجلتهما من قبل مفرزة أمنية في  .32

ربيع / 3وذلك في سكندرية(، مما أدى لتدميرها وهالكهما وإصابة عنصر صحوة ثالث كان برفقتهما، منطقة )القادرية/ اإل

 .للهجرة 3414/ األول

تفخيخ وتفجير وكر خبيث لعناصر جيش الّدّجال في منطقة )القادرية/ اإلسكندرية(، مما أدى لتدميره نكاالً لهم على حرابتهم  .31

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في مشركين، وليكونوا عبرة لغيرهم من الروافض ال

على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر(، مما أدى لهالكه عنصرين   ةناسف ةتفجير عبو .34

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 6وذلك في وإصابة ثالث بجروح، 

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلتهما من قبل مفرزة أمنية في  .33

/ ربيع األول/ 6وذلك في منطقة )اللحيد/ جرف الصخر(، مما أدى لتدميرها وهالكهما وإصابة شرطي ثالث كان برفقتهما، 

 .للهجرة 3414

واء في وزارة الدفاع الصفوية بتفخيخ وتفجير وكره من قبل مفرزة أمنية في حي )البعث/ استهداف ضابط مجرم برتبة ل .36

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 7وذلك في اللطيفية(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

ر اء بتفجياستهداف تجّمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة لزيارة وثنهم المزعوم )العسكري( في سامرّ  .37

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 7وذلك في عبوة ناسفة في منطقة )شيشبار/ المحمودية(، مما أدى لهالك عشرة عناصر منهم، 

ل لتدميرها بالكامل وهالك كأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،  ةناسف ةتفجير عبو .38

 .للهجرة 3414/ األولربيع / 9وذلك في من كان فيها، 

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في الجيش الصفوي قنصاً في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(، مما أدى لهالكه على  .39

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 9وذلك في الفور، 

( عنصراً 22وإصابة )تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي وسط قضاء المحمودية، مما أدى لهالك  .22

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في منهم، ، 

استهداف وتصفية المرتّد )عبد الحسين كريم حسون( وهو عنصر مجرم في جيش الّدّجال باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية  .23

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في في مدينة )النّجف(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش الّدّجال بتفخيخ وتفجير وكرهم في الحي )الصناعي/ الرشيد(، مما أدى لتدميره وهالك  .22

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 33وذلك في أربعة عناصر منهم، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )جواد فاضل ياسر( وهو عنصر في جيش الّدّجال باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في  .21

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في مدينة )النّجف(، مما أدى لهالكه على الفور وغنم عجلته، 

وكانت  ،برشقة من قنابر الهاون الحامية/ جرف الصخر(مقر ما تسّمى بقوات مكافحة اإلرهاب "سوات" في منطقة )قصف  .24

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 31وذلك في اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد، 

تفخيخ وتفجير مجّمع تجاري لألشقّاء الثالثة المرتّدين )رائد ورعد وسعد، أوالد أحمد حسين( وهم عناصر مجرمة في الجيش  .23

راغول/ اليوسفية(، مما أدى إلحراق المجّمع، أعقبه تفجير عبوة مموهة على دوريات الجيش التي هرعت الصفوي بمنطقة )ك
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للموقع مما أدى لهالك عنصر وإصابة آخر بجروح، وعندما حاولت مفرزة "تفكيك المتفّجرات" إبطال مفعول العبوة الناسفة 

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 34وذلك في متفجرات" صفوي، الثالثة تمَّ تفجيرها عليهم، مما أدى لتفكيك وهالك "خبير 

ة آخر لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابأدى  مماعلى نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )عرب جبور(،  ةناسف ةتفجير عبو .26

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 34وذلك في بجروح، 

وكرهم في منطقة )عويريج/ الّرشيد(، مما أدى لهالك وإصابة استهداف عناصر في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على  .27

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 37وذلك في عدد غير محّدد منهم، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عجلته وسط قضاء )المحمودية(، مما أدى لتدميرها  .28

 .للهجرة 3414/ األولربيع / 37وذلك في وهالكه على الفور، 

وكانت اإلصابة  من جهتين، هاونالمن قنابر  اترشقعّدة ب مقر الجيش الصفوي في منطقة )المسعود/ اإلسكندرية(قصف  .29

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 22وذلك في مباشرة ودقيقة نسأل هللا النكاية والتسديد، 

إلعطابها وهالك وإصابة من كان أدى  ممادرية/ اإلسكندرية(، على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )القا ةناسف ةتفجير عبو .12

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 22وذلك في فيها، 

ان لتدميرها وهالك كل من كأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )القادرية/ اإلسكندرية(،  ةناسف ةتفجير عبو .13

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 21وذلك في فيها، 

اق مجّمع تجاري لعناصر في جيش الّدّجال يتّخذونه وكراً لهم في منطقة )عويريج/ اليوسفية(، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم إحر .12

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 21وذلك في الخسائر البشرية، 

قامت مفرزة عسكرية باقتحام نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في منطقة )الحامية/ جرف  .11

لهالك عناصرها الثالثة وغنم كّمية كبيرة من السالح والعتاد، أعقبه تفجير عبوة ناسفة على دورية اإلمداد أدى  مماالصخر(، 

ك عنصرين بينهم ضابط مجرم برتبة مالزم أّول، قام المجاهدون بعدها بالهجوم على من تبقّى التي هرعت للموقع مما أدى لهال

منهم، مما أدى لهالك وإصابة العديد وسقوط عجلة لهم في أحد البزول، ثمَّ انسحب اإلخوة سالمين بعد رفعهم راية الدولة 

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 24في  ذلككان واإلسالمية على بناية النقطة، فالحمُد هلل على توفيقه، 

استهداف عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )اللطيفية(، ويقّدر هللا  .14

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 23وذلك في نجاته، 

أدى  مامولها في منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر(، على مفرزة  "تفكيك المتفّجرات" حاولت إبطال مفع ةناسف ةتفجير عبو .13

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 26وذلك في لتفكيك وهالك ثالثة "خبراء"، 

تفجير سيّارتين مفّخختين مركونتين على أوكار وتجّمعات خبيثة لعناصر وقيادات جيش الّدجال في مكانين مختلفين في ناحية  .16

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 27وذلك في ( منهم، 68صابة ))الشوملي/ بابل(، مما أدى لهالك وإ

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكار وتجّمعات خبيثة لعناصر وقيادات جيش الّدجال في ناحية )الهندية/ كربالء(، مما أدى  .17

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 27وذلك في ( منهم، 12لهالك وإصابة )

متوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )ألبو بهبهاني/ جرف الصخر(، الهجوم باألسلحة الخفيفة وال .18

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 27وذلك في مما أدى إلصابة عنصرين منهم بجروح، 

الك هالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )كراغول/ اليوسفية(، مما أدى ل .19

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 27وذلك في عنصرين منهم وفرار ثالث، 

مما أدى  ،(اليوسفية/ عويريج) منطقة في عليه ممّوهة ناسفة عبوة بتفجير الصفوية" بدر" منظمة في مجرم عضو استهداف .42

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 28وذلك في  إلصابته واثنين من عناصر جيش الّدّجال بجروح متفاوتة،

 
 للهجرة 4141ربيع اآلخر 

 كان من لك وهالك بالكامل لتدميرها أدى مما ،(اإلسكندرية/ البحيرات) منطقة في الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .3

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 1 في وذلك فيها،

 أدى مما ،(ائنالمد) منطقة في المسلمين لحرابة وكراً  يتّخذونه منزل وتفجير بتفخيخ الّدّجال جيش لعناصر خبيث تجّمع استهداف .2

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 4 في وذلك بجروح، منهم عدد إلصابة
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 ،(اليوسفية /كراغول) منطقة في والمسلمات المسلمين العتقال تسلَّلت   الصفوي للجيش لدورية للتصّدي عسكرية   مفرزة   نفرت   .1

 ّمعتج وعند فيها، كان من كل وهالك" همر" عجلة لتدمير أدى مما ناسفة، عبوة بتفجير استهدافهم تمَّ  للمنطقة دخولهم وحين

 المتوّسطة،و الخفيفة باألسلحة عليهم الهجوم أعقبها ممّوهة، ثانية ناسفة عبوة بتفجير استهدافهم تمَّ  هلكاهم أشالء على قطعانهم

 هللاُ  وسلَّم الهزيمة أذيال   تجر   المداهمة القوة وانسحبت   متفاوتة، بجروح آخر عدد وإصابة منهم( 22) من أكثر لهالك أدى مما

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في ذلك وكان بحكمته، أعدائه كيد   وردَّ  برحمته المجاهدين  

 باشرةم اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( الصخر جرف/ ويس العبد) منطقة في الصفوي للجيش عسكرية قاعدة قصف .4

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 8 في وذلك والتسديد، النكاية هللا نسأل

 مما ،(موديةالمح) قضاء في متعاقب بشكلٍ  ناسفة عبوات أربع بتفجير الصفوي والجيش الّدجال جيش وأوكار تجّمعات استهداف .3

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 9 في وذلك منهم، العديد وإصابة لهالك أدى

 أدى مما ،(الصخر جرف/ بهبهاني ألبو) منطقة في الصفوي للجيش تفتيش نقطة على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .6

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 9 في وذلك بليغة، بجروح منهم عنصر إلصابة

ي هما وتفجير بتفخيخ الّدّجال جيش وقيادات لعناصر خبيثين   تجّمعين   استهداف .7  أدى مما ،(الّرشيد/ الّرمل علوة) منطقة في وكر 

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 33 في وذلك منهم، العديد وإصابة وهالك الوكرين   لتدمير

/ يريمص ألبو) منطقة في أمنية مفرزة قبل من لهم ُزرعت ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش لعناصر خبيث تجّمع استهداف .8

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 33 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(كربالء

 منطقة في أمنية مفرزة قبل من عجلته على ناسفة عبوة بتفجير الصفوي" الدعوة" حزب في مجرم عضو وتصفية استهداف .9

 ربيع/ 32 في وذلك متفاوتة، بجروح برفقته كانوا الحزب نفس في آخرين أعضاء أربعة وإصابة لهالكه أدى مما ،(المدائن)

 .للهجرة 3414/ اآلخر

 على صقةال عبوة بتفجير الصفوية المجالس انتخابات مرشحي أحد( الجنابي صايل حسن) المجرم المرتدّ  وتصفية استهداف .32

 كانا والنّفاق الرّدة صحوات في قيادييّن   مع لهالكه أدى مما ،(الصخر جرف/ الفاضلية) منطقة في أمنية مفرزة قبل من عجلته

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 32 في وذلك برفقته،

 للمنطقة ولهمدخ وقبل ،(اليوسفية/ كراغول) منطقة في والمسلمات   المسلمين   العتقال تسلَّلت   الصفوي للجيش لدورية التصّدي .33

 فظهح على هلل فالحمدُ  المنطقة، دخول على تجرؤ ولم المداهمة القوة فانسحبت   قنص، مفرزة قبل من منهم عنصر تصفية تمَّ 

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 34 في وذلك المسلمين، بيضة

 نهم،م عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(جبور عرب) منطقة في الصفوي للجيش تفتيش نقطة على المتوّسطة باألسلحة الهجوم .32

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 36 في وذلك

 لهالك أدى مما ،(المحمودية) بمنطقة ناسفة عبوات خمس بتفجير الّدّجال جيش في وقيادات لعناصر خبيثة تجّمعات استهداف .31

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك منهم، العديد وإصابة

 الجيش طعانق تجّمع وعند ،(الكوت/ العزيزية) ناحية في ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش في لعناصر خبيث تجّمع استهداف .34

 وذلك منهم،( 39) وإصابة لهالك أدى مما الحادث، مكان في لهم ُركنت   مفخّخة سيّارة بتفجير استهدافهم تمَّ  الصفوية والشرطة

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في

 دىأ مما ،(المحمودية/ العزاب) مجمع في وكرهم على ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش في لعناصر خبيث تجّمع استهداف .33

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك

 أدى مما ،(المحمودية/ المصريين) مجمع في وكرهم على ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش في لعناصر خبيث تجّمع استهداف .36

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك

 منهم، ن  عنصري وهالك لتدميرها أدى مما ،(اإلسكندرية/ البحيرات) منطقة في الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .37

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك

 مما ،(المحمودية) قضاء في الصفوي للجيش تفتيش نقطة من بالقرب ُزرعت الصفوية للشرطة دورية على ناسفة عبوة تفجير .38

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك منهم، عنصرين   لهالك أدى

 عجلة إلحراق أدى مما ،(جبور عرب/ الختيمية) منطقة في الصفوي للجيش دورية على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .39

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك منهم، عدد وإصابة وهالك" همر"

 منطقة يف الّدجال جيش وقيادات لعناصر   خبيثةٍ  وتجّمعاتٍ  أوكارٍ  على متعاقبٍ  بشكلٍ  مركونتين   مفّخختين   سيّارتين   تفجير .22

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك لهم، عجلة( 32) وإحراق منهم( 81) وإصابة لهالك أدى مما ،(الديوانية)
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 لهالك دىأ مما ،(المسيّب) قضاء في الّدجال جيش وتجّمعات أوكارٍ  على متعاقبٍ  بشكلٍ  مركونتين   مفّخختين   سيّارتين   تفجير .23

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك أوكارهم، من العديد وتدمير منهم( 66) وإصابة

 ،(وديةالمحم/ شمع ألبو) منطقة في منزله اقتحمت   أمنية مفرزة قبل من العار لصحوات العسكري المسؤول وتصفية استهداف .22

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك سالحه، وغنمت   فيه هللا حكم ونفّذت  

 وإصابة كلهال أدى مما ،(اليوسفية/ الرضوانية) منطقة في السريع الخط على الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .21

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك فيها، من

/ الرضوانية) طقةمن في السريع الخط على دوريّته على ناسفة عبوة بتفجير الصفوي الجيش في مجرم ضابط وتصفية استهداف .24

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك حمايته، عناصر من أربعة وإصابة لهالكه أدى مما ،(اليوسفية

 منهم، عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(اليوسفية/ بهبهاني ألبو) منطقة في الصفوي للجيش راجلة دورية على ناسفة عبوة تفجير .23

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك

 رغموبال ،(كربالء) في دارهم ُعقر في الضاللة وسدنة   الكفر أئّمة   مستهدفاً  النّاسف بحزامه المؤمنين   أّمهات   أحفاد   أحدُ  انطلق   .26

 أمتارٍ  عدب على وتقع المزعومين   الوثنين   تربط التي للساحة الوصول   للبطل   تعالى هللا يّسر القُصوى األمنية اإلجراءات من

ر   فكبّر   منهم، خبيثٍ  تجّمعٍ  على وانقضَّ  اإليرانيين   مواكب دخول   أخونا فانتظر   منهما، ه وفجَّ  يُحيلهمل جمعهم وسط   الناسف   حزام 

 محسن المعمم وااليراني طهران، من حيدر مهدي المعمم االيراني القتلى بين ومن منهم،( 23) ويصيب فيقتل متناثرة أشالءً 

 بادهلع وانتصاره المؤمنين غليل شفائه على الحمدُ  فلله  اصفهان، معممي من وهم مقدسي حسين المعمم وااليراني زاده رضا

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في ذلك وكان علييّن، في االستشهاديَّ  وتقبّل الموحدين

 منطقة في يّتهدور على ناسفة عبوة بتفجير رائد برتبة مجرم ضابط وهو الصفوي للجيش الثالث الفوج آمر وتصفية استهداف .27

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك حمايته، عناصر من اثنين وهالك لهالكه أدى مما ،(الصخر جرف/ ويس العبد)

 دخولهم دوعن ،(الصخر جرف/ الفارسية) منطقة في والمسلمات   المسلمين   العتقال تسلَّلت   الصفوي للجيش لدورية التصّدي .28

 منهم عديدال وإصابة لهالك أدى مما عليهم، ناسفة عبوة تفجير أعقبها والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة عليهم الهجوم تمَّ  للمنطقة

 لعباده، وإعزازه ألعدائه خذالنه على هلل فالحمدُ  أحد، اعتقال على تجرأ ولم المداهمة القوة وانسحبت   ،"همر" عجلة وتدمير

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك

 لهالك أدى مام ،(الصخر جرف/ صنيديج) منطقة في الصفوية االتحادية للشرطة دورية على ناسفتين بعبوتين مزدوج تفجير .29

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك منهم، عناصر ثمانية وإصابة

 يعاً جم لهالكهم أدى مما ،(الصخر جرف) ناحية في أمنية مفرزة قبل من والنّفاق الرّدة صحوة في عناصر وتصفية استهداف .12

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك الفور، على

 احيةن في أمنية مفرزة قبل من وكره على ناسفة عبوة بتفجير( الهناصوة) منطقة في والنّفاق الرّدة صحوة قائد استهداف .13

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك وكسور، بجروح إلصابته أدى مما ،(اإلسكندرية)

 ،(اإلسكندرية) ناحية في أمنية مفرزة قبل من وكرهم على ناسفة عبوة بتفجير والنّفاق الرّدة صحوة في لعناصر تجّمع استهداف .12

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 26 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك أدى مما

 لتدميرها أدى مما ،(الصخر جرف/ العويسات) منطقة في لهم مرابطة نقطة قرب الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .11

 في همل ُزرعتا ممّوهتين ناسفتين عبوتين بتفجير استهدافهم تمَّ  اإلمداد دوريات مجيء وعند فيها، كان من كل وهالك بالكامل

 ربيع/ 26 في وذلك لهم، عجلتين   وإحراق بجروح آخرين أربعة وإصابة منهم عناصر أربعة لهالك أدى مما الحادث، مكان

 .للهجرة 3414/ اآلخر

 عبوة تفجيرب والنّفاق الرّدة صحوة في قياديان   وهما( داوود غفوري ونافع رافع) الشقيقين   المجرمين   المرتدَّين   وتصفية استهداف .14

 3414/ اآلخر ربيع/ 27 في وذلك الفور، على لهالكهما أدى مما ،(المدائن) قضاء في أمنية مفرزة قبل من عليهما ناسفة

 .للهجرة

 إصابةو وهالك إلحراقها أدى مما مباشرة اإلصابة وكانت موّجه بصاروخ( اإلسكندرية) ناحية في الصفوي للجيش ثكنة قصف .13

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك فيها، من

 وهالك بالكامل لتدميرها أدى مما ،(اإلسكندرية/ البحيرات) منطقة في الصفوي للجيش" همر" عجلة على ناسفة عبوة تفجير .16

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك فيها، كان من كل

 يف منزله اقتحمت   أمنية مفرزة قبل من الدجال جيش في مجرم قيادي وهو( عالء سيّد) الرافضي المرتدّ  وتصفية استهداف .17

/ اآلخر ربيع/ 29 في وذلك المجاهدين، بأيدي رجسه من األرض   طهَّر   الذي هلل فالحمدُ  فيه، هللا حكم   ونفّذت( اإلسكندرية) ناحية

 .للهجرة 3414
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 فرزةم قبل من الحي بالسالح الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو( عيسى محمد سلمان) المرتدّ  وتصفية استهداف .18

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 29 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(الّرشيد/ الزنّبرانية) منطقة في أمنية

 دوريات على فةناس عبوة تفجير أعقبها ،(الّرشيد/ الزنّبرانية) منطقة في الصفوي للجيش ثكنة على المتوّسطة باألسلحة الهجوم .19

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 29 في وذلك منهم، عناصر ثالثة لهالك أدى مما اإلمداد،
 

 

 للهجرة 4141جمادى األولى 

استهداف وتصفية المرتّد )عليوي ناصر الجبوري( وهو قيادي مجرم في صحوات العار ومّمن أوغل في حرابة المسلمين وانتهاك  .3

أعراضهم؛ من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله في منطقة )العريفية/ جسر ديالى(، ونفّذت  حكم  هللا فيه وفي نجله )مصطفى( 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في اصر حمايته، الذي سار على درب أبيه وفي أحد عن

استهداف وتصفية المرتّد )أحمد خزعل( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله في  .2

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في منطقة )المناري/ الّرشيد(، ونفّذت  حكم هللا فيه، 

/ اللطيفية(، أعقبها تفجير عبوتين  ناسفتين  على 4الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )شاخة  .1

دوريات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لتدمير عجلة "همر" بالكامل وهالك أربعة عناصر منهم بينهم ضابط 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في ة، الدورية وإصابة عنصر آخر بجروح بليغ

إصابة عدد لهالك وأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )القادرية/ اإلسكندرية(،  .4

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في منهم، 

ان إلعطابها وإصابة من كأدى  مماة )ألبو شمسي/ اإلسكندرية(، على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطق ةناسف ةتفجير عبو .3

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في فيها بجروح، 

اقتحام ثكنة عسكرية للجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة في منطقة )القامشلي/ اللطيفية(، وتصفية من فيها وغنم أسلحتهم وعتادهم  .6

( عنصراً 31تين  ناسفتين  على دوريات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك )وإحراق آلياتهم، أعقبها تفجير عبو

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 2وذلك في منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

اقتحام نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية باألسلحة الخفيفة في منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر(، وتصفية عناصرها  .7

العشرة، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث واالشتباك معهم، مما أدى لهالك ثالثة عناصر 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 2وذلك في منهم بينهم ضابط برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي، 

في كميٍن يّسر هللا أسبابه؛ تمَّ استهداف وتصفية ضابطين  مجرمين  في الجيش الصفوي، أحدهما آمر فوج واآلخر ضابط  .8

( من عناصر حمايتهما في شارع )الزهيرات/ الرضوانية(، وذلك بتفجير ثالث عبوات ناسفة؛ حيث 32استخبارات، وتصفية )

صفوي، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ تفجير العبوة الثانية عليهم، وعند تمَّ تفجير العبوة األولى على دورية للجيش ال

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 1وذلك في مجيء دوريات اإلمداد تم استهدافهم بالعبوة الثالثة، 

هم أدى لهالك عنصرين  مناقتحام وكر خبيث لعناصر في جيش الّدّجال باألسلحة الخفيفة في منطقة )المظهرية/ الّرشيد(، مما  .9

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 1وذلك في وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )المظهرية/ الّرشيد(، مما أدى لهالك عناصرها الخمسة،  .32

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 1وذلك في 

سوسة مرتّدة ومصدر استخباري مهم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في ناحية )جسر استهداف وتصفية جا .33

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 4وذلك في ديالى/ المدائن(، مما أدى لهالكها على الفور، 

رة( جيش الّدجال في محافظة )البصتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في  .32

/ جمادى األولى/ 3وذلك في ( منهم، 92إحداهما قرب ساحة )سعد( واألخرى في منطقة )كرمة علي(، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414

ك أربعة الالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(، مما أدى له .31

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في عناصر منهم، 

استهداف وتصفية المرتّد )عايد الطيّار( وهو قيادي مجرم في صحوات العار وكان مّمن يؤذي أهل السنّة ويأخذ منهم األتاوات  .34

ذلك في وحكم هللا فيه وغنمت  سالحه،  ويقطع عليهم الماء؛ من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله في ناحية )اإلسكندرية(، ونفّذت  

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 6
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تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )القرية العصرية/  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم، 42الحصوة(، مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في قضاء )المسيّب/ بابل(، مما  .36

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ( منهم، 28أدى لهالك وإصابة )

)اإلسكندرية(، مما أدى لهالك وإصابة  استهداف فوج طوارئ اإلسكندرية الصفوي بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة في ناحية .37

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في العشرات منهم، 

استهداف دورية للجيش الصفوي بتفجير سيّارة مفّخخة تمَّ ركنها بجنب معبد للرافضة "حسينية" عند مدخل قضاء )المحمودية(،  .38

جمادى / 7وذلك في خر بجروح متفاوتة وتدمير جزء من المعبد، مما أدى لهالك العديد منهم وبينهم ضابط مجرم وإصابة عدد آ

 .للهجرة 3414/ األولى

تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي تمَّ زرعها لهم قرب إحدى الثكنات العسكرية في ناحية )جرف الصخر(، مما  .39

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 أن هداهم هللا وتعهّدوا أمام المجاهديناليوسفية(، بعد الشرطة الصفوية في منطقة )كراغول/ عناصر من  خمسةبة قبول تو .22

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 8وذلك في ، بترك مسلك الرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

ة لهالك عنصر منهم وإصابأدى  مماية(، على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الفتوح/ الّرضوان ةناسف ةتفجير عبو .23

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 32وذلك في آخر بجروح، ، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الجّعارة/ المدائن(، مما أدى إلحراق عجلتين  لهم  .22

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 32وذلك في وهالك وإصابة العديد منهم، 

استهداف المرتّد )عّماش الربيعي( وهو قيادي مجرم في حزب "الدعوة" الصفوي ورئيس المجلس البلدي لناحية الّرشيد بتفجير  .21

عبوة ناسفة كبيرة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الّرشيد(، مما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروحٍ 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 31وذلك في بليغة، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال ودوريات الشرطة المرافقة لهم في  .24

 3414/ جمادى األولى/ 33وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 42قضاء )المحاويل/ بابل(، مما أدى لهالك وإصابة )

 .جرةلله

استهداف وتصفية المرتّد )حامد علي الكرغولي( وهو ضابط مجرم في استخبارات الداخلية الصفوية من قبل مفرزة أمنية  .23

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 33وذلك في اقتحمت  منزله في منطقة )الّرشيدية/ اليوسفية(، ونفّذت  حكم هللا فيه، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الّرشيدية/ اليوسفية(، مما أدى إلصابة عنصر منهم  .26

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 33وذلك في بجروح، 

ن قبل مفرزة أمنية ماستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته  .27

جمادى / 37وذلك في في منطقة )السيد عبد هللا/ اليوسفية(، مما أدى لهالكه على الفور وإصابة أحد عناصر حمايته بجروح، 

 .للهجرة 3414/ األولى

قة طاستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في من .28

جمادى / 37وذلك في )السيد عبد هللا/ اليوسفية(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته وإصابة ثالثة آخرين منهم بجروح، 

 .للهجرة 3414/ األولى

استهداف وتصفية المرتّد )عبّاس صباح رشيد( القيادي المجرم في صحوة الّردة والنّفاق بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في  .29

جمادى / 37وذلك في منطقة )عرب جبور(، مما أدى لهالكه وإصابة مرافقه المرتد المجرم النقيب )محمد المعيني( بجروٍح، 

 .للهجرة 3414/ األولى

رتّد المجرم )سمير ربيع( قائد صحوة هور رجب وهو مّمن أوغل في حرابة المسلمين بالهجوم على عجلته باألسلحة استهداف الم .12

/ 37في  وذلكالخفيفة في منطقة )هور رجب(، مما أدى إلصابته وضابط مجرم برتبة نقيب كان برفقته بجروح وهالك سائقه، 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

ي صحوة الّردة والنّفاق بالهجوم عليه بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )عرب جبور(، مما استهداف قيادي مجرم ف .13

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 37وذلك في أدى إلصابته بجروٍح، 

ة ياستهداف وتصفية المرتّدين  )مهند ماجد وكريم محمود( وهما مصدران  استخباريان  للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمن .12

أسرتهما في منطقة )كراغول/ اليوسفية(، ونفّذت  حكم هللا فيهما بعد التحقيق معهما واعترافهما بعمالتهما والحصول منهما على 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 39وذلك في معلوماٍت مهمة، 
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ن بترك مسلك الرّدة والكف ع المجاهدينأمام  تعهّد  أن هداه هللا و( بعد في ناحية )اللطيفيةق بول توبة عنصر في صحوات الرّدة  .11

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 39وذلك في  ،محاربة المسلمين

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في  .14

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22في وذلك منطقة )شبيبة/ اليوسفية(، مما أدى لهالكه على الفور، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )العبيدات/ الّرضوانية(، مما أدى لهالك عنصرين   .13

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في منهم وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في صحوة الرّدة والنّفاق بالهجوم عليهما من قبل مفرزة أمنية في منطقة )شيشبار/  .16

جمادى / 23وذلك في اللطيفية(، مما أدى لهالكهما وإصابة عنصر صحوة كان برفقتهما بجروح وغنم أسلحتهم وعتادهم، 

 .للهجرة 3414/ األولى

لعناصر في جيش الّدّجال في قضاء )المحمودية( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من  تفخيخ وتفجير ثالثة منازل .17

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22وذلك في الروافض المشركين، 

في ذلك وتفجير عبوة ناسفة على وكر خبيث لجيش الّدّجال في قضاء )المدائن(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  .18

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 21

استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية اقتحمت نقطة تفتيش لهم في  .19

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 21وذلك في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(، مما أدى لهالكه وغنم سالحه، 

/ 21ي وذلك فلعناصر في صحوة الرّدة والنّفاق بعد أن أرشد  أقاربُهم المجاهدين  إليها في قضاء )المدائن(، غنم أسلحة متوّسطة  .42

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

تفخيخ وتفجير منزل قيد اإلنشاء لعنصر مجرم في جيش الّدّجال في منطقة )المعامرة/ اإلسكندرية( نكاالً له على حرابته وليكون  .43

من الروافض المشركين، وقبل االنسحاب تمَّ زرع عبوة ناسفة نوع "ضغط" في طريق اإلمداد، فانفجرت على  عبرةً لغيره

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 24وذلك في عجلة لجيش الّدّجال مما أدى لهالك عدد منهم، 

أعراضهم بتفجير عبوة ناسفة على استهداف تجّمع لعناصر في الجيش الصفوي وهم مّمن أوغل في أذيّة أهل السنّة وانتهاك  .42

/ 23وذلك في وكرهم في قضاء )المحاويل/ بابل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة خمسة آخرين بجروٍح متفاوتة، 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

استهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )شيشبار/ اللطيفية(،  .41

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في 

ن/ ااستهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الغرّ  .44

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 26وذلك في الّرشيد(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الغّران/ الّرشيد(، مما أدى  .43

 .هجرةلل 3414/ جمادى األولى/ 26وذلك في إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه، 

بصاروخ موّجه وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  نقطة مراب طة للجيش الصفوي في منطقة )القادرية/ اإلسكندرية(قصف  .46

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 26وذلك في والتسديد، 

صقة الجنائية بتفجير عبوة ال استهداف المرتد )خالد محمد عبود المهداوي( وهو ضابط مجرم برتبة مقّدم في مديرية التحقيقات .47

جمادى / 27وذلك في / اللطيفية(، مما أدى إلعطابها ويقّدر هللا نجاته، 32على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كيلو 

 .للهجرة 3414/ األولى

 
 للهجرة 4141جمادى اآلخرة 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في  .3

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في منطقة )المزرعة/ اللطيفية(، مما أدى لهالكه وإصابة أحد عناصر حمايته بجروح، 

/ 4وذلك في لتدميرها وهالك من فيها، أدى  مما/ اللطيفية(، 32وي في منطقة )كيلو على عجلة للجيش الصف ةناسف ةتفجير عبو .2

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلتهما من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .1

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4ي وذلك ف)اإلسكندرية(، مما أدى لهالكهما على الفور، 
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تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بصورٍة متعاقبٍة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في ناحية  .4

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في )الشوملي/ الديوانية(، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

ارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال عند المدخل الشمالي لمدينة تفجير سيّ  .3

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في )النّاصرية(، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

ياداتٍ في جيش الّدجال قرب دائرة )الدفاع المدني الصفوي( تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وق .6

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في وسط مدينة )النّاصرية(، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال وسط قضاء )المسيّب/ بابل(، مما  .7

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

في جيش الّدجال وسط مدينة )الكوت(، مما أدى  تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداتٍ  .8

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد كبير من أوكارهم، 

نفرت  مفرزة  أمنية للقصاص من المرتّد المجرم )محمد صبرية الزوبعي( المسؤول األمني لمنطقة الّرضوانية ومدير إحدى  .9

س للجيش الصفوي وأحد منظّري ومجنّدي صحوات الطاغوت المالكي الجديدة، ومن قبُل كان  مصدراً للصليبين  شبكات التجسّ 

وقد باشر بيديه قتل  وتهجير  المسلمين  وقتئذ، فيّسر  هللا تعالى للمجاهدين  التسلّل  لمقّره زحفاً وزرع عبوة ناسفة في عجلته، 

ش للجيش الصفوي، مما أدى لهالكه على الفور وإصابة سائقه بجروح بليغة، وهالك وتفجيرها عليه أثناء مروره بنقطة تفتي

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3ذلك في كان ووإصابة عدد من عناصر النّقطة، فلله  الحمُد الذي طهّر األرض  من رجسه، 

منطقة  ر عبوة ناسفة على دوريّتهما فياستهداف وتصفية آمر سرية في الجيش الصفوي وإصابة آمر فوج بجروٍح بليغة بتفجي .32

يهما تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة أخرى مّموهة، مما أدى لهالك  )الدليمي/ جبلة(، وعند تجّمع قطعان الجيش على أشالء قائد 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في خمسة عناصر منهم وإصابة آخرين  بجروح متفاوتة، 

مرتّدين  )سالم سعد وأزهر عويّد( وهما عنصران  مجرمان  في صحوات العار من قبل مفرزة أمنية أسرتهما استهداف وتصفية ال .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في / اللطيفية(، ونفّذت  حكم  هللا فيهما، 23في منطقة )كيلو 

ك ة في منطقة )الختيمية/ اللطيفية(، مما أدى لهالاستهداف آمر فوج في الجيش الصفوي بالهجوم على دوريته باألسلحة المتوّسط .32

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في اثنين من عناصر حمايته، 

استهداف رئيس اللجنة األمنية الصفوية لقضاء المدائن بكمين محكم، وذلك بزرع عبوتين  ناسفتين  إحداهما وهمية إلجباره على  .31

ذي ُزرعت  فيه العبوة الرئيسية في منطقة )الوردية/ المدائن(، وتّمت الخطّة كما هو تغيير طريقه وسلوك الطريق اآلخر ال

مرسوم  لها، ولكن عند مرور المجرم فوق العبوة الرئيسية أُلغيت  العملية لوجود أطفال قريبين  من العبوة، نسأل هللا  تعالى أن 

 .للهجرة 3414/ آلخرةجمادى ا/ 3ذلك في كان ويعّوض المجاهدين  خيراً مّما تركوا، 

استهداف عنصرين  مجرمين  في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر(، وكانت اإلصابة  .34

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في دقيقة ويرجح هالكهما، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(، مما أدى  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في لهالكه على الفور، 

دث تمَّ اعلى دورية للجيش الصفوي في منطقة )الزنبرانية/ الّرشيد(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الح ةناسف ةتفجير عبو .36

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة أخرى، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

عند لتدميرها وهالك من فيها، وأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الزنبرانية/ الّرشيد(،  ةناسف ةتفجير عبو .37

ذلك والهلكى تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة أخرى ممّوهة، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  مجيء قّوات اإلمداد لنقل جيف

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3في 

، إلعطابها وهالك وإصابة من فيهاأدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في طريق )القامشلي/ اللطيفية(،  ةناسف ةتفجير عبو .38

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في 

ر لتدميرها وهالك ثالثة عناصأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الشجيرة/ الصّويرة(،  ةناسف ةتفجير عبو .39

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في منهم وإصابة رابع بجروح بليغة، 

أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في قضاء )المدائن( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة قصف  .22

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في مباشرة نسأل هللا النّكاية والتسديد، 

نّكاية ون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا المقر الجيش الصفوي في منطقة )البحيرات/ اإلسكندرية( برشقة من قنابر الهاقصف  .23

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في والتسديد، 
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 لهالك عنصرين  منهمأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(،  ةناسف ةتفجير عبو .22

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 6وذلك في وإصابة ثالثة آخرين  بجروح، 

أربعة  لهالكأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(،  .21

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 6وذلك في عناصر منهم وإصابة ستّة آخرين  بجروح وإعطاب عجلتي "همر"، 

نّفاق من قبل مفرزة أمنية في منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر(، مما أدى استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الّردة وال .24

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 6وذلك في لهالكه على الفور، 

عطاب إلأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )ألبو بهبهاني/ جرف الصخر(،  .23

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 7وذلك في عجلتي "همر" وهالك وإصابة من فيهما، 

ها، لتدميرها وهالك من كان فيأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )القصر/ اليوسفية(،  ةناسف ةتفجير عبو .26

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 7وذلك في 

ة من إلعطابها وإصابأدى  ممارطة االتحادية الصفوية في الحي )العسكري/ جرف الصخر(، على عجلة للش ةناسف ةتفجير عبو .27

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 7وذلك في كان فيها بجروح، 

مقر الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة قصف  .28

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 7وذلك في ية والتسديد، نسأل هللا النّكا

تفجير ست  عبوات ناسفة بصورة متعاقبة على دوريات للجيش والشرطة الصفوية في ناحية )جرف الصخر(، مما أدى لهالك  .29

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 8وذلك في وإصابة العديد منهم، 

صر لهالك ثالثة عناأدى  مماعلى "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(،  ةناسف ةتفجير عبو .12

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 8وذلك في منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

ابة وإصإلعطابها أدى  مماعلى عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في الحي )العسكري/ جرف الصخر(،  ةناسف ةتفجير عبو .13

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 8وذلك في اثنين منهم بجروح، 

/ 8ذلك في ولتدميرها وهالك من فيها، أدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الزنبرانية/ الّرشيد(،  ةناسف ةتفجير عبو .12

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

لهالك أدى  مامجيش الصفوي في منطقة )العويسات/ جرف الصخر(، الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لل .11

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 8وذلك في وإصابة عدد منهم، 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )رويعية/ جرف الصخر( نكاالً له على حرابته  .14

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 8في وذلك وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

لهالك دى أ مماعلى دورية راجلة للجيش الصفوي حاولوا تفكيكها في منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر(،  ةناسف ةتفجير عبو .13

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 32وذلك في وإصابة عدد منهم، 

وذلك لهالك عنصرين  منهم، أدى  مما/ اللطيفية(، 1على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )شاخة  ةناسف ةتفجير عبو .16

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 32في 

/ 31لك في وذلتدميرها وهالك من فيها، أدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(،  ةناسف ةتفجير عبو .17

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

لهالك وإصابة دى أ مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مقر سرية للجيش الصفوي في منطقة )الغريباويين/ اليوسفية(،  .18

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 31وذلك في العديد منهم، 

ش الّدجال في ساحة )العشرين/ النّجف(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جي .19

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في استخبارات الجيش الصفوي وإصابة العميد الّركن )حسين علي خلف( آمر اللواء  .42

للجيش الصفوي بجروح وهالك خمسة من عناصر حمايتهما؛ بتفجير عبوة ناسفة على دوريّتهما في منطقة )الجّعارة/  42

 .هجرةلل 3414/ جمادى اآلخرة/ 38وذلك في المدائن(، 

استهداف وتصفية المرتّد )عامر أحمد السلطان( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي ومّمن أوغلوا ي حرابة المسلمين  .43

والتعّدي على أعراضهم؛ من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله في منطقة )التويثة/ المدائن(، ونفّذت  حكم هللا فيه بعد إقراره 

 .للهجرة 3414/ ى اآلخرةجماد/ 38وذلك في بجرائمه، 

عدد منهم،  لهالك وإصابةأدى  مماعلى دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )العريفية/ جسر ديالى(،  ةناسف ةتفجير عبو .42

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 38وذلك في 
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الّدجال في منطقة )مجّمع القادسية/ تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  .41

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 39وذلك في المحمودية(، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )الحي الصنّاعي/  .44

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 39وذلك في إصابة العشرات منهم، كربالء(، مما أدى لهالك و

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش الّدجال عند مدخل منطقة )الحي الصنّاعي/  .43

 .جرةلله 3414/ جمادى اآلخرة/ 39وذلك في العمارة(، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

/ العمارة(، 28تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )قطّاع  .46

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 39وذلك في مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في شارع )الثورة/ الديوانية(، مما  .47

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 39وذلك في أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

طريق يسلكه الجيش الصفوي، وعندما حملها أحد قامت مفرزة عسكرية بإعداد عبوة ناسفة بطريقة فنّية مبتكرة ونصبها في  .48

ذلك في وعناصرهم وأدخلها لمقر الفوج األول في ناحية )اللطيفية( تمَّ تفجيرها عليهم داخل المقر، نسأل هللا النّكاية والتسديد، 

 . للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 39

لتدميرها وهالك عناصرها أدى  مما/ اللطيفية(، 38على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )كيلو  ةناسف ةتفجير عبو .49

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في األربعة، 

استهداف وتصفية ثالثة من عناصر صحوة الرّدة والنّفاق وهم كل من )عمر خضير رشيد وخطاب خضير رشيد وجمال خالد  .32

ر استخباري مجرم للجيش الصفوي كان برفقتهم من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المناري/ عرب جبور(، مرشد( وتصفية مصد

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 24وذلك في مما أدى لهالكهم جميعاً، 

تهم، كتفخيخ وتفجير أحد جسور الجيش الصفوي )الجسر الرابط بين منطقة الخربانة وناحية جبلة( مما أدى لتدميره وشل حر .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23وذلك في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على وكٍر خبيث لجيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المناري/ عرب جبور(، مما أدى لهالك  .32

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 27وذلك في ثالثة عناصر منهم، 

روح، إلصابة اثنين منهم بجأدى  مماعلى دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )المعينات/ عرب جبور(،  ةناسف ةتفجير عبو .31

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 28وذلك في 

إلعطابها وإصابة من فيها بجروح، أدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحولي/ المحمودية(،  ةناسف ةتفجير عبو .34

 .للهجرة 3414/ ى اآلخرةجماد/ 28وذلك في 

استهداف المرتّد المجرم )مطلك الصحن( مدير مركز الشرطة الصفوية في ناحية اليوسفية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 28وذلك في قبل مفرزة أمنية في منطقة )الفتوح/ الرضوانية(، ويقّدر هللا نجاته، 

/ 13فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كيلو  استهداف وتصفية آمر .36

لهالكه وإصابة اثنين من عناصر حمايته بجروح، أعقبها تفجير عبوة ناسفة عكسية على دوريّات اإلمداد أدى  ممااللطيفية(، 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 29ذلك في والتي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

لهالك أربعة أدى  مما/ اللطيفية(، 13الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )كيلو  .37

 .جرةلله 3414/ جمادى اآلخرة/ 29وذلك في عناصر منهم وإصابة آخر بجروح بليغة ونسف النقطة بالكامل بعد غنم أسلحتهم، 

بة عدد لهالك وإصاأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(،  .38

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 12وذلك في منهم، 

إلصابة ثالثة  أدى مماعلى دورية راجلة للجيش الصفوي حاولوا تفكيكها في منطقة )ألبو مفّرج/ اليوسفية(،  ةناسف ةتفجير عبو .39

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 12وذلك في منهم بجروح، 

كل  لتدميرها بالكامل وهالكأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(،  ةناسف ةتفجير عبو .62

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 12وذلك في من كان فيها، 

مقر الجيش الصفوي في منطقة )الجّعارة/ المدائن( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية قصف  .63

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 12وذلك في والتسديد، 
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 للهجرة 4141رجب 

رين  إلعطابها وإصابة عنصأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )عرب جاسم/ اليوسفية(،  ةناسف ةتفجير عبو .3

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3وذلك في منهم بجروٍح بليغة، 

 في وذلك سديد،والتّ  النّكاية هللا   نسأل مباشرة اإلصابة وكانت هاون بقذيفتي( المدائن) قضاء في الصفوي الجيش فوج مقر قصف .2

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3

 النّكاية هللا   نسأل مباشرة اإلصابة وكانت هاون بقذيفتي( الصخر جرف/ ويس العبد) منطقة في الصفوي الجيش فوج مقر قصف .1

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلك والتّسديد،

رين  لتدميرها وهالك عنصأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(،  ةناسف ةتفجير عبو .4

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2وذلك في منهم، 

استهداف وتصفية المرتّد )محمد خلف( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في  .3

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2ذلك في كان وناحية )الّرشيد(، مما أدى لهالكه، 

فة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )جوميسة/ المدائن(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة الهجوم باألسلحة الخفي .6

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2وذلك في لهالك وإصابة عدد منهم، أدى  مماعليهم، 

المجاهدين بترك مسلك (، بعد أن هداهم هللا وتعهّدوا أمام اللّطيفية/ 32كيلو في منطقة ) الصحوةمن عناصر  عددقبول توبة  .7

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2وذلك في ، الرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

م، لهالك وإصابة عدد منهأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )صنيديج/ جرف الصخر(،  ةناسف ةتفجير عبو .8

 .للهجرة 3414/ رجب/ 1وذلك في 

يش الّدّجال في ناحية )اللطيفية( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من تفخيخ وتفجير معمل يعود لعنصر مجرم في ج .9

 .للهجرة 3414/ رجب/ 1ذلك في كان والروافض المشركين، 

مقر فوج مليشيا "سوات" الصفوية في منطقة )صنيديج/ جرف الصخر( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا قصف  .32

 .للهجرة 3414/ رجب/ 1في  وذلكالنّكاية والتسديد، 

السنّة  أوغلوا في حرابة  أهل  ه النّاسف مستهدفاً رأساً خبيثاً من رؤوس الكفر مّمن انطلق  فارس  من فرسان  الشهادة  بحزام   .33

يرقُُب  األسدُ  فتربّص  ، للجيش الصفوي 37قائد الفرقة  (ناصر أحمد الغنّام الهيتي)اللواء الّركن سوء  العذاب، المجرم  وساموهم 

في ناحية )الّرشيد( جنوب  والية بغداد العزيزة بعد متابعٍة ورصٍد لتحّركات ه من قبل الجهد االستخباري، ولّما مرَّ موكُب  هدف ه

ه مما أدى  ،النّاسف عليها، أعقبها تفجيُر حقيبٍة مفّخخٍة على الموكب مباشرةً  المجرم انقضَّ البطُل على عجلته وكبّر  مفّجراً حزام 

لتدمير  العجلة التي تقل  الغنّام وإعطاب عجلة أخرى، وقد تكتمَّ اإلعالُم الصفوي على الغزوة  كعادته فلم تُعرف الخسائر، نسأُل 

ل بهالك المجرم   .للهجرة 3414/ رجب/ 4ذلك في كان و ،أخانا االستشهاديَّ في جنّات  النّعيم قبّل  أن يوهللا  تعالى أن يعجَّ

/ 4ي وذلك فلهالك وإصابة عدد منهم، أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )جبلة/ بابل(،  ةناسف ةوتفجير عب .32

 .للهجرة 3414/ رجب

ذلك وإلعطابها وإصابة من فيها بجروٍح، أدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الخربانة/ جبلة(،  ةناسف ةتفجير عبو .31

 .للهجرة 3414/ رجب/ 4في 

(، بعد أن هداهم هللا وتعهّدوا أمام المجاهدين بترك مسلك اللّطيفية/ 32كيلو في منطقة ) الصحوةمن عناصر  عددبول توبة ق .34

 .للهجرة 3414/ رجب/ 4وذلك في ، الرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

وتعهّدوا أمام المجاهدين بترك مسلك الرّدة (، بعد أن هداهم هللا اللّطيفية/ 3كيلو في منطقة ) الصحوةمن عناصر  عددقبول توبة  .33

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3وذلك في ، والكّف عن محاربة المسلمين

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )العقيد طارق العبيدي( مسؤول ما يسّمى بمكتب مكافحة اإلرهاب في قضاء )أبو غريب(؛ من  .36

 .للهجرة 3414/ رجب/ 7ذلك في كان و( ونفّذت  حكم  هللا فيه بعد غنم سالحه، قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه في ناحية )الّرشيد

استهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )سيّد كمال( وهو قيادي مجرم في مليشيا "العصائب" الصفوية المرتبطة بإيران والمسؤولة  .37

ية في قضاء )المدائن(، مما أدى لهالكه، أعقبها عن اغتيال الكثير من أهل السنّة؛ بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمن

تفجير عبوة ناسفة على موكب عناصر وقيادات "العصائب" الذين خرجوا لتشييع جنازة المجرم، مما أدى لهالك ثمانية منهم 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 7ذلك في كان وجزاًء وفاقا، 
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لناحية الّرشيد من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الّرشيد(، استهداف وتصفية عنصر مجرم في حمايات المجلس البلدي الصفوي  .38

 .للهجرة 3414/ رجب/ 7ذلك في كان ومما أدى لهالكه، 

ة عدد لهالك وإصابأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )االخساف/ الّرشيد(،  .39

 .للهجرة 3414/ رجب/ 8وذلك في منهم، 

ين  للرافضة  يتّخُذهما جيُش  انطلق   .22 ن  أحفاد  أم  المؤمنين  الصديقة  بنت  الصّديق )رضي هللا عنهما( مستهدف ين  معبد  استشهاديان  م 

رض  أّمهات  المؤمنين  وصحابة  رسول  هللا  )صلواُت هللا  وسالُمه عليه( في منطق  ةالّدّجال  وكرين  لحرابة  المسلمين  والطعن  في ع 

ية( الّرافضية التابعة لقضاء )المدائن(، فيّسر  هللاُ ألحد  األسدين  اقتحام  الوكر  األول  "حسينية الوردية" ومّكن  سبحان ه )الورد

ي هما النّاسفين، مم  الألسد  الثاني من اقتحام  الوكر  اآلخر "حسينية الكلج"، فلّما انغمسا وسط  جموع  المشركين  كبّرا وفّجرا حزام 

، فالحمُد هلل  93ك وإصابة )أدى لهال ( منهم بينهم عدد من قيادات جيش الّدّجال وسدنة  النّجف وقُم وتدمير أجزاء من الوكرين 

هُ بأيدي المجاهدين  وتقبّل  هللاُ فار س ي الشهادة في جنّات  النّعيم،   .للهجرة 3414/ رجب/ 32ذلك في كان والذي قتل  أعداء 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في ناحية )جسر ديالى/ المدائن(،  .23

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32ذلك في كان و( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 44مما أدى لهالك وإصابة )

خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في ساحة )العامل/ الكوت(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت  .22

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32ذلك في كان وأدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

 لنّكايةا هللا   نسأل مباشرة اإلصابة وكانت هاون بقذيفة( الصخر جرف/ الجازية) منطقة في الصفوي الجيش فوج مقر قصف .21

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلك والتّسديد،

استهداف تجّمع خبيث لعناصر  في جيش  الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة في منطقة )الوردية/ المدائن(، مما أدى لهالك ثالثة منهم،  .24

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32ذلك في كان و

نص في منطقة )كراغول/ اليوسفية(، مما أدى لهالكه، استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة ق .23

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32ذلك في و

لك ذعلى دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )كراغول/ اليوسفية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، و ةناسف ةتفجير عبو .26

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32في 

نصرين  لهالك عأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مقر قائد صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الباوية/ المدائن(،  .27

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31وذلك في منهم وإصابة اثنين  آخرين  وفرار المجرم من مواجهة المجاهدين، 

فجير عبوة ناسفة على وكرهم في منطقة )الجالبيين/ الّرشيد(، مما أدى لهالك استهداف تجّمع خبيث لعناصر  في جيش  الّدّجال بت .28

 .للهجرة 3414/ رجب/ 34ذلك في كان وعنصرين  منهم، 

استهداف وتصفية المرتّد )أحمد محمد خضير( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل  .29

 .للهجرة 3414/ رجب/ 34ذلك في كان وين/ الّرشيد(، مما أدى لهالكه، مفرزة أمنية في منطقة )الجالبي

 في وذلك ديد،والتّس النّكاية هللا   نسأل مباشرة اإلصابة وكانت هاون بقذيفتي( المدائن قضاء في الصفوي الجيش فوج مقر قصف .12

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33

 باشرةم اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( الصخر جرف/ البهبهاني) منطقة في الصفوية االتحادية للشرطة مقر قصف .13

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلك والتّسديد، النّكاية هللا   نسأل

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في ناحية )جسر ديالى/ المدائن(،  .12

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37ذلك في العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، ومما أدى لهالك وإصابة 

إلعطابها وإصابة من فيها أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(،  ةناسف ةتفجير عبو .11

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في بجروح، 

جرم في صحوة الرّدة والنّفاق ومّمن أوغل في حرابة المسلمين والتعدي استهداف وتصفية المرتّد )عادل رحمن( وهو قيادي م .14

لك ذكان وعلى أعراضهم؛ بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )تويثة/ جسر ديالى(، مما أدى لهالكه وغنم سالحه، 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37في 

ة والنّفاق بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة استهداف المرتّد )مظهر حّمودي( وهو عنصر مجرم في صحوة الردّ  .13

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37ذلك في أمنية في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(، مما أدى إلصابته بجروح، و

/ 34الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية مشتركة للجيش الصفوي والشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )كيلو  .16

 .للهجرة 3414/ رجب/ 39ذلك في لهالك ستّة عناصر منهم وإصابة خمسة آخرين  بجروٍح بليغة، وأدى  ممالطيفية(، ال
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استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في  .17

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23ذلك في ووذلك منطقة )كراغول/ اليوسفية(، مما أدى لهالكه وهالك اثنين من عناصر حمايته، 

بيد السهر/ الّرضوانية( بمختلف أنواع األسلحة، مما أدى لهالك جميع من كان اقتحام نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )ع .18

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23ذلك في في النقطة سوى عنصر واحد كان مختبئاً ولم يتحّرك من الهلع، و

ابة عدد إلصأدى  اممالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الفتوح/ اليوسفية(،  .19

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23ذلك في منهم بجروح، و

لهالك وإصابة  أدى مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،  .42

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23ذلك في عدد منهم، و

لفرارهم أدى  اممتفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )كراغول/ اليوسفية(، الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة  .43

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23ذلك في من النقطة وإصابة عدد منهم بجروح، و

مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )ألبو فّراج/ اليوسفية( بصاروخ موّجه وكانت اإلصابة دقيقة، مما أدى لهالك سبعة قصف  .42

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23وذلك في وإصابة عدد آخر بجروح،  عناصر منهم

ل إلعطابها وانقالبها في إحدى البزوأدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،  ةناسف ةتفجير عبو .41

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23وذلك في وإصابة من فيها بجروح، 

(، بعد أن هداهم هللا وتعهّدوا أمام المجاهدين بترك مسلك اللّطيفية/ 34كيلو في منطقة ) الصحوةمن عناصر  عددقبول توبة  .44

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23وذلك في ، الرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

ناصر لتدميرها وهالك ثالثة عأدى  مماعلى عجلة لمليشيا "سوات" الصفوية في منطقة )الحامية/ المسيّب(،  ةناسف ةتفجير عبو .43

 .للهجرة 3414/ رجب/ 21ذلك في وإصابة ثالثة آخرين  بجروح، ومنهم 

 نسأل رةمباش اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( المحمودية/ هللا عبد السيّد) منطقة في الصفوي الجيش فوج مقر قصف .46

 .للهجرة 3414/ رجب/ 24 في وذلك والتّسديد، النّكاية هللا  

(، بعد أن هداهم هللا وتعهّدوا أمام المجاهدين بترك مسلك اللّطيفية/ 34كيلو في منطقة ) الصحوةمن عناصر  عددقبول توبة  .47

 .للهجرة 3414/ رجب/ 24وذلك في ، الرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

استهداف مدير شرطة ناحية جرف الصخر الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )جرف  .48

 .للهجرة 3414/ رجب/ 27ذلك في (، مما أدى إلعطابها ويقّدر هللا نجاته، والصخر

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة وعبوة ناسفة على أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش  الّدّجال في منطقة )النّهروان(،  .49

 .للهجرة 3414/ رجب/ 27وذلك في ( منهم، 33مما أدى لهالك وإصابة )

 
 للهجرة 4141شعبان 

بزيّهم وكامل أسلحتهم ومعّداتهم وعجالتهم في مناطق )اليوسفية والّرشيد  انتشار واستعراض سرايا الدولة اإلسالميةنزول و .3

والّرضوانية وجرف الصخر والمدائن وعرب جبور والمناطق التابعة لها(، ونصب نقاط التفتيش، والسيطرة على الشوارع 

ل ها توزيُع المصاحف وإصدارات المجاهدين على المسلمين، لساعات طويلة بعد انس أهُل  وقد استبشرحاب المرتّدين  منها، تخلَـّ

/ شعبان/ 3ذلك في ، والسنّة  وعلت  وجوه هم الفرحة وارتفعت  أصواتُهم بالتكبير ولهجت  ألسنتُهم بدعوات النصر للمجاهدين

 .للهجرة 3414

كاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )اإلسكان/ اإلسكندرية(، تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أو .2

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و

رزة وة ناسفة عليه من قبل مفاستهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )ثائر جميل( وهو قيادي مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عب .1

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في أمنية في منطقة )الغران/ اللطيفية(، مما أدى لهالكه، و

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الكالبيين/ الّرشيد(،  .4

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 3ذلك في مما أدى لهالكه، و

إلعطابها وإصابة من فيها بجروح، أدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الشهداء/ اليوسفية(،  ةناسف ةتفجير عبو .3

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في و
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ا، هلتدميرها بالكامل وهالك كل من كان فيأدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )عرب جبور(،  ةناسف ةتفجير عبو .6

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في و

لتدميرها ى أد مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )السيد عبد هللا/ المحمودية(،  تين  ناسف تين  عبومزدوج بتفجير  .7

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في وهالك كل من كان فيها، و

فيها  إلعطاب عجلة وإصابة منأدى  مماعبد هللا/ المحمودية(،  على دورية للجيش الصفوي في منطقة )السيد ةناسف ةتفجير عبو .8

بجروح، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في و

ا وهالك من لتدميرهأدى  مما"ضغط" على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )العبيد/ اللطيفية(،  ةناسف ةتفجير عبو .9

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في فيها، و

" وهالك لتدمير عجلتين  "همرأدى  مماعلى دورية للجيش الصفوي في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،  تين  ناسف تين  تفجير عبو .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في ا، ووإصابة من فيهم

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الباوي/ المدائن(، أعقبها تفجير سيارة مفّخخة  .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في ( عنصراً منهم، و32لهالك وإصابة )أدى  ممامركونة وعبوة ناسفة على دوريات اإلمداد، 

لهالك أدى  اممهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )كراغول/ اليوسفية(، ال .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في عنصر منهم وإصابة آخر بجروٍح بليغة وغنم سالحهم، و

صابة عنصر إلأدى  ممامنطقة )البيجية/ الّرشيد(،  الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في .31

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في منهم بجروح، و

نَّ التأّكد لتدميره ولم يتسأدى  مماالهجوم باألسلحة المتوّسطة على برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(،  .34

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في من حجم الخسائر البشرية، و

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مقر فوج الجيش الصفوي في ناحية )اإلسكندرية/ بابل(، بعد دّك المقر بعّدة رشقات  .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في من قنابر الهاون، مما أدى لهالك سبعة عناصر منهم وتدمير عجلتين  لهم بالكامل، و

لمتوّسطة على مقر فوج الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )البهبهاني/ جرف الصخر(، مما أدى الهجوم باألسلحة الخفيفة وا .36

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في لهالك وإصابة ستّة عناصر منهم وتدمير عجلة لهم وغنم كّمية جيّدة من السالح والعتاد، و

في منطقة )صنيديج/ جرف الصخر(، مما أدى لهالك وإصابة الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي  .37

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في عدد منهم، و

مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )السيّد عبد هللا/ المحمودية( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية قصف  .38

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في والتّسديد، و

قر للجيش الصفوي في ناحية )اإلسكندرية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، مقصف  .39

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في و

مقر للجيش الصفوي في منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  قصف  .22

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في النّكاية والتّسديد، و

مقر للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )البهبهاني/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة قصف  .23

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، و

الّدّجال بتفجير عبوتين  ناسفتين  ُزرعتا لهم قرب مركز شرطة قضاء )المحمودية(، مما استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش   .22

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1ذلك في أدى لهالك وإصابة سبعة عناصر منهم، و

ن يهللا وتعهّدا أمام المجاهد ابعد أن هداهم في منطقة )السيد عبد هللا/ المحمودية(، الصحوةمن عناصر  توبة عنصرين  قبول  .21

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 4ذلك في ، وبترك مسلك الرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال في منطقة )البهبهاني/ جرف الصخر( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .24

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3ذلك في لغيره من الروافض المشركين، و

رة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال قرب ساحة )العروسة/ البصرة(، مما تفجير سيّا .23

( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، أعقبها تفجير سيّارة مفّخخة على دوريات اإلمداد من الجيش والشرطة 17أدى لهالك وإصابة )

ك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من عجالتهم ومن بين الهلكى العقيد المجرم )حميد التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهال

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7ذلك في جلّوب( مدير ما يسّمى بمكتب مكافحة اإلرهاب في محافظة البصرة، و
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مدينة  وقيادات  جيش  الّدّجال وسط تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بصورٍة متعاقبٍة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر   .26

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7ذلك في )النّاصرية(، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير العديد من أوكارهم، و

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الحي الصناعي/  .27

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و32المحمودية(، مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال وسط قضاء )المحمودية(، مما أدى  .28

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7ذلك في رهم، ولهالك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكا

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الحي الصناعي/ الكوت(،  .29

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7ذلك في مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و

ّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثةٍ لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في ناحية )العزيزية/ الكوت(، مما أدى تفجير سيّارة مف .12

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7ذلك في لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و

ما أدى إلصابة أربعة عناصر منهم وتدمير جانب تفجير عبوة ناسفة على وكر خبيث لجيش  الّدّجال وسط ناحية )جبلة/ بابل(، م .13

من الوكر، أعقبها تفجير سيّارة مفّخخة على دوريات اإلمداد من الجيش والشرطة التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7ذلك في ( منهم وتدمير عدد من عجالتهم، و31وإصابة )

دورية للشرطة االتحادية الصفوية في شارع )البّدالة/ المدائن(، مما أدى لهالك تسعة عناصر تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على  .12

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7ذلك في منهم وإصابة عدد آخر بجروح، و

هالك لتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في مدينة )النّجف(، مما أدى  .11

 للهجرة 3414/ شعبان/ 7ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و32)

 أحد فرسان( لناحية )جبلة/ بابفي  ةالصفوي للشرطةهللا تعالى لعباده المجاهدين؛ استوقفت  نقطةُ تفتيش  عناية   في حادثٍة أظهرت   .14

ي النّقطة وركنها فبحجز سيّارته  ثبوتية، فقام عناصُر النّقطةوهو يقوُد سيّارةً مفّخخة ليس فيها مستمسكات الدولة اإلسالمية 

ن  منهم ، مما أدى لهالك عنصريلعرينهفتمَّ تفجيرها عليهم بعد انسحاب األسد ، ليجلب مستمسكات السيّارة لبيتهاألخ  وأرسلوا

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7ذلك في على حفظه ورعايته، و، فالحمُد هلل وتدمير النّقطة

/ اللطيفية( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً 34خ وتفجير منزل عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )كيلو تفخي .13

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9ذلك في لغيره من المرتدين، و

نية في منطقة ماستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أ .16

لك ذ)منشأة حّطين/ اللطيفية(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته وإصابة أربعة آخرين  بجروٍح بليغة وتدمير عجلة لهم، و

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32في 

أمنية  ةاستهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  من عناصر صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة الصقة على عجلتهما من قبل مفرز .17

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32ذلك في في منطقة )ألبو مفّرج/ الّرضوانية(، مما أدى لهالكهما، و

استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش  الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة ُزرعت  لهم في مزارهم ووثنهم المزعوم )سلمان الفارسي(  .18

نهم، أعقبها تفجير عبوة ناسفة أخرى على دوريات اإلمداد من وسط قضاء )المدائن(، مما أدى لهالك وإصابة سبعة عناصر م

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32ذلك في الجيش الصفوي التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، و

عديد منهم، وإصابة الاستهداف تجّمٍع خبيٍث لعناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوتين  ناسفتين  وسط مدينة )الحلّة(، مما أدى لهالك  .19

وعنّد  تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بصاروخ موّجه نوع "كراد" وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32ذلك في والتّسديد، و

لك ذر(، مما أدى لهالكه، واستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص وسط ناحية )جرف الصخ .42

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33في 

نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية وسط قضاء )المسيّب( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  قصف  .43

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33ذلك في النّكاية والتّسديد، و

بة إلعطابها وهالك وإصاأدى  ممالصفوي في منطقة )العويسات/ جرف الصخر(، على عجلة "همر" للجيش ا ةناسف ةتفجير عبو .42

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33ذلك في من فيها، و

تفجير ثالث عبوات ناسفة في آٍن واحد على عجلة للجيش الصفوي وسط ناحية )اللطيفية(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  .41

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33ذلك في كل من كان فيها، و

إحراق شاحنتين  تعود للمرتّد المجرم )محمود جاسم( لقيامه بتمويل عصابات جيش الّدّجال ودعمهم مالياً في ناحية )جرف  .44

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32ذلك في الصخر( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، و
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وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )النهروان(، مما أدى لهالك تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر  .43

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33ذلك في ( منهم، و13وإصابة )

لتدميرها وهالك عناصرها أدى  مما/ اللطيفية(، 1على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاخة  ةناسف ةتفجير عبو .46

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 36ذلك في الثالثة، و

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )هاشم لطيف سطاي( مسؤول استخبارات الفوج االول للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية  .47

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 37ذلك في / اللطيفية(، مما أدى لهالكه، و34في منطقة )كيلو 

خبيثةٍ لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في ناحية )اإلسكندرية/ بابل(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاتٍ  .48

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وعجالتهم، و22لهالك وإصابة )

د تجّمع قطعان )جبلة(، وعناستهداف تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر جيش الّدّجال بتفجير سلسلة عبوات ناسفة بشكٍل متعاقب في ناحية  .49

الجيش والشرطة الصفوية على جيف وأشالء إخوانهم الروافض تمَّ استهدافهم بتفجير سيّارة مفّخخة ُركنت  لهم في مكان الحادث، 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38ذلك في ( منهم، و23مما أدى لهالك وإصابة )

/ 23ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كيلو  استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدجال بتفجير عبوة .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38ذلك في لتدميرها وهالكه، وأدى  ممااللطيفية(، 

استهداف المرتّد الّرافضي )كاظم الشّمري( عضو البرلمان العراقي الشركي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة  .33

، مما أدى إلصابته بجروٍح وهالك سبعة من عناصر حمايته وإصابة حارسه الشخصي الذي هو أمنية وسط قضاء )المدائن(

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 39ذلك في شقيقه بجروح بليغة وبتر يده، و

مقر للجيش الصفوي في منطقة )الجازية/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  قصف  .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23ذلك في والتّسديد، والنّكاية 

مقر للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )البهبهاني/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة قصف  .31

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23ذلك في نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، و

تعاقبٍة د األجنبية الصليبية والمجوسية بتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  بصورةٍ ماستهداف تجّمع لكبار القادة الصفويين والوفو .34

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21ذلك في ( منهم، و26على وكرهم في مدينة )البصرة(، مما أدى لهالك وإصابة )

ّجال في شارع )الكورنيش/ السماوة(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الدّ  .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وعجالتهم، و36أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في شارع )دجلة/ العمارة(، مما أدى  .36

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وعجالتهم، و34إصابة )لهالك و

قصف وثـن ي الّرافضة  المزعومين  )العبّاس والحسين( بصاروخي "كراد" وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  .37

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 24ذلك في و

إلعطابها وهالك وإصابة من أدى  مما/ اللطيفية(، 1همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاخة على عجلة " ةناسف ةتفجير عبو .38

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27ذلك في فيها، و

استهداف المرتّد )عّراك ضاحي الجحيشي( وهو عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل  .39

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27ذلك في المدائن(، مما أدى إلصابته بجروٍح، ومفرزة أمنية في منطقة )الشجيرية/ 

ين  مجرمين  هم كل من: )حامد حمود العكيدي ومعد جاسم العكيدي وجاسم  .62 الهجوم بالقنابل اليدوية على ثالثة أوكار لمرتد 

في منطقة )الصمدية/ جسر ديالى(، نكاالً لهم طخطاخ العكيدي( الذين  يُجبرون  أهل  السنّة على دفع أمواٍل لعناصر جيش الّدّجال 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27ذلك في على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من المرتدين، و

استهداف وتصفية ستّة من عناصر جيش الّدجال بتفجير عبوة ناسفة على وكرهم من قبل مفرزة أمنية في الحي )العسكري/  .63

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28ذلك في كهم جميعاً، ولتدميره وهالأدى  مماالمسيّب(، 

تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصر مجرم في جيش الّدّجال في منطقة )صنيديج/ جرف الصخر( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .62

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28ذلك في لغيره من الروافض المشركين، و

تعذيب  المسلمين في السجون الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله  استهداف وتصفية ضابط تحقيق مجرم مّمن يباشرُ  .61

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 29ذلك في في منطقة )هور حسين/ جرف الصخر( ونفّذت حكم  هللا  فيه، و

من استهداف وتصفية ثالثة روافض من بيت )مشوح( وهم من كبار مجرمي جيش الّدجال وفي نفس الوقت أحدهم عنصر في األ .64

الوطني الصفوي واآلخر عنصر في الشرطة الصفوية والثالث مصدر استخباري للجيش الصفوي؛ بتفجير عبوة ناسفة على 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 12ذلك في لتدميره وهالكهم جميعاً، وأدى  مماوكرهم من قبل مفرزة أمنية في قضاء )المدائن(، 
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إلعطابها وإصابة من فيها، أدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )العويسات/ جرف الصخر(،  ةناسف ةتفجير عبو .63

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 12ذلك في و

 
 للهجرة 4141رمضان 

ح، إلعطابها وإصابة من فيها بجروأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(،  .3

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3ذلك في و

استدراج دوريات الجيش الصفوي لعبوة ناسفة ممّوهة بالهجوم على برج مراقبة لهم باألسلحة الخفيفة في منطقة )الحركاوي/  .2

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3ذلك في اليوسفية(، ولكن لم يجرؤ أحد  منهم على االقتراب، و

منطقة )الشهداء/ اليوسفية( نكاالً لها على حرابتها ولتكون عبرةً لغيرها من إحراق منزل إحدى مرتّدات  صحوة  العار في  .1

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3ذلك في المرتّدين، و

ابة عدد لهالك وإصأدى  ممااقتحام ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )العويسات/ جرف الصخر( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة،  .4

 .للهجرة 3414/ مضانر/ 3ذلك في منهم وإحراق الثكنة، و

لهالك أدى  مامالصفوية في ناحية )جرف الصخر( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون، االتحادية اقتحام ثكنة للشرطة  .3

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في وإصابة عدد منهم وإحراق الثكنة، و

لفرار عناصرها  أدى ممايوسفية( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، اقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )كراغول/ ال .6

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في من مواجهة المجاهدين، و

لفرار دى أ ممااقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )عرب جاسم/ اليوسفية( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة،  .7

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في عناصرها من مواجهة المجاهدين، و

إحراق لهالك عنصرين  منهم وأدى  ممااقتحام ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الجّعارة/ المدائن( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة،  .8

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في عجلة لهم بعد غنم أسلحتهم، و

ة "همر" إلعطاب عجلأدى  ممالصفوي في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(، الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش ا .9

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في وإصابة من فيها بجروح، و

نصر منهم إلصابة عأدى  ممالصحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )الّرشيد(، نقطة تفتيش الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على  .32

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 2ذلك في بجروح، و

هم لهالك عنصر منأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الدرعية/ المدائن(،  .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في وجرح آخر، و

نهم ك أربعة عناصر ملهالأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )عرب جبور(،  .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في وإصابة خمسة آخرين بجروٍح متفاوتة وإحراق عجلة "همر"، و

لهالك أدى  اممالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )الغريباويين/ الّرضوانية(،  .31

دوريات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لتدمير عجلة "همر" وهالك  عنصرين  منهم، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في من كان فيها، و

ي المنطقة ف المسلمونوقد استبشر في منطقة )الخناسة/ المدائن( والسيطرة على الشوارع،  انتشار سرايا الدولة اإلسالميةنزول و .34

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في التي انحازوا منها، و بعودة المجاهدين للمناطق

مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )الجّعارة/ المدائن( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، قصف  .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في و

ّدّجال في منطقة )الخضر/ اإلسكندرية( الّرافضية برشقة من قنابر قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  ال .36

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، و

ة رالصفوية في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشاالتحادية ثكنة للشرطة قصف  .37

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، و

مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )سلمان باك/ المدائن( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  قصف  .38

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في النّكاية والتّسديد، و
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الصفوية في منطقة )رويعية/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة االتحادية مقر فوج الشرطة قصف  .39

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، و

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .22

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في ارة/ المدائن(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته، و)الجعّ 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .23

 .لهجرةل 3414/ رمضان/ 2ذلك في )الشهداء/ اليوسفية(، مما أدى لتدميرها وهالكه، و

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )عرب جبور(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا   .22

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في النّكاية والتّسديد، و

منطقة  ة أمنية فياستهداف المرتّد )أثير ضاري جلّوب( أحد عمالء الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرز .21

)عرب جبور(، مما أدى إلصابته بجروح، وعند تجّمع قطعان الجيش الصفوي في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، و

لك ذلهالك وإصابة من فيها، وأدى  مماالصفوية في ناحية )جرف الصخر(، االتحادية تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة  .24

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2في 

ي ذلك فلتدميرها وهالك من فيها، وأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )عرب جبور(،  .23

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2

صر منهم لهالك أربعة عناأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الغريباويين/ الّرضوانية(،  .26

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في وإصابة ضابط الدورية بجروح، و

حراقها وهالك عنصر منهم، إلأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على نقطة مرابطة للجيش الصفوي في منطقة )الدرعية/ المدائن(،  .27

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في و

ا، لتدميرها وهالك من كان فيهأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الغرير/ اللطيفية(،  .28

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2ذلك في و

/ اللطيفية(، نسأل هللا 4بيت )حسين لفتة( في منطقة )شاخة الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على وكر لجيش الّدّجال من  .29

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1ذلك في النّكاية والتّسديد، و

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الجالبيين/ الّرشيد(،  .12

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1ذلك في مما أدى لهالكه، و

استهداف المرتّد الّرافضي )حيدر الّزنّبور( مسؤول اللجنة األمنية لمحافظة بابل بتفجير عبوتين  ناسفتين  على موكبه من قبل  .13

/ رمضان/ 1ذلك في مفرزة أمنية في منطقة )إميلحة/ اإلسكندرية(، مما أدى إلعطاب عجلته المصفّحة ويقّدر هللاُ نجاته، و

 .للهجرة 3414

ها، لتدميرها وهالك من كان فيأدى  مماجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في شارع )الفتوح/ الّرضوانية(، تف .12

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1ذلك في و

ترك أمام المجاهدين ب وابعد أن هداهم هللا وتعهّد من عشيرة الغرير في ناحية )اليوسفية(، الصحوةمن عناصر  توبة ستّةقبول  .11

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4ذلك في ، وسلك الرّدة والكّف عن محاربة المسلمينم

ن يهم المزعومين  )العبّاس ـــوث  تفجير سيّارة مفّخخة على المواكب الشركية الصفوية لجيش  الّدّجال ُركنت  لهم بالقرب من  .14

ذلك ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و28وسط مدينة )كربالء( معق ل الّرفض والشرك، مما أدى لهالك وإصابة ) الحسين(و

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3في 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال وسط ناحية )الّشامية/ النّاصرية(،  .13

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 3ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و23مما أدى لهالك وإصابة )

استهداُف أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش  الّدّجال بتفجير سلسلة عبوات ناسفة في منطقة )التحسينية/ البصرة(،  .16

وعند تجّمع قطعان الجيش والشرطة الصفوية في أماكن الحوادث تمَّ استهدافهم بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة، مما أدى لهالك 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3ذلك في ( منهم وتدمير العديد من أوكارهم، و48) وإصابة

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في منطقة )ساحة العّمال/ واسط(،  .17

 .للهجرة 3414/ انرمض/ 3ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و47مما أدى لهالك وإصابة )
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تفجير عبوة ناسفة على تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  في جيش  الّدّجال وسط ناحية )جبلة/ بابل(، وعند تجّمع قطعان الجيش الصفوي  .18

في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير سيّارة مفّخخة ُركنت  لهم أمام مجّمع تجاري لمتعهّد يتولّى تجهيز الجيش الصفوي بالمواد 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3ذلك في غذائية، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، وال

لهالك  أدى مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )شيشبار/ المحمودية(،  .19

 .للهجرة 3414/ نرمضا/ 3ذلك في عنصرين  منهم وإصابة ثالث بجروٍح بليغة، و

استهداُف تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في حزب "الّدعوة" الصفوي الذي يتزّعُمه الطاغوُت المالكي ودوريات الجيش  .42

الصفوي المكلّفة بحمايتهم بتفجير سيّارة مفّخخة ُركنت  لهم أمام  مقر  الحزب وسط ناحية )جبلة/ بابل(، مما أدى لهالك وإصابة 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3ذلك في هم وبينهم عدد من كوادر الحزب، والعديد من

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  من عناصر جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية في قضاء )المسيّب/ بابل(، مما أدى  .43

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3ذلك في لهالكهما، و

/ 6لك في ذلهالك أربعة عناصر منهم، وأدى  مما)البيجية/ الّرشيد(، تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة  .42

 .للهجرة 3414/ رمضان

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )محمود شاكر( قائد صحوة ألبو صيفي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .41

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6ذلك في )ألبو صيفي/ هور رجب(، مما أدى لهالكه، و

مقر فوج الجيش الصفوي في قرية )البالسم/ الّرضوانية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية قصف  .44

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6ذلك في والتّسديد، و

لك ذه بجروح، واستهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )عرب جبور(، مما أدى إلصابت .43

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 7في 

إصابة إلعطابها وأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" لالستخبارات الصفوية في منطقة )البهبهاني/ جرف الصخر(،  .46

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 7ذلك في من فيها بجروح، و

/ اللطيفية( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من 38تفخيخ وتفجير منزل أحد عمالء الحكومة الصفوية في منطقة )كيلو  .47

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8ذلك في الروافض المشركين، و

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(، مما أدى  .48

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8ذلك في لهالكه، و

ابة لتدمير أجزاء من البرج وإصأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )الحولي/ المحمودية(،  .49

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8ذلك في عدد منهم بجروح، و

دد إصابة عاستهداف تجّمع خبيث لعناصر في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة وسط قضاء )المحمودية(، مما أدى لهالك و .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8ذلك في منهم، و

ُد أحفاد  أ .33 هات  انطلق  أحَّ ه النّاسف  المؤمنين   مَّ وكراً  الالّدجّ  جيش   قادةُ معبداً للّروافض "حسينية" يتّخُذهُ عناصُر ومستهدفاً  بحزام 

ير   تعالى لفارس  الشهادة  الوصول  لهدف ه وتفجهللاُ  (، فيّسر  منطقة )القرية العصرية/ اإلسكندريةفي  لحرابة  اإلسالم  والمسلمين  

ه  النّاسف  داخل اء أجز، وتدمير العديد منهملهالك وإصابة  ، مما أدىهم الشركيةطقوس   هم فيه لممارسة  اجتماع   أثناء   المعبد   حزام 

 3414/ رمضان/ 9، وكان ذلك في ت  النّعيمالمعبد، فالحمُد هلل على نكايته بأعدائ ه وتقبّل هللاُ أخانا االستشهاديَّ في جنّامن 

 .للهجرة

إلعطابها وإصابة من فيها أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(،  .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 9ذلك في بجروح، و

ك من لتدميرها وهالأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(،  .31

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 9ذلك في فيها، و

  وإصابة منإلعطاب عجلتين  أدى  مماتفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتين  للجيش الصفوي في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،  .34

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 9ذلك في فيهما بجروح، و

قصف أوكاٍر وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش  الّدّجال في منطقة )صنيديج/ جرف الصخر( برشقات من قنابر الهاون  .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 9ذلك في وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، و

ُد  .36 هات  أحفاد  أانطلق  أحَّ ه النّاسف  المؤمنين   مَّ وكراً  الالّدجّ  جيش   قادةُ معبداً للّروافض "حسينية" يتّخُذهُ عناصُر ومستهدفاً  بحزام 

ّدر  هللاُ أن ولكن  ق لباب  الّدخول  للمعبد  هللاُ لفارس  الشهادة  الوصول   (، فيّسر  ناحية )جبلة/ بابلفي  لحرابة  اإلسالم  والمسلمين  
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ه النّاسف  عليهم، مما أدىفجر  يستوقف ه حرُس الباب  للتفتيش، ف لحمُد هلل ، فاعنصرين  من عناصر الحرس لهالك   البطُل حزام 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32، وكان ذلك في وتقبّل هللاُ أخانا االستشهاديَّ في جنّات  النّعيم تقديرهعلى 

لك ذإلحراقها وهالك وإصابة من فيها، وأدى  ممافوي في ناحية )اليوسفية(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الص .37

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32في 

تفجير عبوتين ناسفتين على دوريات الجيش الصفوي ُزرعت  لهم عند مدخل مقر الفوج الثاني في قضاء )المحمودية(، نسأل هللا   .38

 .هجرةلل 3414/ رمضان/ 32ذلك في النّكاية والتّسديد، و

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )عبّاس داوود هاشم( أحد عناصر صحوات العار بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية  .39

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33ذلك في في منطقة )السيّافية/ الّرشيد(، مما أدى لهالكه، و

وات العار بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية استهداف المرتّد المجرم )داوود العلي الّربيع( القيادي في صح .62

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32ذلك في في منطقة )عرب جبور(، مما أدى لتدميرها ويقّدر هللا نجاته، و

إلعطاب عجلة لهم وإصابة من فيها أدى  مماالهجوم باألسلحة المتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الّرشيد(،  .63

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32ذلك في روح، وبج

مقر فوج الجيش الصفوي "بيت المعيدي" في منطقة )الغريباويين/ الّرضوانية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة قصف  .62

 3414/ رمضان/ 32ذلك في دقيقة ومؤثّرة حتى ُسمع  صراُخ المرتّدين  وعويلُهم أثناء هروبهم من المقر من مسافاٍت بعيدة، و

 .للهجرة

ابة عدد لهالك وإصأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الزنبرانية/ الّرشيد(،  .61

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31ذلك في منهم، و

وهالك عناصرها لتدميرها أدى  مما/ اللطيفية(، 1تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاخة  .64

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36ذلك في الثالثة، و

استهداف وتصفية المرتدَّين  الشقيقين  )عادل ووليد ابني حسين عبد هللا( وهما عنصران مجرمان في صحوات العار بتفجير عبوة  .63

 .للهجرة 3414/ انرمض/ 37ذلك في ناسفة عليهما من قبل مفرزة أمنية في منطقة )عرب جبور(، مما أدى لهالكهما، و

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  من عناصر جيش الّدّجال بتفجر عبوة ناسفة عليهما من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .66

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38ذلك في )اإلسكندرية(، مما أدى لهالكهما، و

/ 23ن قبل مفرزة أمنية في منطقة )كيلو استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته م .67

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38ذلك في اللطيفية(، مما أدى لتدميرها وهالكه، و

مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )األحمدين/ عرب جبور( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية قصف  .68

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39ذلك في والتّسديد، و

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في قضاء )الكوت/ واسط(، وعند  .69

تجّمع قطعان الشرطة الصفوية على جيف وأشالء إخوانهم تمَّ استهدافهم بتفجير سيّارة مفّخخة ثانية ُركنت  لهم في نفس مكان 

( شرطيّاً صفوياً وضابط برتبة عقيد وتدمير عدد من أوكارهم وعجالتهم، 22( منهم بينهم )87إصابة )الحادث، مما أدى لهالك و

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22ذلك في و

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال وسط قضاء )المحمودية(، مما أدى  .72

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و26لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في منطقة )الخمسة ميل/ البصرة(،  .73

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 22ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و44مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في منطقة )الحي الصناعي/  .72

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و22الّسماوة(، مما أدى لهالك وإصابة )

وكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في قضاء )الّرميثة/ المثنى(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أ .71

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و32أدى لهالك وإصابة )

منزلهما في منطقة )السيّافية/ استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  من عناصر جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية اقتحمت   .74

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22ذلك في الّرشيد( ونفّذت حكم هللا فيهما بعد غنم سالحهما، و

هالك وإصابة لأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ عرب جبور(،  .73

 .لهجرةل 3414/ رمضان/ 22ذلك في عدد منهم، و
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، لتدميرها وهالك من كان فيهاأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )العويسات/ جرف الصخر(،  .76

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22ذلك في و

لك ذتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )العويسات/ جرف الصخر(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، و .77

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22في 

من  إلعطابها وإصابةأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )رويعية/ جرف الصخر(،  .78

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23ذلك في فيها بجروح، و

أمنية في منطقة )المناري/ الّرشيد(، مما أدى استهداف أحد عمالء الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة  .79

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23ذلك في إلصابته بجروح، و

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )بالسم جاسم محمد( أحد عناصر صحوات العار من قبل مفرزة أمنية في منطقة )البيجية/  .82

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22ذلك في الّرشيد(، مما أدى لهالكه، و

مقر لواء الجيش الصفوي في منطقة )عرب جبور( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة وقد شوهدت  أعمدةُ قصف  .83

ان تتصاعد من المقر نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، و خ   .للهجرة 3414/ رمضان/ 21ذلك في الد 

عت له قرب منزله من قبل مفرزة أمنية في منطقة )شبيبة/ استهداف المرتّد المجرم قائد صحوة شبيبة بتفجير عبوة ناسفة ُزر .82

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21ذلك في اليوسفية(، ويقّدُر هللا نجاته، و

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )وليد فاضل نعمة( قائد صحوة المالكي في منطقة ألبو صيفي بالسالح الحي من قبل مفرزة  .81

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21ذلك في ة(، مما أدى لهالكه، وأمنية في منطقة )كراغول/ اليوسفي

مقر فوج الجيش الصفوي "بيت المعيدي" في منطقة )الغريباويين/ الّرضوانية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة قصف  .84

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21ذلك في مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، و

فيها،  لتدميرها وهالك منأدى  مماة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الغريباويين/ الّرضوانية(، تفجير عبوة ناسفة على عجل .83

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21ذلك في و

استهداف تجّمع خبيث لعناصر في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة وسط قضاء )المحمودية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .86

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21ذلك في منهم، و

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  من عناصر جيش الّدّجال وفي ذات الوقت هما عنصران استخباريان  لمليشيا "سوات"  .87

 3414/ رمضان/ 21ذلك في الصفوية من قبل مفرزة أمنية أسرتهما في ناحية )جرف الصخر( ونفّذت حكم هللا فيهما، و

 .للهجرة

)إسماعيل الزيدي( القيادي في صحوة المالكي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة استهداف وتصفية المرتّد المجرم  .88

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 24ذلك في )شبيبة/ اليوسفية(، مما أدى لهالكه، و

 ةاستهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  من عناصر جيش الّدّجال بتفجر عبوة ناسفة على وكرهما من قبل مفرزة أمنية في منطق .89

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 24ذلك في )الجالبيين/ الّرشيد(، مما أدى لهالكهما، و

استهداف وتصفية المرتدّ )نزار الكردي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي وفي ذات الوقت هو عنصر في صحوات  .92

/ رمضان/ 23ذلك في ما أدى لهالكه، والعار بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )هور رجب/ الّرشيد(، م

 .للهجرة 3414

/ 23ي ذلك فلهالك أربعة عناصر منهم، وأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الّرشيد(،  .93

 .للهجرة 3414/ رمضان

ة، مما بو محي/ القصر األوسط( الّرافضياستهداف عجلة تقل  عناصر  في جيش الّدّجال بتفجير عبوتين  ناسفتين  في منطقة )أل .92

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23ذلك في أدى لهالك وإصابة عدد منهم، و

تفجير دّراجة نارية مفّخخة على تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في ناحية )القصر األبيض/ المحمودية(،  .91

/ 26 ذلك فياستهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، ووعند تجّمع قطعانهم على أشالء هلكاهم تمَّ 

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ رمضان/ 26ذلك في لهالك عنصر منهم، وأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )عرب جبور(،  .94

 .للهجرة 3414

/ اللطيفية(، مما أدى 4ة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في منطقة )شاخة استهداف وتصفية عنصر مجرم من عناصر صحوة الردّ  .93

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 26ذلك في لهالكه، و
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استهداف وتصفية المرتّد المجرم )محمد علي( قائد صحوة كراغول من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كراغول/ اليوسفية(، مما  .96

 .هجرةلل 3414/ رمضان/ 26ذلك في أدى لهالكه، و

إلعطابها وإصابة من فيها أدى  مما/ اللطيفية(، 3تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاخة  .97

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27ذلك في بجروح، و

قبل  ناستهداف وتصفية المرتّد المجرم )كريم أحمد إسماعيل( القيادي البارز في صحوات العار في كميٍن بعد طول متابعة م .98

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28ذلك في مفرزة أمنية في منطقة )رويعية/ جرف الصخر(، مما أدى لهالكه، و

استهداف وتصفية المرتّد )قاسم عبد هللا سلمان( وهو ضابط مجرم برتبة رائد في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت   .99

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28ذلك في ومنزله في ناحية )الّرشيد( ونفّذت حكم  هللا فيه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية على الطريق الّرابط بين محافظتي  .322

/ رمضان/ 28ذلك في بابل( قرب منطقة )الجسر الثالث(، مما أدى لهالكه وإصابة عنصر آخر كان برفقته بجروح، و-)بغداد

 .للهجرة 3414

الهجوم على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في منطقة )السيّافية/ الّرشيد(، مما أدى لهالك وإصابة  .323

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29ذلك في عدد منهم، و

 
 للهجرة 4141شوال 

العار من قبل مفرزة أمنية في منطقة )األخساف/ استهداف وتصفية المرتّد المجرم )الشيخ عماد ثابت( أحد شيوخ صحوات  .3

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3ذلك في الّرشيد(، مما أدى لهالكه، و

استهداف المرتّد )حمزة العوادة( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في  .2

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3ذلك في بجروح، و منطقة )الختيمية/ الّرشيد(، مما أدى إلصابته

استهداف وتصفية المرتدَّين  الشقيقين  )علي ياسين جرن( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي و)عالء ياسين جرن( وهو  .1

عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الثّوار/ عرب جبور(، مما أدى 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2ذلك في هما، ولهالك

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في ناحية )جسر ديالى(، مما أدى  .4

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و11لهالك وإصابة )

ى أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )سيف سعد/ كربالء(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركونة عل .3

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و37أدى لهالك وإصابة )

؛ إحداهما على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادا .6 هو/ ت  جيش  الّدّجال في تقاطع )البتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين 

( منهم وتدمير 69النّاصرية(، والثانية استهدفت مكتب الوقف الشيعي في حي )أريدو/ النّاصرية(، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في العديد من أوكارهم، و

في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  استهداف وتصفية المرتّد )ياسر أحمد محمد المفرجي( وهو عنصر مجرم  .7

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في منزله في منطقة )كراغول/ اليوسفية( ونفّذت حكم  هللا فيه، و

ناسفة  وةعببتفجير في منطقة )كراغول/ اليوسفية( التصّدي لقوة من الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات  .8

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1ذلك في و أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،، مما عليهم

استهداف وتصفية المرتّد )عالء حسين أحمد الجبوري( وهو عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية من قبل مفرزة أمنية  .9

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4ذلك في اقتحمت  منزله في منطقة )كراغول/ اليوسفية( ونفّذت حكم  هللا فيه، و

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )سعد كركز( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4ذلك في )المناري/ الّرشيد(، مما أدى لهالكه، و

حوات العار بالسالح الحي استهداف وتصفية المرتدَّين  الشقيقين  )صباح غالب ومحمد غالب( وهما عنصران مجرمان في ص .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3ذلك في من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(، مما أدى لهالكهما، و

استهداف وتصفية آمر فوج في الجيش الصفوي بالهجوم على دوريته باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )البيجية/  .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3ذلك في كه وهالك اثنين من عناصر حمايته، والّرشيد(، مما أدى لهال
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استهداف وتصفية المرتّد )سعد خضير حران( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله  .31

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6ذلك في في منطقة )الشهداء/ اليوسفية( ونفّذت حكم  هللا فيه، و

رق/ األز" يتّخُذهُ عناصر جيش الّدجال وكراً لهم في منطقة )اإلمام الحسينعلى معبد "حسينية مركونة ير سيّارة مفّخخة تفج .34

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6ذلك في ، و( منهم وتدمير أجزاء من المعبد31(، مما أدى لهالك وإصابة )المسيّب

(، ائنالوردية/ المد" يتّخُذهُ عناصر جيش الّدجال وكراً لهم في منطقة )الّزهراءعلى معبد "حسينية مركونة تفجير سيّارة مفّخخة  .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6ذلك في ، و( منهم وتدمير أجزاء من المعبد22مما أدى لهالك وإصابة )

ّدة دين بترك مسلك الربعد أن هداه هللا وتعهّد أمام المجاه في منطقة )الصباحية/ الّرضوانية(، الصحوةعناصر  توبة أحدقبول  .36

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7ذلك في وسلّم سالحه، و والكّف عن محاربة المسلمين

والسيطرة على الشوارع في منطقة )الصباحية/ اليوسفية( بعد انسحاب المرتّدين  منها،  انتشار سرايا الدولة اإلسالميةنزول و .37

ل ها توزيُع إصدارات المجاهدين على المسلمين،   3414/ شوال/ 8ذلك في ، وأهُل السنّة  وعلت  وجوه هم الفرحة قد استبشر  وتخلَـّ

 .للهجرة

مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )الغريباويين/ الّرضوانية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل قصف  .38

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8ذلك في هللا  النّكاية والتّسديد، و

عنصر مجرم في جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الصويرة/ الكوت( مما أدى لهالكه وغنم استهداف وتصفية  .39

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8ذلك في عجلته، و

استهداف وتصفية آمر سرية في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .22

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8ذلك في ا أدى لهالكه وهالك اثنين من عناصر حمايته، و)السيّافية/ الّرشيد(، مم

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في الجيش الصفوي وستّة من عناصر حمايته بالهجوم على دوريتهم باألسلحة الخفيفة  .23

 .للهجرة 3414/ شوال/ 9ذلك في هم جميعاً، ووالمتوّسطة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الجّعارة/ المدائن(، مما أدى لهالك

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الكوت/ واسط( مما أدى لهالكه وغنم عجلته،  .22

 .للهجرة 3414/ شوال/ 9ذلك في و

لحكومة الصفوية؛ قامت  إحدى مفارز الدولة في عمليٍة نوعيٍة سّددها هللا تعالى؛ وبعد اختراق المنظومة األمنية المهترئة ل .21

اإلسالمية بتفجير شاحنة مفّخخة مركونة محّملة بقرابة الطن والربع من المواد المتفّجرة على باخرة لمليشيات الحكومة الصفوية 

، وقد كان وسط ميناء )أم قصر( في محافظة )البصرة(، مما أدى لتدمير أجزاء كبيرة من الباخرة وإحداث أضرار بالميناء

للعملية آثار  مباركة؛ فقد فضحت  سرقات سفهاء المنطقة الخضراء بعد تراشقهم بالتهم، وتركت آثاراً سلبية على حركة التجارة 

لك في ذالصفوية، وعلى إثرها تم اعتقال المسؤول األمني للميناء وعدد من عناصر األمن، فلله الفضل من قبُل ومن بعد، وكان 

 .لهجرةل 3414/ شوال/ 32

ُد أحفاد  أ .24 هات  انطلق  أحَّ ه النّاسف  المؤمنين   مَّ  يّسر  (، فوسط قضاء )المحموديةال الّدجّ  جيش   وكراً خبيثاً لعناصر  مستهدفاً  بحزام 

هم كبّر  وهللاُ لفارس  الشهادة   ه النّاسف  عليهم، مما أدىر  فجّ اقتحام  الوكر فلّما توّسط  جمع  منهم وتدمير ( 14وإصابة ) لهالك   حزام 

/ رمضان/ 32، وكان ذلك في هللاُ أخانا االستشهاديَّ في جنّات  النّعيم وتقبّل  تسديده  ، فالحمُد هلل على أجزاء كبيرة من الوكر

 .للهجرة 3414

صر ة عنالهالك ثالثأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الشجيرية/ المدائن(،  .23

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32ذلك في منهم وإصابة أربعة آخرين بجروٍح متفاوتة، و

استهداف وتصفية مصدرين  مجرمين  للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل هما في منطقة )الجّعارة/ المدائن(،  .26

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33ذلك في ونفّذت حكم  هللا فيهما، و

فتين  على تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  جيش  الّدّجال وسط قضاء )المحمودية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوتين  ناس .27

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33ذلك في و

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال ودوريات الشرطة الصفوية  .28

( منهم وتدمير عدد من أوكارهم 23فة بحمايتهم في منطقة )القرية العصرية/ اإلسكندرية(، مما أدى لهالك وإصابة )المكلّ 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31ذلك في وعجالتهم، و

عمارة(، مما لتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في شارع )دجلة/ ا .29

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و62أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في شارع )الحبوبي/ النّاصرية(،  .12

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31ذلك في عدد من أوكارهم، و ( منهم وتدمير23مما أدى لهالك وإصابة )
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استهداف منزل المرتّد المجرم المدعو )جالب( في ناحية )اليوسفية( أثناء اجتماعه بالجيش الصفوي لتشكيل صحوات جديدة  .13

ن تراجعه عبقصفه برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة، وعلى إثرها اتصل المذكور بالدولة اإلسالمية وأعلن 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31ذلك في المشروع، و

استهداف وتصفية المرتّد )قيصر عبد فرحان( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية  .12

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31ذلك في في ناحية )الّرشيد(، مما أدى لهالكه، و

وي( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية استهداف المرتّد )حميد العلنجا .11

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31ذلك في في ناحية )الّرشيد(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه، و

أمنية في  " من قبل مفرزةاستهداف وتصفية ضابط برتبة مالزم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر .14

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31ذلك في / اللطيفية(، مما أدى لهالكه وهالك اثنين من عناصر حمايته، و1منطقة )شاخة

بعد أن هداه هللا وتعهّد أمام المجاهدين بترك مسلك الرّدة والكّف  في منطقة )الكوام/ الّرضوانية(، الصحوةعناصر  توبة أحدقبول  .13

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31ذلك في ، ولمسلمينعن محاربة ا

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )علي حسين الصالح( قائد صحوة المدائن بالهجوم على وكره باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة  .16

 .للهجرة 3414/ شوال/ 34ذلك في أمنية في قضاء )المدائن(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته، و

ه النّاسف   من فرسان  الشهادة  فارس  انطلق   .17 تجّمعاً لعناصر  في الشرطة الصفوية وعناصر  جيش الّدّجال في منطقة مستهدفاً  بحزام 

ه  النّاسف  وسط جمعهم، مما أدىالوصول  لهدف ه وتفجير   للبطلهللاُ تعالى  (، فيّسر  )اإلسكان/ اإلسكندرية ابة لهالك وإص حزام 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37ذلك في ، وكان وتقبّل هللاُ أخانا االستشهاديَّ في جنّات  النّعيم وفيقهت، فالحمُد هلل على عدد منهم

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجّمٍع خبيٍث لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال ودوريات الشرطة الصفوية المكلّفة بحمايتهم في  .18

 3414/ شوال/ 37ذلك في ( منهم، و8ويل(، مما أدى لهالك وإصابة )مجلس عزاء أحد هلكاهم في منطقة )المشروع/ المحا

 .للهجرة

مقر الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )البهبهاني/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة، قصف  .19

/ شوال/ 37ذلك في عتاد، ومما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة اثنين آخرين وإحراق عدد من عجالتهم وانفجار كدس 

 .للهجرة 3414

مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل قصف  .42

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37ذلك في هللا  النّكاية والتّسديد، و

ائد( بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في استهداف قائد صحوة ألبو حّسون المرتّد المجرم المدعو )أبو ق .43

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38ذلك في منطقة )ألبو حّسون/ اليوسفية(، مما أدى إلصابة سائقه بجروح، و

أمام المجاهدين بترك مسلك  وابعد أن هداهم هللا وتعهّد الصحوة في منطقة )الصباحية/ اليوسفية(،من عناصر  (33توبة )قبول  .42

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38ذلك في ، والرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

إلعطابها وإصابة من فيها أدى  مما/ اللطيفية(، 1تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاخة .41

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38ذلك في بجروح، و

في االستخبارات الصفوية بالهجوم عليهما بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في ناحية )اللطيفية(،  استهداف عنصرين  مجرمين   .44

ُح هالكهما، و  .للهجرة 3414/ شوال/ 38ذلك في ويُرجَّ

بعد ورود عّدة شكاوى من أهل السنّة للدولة اإلسالمية عن قيام سرية الجيش الصفوي في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(  .43

ّدي على عائالتهم واإليغال في أذيّتهم واعتقال أبنائهم وانتهاك حرماتهم؛ انطلقت مفارُز االقتحام للقصاص من عناصر بالتع

( 33سرية المرتّدين وتخليص السنّة من شّرهم، فيسَّر  هللاُ الهجوم  عليهم بكافة أنواع األسلحة واقتحام  مقّرهم، مما أدى لهالك )

( آخرين  بجروح متفاوتة وإحراق سبعة عجالت عسكرية وثالث عجالت للمنتسبين وتدمير 22من )عنصراً منهم وإصابة أكثر 

أجزاء من المقر، أعقبها تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دوريّات اإلمداد واالشتباك معها، مما أدى لتدمير ثالث عجالت 

ن  لدوريات اإلمداد وهالك من كان فيها، ثمَّ انسحب  األسوُد لعرينهم ت حف هم عنايةُ الرّحمان، فالحمُد هلل الذي قيَّض  ألهل  السنّة م 

 للهجرة 3414/ شوال/ 22ذلك في يدفُع الصائل  عنهم ويحفظُ كرامتهم، وكان 

وكر خبيث لالستخبارات الصفوية في ناحية )اليوسفية( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، قصف  .46

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22ذلك في و

استهداف مختار منطقة الشاخات وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوتين  ناسفتين  عليه من قبل مفرزة  .47

ُح هالكه، و  .للهجرة 3414/ شوال/ 22ذلك في أمنية في ناحية )اللطيفية(، ويُرجَّ
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لمنتسبين مرتّدين في األجهزة األمنية الصفوية في منطقة )سطيح/ المدائن(، الهجوم على وكر خبيث من بيت )مجول الصالح(  .48

مما أدى لهالك وإصابة ستّة عناصر منهم، وعند مجيء قّوات اإلمداد لنجدة إخوانهم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى 

 .للهجرة 3414/ شوال /22ذلك في لتدمير عجلة "همر" وهالك من كان فيها وبينهم ضابط الدورية، و

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال قرب جسر )الحمزة/ الشعلة(،  .49

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و33مما أدى لهالك وإصابة )

نتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الّرياض/ جسر تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركو .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و12ديالى(، مما أدى لهالك وإصابة )

ما أدى منطقة )الختيمية/ الّرشيد(، م استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في لهالكه، و

( عنصراً منهم، 31/ اللطيفية(، مما أدى لتدميره وهالك )23تفخيخ وتفجير وكر خبيث لعناصر جيش الّدّجال في منطقة )كيلو .32

/ شوال/ 23ذلك في صابة من فيها بجروح، وأعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد، مما أدى إلعطاب عجلة همر وإ

 .للهجرة 3414

لك ذاستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الّرشيد(، مما أدى لهالكه، و .31

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23في 

أمام المجاهدين بترك مسلك  وابعد أن هداهم هللا وتعهّد الصحوة في منطقة )الدوريين/ الّرضوانية(،من عناصر  (33توبة )قبول  .34

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22ذلك في وسلّموا سالحهم وعتادهم، و الرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

أمام المجاهدين بترك مسلك  وابعد أن هداهم هللا وتعهّد الصحوة في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،من عناصر  توبة خمسةقبول  .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22ذلك في ، وّدة والكّف عن محاربة المسلمينالر

استهداف وتصفية المرتّد )طالب جّدوع المعروف بأبو حنان( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ومصدر استخباري  .36

ب من أحرار أبو غريخبيث للجيش الصفوي، كان سبباً في اعتقال العديد من أسرى سجن أبو غريب؛ من قبل مفرزة أمنية 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21ذلك في اقتحمت  منزل ه في منطقة )الشيتي/ الّرضوانية( ونفّذت حكم  هللا فيه جزاًء وفاقا، و

أمام  وابعد أن هداهم هللا وتعهّد الصحوة من عشيرة الجبور في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،من عناصر  (21توبة )قبول  .37

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21ذلك في ، والرّدة والكّف عن محاربة المسلمينالمجاهدين بترك مسلك 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(، مما  .38

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21ذلك في أدى لهالكه، و

 مامعناصر في صحوات العار ومصادر استخبارية للجيش الصفوي في قضاء )المدائن(، تفجير عبوة ناسفة على تجّمع خبيث ل .39

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24ذلك في لهالك ستّة عناصر منهم وإصابة ثالثة آخرين  بجروح، وأدى 

بعد أن هداه هللا وتعهّد أمام المجاهدين بترك مسلك  توبة عنصر في الشرطة الصفوية في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،قبول  .62

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24ذلك في ، والرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

استهداف وتصفية المرتّد )فالح علي جاسم المساري( وهو قيادي مجرم في جيش الّدّجال في كميٍن نُصب  له من قبل مفرزة  .63

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23ذلك في ة(، مما أدى لهالكه، وأمنية في منطقة )حّطين/ اإلسكندري

تفجير عبوتين  ناسفتين  على تجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  جيش  الّدّجال في الحي )العسكري/ المسيّب(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  .62

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26ذلك في منهم، و

لتدميرها وهالك عناصرها أدى  ممامنطقة )األخساف/ الّرشيد(،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في .61

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26ذلك في الخمسة، و

نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره / اللطيفية(، 3في منطقة )شاخةتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال  .64

 .جرةلله 3414/ شوال/ 26ذلك في ، ومن الروافض المشركين

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في ناحية )المشروع/ بابل(، مما أدى  .63

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و13لهالك وإصابة )

لتدميرها وهالك وإصابة من أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )األخساف/ الّرشيد(،  .66

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27ذلك في فيها، و

استهداف وتصفية ثالثة عمالء مجرمين للحكومة الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزلهم في منطقة )عرب جبور( ونفّذت  .67

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27ذلك في كم  هللا فيهم، وح
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لتدميرها وهالك ثالثة عناصر منهم أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )اإلسكندرية(،  .68

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28ذلك في وإصابة اثنين آخرين  بجروح، و

وح، ألصابة عنصرين  منهم بجرأدى  ممافي منطقة )مويلحة/ اإلسكندرية(،  الجيش الّدجّ  تفجير عبوة ناسفة على راجلة لعناصر .69

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28ذلك في و

/ 1استهداف وتصفية آمر لواء في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية في منطقة )شاخة .72

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28ذلك في اللطيفية(،  مما أدى لهالكه، و

استهداف وتصفية أحد شيوخ صحوات الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في ناحية )اللطيفية(، مما أدى لهالكه وغنم سالحه،  .73

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28ذلك في و

هم في منطقة )شاخة جيش الّدّجال ( عنصراً من عناصر22استهداف وتصفية ) .72 / اللطيفية( 3من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  وكر 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28ذلك في ونفّذت  حكم  هللا  فيهم وقامت  بتفخيخ وتفجير وكر هم على جيفهم، و

إصابة و لتدميرها وهالكأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )البهبهاني/ جرف الصخر(،  .71

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29ذلك في من فيها، و

استهداف وتصفية ضابط كبير في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .74

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29ذلك في )الحركاوي/ اليوسفية(، مما أدى لهالكه وهالك اثنين من عناصر حمايته، و

أمام المجاهدين بترك  وابعد أن هداهم هللا وتعهّد الصحوة في منطقة )القادرية/ جرف الصخر(،من عناصر  (34وبة )تقبول  .73

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29ذلك في ، ومسلك الرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

اء مفرزة أمنية في قضاستهداف وتصفية آمر فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل  .76

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29ذلك في )المدائن(، مما أدى لهالكه وهالك عدد من عناصر حمايته، و

/ 12لك في ذعرب جاسم/ اليوسفية(، وصة بتفكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها في قرية )تدمير آلية متخصّ  .77

 .للهجرة 3414/ شوال

فارسية/ في منطقة )ال دولة اإلسالمية"التّز المسلمين بالمال باسم "تب أحد أفراد عصابةقامت مفرزة أمنية باستهداف وتصفية  .78

عبرةً لكل  من يتاجُر  ليكون  وإرجاع األموال التي أخذها ألهلها، ، فمّكن  هللاُ المجاهدين  من تنفيذ حكم هللا فيه جرف الصخر(

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12ذلك في ، وب أموال المسلمينبسمعة المجاهدين وينه

 

 للهجرة 4141ذو القعدة 

استهداف وتصفية المرتّد )محمد إبراهيم ظافر( وهو عنصر مجرم في صحوات العار ومصدر استخباري مهم للجيش الصفوي  .3

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3ذلك في فيه، ومن قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله في منطقة )كراغول/ اليوسفية( ونفّذت حكم  هللا 

ابة عدد إلعطاب عجلتين  وإصأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )اليوسفية(،  .2

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3ذلك في منهم بجروٍح، و

ة عناصر منهم إلصابة ثالثأدى  ممامنطقة )العبيد/ اللطيفية(، الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في  .1

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3ذلك في بجروح، و

من  لتدميرها وهالكأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر(،  .4

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3ذلك في فيها، و

في منطقة )الغريباويين/ الرضوانية(، ويقّدر هللا عدم تواجده في  زة أمنية باقتحام منزل قيادي في صحوات العارقامت مفر .3

/ ذي القعدة/ 2ذلك في المرتّدين، ونكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من منزله وقتئذ، فقام المجاهدون بإحراق منزله 

 .للهجرة 3414

مَّ قامت ، ثمن عناصر الصحوة والمصادر االستخباريةستّة مرتّدين  ( وأسر  الختيمية/ الّرشيدمة منطقة )قامت مفرزة أمنية بمداه .6

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 2ذلك في ، والمفرزة بتنفيذ حكم هللا فيهم بعد التحقيق معهم

الً له على نكافي منطقة )الشويشات/ الرضوانية(،  منزل المرتّد المجرم )حامد علي( القيادي في صحوات العارتفخيخ وتفجير  .7

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 2ذلك في المرتّدين، وحرابته وليكون عبرةً لغيره من 

(، بعد أن هداه هللا وتعهّد أمام المجاهدين بترك مسلك الرّدة الفارسية/ جرف الصخرقبول توبة أحد عناصر الصحوة في منطقة ) .8

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 2ذلك في ، وسلمينوالكّف عن محاربة الم



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
191 

 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )صنيديج/  .9

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4ذلك في جرف الصخر(، مما أدى لهالكه، و

إلصابة عنصر منهم أدى  مما/ اللطيفية(، 1عناصر  جيش  الّدّجال في منطقة )شاخة الهجوم باألسلحة الخفيفة على تجّمٍع خبيٍث ل .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4ذلك في بجروح، و

/ جرف الصخر(، بعد أن هداهم هللا وتعهّدوا أمام المجاهدين بترك الجازيةمن عناصر الصحوة في منطقة ) خمسةقبول توبة  .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4ذلك في ، والمسلمينمسلك الرّدة والكّف عن محاربة 

استهداف وتصفية أربعة  أشقّاء  مرتّدين  وهم عناصر في صحوات النّفاق ومصادر استخبارية للجيش الصفوي؛ بتفجير عبوة  .32

 3414/ عدةذي الق/ 3ذلك في ناسفة عليهم من قبل مفرزة أمنية في منطقة )السيافية/ الّرشيد(، مما أدى لهالكهم جميعاً، و

 .للهجرة

استهداف وتصفية المرتّد )كمال فرج( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالهجوم على وكره من قبل مفرزة أمنية  .31

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3ذلك في في منطقة )السيد عبد هللا/ المحمودية(، مما أدى لهالكه، و

الهجوم على عجلته باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )شيشبار/ استهداف عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ب .34

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3ذلك في المحمودية(، مما أدى إلصابته بجروح، و

لهالك وإصابة أدى  مما/ الّرشيد(، 33الهجوم باألسلحة الخفيفة على تجّمعٍ خبيثٍ لعناصر  في صحوات النّفاق في منطقة )عرب  .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6ذلك في عدد منهم، و

/ جرف الصخر(، بعد أن هداهم هللا وتعهّدوا أمام المجاهدين بترك القادريةمن عناصر الصحوة في منطقة ) خمسةقبول توبة  .36

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6ذلك في ، ومسلك الرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

األمن الوطني الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء  استهداف وتصفية ضابط مجرم في .37

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 7ذلك في )المدائن(، مما أدى لتدميرها وهالكه وسائقه، و

/ بابل(، مما نة )الحلّةتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال وسط مدي .38

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و27أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال وسط مدينة )النّاصرية(، مما  .39

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9ذلك في وتدمير عدد من أوكارهم، و ( منهم39أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال وسط ناحية )النيل/ بابل(، مما أدى  .22

 .ةللهجر 3414/ ذي القعدة/ 9ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و11لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في مدينة )كربالء(، مما أدى لهالك  .23

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و11وإصابة )

ش  الّدّجال ُركنت لهم قرب بناية مجلس محافظة الديوانية الصفوي تفجير سيّارة مفّخخة على تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جي .22

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9ذلك في ( منهم، و32في مدينة )الديوانية(، مما أدى لهالك وإصابة )

رة(، / البصتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )الخمسة ميل .21

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و22مما أدى لهالك وإصابة )

اسط(، في ناحية )الحفرية/ و"حسينية " يتّخُذهُ عناصر جيش الّدجال وكراً لهم للّرافضة معبد تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على  .24

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9ذلك في أجزاء من المعبد، و( منهم وتدمير 33مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في ناحية )الحفرية/ واسط(، مما أدى  .23

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9ذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، و31لهالك وإصابة )

دراج دورية للجيش الصفوي بالهجوم على برج مراقبة لهم باألسلحة الخفيفة في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(، وعند مجيء است .26

ذي / 9ذلك في الدورية لمكان الهجوم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة آخر بجروح، و

 .للهجرة 3414/ القعدة

ٍع خبيٍث لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليهم وسط قضاء )الكوت/ واسط(، مما أدى لهالك استهداف تجمّ  .27

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9ذلك في وإصابة ستّة عناصر منهم، و

مما أدى لهالك  يفة،تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الرضوانية(، أعقبها الهجوم عليهم باألسلحة الخف .28

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9ذلك في وإصابة عدد منهم، و

ذلك لهالك وإصابة من فيها، وأدى  مما/ اللطيفية(، 2تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاخة  .29

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32في 
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ر الجبوري( القيادي في "الحزب اإلسالمي" العميل بتفجير عبوة ناسفة استهداف وتصفية المرتّد المجرم )الشيخ صباح خضي .12

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )عرب جبور(، مما أدى لهالكه، و

بلة/ بابل(، ية )جاستهداف وتصفية قيادي مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناح .13

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في مما أدى لهالكه، و

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )عرب جبور(،  .12

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في مما أدى لهالكه، و

مجرمين  أحدهم عنصر في صحوات النّفاق واآلخران عنصران في الجيش الصفوي؛ من قبل  استهداف وتصفية ثالثة مرتّدين   .11

 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في مفرزة أمنية اقتحمت  منازلهم في منطقة )مشروع محي/ عرب جبور( ونفّذت حكم  هللا فيهم، و

 .للهجرة

 فاق والثاني مصدر استخباري للجيش الصفوي والثالثاستهداف وتصفية ثالثة مرتّدين  مجرمين  أحدهم عنصر في صحوات النّ  .14

ذلك في / الّرشيد( ونفّذت حكم  هللا فيهم، و17عنصر في الشرطة الصفوية؛ من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منازلهم في منطقة )

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33

لمالكي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في استهداف وتصفية أحد مؤّسسي صحوات النّفاق الجديدة المرتبطة بالطاغوت ا .13

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في منطقة )السيافية/ الّرشيد(، مما أدى لهالكه، و

استهداف وتصفية المرتّد )نصر السعيدي( وهو عنصر مجرم في صحوات العار وعضو في حزب "العمل الوطني الديمقراطي"  .16

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في ه في منطقة )عرب جبور( ونفّذت حكم  هللا فيه، ومن قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله في منطقة )عرب جبور( ونفّذت  .17

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في حكم  هللا فيه، و

االتحادية الصفوية في منطقة )سلمان باك/ المدائن( بقذيفة هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية مقر الشرطة قصف  .18

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في والتّسديد، و

نّكاية لمقر الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )سلمان باك/ المدائن( بقذيفة هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  اقصف  .19

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في والتّسديد، و

ر لهالك عنصرين  منهم وإصابة آخأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(،  .42

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في بجروح، و

هللا وتعهّدا أمام المجاهدين بترك مسلك  ا(، بعد أن هداهمالّرضوانيةالشيتي/ من عناصر الصحوة في منطقة ) اثنينقبول توبة  .43

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33ذلك في ، والرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

لك في ذإلحراقها وهالك من فيها، وأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )الزيدان/ الرضوانية(،  .42

 .للهجرة 3414/ دةذي القع/ 32

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الكوام/  .41

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32ذلك في الرضوانية(، مما أدى لهالكه وهالك عدد من عناصر حمايته، و

رين  لهالك عنصأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )كراغول/ اليوسفية(،  .44

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32ذلك في منهم وإصابة آخر بجروح، و

إصابة الك عنصرين  منهم ولهأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )ألبو مفّرج/ اليوسفية(،  .43

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32ذلك في آخر بجروح، و

قصف تجّمٍع خبيٍث لعناصر  جيش  الّدّجال في قضاء )المدائن( بقذيفة هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  .46

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32ذلك في و

(، بعد أن هداهم هللا وتعهّدوا أمام المجاهدين بترك مسلك كراغول/ اليوسفيةوة في منطقة )من عناصر الصح (27)قبول توبة  .47

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32ذلك في ، والرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

ذلك ها، ولتدميرها وهالك من فيأدى  مما/ اللطيفية(، 1تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاخة  .48

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31في 

لمرتّدين، انكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من في حي )التصنيع/ المدائن(،  منزل ضابط مجرم برتبة رائدتفخيخ وتفجير  .49

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31ذلك في و



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
192 

 

وكر المرتّد المجرم )عدنان طالب( القيادي في حزب "الدعوة" الصفوي الذي يتزّعمه الطاغوت  اقتحامقامت مفرزة أمنية ب .32

من عناصر حمايته وإصابة آخر بجروح ويقّدر هللا نجاة  مما ادى لهالك ثالثة ،(العبيد/ اللطيفية -تل السمرمنطقة )المالكي في 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34ذلك في المجرم، و

عطاب عجلة إلأدى  مماسلحة الخفيفة والمتوّسطة على أبراج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )الختيمية/ الّرشيد(، الهجوم باأل .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34ذلك في "همر" وإصابة عدد منهم بجروح، و

/ 33ذلك في ة من فيها، ولهالك وإصابأدى  مما/ اللطيفية(، 2تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )شاخة  .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

ذلك لتدميرها وهالك من فيها، وأدى  مما/ اللطيفية(، 23تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )كيلو  .31

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36في 

م، لتدميرها وهالك عنصرين  منهأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو مفّرج/ اليوسفية(،  .34

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36ذلك في و

 استهداف وتصفية المرتّد المجرم )عبد جياد( أحد مؤّسسي صحوات النّفاق الجديدة المرتبطة بالطاغوت المالكي والمقّرب من .33

/ اللطيفية( ونفّذت حكم  هللا  1قائد القوات البرية الّرافضي )علي غيدان( من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزله في منطقة )شاخة 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37ذلك في فيه وفي خمسة من عناصر حمايته، و

حوات جديدة بالهجوم على وكره باألسلحة استهداف المرتّد )جاسم محمد حسن شيحان( وهو شيخ عشيرة كان يرتّب لتشكيل ص .36

الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )عرب جاسم/ اليوسفية(، ويقّدر هللا نجاته، وعلى إثرها أعلن توبته وعدوله عن تشكيل 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37ذلك في الصحوات، و

لوحده  بسالحه  الخفيف على نقطة تفتيٍش للجيش الصفوي في منطقة في عمليٍة سّددها هللا؛ صال  أسد  من آساد  الدولة اإلسالمية  .37

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23ذلك في )كراغول/ اليوسفية(، فيّسر  لهُ هللاُ تعالى تصفية  عناصرها الستّة واالنسحاب  بسالم، و

الهمر" جير عبوة ناسفة على عجلته "استهداف وتصفية المرتّد )النّقيب عبد المجيد( وهو ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتف .38

ذي / 23ذلك في من قبل مفرزة أمنية في منطقة )عرب جبور(، مما أدى لتدميرها وهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته، و

 .للهجرة 3414/ القعدة

ويسات/ جرف لعا -استهداف وتصفية مصدرين  استخباريين  مجرمين  للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )صخيرية .39

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23ذلك في الصخر(، مما أدى لهالكهما، و

استهداف وتصفية المرتّد )المالزم أّول تحسين( وهو ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر"  .62

ذي / 22ذلك في اثنين من عناصر حمايته، ومن قبل مفرزة أمنية في منطقة )عرب جبور(، مما أدى لتدميرها وهالكه وهالك 

 .للهجرة 3414/ القعدة

ذلك ، ولهالك وإصابة عدد منهمأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في ناحية )اليوسفية(،  .63

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22في 

ي منطقة )كراغول/ اليوسفية(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص ف .62

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22ذلك في و

(، بعد أن هداهم هللا وتعهّدوا أمام المجاهدين بترك مسلك الحركاوي/ اليوسفيةمن عناصر الصحوة في منطقة ) ثمانيةقبول توبة  .61

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24-22ذلك في ، والرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

ُد أحفاد  أ .64 هات  انطلق  أحَّ ه النّاسف  المؤمنين   مَّ وسدنةُ ل االّدجّ  جيش   معبداً للرافضة "حسينية الحسن" يتّخُذه عناصرُ مستهدفاً  بحزام 

د واالنغماس  اقتحام  المعبادة  هللاُ لفارس  الشه (، فيّسر  كربالء  والنّجف وكراً لحرابة اإلسالم والمسلمين وسط قضاء )المسيّب/ بابل

هم كبّر  و ه النّاسف  عليهم، مما أدىر  فجّ فيهم، فلّما توّسط  جمع  ( منهم وتدمير أجزاء كبيرة من 42( وإصابة )32) لهالك   حزام 

 .للهجرة 3414/ القعدةذي / 21ذلك في ، وهللاُ أخانا االستشهاديَّ في جنّات  النّعيم وتقبّل  تسديده  ، فالحمُد هلل على المعبد

استهداف وتصفية قيادي مجرم في صحوات الرّدة والنّفاق بالهجوم على عجلته باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .63

)الفتوح/ الرضوانية(، مما أدى لهالكه وهالك نجله الذي هو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية وآخر رافضي في جيش الدّجال 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26ذلك في و كانا برفقته،

لك في ذاستهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في ناحية )اليوسفية(، مما أدى لهالكه، و .66

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26

عبرةً  واليكونو معلى حرابته منكاالً لهثالثة منازل لعناصر في صحوات الرّدة والنّفاق في ناحية )اليوسفية(، تفخيخ وتفجير  .67

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26ذلك في المرتّدين، ومن  ملغيره
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استهداف وتصفية المرتّد )عدنان سلمان الكرطاني( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي من قبل مفرزة  .68

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26ذلك في و أمنية في منطقة )الكرطان/ اليوسفية(، مما أدى لهالكه،

/ المحمودية(، شيشبار -تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق ُزرعت  لهم داخل نقطتهم في منطقة )تل الذهب .69

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26ذلك في لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح، وأدى  مما

استهداف المرتّد )كريم عبد هللا علوان( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة  .72

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26ذلك في إلصابته بجروح، وأدى  مماشيشبار/ المحمودية(،  -أمنية في منطقة )تل الذهب

أدى  مامدورية للجيش الصفوي بين منطقتي )الحركاوي والشاكرية/ اليوسفية(، الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على  .73

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27ذلك في لهالك أربعة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح، و

لى كاالً له عنفي ناحية )اليوسفية(،  منزل المرتد )عالء حسين( وهو عنصر استخباري مجرم للجيش الصفويتفخيخ وتفجير  .72

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27ذلك في المرتّدين، وحرابته وليكون عبرةً لغيره من 

كون نكاالً له على حرابته وليمنزل عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(، تفخيخ وتفجير  .71

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27ذلك في المرتّدين، وعبرةً لغيره من 

لى حرابته نكاالً له عمنزل ضابط مجرم برتبة رائد في الداخلية الصفوية في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(، خ وتفجير تفخي .74

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27ذلك في المرتّدين، ووليكون عبرةً لغيره من 

اقتحام ثكنات ونقاط تفتيش للجيش الصفوي وصحوات النّفاق باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في منطقة )الهناصوة/ اإلسكندرية(،  .73

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28ذلك في لهالك أربعة عناصر منهم وفرار الباقين  من مواجهة المجاهدين، وأدى  مما

يد( أحد عمالء الحكومة الصفوية ومّمن أوغل في حرابة المسلمين  بتفجير عبوة استهداف وتصفية المرتّد )الشيخ حمودي الع .76

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28ذلك في ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )عرب جبور(، مما أدى لهالكه، و

 مفرزة أمنية في منطقة )شاخة استهداف وتصفية المرتّد )جمعة خلف كاظم( القيادي في صحوات العار بالسالح الحي من قبل .77

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28ذلك في / اللطيفية(، مما أدى لهالكه، و4

ذلك لتدميرها وهالك من فيها، وأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الزنبرانية/ الّرشيد(،  .78

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28في 

مرتّد )أحمد مطلك العبيدي( وهو عنصر مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في استهداف وتصفية ال .79

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29ذلك في / الّرشيد(، مما أدى لهالكه، و17منطقة )

ه بتاستهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(، مما أدى إلصا .82

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29ذلك في بجروٍح بليغة، و

معسكر الحامية للجيش الصفوي في منطقة )الحامية/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة مما قصف  .83

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29ذلك في أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة خمسة آخرين  بجروح، و

 

 للهجرة 4141ذو الحجة 

بالهجوم  (منطقة )الفارسية/ جرف الصخرجاءت العتقال المسلمين والمسلمات في  للشرطة االتحادية الصفويةالتصّدي لدورية  .3

ه كيد الصفويين  صابة عدد منهم بجروحإلالمتوّسطة، مما أدى الخفيفة وعليهم باألسلحة  وفرارهم من المنطقة، فلله الحمدُ على رد 

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكفي نحورهم، 

عبوة ناسفة  بتفجير( منطقة )البهبهاني/ جرف الصخرجاءت العتقال المسلمين والمسلمات في  للجيش الصفويالتصّدي لدورية  .2

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكلفرارهم من المنطقة، فلله الحمُد على رد ه كيد الصفويين في نحورهم، ، مما أدى عليهم

استهداف وتصفية قيادي مجرم في مليشيا جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية في منطقة )ألبو طين/ اللطيفية(، مما أدى لهالكه،  .1

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلك

كانت ن ومقر للشرطة االتحادية الصفوية "مقر العين" في منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر( برشقة من قنابر الهاوقصف  .4

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكاإلصابة مباشرة نسأل هللا  النّكاية والتّسديد، 

 كانتو الهاون قنابر من برشقة( اإلسكندرية/ السعود) قرية في الّدّجال جيش   وقيادات   لعناصر   خبيثةٍ  وتجّمعاتٍ  أوكارٍ  قصف .3

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلك والتّسديد، النّكاية هللا   نسأل مباشرة اإلصابة

 وكانت ونالها قنابر من برشقة( اإلسكندرية/ السعيدات) قرية في الّدّجال جيش   وقيادات   لعناصر   خبيثةٍ  وتجّمعاتٍ  أوكارٍ  قصف .6

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلك والتّسديد، النّكاية هللا   نسأل مباشرة اإلصابة
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جاءت العتقال المسلمين والمسلمات في ومليشيات "سوات" اإلجرامية  االتحادية الصفويةللجيش والشرطة التصّدي لدورية  .7

( منهم ومن بين 38)إصابة لهالك والمتوّسطة، مما أدى الخفيفة و( بالهجوم عليهم باألسلحة منطقة )العبد ويس/ جرف الصخر

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلكالهلكى ضابط مجرم، فلله الحمُد على خذالنه للصفويين  وحفظه للمسلمين، 

استهداف وتصفية جاسوسة رافضية مجرمة وهي مصدر استخباري مهم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزلها  .8

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكذت حكم  هللا فيها، في منطقة )كراغول/ اليوسفية( ونفّ 

اقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )كراغول/ اليوسفية( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لفرار عناصرها  .9

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكمن مواجهة المجاهدين، 

ة والنّفاق في منطقة )الفتوح/ الرضوانية( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك ثالثة اقتحام نقطة تفتيش لصحوة الردّ  .32

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكعناصر منهم وإصابة رابع بجروح بليغة وغنم كمية من السالح والعتاد، 

اصرها باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لفرار عن اقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الفتوح/ الرضوانية( .33

 ذلكوفقام المجاهدون بزرع عبوة ناسفة داخلها وتفجيرها عليهم بعد يومين، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح، 

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في

اقتحام مقر وثالث ربايا لصحوات الرّدة والنّفاق في منطقة )السيافية/ الّرشيد( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك  .32

/ 3 يف وذلكعنصرين  منهم هما )مصطفى فياض ومجيد سليم( وإصابة ثالث بجروح وإحراق وتدمير المقر والربايا بالكامل، 

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي

يها إلعطابها وإصابة من فأدى  ممابوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )ألبو مفّرج/ اليوسفية(، تفجير ع .31

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكبجروح، 

 ذلكولهالك وإصابة من فيها، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(،  .34

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 يف

 مالى حرابتهع مانكاالً لهفي منطقة )كراغول/ اليوسفية(،  منزلين  لعنصرين  مرتّدين  من عناصر صحوات العارتفخيخ وتفجير  .33

، من  ماعبرةً لغيره اوليكون  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكالمرتّدين 

كاالً نمنزل المرتد )محمد شاكر حسن( وهو عنصر مجرم في صحوات العار في منطقة )كاراغول/ اليوسفية(، تفخيخ وتفجير  .36

المرتّدين، وعند مجيء دوريات اإلمداد تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من 

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكإلعطاب عجلة "همر" وإصابة من فيها بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  جيش  الّدّجال ودوريات الشرطة الصفوية في حي  .37

)الّزهراء( في ناحية )بسماية(، مما أدى إلحراق عجلتين  لهم وتدمير برج مراقبة وهالك وإصابة عدد منهم، وعلى إثرها رحل 

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكمن العائالت الّرافضية من المنطقة،  عدد

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على أوكاٍر خبيثة لصحوات النّفاق في قرية )علوان الفحل/ الّرشيد(، نسأل هللا النّكاية  .38

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكوالتّسديد، 

والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الكرطان/ اليوسفية(، مما أدى لهالك الهجوم باألسلحة الخفيفة  .39

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكعنصر منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

اقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الكرطان/ اليوسفية( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك عناصرها  .22

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكالثالثة، 

يها، صابة من فلهالك وإأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الفارسية/ جرف الصخر(،  .23

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلك

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  استهدفت احداهما مركز شرطة قضاء الصويرة الصفوية واستهدفت الثانية وكر مدير  .22

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلك( منهم، 13شرطة الصويرة وسط مدينة )الصويرة/ الكوت(، مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال وسط مدينة )البصرة(، مما أدى  .21

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 12لهالك وإصابة )

وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في ناحية )الرمثية/ السماوة(،  تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكارٍ  .24

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 22مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال وسط مدينة )الحلّة/ بابل(، مما  .23

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 27أدى لهالك وإصابة )
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وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال وسط مدينة )الديوانية(، مما تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر  .26

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 22أدى لهالك وإصابة )

ك لمحمودية(، مما أدى لهالتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في مدينة )ا .27

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 36وإصابة )

ط(، بغداد/ واس -تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال عند سيطرة )الكوت .28

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلكدد من أوكارهم، ( منهم وتدمير ع22مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال وسط مدينة )الكوت/ واسط(، مما أدى  .29

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 13لهالك وإصابة )

قصف أوكاٍر وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  جيش  الّدّجال في قرية )الحردانية/ المدائن( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة  .12

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

لتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مما، / اللطيفية(3تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاخة .13

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلك

استهداف وتصفية المرتد )منذر عباس العكيدي( وهو عنصر مجرم في صحوات العار من قبل مفرزة أمنية في منطقة )ألبو  .12

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلكعيثة(، مما أدى لهالكه، 

ة والمتوّسطة على تجّمعاٍت خبيثٍة لمليشيا "العصائب" الصفوية المرتبطة بإيران في منطقة )العريفية/ الهجوم باألسلحة الخفيف .11

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلكالمدائن(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في استخبارات الجيش الصفوي وثالثة من عناصر حمايته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .14

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 9 في وذلك/ اللطيفية(، مما أدى لهالكهم جميعاً، 3)شاخة

عطابها وإصابة من كان فيها بجروح، إلأدى  مما/ اللطيفية(، 3تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )شاخة .13

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 9 في وذلك

نفرت  مفرزة  أمنية للقصاص من المرتّد المجرم )حسين كامل ناهض المعروف بحسن حسنة( وهو قيادي مجرم في صحوات  .16

هاك أعراضهم وباشر إعدام العار ومصدر استخباري مقّرب لكبار قيادات الصفويين وهو مّمن أوغل  في حرابة المسلمين وانت

أهل السنّة بيديه، فظفر به المجاهدون في منطقة )الّرضوانية/ ( وانقّضوا عليه باألسلحة الخفيفة أثناء قيادته لعجلته، مما أدى 

لهالكه وهالك ابن عمه المجرم )عماد فاضل ناهض( وهو أحد أتباعه المجرمين، فالحمُد هلل الذي طهّر األرض  من رجسه، 

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك

ك إلحراقها وهالأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق منطقة )ألبو مفّرج/ اليوسفية(،  .17

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلكعنصرين  منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على تجّمع لعناصر في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )عرب جبور(، مما أدى إلصابة عنصرين   .18

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلكمنهم بجروح، 

أدى  د(، ممااستهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  من عناصر جيش  الّدّجال من قبل مفرزة أمنية في منطقة )خط النّفط/ الّرشي .19

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 34 في وذلكلهالكهما، 

استهداف وتصفية آمر لواء برتبة عقيد ركن في الجيش الصفوي ومرافقي ه  برتبة مقّدم ومالزم أّول وأحد عناصر حماياتهم  .42

/ الحجة ذي/ 33 في لكوذبتفجير عبوة ناسفة عليهم من قبل مفرزة أمنية وسط قضاء )المدائن(، مما أدى لهالكهم جميعاً، 

 .للهجرة 3414

استهداف وتصفية المرتد )عالء خلف كاظم السلطاني( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل  .43

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكمفرزة أمنية في منطقة )عرب جبور(، مما أدى لهالكه، 

ي منطقة )كراغول/ اليوسفية( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك عناصرها اقتحام نقطة تفتيش للجيش الصفوي ف .42

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكالثالثة، 

ن  فُرسان  الدولة  اإلسالمية  في غزوٍة مباركة؛  .41 ّخختين  بسيّارت ي هما المف)أبو جّراح التونسي وأبو بكر الجزائري( انطلق  فارسان  م 

ة )الفارسية/ في منطق( الكائن مقر فوج لواء بابل للشرطة االتحادية الصفويةمستهدف ين  وكراً خبيثاً من أوكار  الكفر  والحرابة )

وبعد قيام مفارز اإلسناد بقطع الطرق المؤدية للمقر هم، هكت  أعراضُ ن  وانتُ والمسلم أوذي  فيهطالما  ذي( والجرف الصخر

 لمقرام  األسدين  اقتحليّسر  هللاُ غلة أبراج المراقبة باألسلحة المتوّسطة وقصف المقر بقنابر الهاون؛ بالعبوات النّاسفة ومشا

تدمير ا أدى ل، مممن المتفّجرات بين بنايات المقر ووسط تجّمعات المرتّدين المحّملتين  بطنّين   وتفجير  سيّارت ي هما المفّخختين  
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تقبّل  هللاُ و وتسديده رمي المجاهدينفالحمُد هلل  على توفيقه لعباده الموّحدين م بالعشرات، المقر بالكامل وإبادة من كان فيه وه

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 37 في ذلككان و، االستشهاديّين  في جنّات  النّعيم

لسلطان/ طقة )ااستهداف وتصفية عنصر مجرم من عناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في من .44

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 38 في وذلكعرب جبور(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عضو مجرم في فيلق "بدر" الصفوي من قبل مفرزة أمنية أسرته في منطقة )خشم الذيب/ الّرضوانية( ونفّذت  .43

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 38 في وذلكحكم هللا فيه، 

 إلعطابها وإصابة من كان فيهاأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الشط/ عرب جبور(،  .46

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 38 في وذلكبجروح، 

( من فاستهداف وتصفية ثالثة عناصر مجرمين في صحوة الرّدة والنّفاق وهم األشقّاء )أحمد وعثمان ونجم أوالد عبد هللا خل .47

 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكقبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزلهم في منطقة )العلنجة/ عرب جبور( ونفّذت حكم  هللا فيهم، 

 .للهجرة

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  جيش  الّدّجال في منطقة )السلطان/ عرب جبور(، نسأل هللا  .48

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكيد، وعلى إثرها رحلت  الكثير من العائالت الّرافضية من المنطقة، النّكاية والتّسد

عبرةً  نكاالً له على حرابته وليكونمنزل عنصر مجرم في صحوات الرّدة والنّفاق في حي )البعث/ اللطيفية(، تفخيخ وتفجير  .49

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكالمرتّدين، لغيره من 

إلعطابها وإصابة من كان فيها أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )البعث/ اللطيفية(،  .32

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكبجروح، 

 في لكوذ لتدميرها وهالك من فيها،أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )البحيرات(،  .33

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39

(، بعد أن هداهم هللا وتعهّدوا أمام المجاهدين بترك مسلك الحركاوي/ اليوسفيةمن عناصر الصحوة في منطقة ) سبعةقبول توبة  .32

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلك، الرّدة والكّف عن محاربة المسلمين

/ عرب 33استهداف وتصفية المرتد )خالد النعيمي( وهو عنصر مجرم في صحوات العار من قبل مفرزة أمنية في قرية ) .31

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكجبور(، مما أدى لهالكه، 

استهداف عنصر مجرم في صحوات الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )البحيرات(،  .34

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكمما أدى لتدميرها، 

ي زة أمنية فاستهداف وتصفية المرتد )عيدان خضير راشد( وهو عنصر مجرم في صحوات العار بالسالح الحي من قبل مفر .33

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلك/ اللطيفية(، مما أدى لهالكه، 32منطقة )كيلو 

استهداف وتصفية ثالثة عناصر في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزلهم في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(  .36

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلكم، ونفّذت حكم  هللا فيهم وأحرقت  منزلهم وثالث عجالت له

استهداف ضابط مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية وسط قضاء  .37

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلك)المدائن(، مما أدى لتدميرها ويقّدر هللا نجاته، 

 ذلكولهالك عنصرين  منهم، أدى  مماش الصفوي في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجي .38

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )النّهروان(، مما أدى  .39

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلك( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 23لهالك وإصابة )

اسفة عليهم من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الّرشيد(، مما أدى إلصابة استهداف تجّمع لعناصر في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ن .62

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكثالثة منهم بجروح، 

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )اللطيفية(،  .63

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكمما أدى لهالكه، 

 لتدميرها وهالك عنصرين  أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )األخساف/ عرب جبور(،  .62

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 21 في وذلكمنهم، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .61

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلك)الحركاوي/ اليوسفية(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمياته وتدمير عجلتهم، 
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 إلعطابها وإصابة من كانأدى  مماالصفوي في منطقة )الحركاوي/ اليوسفية(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش  .64

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلكفيها بجروح، 

ابة إلعطابها وانقالبها وإصأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )ألبو مفّرج/ اليوسفية(،  .63

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 26 في وذلكمن كان فيها بجروح، 

يها إلعطابها وإصابة من كان فأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الزنبرانية/ الّرشيد(،  .66

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 26 في وذلكبجروح، 

يها، لتدميرها وهالك من فأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )الزنبرانية/ الّرشيد(،  .67

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 27 في وذلك

عبرةً  واليكونو معلى حرابته منكاالً لهثالثة منازل لعناصر في صحوات الرّدة والنّفاق في منطقة )عرب جبور(، تفخيخ وتفجير  .68

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 27 في وذلكالمرتّدين، من  ملغيره

 ذي/ 27 في وذلكلهالك عنصرين  منهم، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )عرب جبور(،  .69

 .للهجرة 3414/ الحجة

إلعطابها وإصابة من أدى  ممالصخر(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الفارسية/ جرف ا .72

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 27 في وذلككان فيها بجروح، 

استهداف وتصفية المرتد )محمود حسين علي( وهو عنصر مجرم في صحوات العار بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في  .73

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 29 في وذلكمنطقة )ألبو صيفي/ هور رجب(، مما أدى لهالكه، 

 هو: 4141المجموع الكلي للعمليات العسكرية الجهادية لوالية الجنوب لعام 

 عملية 646

 هي: 4141لعام الجنوب ة العمليات العسكرية الجهادية لوالية إحصائيتفاصيل 
 

 عدد العمليات العسكري الجهادي نوع العمل ت
 2 سيارات مفخخة بالعمليات االستشهادية  1
 8 بأحزمة ناسفةالعمليات االستشهادية  2
 125 السّيارات المفّخخة المركونة 3
 1 الدّراجات المفّخخة المركونة 4
 381 العبوات )الناسفة+الالصقة+ الطائرة+...( 5
 53 االقتحامات )بمختلف أنواع األسلحة: الخفيفة+المتوّسطة+ الثقيلة( 6
 131 ...(كاتمة+حّية+بيضاءاالغتياالت والتصفيات )بأسلحة  8
 55 القصف )الهاون+الصواريخ(   1
حراقتفخيخ وتفجير  5  52 ...(+عجالت)منازل+محال+مقار+معابد وا 
 3 ننصب نقاط تفتيش الصطياد المرتّديو انتشار واستعراض سرايا المجاهدين  11
 11 القـنص 11
صابة أو نجاة 12  52 استهداف وا 
 145 استتابة مرتّدين 13
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 والية ديالى

 للهجرة 4141محّرم 

تفجير سيّارة مفّخخة على تجّمٍع خبيث لعناصر جيش الّدّجال ودوريات الشرطة الصفوية في مدخل قضاء )الخالص(، مما أدى  .3

  للهجرة. 3414/ محّرم/ 4وذلك في ( منهم وإحراق عدد من عجالتهم، 37لهالك وإصابة )

ة/ شهربانتفخيخ وتفجير استهداف قيادي في جيش الّدّجال ب .2 ل ج  ره بالكامل مما أدى لتدمي ،(منزله الذي يتّخذه مقّراً له في قرية )ق ز 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3وذلك في ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

من  هاستهداف وتصفية المرتد المجرم )بكر فاضل مجيد( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة علي .1

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 9وذلك في قبل مفرزة أمنية في ناحية )السعدية(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف وتصفية المرتد المجرم )غازي إبراهيم حبش النعيمي( من شيوخ صحوات الرّدة والنفاق باألسلحة الكاتمة من قبل  .4

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 9وذلك في الكه على الفور، السعدية(، مما أدى له-مفرزة أمنية على طريق )خانقين

على أحد المواكب الشركية لجيش الدجال والمتوّجهة لكربالء ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة لها في  ةناسف ةتفجير عبو .3

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في ناحية )مندلي(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

صر مجرم في صحوة الرّدة والنفاق باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )المفرق/ بعقوبة(، مما استهداف وتصفية عن .6

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

ديد ععلى أحد المواكب الشركية لجيش الدجال والمتوّجهة لكربالء في قضاء )بلدروز(، مما أدى لهالك وإصابة ال ةتفجير عبو .7

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31وذلك في منهم، 

استهداف ضابط مجرم برتبة رائد في الجيش الصفوي بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دوريته في منطقة )أبو جسرة/  .8

 3414/ محّرم/ 31وذلك في الوجيهية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم ولم يتسنَّ التأّكد من مصير المجرم، 

 للهجرة.

برةً نكاالً له على حرابته وليكون عمما أدى لتدميره  ،(خان بني سعد) بجيش الّدّجال في قضاء عنصر مجرمتفخيخ وتفجير منزل  .9

وعند مجيء دوريّة اإلمداد من الشرطة الصفوية تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى  الروافض المشركين،لغيره من 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31وذلك في هم وإصابة آخرين  بجروح، لهالك ثالثة عناصر من

الك مما أدى لتدميره وه ،(خان بني سعد) في جيش الّدّجال يتّخذه بيتاً للدعارة في قضاء عنصر مجرمتفخيخ وتفجير منزل  .32

مما أدى لهالك وإصابة وعند مجيء دوريّة اإلمداد من الشرطة الصفوية تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة،  عنصرين منهم،

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31وذلك في ثمانية عناصر منهم، 

استدراج الجيش الصفوي باستهداف أحد عناصر جيش الّدّجال الرافضي الخبيث )حسين العادلي( بتفجير عبوة ناسفة على محلّه  .33

زء من محلّه، وعند مجيء دوريّة الجيش التجاري في منطقة )التحرير/ بعقوبة(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة وتدمير ج

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31وذلك في للموقع تمَّ استهدافهم بتفجير عبوتين، مما أدى إلصابة العديد منهم بجروٍح بليغة، 

 /لعناصر جيش الّدّجال يتّخذونه مقّراً لحرابة المسلمين وممارسة طقوسهم الشركية قرب منطقة )الحريةتفخيخ وتفجير منزل  .32

/ 31وذلك في شهربان(، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض المشركين،  

 للهجرة. 3414/ محّرم

على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )جرف الملح/ بعقوبة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك عنصرين عبوة ناسفة  تفجير .31

خر بجروح، وعند مجيء دوريّات اإلمداد لمكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لتدمير منهم وإصابة آ

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 34وذلك في عجلة بالكامل وهالك كل من كان فيها، 

 ،بعقوبة( حي )المفرق/ في استهداف ضابط استخبارات مركز شرطة العبارة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة موّجهة على دوريّته .34

ويقّدر هللاُ نجاته، أعقبه تفجير عبوة على مفرزة تفكيك المتفجرات، مما  بجروح مما أدى إلصابة عنصرين من عناصر حمايته

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 34وذلك في أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

النفاق باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في ناحية استهداف وتصفية المرتد )رزاق النداوي( العنصر في صحوة الرّدة و .33

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 36وذلك في )بهرز(، مما أدى لهالكه على الفور وغنم سالحه، 

استهداف وتصفية المرتد )قيس رفيقي( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنفاق باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في  .36

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 36وذلك في أدى لهالكه على الفور وغنم سالحه،  ناحية )بهرز(، مما
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على عجلة للشرطة الصفوية في حي )صدام/ بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك وإصابة عناصرها عبوة ناسفة  تفجير .37

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 36وذلك في الخمسة، 

للشرطة وعناصر في االستخبارات الصفوية بمنطقة )أبو كرمة/ الوقف(، مما  الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على دورية .38

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 37وذلك في أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإحراق عجلة بالكامل، 

ل أوكانت اإلصابة مباشرة نس ،برشقة من قنابر الهاون أوكار وتجّمعات جيش الّدّجال في قرية )العنبكية/ دلي عبّاس(قصف  .39

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 38وذلك في هللا النكاية والتسديد، 

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه قرب منزله في قرية )العبّارة(، ولم يتسنَّ التأّكد من  .22

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 38وذلك في مصيره، 

/ 39في  وذلكعلى آلية لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )بني ويس(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح، عبوة ناسفة  تفجير .23

 للهجرة. 3414/ محّرم

الكبة(، مما أدى لهالك خمسة عناصر -الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على دورية للشرطة الصفوية على طريق )زاغنية .22

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 39وذلك في راق عجلة بالكامل، بينهم ضابط الدورية برتبة نقيب وإح

استهداف المرتد المجرم قائد صحوة )ألبو عيسى( بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )العظيم(،  .21

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 22وذلك في مما أدى لتدميرها بالكامل ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

تفخيخ وتفجير منزل جاسوس مرتّد في ناحية )العظيم(، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  .24

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 22وذلك في المرتّدين، 

ناحية اهدين بتفخيخ وتفجير منزل المرتد المجرم )ياسين طه( العنصر في صحوة الرّدة والنفاق ومّمن أوغل في حرابة المج .23

 3414/ محّرم/ 22وذلك في )العظيم(، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

 للهجرة.

في كميٍن يّسر هللاُ أسبابه؛ قامت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة داخل سيّارة مفّخخة وركنها قرب مبنى مديرية ناحية  .26

ي قضاء )دلّي عباس(، فتمَّ تفجير العبوة على دورية للجيش الصفوي، وعند تجّمع قطعان الجيش والشرطة حول )المنصورية( ف

( عنصراً، ومن بين المصابين مدير الناحية المحارب وضابط 18السيّارة المفّخخة تمَّ تفجيرها عليهم، مما أدى لهالك وإصابة )

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 23وذلك في مجرم برتبة رائد وإصابتهما خطيرة، 

تفجير عبوة ناسفة على تجّمٍع خبيث لقيادات وعناصر في جيش الّدّجال وسط قضاء )بلدروز(، مما أدى لهالك وإصابة ثمانية  .27

  للهجرة. 3414/ محّرم/ 22وذلك في عناصر منهم، 

ن دى(، مما على عجلته في منطقة )ال عبوة ناسفة استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة الصفوية بتفجير .28

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 22وذلك في أدى لهالكه وإصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )أبو خنازير/ الوقف(، مما أدى لهالك عنصر  .29

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 22وذلك في وإصابة آخر بجروح، 

تفجير دراجة نارية مفّخخة مركونة على معبد "حسينية" يتّخذه عناصر جيش الّدّجال مقّراً لهم ونقطة التفتيش المكلّفة بحمايته  .12

وذلك في في قضاء )خان بني سعد(، مما أدى لهالك وإصابة تسعة عناصر منهم، وعلى إثرها أُقيل مدير الشرطة ومساعداه، 

  للهجرة. 3414 /محّرم/ 24

/ 26وذلك في على دراجة نارية للشرطة الصفوية في منطقة )الن دى(، مما أدى لهالك عنصرين منهم، عبوة ناسفة  تفجير .13

 للهجرة. 3414/ محّرم

استهداف المرتد المجرم )شيخ وليد( القيادي في صحوات العار باألسلحة الخفيفة والمتوسطة من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .12

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 26وذلك في ّسادة/ بعقوبة(، مما أدى إلصابته بجروح خطيرة، )ال

ور(، مما أدى النقالبها وهالك وإصابة من فيها، عبوة ناسفة  تفجير .11 على عجلة "همر" للجيش الصفوي في شارع )المطار/ الز 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 27وذلك في 

وع "ضغط" في مزرعة قيادي خبيث بجيش الّدّجال في منطقة )خفاجة(، فانفجرت قامت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة ن .14

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 28وذلك في على عجلته مما أدى إلحراقها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

ها ولم يتسنَّ قاستهداف قيادي خبيث في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته في قضاء )خان بني سعد(، مما أدى إلحرا .13

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 28وذلك في التأّكد من مصيره، 

خرنابات(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة عناصرها -على عجلة للجيش الصفوي على طريق )بعقوبةعبوة ناسفة  تفجير .16

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 29وذلك في األربعة، 
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 للهجرة 4141صفر 

استهداف مركز لتطّوع مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة في ناحية )جلوالء(، مما أدى لهالك  .3

 للهجرة. 3414/ صفر/ 2وذلك في ( متطّوعاً منهم، 31وإصابة أكثر من )

حكم هللا  مفرزة أمنية قامت  بأسره وتنفيذاستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بمنطقة )البحيرة/ السعدية( من قبل  .2

 للهجرة. 3414/ صفر/ 2وذلك في فيه بعد التحقيق معه والحصول على معلومات مهّمة منه، 

قامت مفرزة عسكرية باقتحام مقر قائد صحوة قرية )كشكول/ قرة تبة( المرتد المجرم )مظهر الجبوري( باألسلحة الخفيفة، مما  .1

أدى لهالك ثالثة عناصر من حمايته وإصابة آخر بجروح ولم يتسنَّ التأكد من مصير المجرم، وقبل االنسحاب قامت المفرزة 

وفي اليوم التالي تجّمع عدد من قادة وعناصر الصحوة لدفن الهلكى، فتمَّ تفجير عدد من بتفخيخ المقر بسلسلة عبوات ناسفة، 

( منهم وإصابة عدد آخر، وفي اليوم الثالث تجّمع عدد آخر من مرتدي الصحوة في المكان، 38العبوات عليهم، مما أدى لهالك )

/ صفر /3-1 وذلك فيعنصرين منهم، فالحمُد هلل على توفيقه، فتمَّ استهدافهم بتفجير ما تبقّى من عبوات ناسفة، مما أدى لهالك 

 للهجرة. 3414

قامت مفرزة عسكرية باستدراج دوريّات الجيش الصفوي بالهجوم على مقّرهم في منطقة )المطيبيجة/ العظيم( باألسلحة الخفيفة  .4

عجلة بالكامل وهالك عناصرها األربعة  والمتوسطة، وعند خروجهم من جحرهم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة أدت لتدمير

وبينهم ضابط الدورية، فقّدم المرتّدون  "كاسحة ألغامهم" التي استهدفها المجاهدون بتفجير عبوة أخرى، مما أدى لتدميرها 

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في بالكامل وهالك كل من كان فيها، 

سلحة الخفيفة والمتوسطة وقنابر الهاون في منطقة )المطيبيجة/ العظيم( قامت مفرزة عسكرية باقتحام ثكنة للجيش الصفوي باأل .3

بعد قطع الطرق المؤدية للثكنة بالعبوات الناسفة ومشاغلة الثكنات القريبة منها باألسلحة الخفيفة، مما أدى لهالك وإصابة تسعة 

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في عناصر منهم وفرار اآلخرين وغنم أسلحتهم، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم العقيد )آرام أحمدي( آمر الفوج الثالث/ الفرقة الخامسة للجيش الصفوي بتفجير سيّارة مفّخخة  .6

على موكبه تمَّ ركنها بالقرب من تجّمع خبيث لعناصر جيش الّدّجال في الحي )العسكري/ المقدادية(، مما أدى لهالكه على الفور 

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في وثمانية من عناصر جيش الّدّجال، وهلل الفضُل من قبل ومن بعد،  مع ستة من عناصر حمايته

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في شرطة حماية المنشئات النّفطية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة  .7

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1ي وذلك فأمنية في منطقة )الن دى(، مما أدى لهالكه على الفور، 

الهجوم على وكر المرتد )محمد علي حمود كاظم( العنصر في صحوة الرّدة بمنطقة )بزايز بهرز(، من قبل مفرزة أمنية داهمت  .8

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في منزله وأحرقت عجلته، 

ى سعدية(، فانفجرت ليالً على إحدزرع عبوة ناسفة نوع "ضغط" في طريق مخّصص لسير عجالت الجيش الصفوي بناحية )ال .9

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في العجالت ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الخسائر، 

استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة في منطقة )الحي الصناعي/ بلدروز(، مما أدى لهالك وإصابة  .32

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في ( منهم، 32)

تهداف قيادي في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قضاء )بلدروز(، مما أدى إلصابته اس .33

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في بجروح، 

استهداف أربعة أشقّاء مرتّدين يعملون في مليشيا "األسايش" الكردية والشرطة الصفوية بتفجير عبوة في ناحية )السعدية(، مما  .32

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في أدى لتدمير عجلتهم وإصابتهم بجروح متفاوتة، 

)أبو خنازير/ الوقف(،  مما أدى لهالك ثالثة  الهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة تقل  عناصر في الشرطة الصفوية بمنطقة .31

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في منهم، 

لروافض انكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  ،(في جيش الّدّجال بناحية )قرة تبة عنصر مجرمتفخيخ وتفجير منزل  .34

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في  المشركين،

عبرةً  نكاالً له على حرابته وليكونفي الشرطة الصفوية بناحية )السعدية(،  شاء لعنصر مجرمقيد اإلنتفخيخ وتفجير منزل  .33

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في  المرتدين،لغيره من 

عبرةً  نكاالً له على حرابته وليكونمختار مرتد ومصدر استخباري للجيش الصفوي في منطقة )الن دى(،  تفخيخ وتفجير منزل .36

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في  رتدين،الملغيره من 
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ن عبرةً نكاالً له على حرابته وليكوفي صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )بني ويس/السعدية(،  عنصر مجرمتفخيخ وتفجير منزل  .37

ما أدى موعند تجّمع قطعان الجيش والشرطة الصفوية في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة،  المرتدين،لغيره من 

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في لهالك أربعة منهم وإصابة ثالثة آخرين بجروح، 

ليكون نكاالً له على حرابته ومنزل مختار منطقة )خان بني سعد( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي،  تفخيخ وتفجير .38

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في  المرتدين،عبرةً لغيره من 

 واوليكون معلى حرابته منكاالً لهثالثة منازل لعناصر مجرمة في الشرطة الصفوية بمنطقة )خان بني سعد(،  تفخيخ وتفجير .39

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في  المرتدين،من  معبرةً لغيره

رابته نكاالً له على حعنصر مجرم فيما يسّمى بمكتب "مكافحة اإلرهاب" الصفوي في ناحية )جلوالء(،  تفخيخ وتفجير منزل .22

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في  المرتدين،وليكون عبرةً لغيره من 

تفجير ثالث عبّوات ناسفة على دوريّات الشرطة الصفوية في منطقة )أبو كرمة/ الوقف(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .23

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في 

ذلك وطقة )المخيسة/ الوقف(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح، على دورية للشرطة الصفوية في منعبوة ناسفة  تفجير .22

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1في 

تفجير عبوة ناسفة كبيرة على دورية للشرطة الصفوية في قضاء )المقدادية(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة آخرين  .21

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في بجروح بليغة، 

تفجير عبوة ناسفة على تجّمع لعناصر شرطة حماية المنشئات النّفطية الصفوية في منطقة )إمام عسكر/ بلدروز(، مما أدى  .24

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في لهالك عنصرين منهم وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة، 

ذلك في ووبة(، ولم يتسّنً التأكد من حجم الخسائر، على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )السوامرة/ بعقعبوة ناسفة  تفجير .23

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1

ذلك وعلى عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك عناصرها الخمسة، عبوة ناسفة  تفجير .26

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1في 

ذلك وفي ناحية )العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، كبيرة على تجّمع لعناصر الجيش الصفوي عبوة ناسفة  تفجير .27

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1في 

/ صفر/ 1وذلك في على عجلة لجيش الّدّجال بالقرب من ناحية )السعدية(، مما أدى لهالك عنصرين منهم، عبوة ناسفة  تفجير .28

 للهجرة. 3414

ذلك وقة )الن دى(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم، على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطعبوة ناسفة  تفجير .29

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1في 

ذلك وموّجهة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )الطالعة/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، عبوة ناسفة  تفجير .12

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1في 

بج(مقر فوج التدخل السريع في قرية )الطقصف  .13 اية وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النك ،برشقة من قنابر الهاون نيرة/ الط 

 للهجرة. 3414/ صفر/ 1وذلك في والتسديد، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على تجمع لعناصر جيش الدجال في منطقة )جواد البشو/ بهرز(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .12

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3في 

تفجير عبوة ناسفة نوع "ضغط" في طريق مخّصص لسير عناصر جيش الّدّجال في منطقة )السعيدات/ بهرز(، وأدى انفجارها  .11

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3وذلك في على راجلة منهم لهالك وإصابة عدد غير محدد، 

م الخسائر، لم يتسّنً التأكد من حجتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في مدينة )بعقوبة(، و .14

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3وذلك في 

تفجير ثالث عبوات ناسفة على دوريّتين  للجيش الصفوي في منطقة )اللّهيب/ المقدادية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .13

 للهجرة. 3414/ صفر/ 6وذلك في 

 الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في وزارة الداخلية .16

 للهجرة. 3414/ صفر/ 7وذلك في في منطقة )دور الضبّاط/ المقدادية(، مما أدى لهالكه على الفور وتدمير عجلته، 

فمّكن هللاُ  نفرت  مفرزة  أمنية  للقصاص من مصدر استخباري مجرم كان سبباً في أسر عدد من المسلمين وإعدام عدد آخر، .17

ه شنّقاً جزاءاً وفاقاً لما قّدمت  يداهُ وعبرةً لكل من يوالي الروافض الحاقدين،  المجاهدين  من أسره في قضاء )المقدادية( وإعدام 

   للهجرة. 3414/ صفر/ 7وذلك في 
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زة افها فتمَّ تفجيرها على مفرقامت مفرزة أمنية بزرع عبوة ناسفة في منزل محقّق مجرم في محكمة المقدادية، وقّدر هللاُ اكتش .18

 3414/ صفر/ 7وذلك في تفكيك المتفّجرات في منطقة )العرصة/ المقدادية(، مما أدى لمقتل شرطي وإصابة خبيرين  بجروح، 

 للهجرة.

استهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم فيما يسّمى بمغاوير الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته في منطقة )دور  .19

 للهجرة. 3414/ صفر/ 7وذلك في ضبّاط/ المقدادية(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، ال

استهداف منتسب مجرم في وزارة الداخلية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على وكره من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الجزيرة/  .42

 للهجرة. 3414/ صفر/ 7وذلك في المقدادية(، مما أدى إلصابته بجروٍح خطيرة، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )دور الضبّاط/  .43

 للهجرة. 3414/ صفر/ 7وذلك في المقدادية(، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروٍح خطيرة وبتر ساقه، 

ى بقّوات "سوات" بأسلحة كاتمة للصوت من قبل مفرزة أمنية استهداف وتصفية جاسوسة مرتّدة ومصدر إستخباري لما يسمّ  .42

 للهجرة. 3414/ صفر/ 9وذلك في في منطقة )حمرين(، مما أدى لهالكها على الفور، 

استهداف مختار منطقة المفرق وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على وكره من قبل مفرزة  .41

 للهجرة. 3414/ صفر/ 9وذلك في بعقوبة(، مما أدى لتدميره وإصابته بجروح، أمنية في منطقة )المفرق/ 

استهداف وتصفية المرتد المجرم )جاسم طه ضاري( القيادي في صحوة النّفاق بالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على  .44

 للهجرة. 3414/ صفر/ 33وذلك في وكره في منطقة )الجزيرة/ المقدادية(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته، 

تفجير سيّارة مفّخخة على تجّمٍع خبيث لقيادات وعناصر جيش الّدّجال في قرية )السواعد/ بلدروز(، مما أدى لهالك وإصابة  .43

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في ( منهم، 31)

الصحابة الكرام في قضاء سيّارة مفّخخة على أحد المواكب الشركية الصفوية التي جاهرت بحرب أهل السنة وسّب تفجير  .46

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في ( منهم، 8)بلدروز(، مما أدى لهالك وإصابة )

استهداف تجمع عناصر جيش الدجال المتوّجهة ألداء قطوس "الزيارة األربعينية" ودوريّات الشرطة الصفوية المرافقة لها  .47

( منهم 22وم "الخضر" في قضاء )الخالص(، مما أدى لهالك وإصابة )سيّارة مفّخخة تمَّ ركنها بالقرب من وثنهم المزعتفجير ب

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في وتدمير عدد من عجالت الشرطة، 

سيّارة مفّخخة مركونة على وكره وسط قضاء )بلدروز(، مما أدى لهالك وإصابة عدد تفجير استهداف مدير شرطة بلدروز ب .48

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في من عناصر حمايته ولم يتسنَّ التأّكد من مصير المجرم، 

قضاء  طعبوة ناسفة على دوريته وستفجير استهداف المرتّد المجرم العقيد )عدنان التميمي( آمر فوج في الجيش الصفوي ب .49

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في )بلدروز(، مما أدى إلصابة سبعة من عناصر حمايته ولم يتسنَّ التأّكد من مصير المجرم، 

اسفة على عبوة نتفجير استهداف المرتد المجرم )نادر المندالوي( وهو ضابط برتبة نقيب في فوج طوارئ بلدروز الصفوية ب .32

أدى لهالك اثنين من عناصر حمايته وإصابة أربعة آخرين وتدمير عجلة ولم يتسنَّ التأّكد  دوريته وسط قضاء )بلدروز(، مما

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في من مصير المجرم، 

ك وإصابة بلدروز(، مما أدى لهال-على عجلتي "همر" للجيش الصفوي على الطريق الرابط بين )كنعان تينناسف تينتفجير عبو .33

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في  عدد غير محدد منهم،

على عجلة ضمن المواكب الشركية لجيش الدجال المتوّجهة لكربالء ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة  ةناسف ةتفجير عبو .32

بلدروز(، مما أدى لتدمير العجلة بالكامل وهالك وإصابة كل من كان فيها وإصابة عنصرين -لها على الطريق الرابط بين )كنعان

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في الشرطة الصفوية، من 

استهداف رئيس لجنة المصالحة الوطنية بين السنّة والروافض المجرم المرتد )خالد اللهيبي( من قبل مفرزة أمنية اقتحمت مقرَّ  .31

 خطيرة ويقّدر هللاُ  اللجنة في ناحية )بهرز( باألسلحة الكاتمة، مما أدى لهالك اثنين من عناصر حمايته وإصابة ثالث بجروح

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في نجاة المجرم، 

استهداف اجتماع لرؤوس صحوة الرّدة والنّفاق ودوريّة الجيش الصفوي المكلّفة بحمايتهم بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة في  .34

غة، وعلى إثرها قامت قّوات ناحية )كنعان(، مما أدى إلعطاب عجلة للجيش وإصابة عدد منهم بجروٍح متفاوتة بعضها بلي

  للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في الحكومة الصفوية باعتقال رؤوس الصحوات في المنطقة، 

على عجلة لالستخبارات الصفوية في ناحية )كنعان/ بلدروز(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم،  ةناسف ةتفجير عبو .33

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37وذلك في 
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قامت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة داخل "كشك" لعنصر بجيش الّدّجال وتفجيرها عليه في منطقة )خان بني سعد(، وعند  .36

تجّمع قطعان جيش الّدّجال في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية ُزرعت  لهم قرب المحل، مما أدى لهالك 

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38 وذلك فيوإصابة عدد غير محدد منهم، 

قامت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة داخل وكر لعناصر جيش الّدّجال في منطقة )خان بني سعد(، مما أدى لهالك وإصابة  .37

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في عدد منهم، 

/ 38وذلك في عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )خان بني سعد(، مما أدى لهالك وإصابة  .38

 للهجرة. 3414/ صفر

ذلك ووكانت اإلصابة دقيقة ومباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد،  بقنابر الهاون، مقر للجيش الصفوي في ناحية )العظيم(قصف  .39

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38في 

موّجهة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )المطيبيجة/ العظيم(، مما أدى لهالك عنصر منهم عبوة ناسفة  تفجير .62

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في وإصابة آخر بجروح، 

لروافض انكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  ،(في جيش الّدّجال بناحية )مندلي عنصر مجرمتفخيخ وتفجير منزل  .63

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في  المشركين،

قامت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة وسط نقطة تفتيش للجيش الصفوي وتفجيرها عليهم في منطقة )خان بني سعد(، مما  .62

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38وذلك في أدى لهالك عنصرين منهم، 

الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )حمرين(، مما أدى  استهداف وتصفية جاسوسة مرتّدة للجيش والشرطة الصفوية بالسالح .61

 للهجرة. 3414/ صفر/ 39وذلك في لهالكها على الفور، 

ذلك في واستهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه في ناحية )جلوالء(، مما أدى إلصابته بجروح،  .64

 للهجرة. 3414/ صفر/ 23

كب شركي لعناصر جيش الدجال على طريق )قرة تبة(، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الخسائر، على مو تينناسف تينتفجير عبو .63

 للهجرة. 3414/ صفر/ 23وذلك في 

استهداف قائد عمليات دجلة المرتّد المجرم الفريق الركن )عبد األمير الزيدي( بتفجير عبوة ناسفة على موكبه في طريق البحيرة  .66

 نجاته، وعند تجّمع قطعان الجيش الصفوي تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة موّجهة ُزرعت  في بناحية )السعدية(، ويقّدر هللا

 للهجرة. 3414/ صفر/ 22وذلك في مكان الحادث، مما أدى لهالك سبعة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

ة رّدة والنّفاق وجيش الّدّجال مدخل ناحيتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على نقطة تفتيش مشتركة للشرطة الصفوية وصحوة ال .67

 للهجرة. 3414/ صفر/ 22وذلك في )كنعان(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم بعد تدمير النقطة، 

استهداف المرتد المجرم )محمد غضبان الكرخي( القيادي في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه في ناحية )كنعان/  .68

/ صفر/ 22وذلك في أدى إلصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروح متفاوتة ولم يتسّن التأّكد من مصير المجرم، بلدروز(، مما 

 للهجرة. 3414

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )حمرين(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم، عبوة ناسفة  تفجير .69

 للهجرة. 3414/ صفر/ 22وذلك في 

ذلك وعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )كنعان/ بلدروز(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، عبوة ناسفة  تفجير .72

 للهجرة. 3414/ صفر/ 22في 

استهداف المرتد المجرم )علي خليل( وهو مصدر استخباري للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في ناحية )السعدية(، مما  .73

 للهجرة. 3414/ صفر/ 21وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

 والتسديد، كايةالن هللا نسأل مباشرة اإلصابة وكانت الهاون، قنابر من برشقة( العظيم) ناحية في الصفوي الجيش فوج مقر قصف .72

 .للهجرة 3414/ صفر/ 24 في وذلك

 وذلك الخسائر، جمح من التأّكد يتسنَّ  ولم ،(العظيم/ صليبي ألبو) قرية في الصفوي للجيش راجلة دورية على ناسفة عبوة تفجير .71

 .للهجرة 3414/ صفر/ 23 في

 رّدةال مسلك وتركوا هللا هدادهم أن بعد ،(السعدية/ ويس بني) قرية في والنّفاق الرّدة صحوة من عناصر خمسة توبة قبول .74

 .للهجرة 3414/ صفر/ 23 في وذلك المسلمين، وحرابة

-تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية راجلة للجيش الصفوي جاءت لتفقّدها على الطريق القديم الرابط بين )الهارونية .73

 للهجرة. 3414/ صفر/ 24وذلك في المقدادية(، مما أدى لهالك ضابط الدورية وإصابة عنصرين منهم بجروح بعضها خطيرة، 
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قصف مركز للشرطة الصفوية وأوكار جيش الّدّجال المجاورة له في قرية )عبادة/ الهاشميات( برشقة من قنابر الهاون، وكانت  .76

 للهجرة. 3414/ صفر/ 23وذلك في اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد، 

ثناء مرور دورية للشرطة الصفوية في منطقة تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجّمع خبيث لعناصر وقيادات جيش الّدّجال أ .77

)خان بني سعد(، مما أدى لهالك تسعة عناصر منهم وإصابة تسعة آخرين بجروٍح متفاوتة وهالك عدد من الكالب "البوليسية" 

  للهجرة. 3414/ صفر/ 26وذلك في التي كانت برفقتهم، 

 ل/ المقدادية( مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم،تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي على طريق )المعام .78

 للهجرة. 3414/ صفر/ 26وذلك في 

ه على نكاالً لمما أدى لتدميره بالكامل  ،(القيادي في صحوة الرّدة المجرم )حجي حاتم( في ناحية )بهرزتفخيخ وتفجير منزل  .79

 للهجرة. 3414/ صفر/ 28وذلك في  المرتدين،حرابته وليكون عبرةً لغيره من 

استهداف المرتّد المجرم )عباس فاضل جواد( رئيس جامعة ديالى والعضو البارز في حزب "الدعوة" الصفوي بالهجوم على  .82

موكبه المؤلّف من عجلتين  مصفّحتين  برّمانتين  حراريتين  في منطقة )المفرق/ بعقوبة(، مما أدى إلحراق العجلتي ن وإصابة 

 للهجرة. 3414/ صفر/ 29وذلك في من عناصر حمايته وإصابة آخرين  بجروح،  المجرم بجروح وهالك اثنين  

  

 للهجرة 4141ربيع األول 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية راجلة للجيش الصفوي حاولت  تفتيشها في منطقة )المفرق/ بعقوبة(، مما أدى لهالك  .3

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 2وذلك في ثالثة عناصر وتدمير عجلة لجيش الّدّجال وهالك من فيها، 

)السادة/ العظيم( مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من كان  تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في قرية .2

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 2وذلك في  فيها،

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قرية )المخيسة/ الوقف(، مما أدى إلعطابها وإصابة ثالثة عناصر منهم  .1

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 2وذلك في  بجروح بينهم ضابط الدورية،

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالهجوم على عجلته باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الدجيل(،  .4

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 2وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

يفة على طريق )أبو صيدا الصغيرة/ الوقف(، استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية باألسلحة الخف .3

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 2وذلك في مما أدى إلصابته بجروح، 

استهداف تجّمع لعناصر جيش الّدجال بتفجير عبوة ناسفة في قرية )أبو صيدا الكبيرة/ الوقف(، مما أدى إلصابة عنصر منهم  .6

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 2وذلك في بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )إشقراق/ المقدادية( مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد  .7

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4وذلك في  منهم،

 استهداف وتصفية المرتّد المجرم )سلمان داود سلوم المهداوي( وهو عضو في حزب "الدعوة" الصفوي من قبل مفرزة أمنية .8

/ 4ي وذلك فبتفجير عبوة الصقة على عجلته في منطقة )الجزيرة/ المقدادية(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه على الفور، 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول

تفجير سلسلة عبوات ناسفة على قافلة شاحنات إيرانية في منطقة )الن دى(، مما أدى إلعطاب عدد منها وإصابة من فيها بجروح،  .9

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4لك في وذ

استهداف قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )عرب جبّار/ خان بني  .32

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في سعد(، مما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروح، 

مجرم في االستخبارات الصفوية بالهجوم على دوريته الراجلة باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وسط استهداف وتصفية ضابط  .33

 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في قضاء )المقدادية(، مما أدى لهالكه وإصابة ثالثة عناصر في الجيش الصفوي بجروح، 

 للهجرة.

يبيجة/ العظيم(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصر منهم تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )المط .32

ربيع / 3وذلك في وعند تجّمعهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك عنصر منهم،  بجروح،

 للهجرة. 3414/ األول

/ 3وذلك في ى لهالك عنصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في قرية )رامي/ العظيم(، مما أد .31

 للهجرة. 3414/ ربيع األول
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/ جلوالء(، الطبج -استهداف وتصفية مصدرين  استخباريين  مجرمين  للجيش الصفوي بالهجوم على وكرهما في قرية )الطنيرة .34

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 6وذلك في مما أدى لهالكهما وغنم سالحهما، 

جلوالء(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح -على دورية للشرطة الصفوية على طريق )باهيزةعبوة ناسفة  تفجير .33

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 6وذلك في بينهم ضابط الدورية، 

على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )جلوالء(، مما أدى إلعطابها وإصابة أربعة عناصر منهم بجروح، عبوة ناسفة  تفجير .36

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 6ك في وذل

العظيم(، مما أدى لهالك عنصر منهم  -الهجوم على دورية راجلة للجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في قرية )ألبو صليبي .37

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 7وذلك في وإصابة آخر بجروح، 

العظيم(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين  منهم  -عيسىعلى عجلة لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )ألبو عبوة ناسفة  تفجير .38

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 8وذلك في بجروح، 

ى إلحراق مما أد ،برشقة من قنابر الهاونالطبج/ جلوالء(  -مقر فوج التدّخل السريع للجيش الصفوي في قرية )الطنيرةقصف  .39

 للهجرة. 3414/ بيع األولر/ 8وذلك في عجلة وهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، 

على عجلة لعناصر جيش الّدّجال في قرية )المحولة/ الوقف(، مما أدى لتدميرهما وهالك وإصابة من فيها، عبوة ناسفة  تفجير .22

وعند تجّمع قطعانهم ودوريات الجيش الصفوي في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 9وذلك في يد منهم، العد

استهداف تجّمعات وأوكار عناصر وقيادات جيش الّدّجال بتفجير سلسلة عبوات ناسفة في قرية )الكبة/ الوقف(، مما أدى لتدمير  .23

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 9وذلك في ثالثة أوكار وهالك وإصابة من فيها، 

تفخيخ وتفجير منزل قيد االنشاء لعنصر مجرم في جيش الّدّجال وسط قضاء المقدادية، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على  .22

حرابته وليكون عبرةً لغيره من الروافض المشركين، وعند تجّمع قطعانهم ودوريات الجيش الصفوي تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة 

ربيع / 9وذلك في ان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم بينهم ضابط برتبة نقيب، ناسفة ثانية ُزرعت لهم في مك

 للهجرة. 3414/ األول

استهداف الرافضي المجرم )الماّل مغير( القيادي في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على محلّه التجاري الذي يتّخذه مقّراً  .21

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 9وذلك في ط مدينة )بعقوبة(، ويقّدر هللاُ نجاته، لحرابة المسلمين من قبل مفرزة أمنية وس

استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش الّدّجال بتفخيخ وتفجير منزلين يتّخذونهما وكرين  لحرابة المسلمين وممارسة طقوسهم  .24

نصرين  منهم وإصابة آخرين  بجروح، الشركية في الحي )العسكري/ خان بني سعد(، مما أدى لتدميرهما بالكامل وهالك ع

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 33وذلك في 

استهداف تجّمع خبيث لعناصر جيش الّدّجال بتفخيخ وتفجير منزلين  يتّخذونهما وكرين  لحرابة المسلمين  وممارسة طقوسهم  .23

ن  فيهما بجروح،  ربيع / 33وذلك في الشركية في الحي )العسكري/ خان بني سعد(، مما أدى لتدمير أجزاء منهما وإصابة م 

 للهجرة. 3414/ األول

يث لعناصر جيش الّدّجال بتفجير محل تجاري يتّخذونه وكراً لحرابة المسلمين  وممارسة طقوسهم الشركية استهداف تجّمع خب .26

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 33وذلك في في قضاء )خان بني سعد(، مما أدى لتدمير أجزاء منه وإصابة قيادي منهم بجروح، 

بطال مفعولها في قضاء )خان بني سعد(، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم على مفرزة تفكيك المتفّجرات حاولت إ ةناسف ةتفجير عبو .27

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 33وذلك في الخسائر، 

يد، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية والتسدبرشقة من قنابر الهاون مقر فوج الجيش الصفوي في ناحية )العظيم( قصف  .28

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 33وذلك في 

استهداف وتصفية ساحر مرتد آذى المسلمين وسعى في حربهم بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية وسط مدينة  .29

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 33وذلك في )بعقوبة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

 ة/ العظيم(، أعقبها الهجوم عليهم باألسلحةالهجوم على دورية راجلة للجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في قرية )المطيبيج .12

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

استهداف قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الكاطون/ بعقوبة(، مما أدى  .13

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في جروٍح بليغة، إلصابته ب

تفجير عبوة ناسفة على آليّة إلحدى الشركات اإليرانية الصفوية بمنطقة )الن دى(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك وإصابة كل  .12

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 31وذلك في من كان فيها، 
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ية في منطقة )الن دى(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك ثالثة عناصر منهم تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفو .11

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 31وذلك في وإصابة اثنين آخرين  بجروح بليغة وبتر سيقانهم، 

ته بتفخيخ وتفجير منزل عنصر استخباري مجرم في الجيش الصفوي بمنطقة )الوقف(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرا .14

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 31وذلك في وليكون عبرةً لغيره من الروافض المشركين، 

ى إلحراق مما أد ،برشقة من قنابر الهاونالطبج/ جلوالء(  -مقر فوج التدّخل السريع للجيش الصفوي في قرية )الطنيرةقصف  .13

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 31وذلك في عجلة وهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، 

تجّمعات وأوكار عناصر وقيادات جيش الّدّجال في منطقة )الوقف( برشقة من قنابر الهاون وعدد من الصواريخ قصف  .16

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 31وذلك في الموّجهة، مما أدى لتدمير عدد من أوكارهم وهالك وإصابة العديد منهم، 

استهداف وتصفية جاسوسة مرتّدة للجيش الصفوي باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في قرية )حنبس/ المقدادية(، مما أدى  .17

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 34وذلك في لهالكها على الفور، 

بته بالكامل نكاالً له على حراتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال بقرية )بروانة/ المقدادية(، مما أدى لتدميره  .18

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 34وذلك في وليكون عبرةً لغيره من الروافض المشركين، 

تفجير عبوة ناسفة كبيرة على عجلة للجيش الصفوي في حي )الوحدة/ جلوالء(، مما أدى لتدميرها وإصابة عنصر منهم بجروح،  .19

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 33وذلك في 

ير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )شفيف/ العظيم(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة كل من كان فيها، تفج .42

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 36وذلك في 

الطبج/ جلوالء(، ولم يتسنَّ التأّكد من  -الهجوم على نقطة حراسة للجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في قرية )ألبو دّراج .43

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 36وذلك في جم الخسائر، ح

الصفوية بتفجير سيّارة مفّخخة على موكبه في  االستخباراتمدير  م )جاسم بعرورة التميمي(المقدّ المجرم  استهداف المرتدّ  .42

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 36وذلك في قضاء )بلدروز(، مما أدى إلصابته وثالثة من عناصر حمايته بجروح متفاوتة، 

الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته في ناحية )بهرز(،  االستخباراتوهو عنصر مجرم في  (صباح حامد) استهداف المرتدّ  .41

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 36وذلك في مما أدى إلحتراقها بالكامل ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

مختار منطقة )السادة( وعنصر استخباري للجيش الصفوي بتفجير عبوة  (فائق غني خميس الزكي)المجرم  استهداف المرتدّ  .44

 .للهجرة 3414/ ربيع األول/ 36وذلك في ناسفة عليه قرب منزله في منطقة )السادة/ بعقوبة(، مما أدى إلصابته بجروحٍ بليغة، 

دى دخل قضاء )بلدروز(، مما أتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على دورية راجلة مشتركة للجيش والشرطة الصفوية عند م .43

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 37وذلك في لهالك وإصابة عدد منهم، 

ذلك وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )المعلّمين/ بعقوبة(، مما أدى إلعطابها وإصابة كل من كان فيها،  .46

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 37في 

ة لشرطة الطوارئ الصفوية في حي )المعلّمين/ بعقوبة(، مما أدى إلعطابها وإصابة كل من كان تفجير عبوة ناسفة على عجل .47

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 39وذلك في فيها، 

استهداف تجّمعات عناصر جيش الّدّجال بتفجير سلسلة عبوات ناسفة في قرية )أبو صيدا الكبيرة/ الوقف(، مما أدى إلصابة   .48

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 22وذلك في العديد، 

استهداف المرتد المجرم مختار منطقة )كاطون الّرازي( وهو عنصر استخباري للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على وكره  .49

في منطقة )كاطون الّرازي/ بعقوبة(، مما أدى إلصابته بجروٍح، وعند مجيء دوريات اإلمداد من الجيش الصفوي تمَّ استهدافهم 

عبوة ناسفة ثانية ُزرعت لهم في مكان الحادث، مما أدى لتدمير عجلة لهم وهالك وإصابة من فيها وهالك مصدر  بتفجير

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 23وذلك في استخباري كان برفقتهم، 

دى ، مما أتفجير عبوة ناسفة على عجلة لما يسّمى بقوات مكافحة اإلرهاب "سوات" الصفوية في حي )المعلّمين/ بعقوبة( .32

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 23وذلك في إلعطابها وإصابة كل من كان فيها بجروح، 

( وهو عضو مجرم في حزب "الدعوة" الصفوي ومسؤول سعدون محمد بطيخ الباوياستهداف وتصفية المرتّد الرافضي ) .33

المواكب الشركية الصفوية في )بعقوبة( بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كاطون الّرازي/ بعقوبة(، مما أدى 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 22وذلك في لهالكه على الفور، 

استهداف عنصر مجرم فيما يسّمى بقوات مكافحة اإلرهاب "سوات" الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في قرية  .32

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 22وذلك في )المخيسة/ الوقف(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، 
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 أبو) قريةب بساتينهم إحدى في أمنية مفرزة قبل من لهم ُزرعت ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش لعناصر خبيث تجّمع استهداف .31

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 24 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(الوقف/ صيدا

الهجوم باألسلحة الخفيفة على مجموعة مصادر استخبارية للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية أثناء تجّمعهم في وكرهم بحي  .34

 3414/ ربيع األول/ 23وذلك في )المعلّمين/ بعقوبة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، 

 للهجرة.

التميمي( وهو عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفخيخ وتفجير منزله الذي يتّخذه وكراً لحرابة  استهداف المرتّد الرافضي )محمد .33

المسلمين وممارسة طقوسه الشركية في ناحية )الوجيهية(، مما أدى لتدميره بالكامل وإصابته وعدد من عناصر جيش الّدّجال 

ان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى بجروح، وعند تجّمع قطعانهم وقطعان صحوات الرّدة والنّفاق في مك

 3414/ ربيع األول/ 26وذلك في ( منهم بجروح متفاوتة، وعلى إثرها فّرت  العائالت الرافضية من المنطقة، 32إلصابة )

 للهجرة.

 لحرابة الذي يتّخذه وكراً  استهداف المرتّد الرافضي )جاسم التميمي( وهو عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفخيخ وتفجير منزله .36

المسلمين وممارسة طقوسه الشركية في ناحية )الوجيهية(، مما أدى لتدميره بالكامل وإصابته وعدد من عناصر جيش الّدّجال 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 26وذلك في بجروح، 

استهداف تجّمعات لعناصر جيش الّدّجال بتفخيخ وتفجير منزلين  يتّخذونهما وكرين  لحرابة المسلمين وممارسة طقوسهم الشركية  .37

في قرية )أبو صيدا الكبيرة/ الوقف(، مما أدى لتدميرهما بالكامل وهالك وإصابة عدد منهم بجروح، وعند تجّمع قطعان الجيش 

/ ربيع األول/ 27وذلك في ستهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الصفوي في مكان الحادث تمَّ ا

 للهجرة. 3414

 تفجيرهماو بتفخيخهما الشركية قطوسهم وممارسة المسلمين   لحرابة وكرين   الّدّجال جيش في عناصر يتّخذهما منزلين   استهداف .38

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 27 في وذلك منهم، عدد وإصابة وهالك لتدميرهما أدى مما ،(الوقف/ صيدا أبو) قرية في عليهم

 لغيره برةً ع وليكون حرابته على له نكاالً  ،(الوقف/ صيدا أبو) بقرية الصفوية الشرطة في مجرم عنصر منزل وتفجير تفخيخ .39

 .للهجرة 3414/ األول ربيع/ 27 في وذلك المرتدين، من

 قريتي ينب الرابط الطريق على أمنية مفرزة قبل من ناسفة عبوة بتفجير الصفوي الجيش في عناصر   تقل   عجلة استهداف .62

 ربيع/ 28 في وذلك بجروح، آخرين   اثنين   وإصابة منهم عنصر وهالك لتدميرها أدى مما ،(الوقف/ خنازير وأبو الجيزاني)

 .للهجرة 3414/ األول

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )التحرير/ بعقوبة(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها الثالثة،  .63

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 28وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على تجّمع عناصر الشرطة الصفوية في منطقة )الجيزاني/ الوقف(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة اثنين  .62

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 28وذلك في رين  بجروح، آخ

استهداف جاسوسة مرتّدة للجيش الصفوي ومّمن أوغل ن  في أذيّة المسلمين بتفخيخ وتفجير منزلها من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .61

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 29وذلك في )بهرز(، مما أدى لتدميره بالكامل وإصابتها بجروح بليغة، 

 
 للهجرة 4141ربيع اآلخر 

 لّرافضة؛وا السنّة بين الوطنية المصالحة شؤون ومستشار ديالى صحوة قائد( اللهيبي خالد) المجرم المرتدّ  وتصفية استهداف .3

 ،بجروحٍ  دربه على سار الذي ابنه وإصابة لهالكه أدى مما ،(بعقوبة/ المعلمين) حي في أمنية مفرزة قبل من كاتمة بأسلحة

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في وذلك

 من دعد وإعطاب لتدمير أدى مما ،(العظيم) ناحية في الصفوي للجيش دوريات على" ضغط" نوع ناسفة عبوات ستّ  تفجير .2

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في وذلك منهم، العديد وإصابة وهالك عجالتهم

 منهم، ددع وإصابة لهالك أدى مما ،(الوقف/ صيدا أبو) قرية في الصفوي للجيش دورية على ناسفتين   بعبوتين   مزدوج تفجير .1

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في وذلك

 مفرزة قبل من المسلمين لحرابة مقّراً  يتّخذه الذي التجاري محلّه على ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش في مجرم عنصر استهداف .4

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في وذلك ساقيه، وبتر بليغة بجروحٍ  وإصابته محلّه لتدمير أدى مما ،(السعدية) ناحية وسط أمنية
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 ومّمن ديالى في للمسلمين المحاربين أشد   ومن العار صحوات شيوخ أحد( الكرخي غضبان محمد) المجرم المرتدّ  استهداف .3

 أمنية فرزةم قبل من منزله أمام له ُزرعت موّجهة ناسفة عبوة بتفجير بيديه؛ اإلعدام أحكام وينفّذ المعتقلين تعذيب على يشرف

ه جعل   الذي هلل فالحمدُ  للسانه، وقطع لعينيه وفقده بليغة بجروحٍ  إلصابته أدى مما ،(كنعان) ناحية في  مله،ع جنس من جزاء 

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 2 في وذلك

 يديه؛ب المسلمين أسرى يعّذبُ  الذي الجالدين أحد وهو الصفوية ديالى عمليات قيادة أمن مسؤول مكتب مدير وتصفية استهداف .6

/ اآلخر ربيع/ 2 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(بعقوبة/ الموّحد الكراج) منطقة في أمنية مفرزة قبل من كاتمة بأسلحة

 .للهجرة 3414

 منهم، ددع وإصابة لهالك أدى مما ،(الوقف/ صيدا أبو) قرية في ناسفتين   عبوتين   بتفجير الّدّجال لجيش خبيثٍ  وكرٍ  استهداف .7

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 2 في وذلك

 سألن مباشرة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( الوقف/ كرمة أبو) قرية في الّدّجال جيش عناصر وأوكار تجّمعات قصف .8

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 2 في وذلك والتسديد، النّكاية هللا

 قبل من فةالخفي باألسلحة الصفوي للجيش استخباري ومصدر النّدى منطقة مختار( داخل أحمد) المجرم المرتدّ  وتصفية استهداف .9

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 1 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(النّدى) منطقة في أمنية مفرزة

 على فةناس عبوة بتفجير للمسلمين المحاربين ومن الصفوية الحكومة عمالء أحد( ناجي شاكر محمود) المجرم المرتدّ  استهداف .32

 3414/ اآلخر ربيع/ 1 في وذلك بجروح، وإصابته لتدميرها أدى مما ،(الوقف/ الجيزاني) قرية في أمنية مفرزة قبل من عجلته

 .للهجرة

 من اتمةك بأسلحة الصفوي ديالى جرائم بمكتب يسّمى لما األمني المسؤول( حمادي قّدوري) المجرم المرتدّ  وتصفية استهداف .33

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 4 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما أمنية، مفرزة قبل

 أمنية رزةمف قبل من الخفيفة باألسلحة الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو حمرين منطقة مختار وتصفية استهداف .32

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 4 في وذلك سالحه، وغنم الفور على لهالكه أدى مما ،(حمرين) منطقة في

 ةمباشر اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( الوقف/ كرمة أبو) قرية في الّدّجال جيش عناصر وأوكار تجّمعات قصف .31

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 4 في وذلك والتسديد، النّكاية هللا نسأل

 مما ،(سعد نيب خان/ االنتصار) حي في المسلمين لحرابة وكراً  الّدّجال جيش عناصر يتّخذه منزل على ناسفتين   عبوتين   تفجير .34

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 4 في وذلك بجروح، منهم عناصر ثالثة وإصابة واجهته لتدمير أدى

 منها دعد لتدمير أدى مما ،(سعد بني خان/ العسكري) بالحي الّدّجال جيش في عناصر أوكار على ناسفة عبوات أربع تفجير .33

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 4 في وذلك بجروح، آخرين اثنين وإصابة منهم ثالثة وهالك

 إصابةو وهالك لتدميرها أدى مما ،(سعد بني خان/ العنبكية) قرية في الصفوي للجيش" همر" عجلة على ناسفة عبوة تفجير .36

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 4 في وذلك فيها، من

 مفرزة بلق من عجلته على ناسفة عبوة بتفجير الصفوية الحكومة عمالء وأحد والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم عنصر استهداف .37

 ربيع/ 4 يف وذلك بجروح، وإصابته لتدميرها أدى مما ،(الوقف/ خنازير وأبو الجيزاني) قريتي بين الرابط الطريق على أمنية

 .للهجرة 3414/ اآلخر

 نالمؤمني بأّمهات والطعن المسلمين لحرابة مقّراً  الّدّجال جيش عناصر يتّخذها" حسينية" معبد على مفّخخة سيّارة تفجير .38

 من أجزاء لتدمير أدى مما ،(المقدادية/ قزلجة) قرية في نهاراً  جهاراً ( أجمعين عليهم تعالى هللا رضوان) الكرام والصحابة

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في وذلك منهم، العديد وإصابة وهالك المعبد

 نسأل رةمباش اإلصابة وكانت ،(الوقف/ صيدا أبو) قرية في قنص مفرزة قبل من الصفوية الشرطة في مجرم عنصر استهداف .39

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في وذلك والتسديد، النّكاية هللا

 ربيع/ 3 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(النّدى) منطقة في الصفوي للجيش راجلة دورية على ناسفة عبوة تفجير .22

 .للهجرة 3414/ اآلخر

 وذلك التسديد،و النّكاية هللا نسأل مباشرة اإلصابة وكانت هاون بقذيفتي( جلوالء/ الطبج) قرية في الصفوية للحكومة مقر قصف .23

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 3 في

 قضاء في يةأمن مفرزة قبل من عجلته على موّجهة ناسفة عبوة بتفجير الصفوية الحكومة في رائد برتبة مجرم ضابط استهداف .22

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك مصيره، من التأّكد يتسنَّ  ولم ،(سعد بني خان)

( 34) وإصابة وهالك لتدميرها أدى مما ،(بلدروز) مدينة قرب الّدّجال جيش في عناصر   تقل   عجلة على ناسفة عبوة تفجير .21

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك منهم،
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 من إصابةو لهالك أدى مما ،(وكنعان بلدروز) مدينتي بين الرابط الطريق على الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .24

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك فيها،

 تجّمع وعند ،(وكنعان بلدروز) مدينتي بين الرابط الطريق على الصفوي للجيش الجنود لنقل عجلة على ناسفة عبوة تفجير .23

 تخباراتاس ضابط وبينهم منهم عدد وإصابة لهالك أدى مما ثانية، ناسفة عبوة بتفجير استهدافهم تمَّ  الحادث مكان في قطعانهم

 . للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك مجرم،

 ليكونو حرابته على له نكاالً  بالكامل لتدميره أدى مما ،(كنعان) بناحية الّدّجال جيش في مجرم لعنصر منزل وتفجير تفخيخ .26

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 7 في وذلك المشركين، الروافض من لغيره عبرةً 

 فور،ال على لهالكه أدى مما ،(جلوالء) ناحية في أمنية مفرزة قبل من الصفوية الشرطة في مجرم عنصر وتصفية استهداف .27

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 8 في وذلك

 عنصراً ( 33) لهالك أدى مما والمتوّسطة، الخفيفة باألسلحة( العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوي الجيش سريّة اقتحام .28

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 32 في وذلك السريّة، مقر وإحراق اآلليات من عدد وتدمير بجروح آخر عدد وإصابة منهم

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 32 في وذلك ،(العظيم/ سطيح) قرية في الصفوي للجيش دورية على ناسفة عبوة تفجير .29

 لتدمير دىأ مما ،(العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوي الجيش عجالت على متعاقبة بصورة ناسفة عبوات أربع تفجير .12

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 32 في وذلك منهم، العديد وإصابة وهالك منها عدد وإعطاب

 إلصابة أدى امم مباشرة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوي الجيش سريّة قصف .13

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 32 في وذلك منهم، عناصر خمسة

 جروحب إلصابته أدى مما ،(العظيم -صليبي ألبو) منطقة في قنص مفرزة قبل من الصفوي الجيش في مجرم عنصر استهداف .12

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 32 في وذلك بليغة،

 منهم عنصر وهالك لتدميره أدى مما ،(بهرز) ناحية في لهم وكراً  الصفوية الشرطة في عناصر يتّخذه منزل وتفجير تفخيخ .11

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 32 في وذلك متفاوتة، بجروح آخرين ستّة وإصابة

 منهم، نعنصري وهالك لتدميرها أدى مما ،(المقدادية/ الجزيرة) منطقة في الصفوية للشرطة عجلة على ناسفة عبوة تفجير .14 .14

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 33 في وذلك

/ مندلي ردو) منطقة في أمنية مفرزة قبل من لهم ُزرعت ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش في لعناصر خبيث تجّمع استهداف .13

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 33 في وذلك متفاوتة، بجروحٍ  منهم أربعة إلصابة أدى مما ،(كنعان

 أدى مما ،(كنعان/ الخضراء) حي في الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو الخضراء حي مختار منزل وتفجير تفخيخ .16

 3414/ اآلخر ربيع/ 33 في وذلك المرتدين، من لغيره عبرةً  وليكون حرابته على له نكاالً  عجلته وتدمير بالكامل لتدميره

 .للهجرة

 أذناب نم وذنباً  الكفر رؤوس من خبيثاً  رأساً  مستهدفاً  المفّخخة بسيّارته( المهاجر بالل أبو) البطلُ  الشهادة   فرسان   أحدُ  انطلق   .17

ميري عمر) المجرم ديالى محافظ الصفوي، المشروع  وبةبعق) منطقة في المجرم لمنزل الوصول   له تعالى هللا فيّسر ،(الح 

ه، بها الجبانُ  أحاط   التي اإلسمنتية والُجُدر األمنية الحواجز كل   متخطّياً ( الجديدة  نقطة دعن المفّخخة سيّارت ه األسدُ  وفّجر   نفس 

 المنزل من جانب وتدمير األمنيين والحّراس الحماية عناصر معظم وإصابة لهالك أدى مما منزله، أمام بحمايته المكلّفة التفتيش

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 32 في ذلك وكان النّعيم، جنّات في االستشهاديَّ  أخانا هللا فتقبّل المجرم، نجاة هللا ويقّدر

 مما ،(بةبعقو/ خريسان) شارع في أمنية مفرزة قبل من ناسفة عبوة بتفجير والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم عنصر استهداف .18

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 32 في وذلك بليغة، بجروحٍ  إلصابته أدى

 قبل من ريتهدو على ناسفة عبوة بتفجير الصفوية" سوات" اإلرهاب مكافحة بقوات يسّمى فيما مجرم ضابط وتصفية استهداف .19

/ اآلخر ربيع/ 31 في وذلك بجروح، حمايته عناصر من اثنين وإصابة لهالكه أدى مما ،(بعقوبة) مدينة وسط أمنية مفرزة

 .للهجرة 3414

 أدى مام ،(بعقوبة/ المفرق) منطقة في الصفوية" سوات" اإلرهاب مكافحة بقوات يسّمى لما دورية على ناسفة عبوة تفجير .42

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 31 في وذلك فيها، من وإصابة وهالك عجلة لتدمير

 أمنية مفرزة لقب من منزله على ناسفة عبوة بتفجير الشركية للمواكب ومنظّم الصفوية" بدر" منظّمة في خبيث عنصر استهداف .43

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 31 في وذلك بجروح، وإصابته لتدميره أدى مما ،(بعقوية/ المهندسين) حي في

 ،(بعقوبة/ ريرالتح) حي في أمنية مفرزة قبل من عجلته على ناسفة عبوة بتفجير الصفوية التحرير شرطة مركز مدير استهداف .42

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 31 في وذلك مصيره، من التأّكد يتسنَّ  ولم لتدميرها أدى مما
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 لحادثا مكان في قطعانهم تجّمع وعند ،(الوقف/ المخيسة) قرية في قنص مفرزة قبل من الصفوية للشرطة دورية على الهجوم .41

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 34 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك أدى مما ناسفة، عبوة بتفجير استهدافهم تمَّ 

 منهم، عدد ابةوإص لهالك أدى مما ،(العظيم/ المطيبيجة) قرية في الصفوي للجيش دورية على ناسفتين   بعبوتين   مزدوج تفجير .44

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 33 في وذلك

 خرآ وإصابة منهم عنصر وهالك إلعطابها أدى مما ،(كنعان) ناحية في الصفوي للجيش عجلة على على ناسفة عبوة تفجير .43

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 36 في وذلك بجروح،

 في منيةأ مفرزة قبل من الخفيفة باألسلحة الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو( بربير مزهر خالد) المرتد استهداف .46

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 37 في وذلك بجروح، إلصابته أدى مما ،(الن دى/ سعادة) قرية

 وإصابة هالكل أدى مما ،(الوقف/ الحميد عبد) قرية في الصفوي للجيش تفتيش نقطة على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .47

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك منهم، عدد

 هللا نسأل قةودقي مباشرة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوي الجيش مقر قصف .48

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك والتسديد، النّكاية

 والتسديد، نّكايةال هللا نسأل مباشرة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( العظيم/ سطيح) قرية في الصفوي الجيش مقر قصف .49

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 38 في وذلك ،(العظيم/ المطيبيجة) قرية في الصفوي للجيش دورية على ناسفة عبوة تفجير .32

 في منيةأ مفرزة قبل من كاتمة بأسلحة العار صحوات قياديي أحد( المطيري جاسم عبد غالب) المجرم المرتدّ  وتصفية استهداف .33

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(بهرز) ناحية

 عدد طابوإع لتدمير أدى مما ،(العظيم/ المطيبيجة) قرية في ناسفة عبوات خمس بتفجير الصفوي للجيش دوريات استهداف .32

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك منهم، العديد وإصابة وهالك عجالتهم من

 منطقة في ةأمني مفرزة قبل من دوريته على موّجهة ناسفة عبوة بتفجير الصفوي الجيش في رائد برتبة مجرم ضابط استهداف .31

/ 39 يف وذلك منهم، آخرين   ثالثة وهالك متفاوتة بجروحٍ  حمايته عناصر من وسبعة إلصابته أدى مما ،(العظيم/ صليبي ألبو)

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع

 وإصابة هممن عناصر ثالثة لهالك أدى مما ،(العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .34

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك بجروح، آخرين أربعة

 وإصابة هالكو لتدميرها أدى مما ،(العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوية والشرطة للجيش عجلتين على ناسفة عبوة تفجير .33

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك فيها، من

 على ناسفة بوةع تفجير أعقبها لتدميره، أدى مما ،(العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوي الجيش جسور أحد وتفجير تفخيخ .36

/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك فيها، كان من وهالك بالكامل لتدميرها أدى مما المكان، نفس في الصفوي للجيش" همر" عجلة

 .للهجرة 3414

/ يداص أبو) قرية في الشركية طقوسهم وممارسة المسلمين لحرابة وكراً  الّدّجال جيش عناصر يتّخذه منزل وتفجير تفخيخ .37

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك بجروٍح، فيه من وإصابة لتدميره أدى مما ،(الوقف

 مما ،(بانشهر/ سنسل) قرية في أمنية مفرزة قبل من ناسفة عبوة بتفجير العار وصحوات الصفوي للجيش اجتماع استهداف .38

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 39 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك أدى

 أدى مما ،(الوقف/ الصغيرة زاغنية) قرية في أمنية مفرزة قبل من الخفيفة باألسلحة الّدجال جيش في مجرم عنصر استهداف .39

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 22 في وذلك بليغة، بجروحٍ  إلصابته

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 22 في وذلك ،(العظيم/ المطيبيجة) قرية في الصفوي للجيش دورية على ناسفة عبوة تفجير .62

 ،(بعقوبة /الرازي كاطون) منطقة في الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو الكاطون منطقة مختار منزل وتفجير تفخيخ .63

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 22 في وذلك المرتدين، من لغيره عبرةً  وليكون   حرابته على له نكاالً  لتدميره أدى مما

 مما ،(عدس بني خان/ االنتصار) حي في الصفوية والشرطة الّدجال جيش في لعناصر خبيث تجّمع على مفّخخة سيّارة تفجير .62

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 21 في وذلك منهم، عنصراً ( 13) وإصابة لهالك أدى

ي ن   وتصفية استهداف .61 ين   المرتدَّ  على سفةنا عبوة بتفجير العار صحوات في قياديان   وهما( عبد وطه هاشم) الشقيقين   المجرم 

 . للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 21 في وذلك الفور، على وهالكهما لتدميرها أدى مما ،(العظيم/ عواد ألبو) قرية في عجلتهما

 وح،بجر منهم عنصر إلصابة أدى مما ،(الوقف/ كرمة أبو) قرية في الصفوي للجيش دورية على الخفيفة باألسلحة الهجوم .64

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 21 في وذلك
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 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 24 في وذلك ،(العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوي للجيش دورية على ناسفة عبوة تفجير .63

 ،(بهرز بزايز /العصاملة) قرية في أمنية مفرزة قبل من عليه ناسفة عبوة بتفجير والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم قيادي استهداف .66

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 24 في وذلك وفاقا، جزاءً  ويديه ساقيه وبتر بليغة بجروحٍ  إلصابته أدى مما

 مفرزة قبل من ةالراجل دوريته على موّجهة ناسفة عبوة بتفجير الصفوي الجيش في نقيب برتبة مجرم ضابط وتصفية استهداف .67

 . للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك حمايته، عناصر من واثنين لهالكه أدى مما ،(كنعان) ناحية في أمنية

زة محمد) الرافضي المرتد استهداف .68 و   دوريته على ناسفة عبوة بتفجير الصفوي الجيش استخبارات في مجرم ضابط وهو( ح 

 مايتهح عناصر من سبعة وإصابة يده وبتر بليغة بجروح إلصابته أدى مما ،(كنعان) ناحية في أمنية مفرزة قبل من الراجلة

 . للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك متفاوتة، بجروحٍ 

 ويقدر ،(الوقف/ الكبة) قرية في أمنية مفرزة قبل من منزله على ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش في مجرم عنصر استهداف .69

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 23 في وذلك نجاته، هللا

 أمنية فرزةم قبل من الخفيفة باألسلحة والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم قيادي وهو( العليوي فهد محمد) المرتد وتصفية استهداف .72

/ اآلخر ربيع/ 26 في وذلك بجروح، برفقته كانا صفوي وشرطي صحوة عنصر وإصابة لهالكه أدى مما ،(الن دى) منطقة في

 .للهجرة 3414

 في منيةأ مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير ديالى محافظة في الصفوي" الدعوة" حزب مكتب مسؤول استهداف .73

/ اآلخر ربيع/ 26 في وذلك أبيه، درب على سار الذي نجله وهالك بجروح وإصابته لتدميرها أدى مما ،(بعقوبة/ بهرز) ناحية

 .للهجرة 3414

/ زهرة) ةقري في أمنية مفرزة قبل من عليهم ناسفة عبوة بتفجير الخمرة احتسائهم أثناء الّدّجال جيش مجرمي من عدد استهداف .72

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 26 في وذلك بليغة، بجروحٍ  منهم ثالثة إلصابة أدى مما ،(الوقف

 في منيةأ مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير ديالى محافظة في الصفوي" الدعوة" حزب مكتب مسؤول استهداف .71

/ اآلخر ربيع/ 26 في وذلك أبيه، درب على سار الذي نجله وهالك بجروح وإصابته لتدميرها أدى مما ،(بعقوبة/ بهرز) ناحية

 .للهجرة 3414

 حرابتهم لىع لهم نكاالً  ،(الوقف/ الصغيرة صيدا أبو) قرية في لهم وكراً  الّدّجال جيش في عناصر يتّخذه منزل وتفجير تفخيخ .74

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 26 في وذلك المشركين، الروافض من لغيرهم عبرةً  وليكونوا

 في أمنية ةمفرز قبل من يدوية ورّمانة كاتمة بأسلحة الكاطون منطقة في الصفوية الليلية الحراسات مسؤول وتصفية استهداف .73

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 27 في وذلك أشالئه، وتناثر لهالكه أدى مما ،(بعقوبة/ الرازي كاطون) منطقة

 باشرةم اإلصابة وكانت ،(جلوالء/ الطبج-الجاقات) قرية في قنص مفرزة قبل من الصفوي للجيش مراقبة برج على الهجوم .76

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 27 في وذلك والتسديد، النّكاية هللا نسأل

 أدى مما ،(بعقوبة/ الملح جرف) منطقة في عليهم وتفجيره بتفخيخه لهم وكراً  الّدّجال جيش في عناصر يتّخذه منزل استهداف .77

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 27 في وذلك متفاوتة، بجروح منهم أربعة وإصابة لتدميره

 حرابته لىع له نكاالً  منه جزء لتدمير أدى مما ،(الطنيرة) منطقة في والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم عنصر منزل وتفجير تفخيخ .78

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك المرتدين، من لغيره عبرةً  وليكون

 أدى مما ،(المقدادية/ حنبس) قرية في الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو حنبس منطقة مختار منزل وتفجير تفخيخ .79

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك المرتدين، من لغيره عبرةً  وليكون حرابته على له نكاالً  لتدميره

 بني خان) قضاء في أمنية مفرزة قبل من عجلته على ناسفة عبوة بتفجير الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر استهداف .82

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك بجروٍح، وإصابته إلعطابها أدى مما ،(سعد

 مما ،(عدس بني خان) قضاء في أمنية مفرزة قبل من عليه ناسفة عبوة بتفجير والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم قيادي استهداف .83

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك بجروٍح، إلصابته أدى

 وإصابة منهم عنصر وهالك لتدميرها أدى مما ،(العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوية للشرطة عجلة على ناسفة عبوة تفجير .82

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك بجروح، آخر

 من ابةوإص وهالك لتدميرها أدى مما ،(بهرز بزايز/ العبّارة) قرية في الصفوي للجيش" همر" عجلة على ناسفة عبوة تفجير .81

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك فيها،

 عنصرين   هالكو لتدميرها أدى مما ،(العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوية االتحادية للشرطة عجلة على ناسفة عبوة تفجير .84

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك منهم،
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 في وذلك نهم،م عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(العظيم/ بكر ألبو) قرية في الصفوي للجيش دورية على ناسفتين عبوتين تفجير .83

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28

 من بةوإصا وهالك لتدميرها أدى مما ،(بهرز بزايز/ العبّارة) قرية في الصفوي للجيش" همر" عجلة على ناسفة عبوة تفجير .86

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 28 في وذلك فيها،

 أدى مما ،(زبهر بزايز/ العصاملة) قرية في والنّفاق الرّدة لصحوة تفتيش نقطتي على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .87

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 29 في وذلك المنطقة، بتفتيش المجاهدون فتعقّبهم اآلخرين وفرار منهم عناصر ثالثة لهالك

 هالكو بالكامل" همر" عجلة لتدمير أدى مما ،(المقدادية/ ظاهر عرب) قرية في الصفوي للجيش دورية على ناسفة عبوة تفجير .88

 لمنطقة،ا في الصفوية الحكومة عمالء ألحد وكر على الخفيفة باألسلحة الهجوم أعقبها الدورية، ضابط بينهم فيها كان من كل

/ اآلخر ربيع/ 29 في وذلك بأعدائه، مكره على هلل فالحمدُ  ومساعديه، العميل باعتقال الصفوي الجيش دورية قامت إثرها وعلى

 .للهجرة 3414

 من فويالص للجيش استخباري مصدر أحدهما والنّفاق الرّدة صحوة في مجرمين   عنصرين   تقل   عجلة على ناسفة عبوة تفجير .89

 فالحمدُ  باعتقالهما، الصفوي الجيش قام إثرها وعلى بجروٍح، إلصابتهما أدى مما ،(المقدادية/ حنبس) قرية في أمنية مفرزة قبل

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 29 في وذلك بينهم، أعدائه بأس   جعل   الذي هلل

 من ةوإصاب وهالك لتدميرها أدى مما ،(العظيم/ المالحمة) قرية في الصفوي للجيش" ألغام كاسحة" على ناسفة عبوة تفجير .92

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 29 في وذلك فيها،

 أدى مما ،(زبهر بزايز/ العصاملة) قرية في والنّفاق الرّدة لصحوة تفتيش نقطتي على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .93

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 29 في وذلك المنطقة، بتفتيش المجاهدون فتعقّبهم اآلخرين وفرار منهم عناصر ثالثة لهالك

 نّكايةال هللا نسأل مباشرة اإلصابة وكانت موّجه بصاروخ( الوقف/ الكبة) قرية في الّدّجال جيش لعناصر خبيث وكر قصف .92

 .للهجرة 3414/ اآلخر ربيع/ 12 في وذلك والتسديد،

 
 للهجرة 4141جمادى األولى 

استهداف المرتّد )عباس الحسوني( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي ومسؤول شبكة تجسس خبيثة؛ بتفجير عبوة ناسفة  .3

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك ،مفرزة أمنية في ناحية )كنعان(، مما أدى إلصابته بجروح عليه من قبل

ناحية  فياقتحمت  وكره  أمنية مفرزة قبل من المرتّد المدعو )حجي خليل( القيادي المجرم في صحوات العار وتصفية استهداف .2

 3414/ جمادى األولى/ 2 في وذلكونفّذت  حكم  هللا  فيه وفي ثالثة من عناصر الصحوة المرافقين له وغنم أسلحتهم،  ،()الوجيهية

 .للهجرة

ر ستّة عناص هالكل أدى مماالهجوم بالّرّمان اليدوي على ثالث دوريات لشرطة الطوارئ الصفوية في حي )المفرق/ بعقوبة(،  .1

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 1 في وذلك ،منهم وإصابة عدد غير محدد بجروح

 ،(ان بني سعدقضاء )خ في أمنية مفرزة قبل من عميل مجرم للحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته وتصفية استهداف .4

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 4 في وذلك ،على الفور هالكهتدميرها ول أدى مما

تفخيخ وتفجير معبد "حسينية" يتّخذها جيش الّدجال مقّراً لحرابة المسلمين والطعن بصحابة النبّي )صلوات هللا عليه( في منطقة  .3

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 4 في وذلك)سوق شهربان/ المقدادية(، مما أدى لتدميره بشكل شبه كامل، 

لمتوسطة في منطقة )ألبو طّراز/ العظيم(، مما أدى إلحراق ثالثة عجالت "همر" اقتحام ثكنة للجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة وا .6

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك ،وإعطاب "كاسحة ألغام" وهالك عنصر منهم وفرار اآلخرين  ال يلوون على شيء

تفجير عبوتين  ناسفتين  نوع "ضغط" على دوريتين  للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى لتدمير عجلتي  .7

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك"همر" وهالك من كان فيهما، 

ان فيهما، ر عجلتي "همر" وهالك من كتفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتين  للجيش الصفوي في ناحية )العظيم(، مما أدى لتدمي .8

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك

 ، مما أدى لهالك وإصابة عدد(العظيم/ ألبو صليبي) منطقة فيللجيش الصفوي  موّجهة على دورية راجلة ناسفة عبوة تفجير .9

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك ،منهم

ة ، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك وإصاب(العظيم/ ألبو صليبي) منطقة فيللجيش الصفوي  على عجلة ناسفة عبوة تفجير .32

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك ،عناصرها الثمانية
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استهداف وتصفية مجموعة عناصر مجرمة في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلة تقلّهم من قبل مفرزة أمنية في  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلكصليبي/ العظيم(، مما أدى لتدميرها وهالكهم جميعاً، منطقة )ألبو 

في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( المعروفة بسرية )عامر( برشقة من قنابر الهاون مما أدى  الصفوي لجيشمقر سرية ا قصف .32

 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك ،محدد منهم لتدمير وإطاب عدد كبير من عجالتهم "الهمر" وهالك وإصابة عدد غير

 .للهجرة

أل هللا  نس مباشرة اإلصابة وكانتفي منطقة )مطيبيجة/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون  الصفوي لجيشمقر سرية ا قصف .31

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك ،النّكاية والتّسديد

دورية للجيش الصفوي في منطقة )ألبو طّراز/ العظيم(، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على  .34

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك ،الخسائر

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )جسر الناحية/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة  .33

 .للهجرة 3414/ ادى األولىجم/ 3 في وذلك ،عدد منهم

 صابةاإل وكانتاستهداف عنصرين  مجرمين  في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(،  .36

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك ،نسأل هللا  النّكاية والتّسديد مباشرة

 ،منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى إلصابته بجروح استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في .37

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3 في وذلك

وا مّمن سام الكفر رؤوس من خبيثاً  رأساً  مستهدفاً  بحزامه النّاسف( المهاجر أبو محمد) البطلُ فارس  من فرسان  الشهادة   انطلق   .38

المقّدم كاظم عبد هللا برغش التميمي( مدير مركز شرطة قضاء بلدروز، فظفر األسُد المجرم  الّرافضيَّ ) ،أهلَّ السنّة سوء  العذاب

غم كل  اإلجراءات  األمنية  المشّددة  التي   بها بانُ الج أحاط  بفريسته عند مرآب  بلدروز الرئيسي وهو محاطاً بحّراسه  وزبانيّته، ور 

ه ه النّاسف  وسط  جمعهم ليحيلهم أشالًء متناثرة، فأهلك  هللاُ المجرم  وأربعةً  تعالى هللا يّسر نفس  للبطل  االنغماس  فيهم وتفجير  حزام 

( منهم بجروٍح معظمها بليغة ومن بين المصابين  ضابطين  33من عناصر حمايته وبينهم ضابط برتبة مالزم أّول وأُصيب  )

ل ع   ن  بقي  من الضبّاط  على قيد الحياة  ُرت ب هم وفّروا مذعورين  بعد أن خلع الّرعُب قلوب هم،  أحدهما برتبة نقيب، وعلى إثر ها خ  م 

ه المجاهدين  وأخزى عبيده المرتّدين، و / 6 ك في ، وكان ذلالنّعيم جنّات   في االستشهاديَّ  أخانا هللاُ  تقبّلفالحمُد هلل الذي وفّق عباد 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

 مفرزة قبل نم ضابطين  مجرمين  برتبي رائد ونقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريتهما وتصفية فاستهدا .39

 3414/ جمادى األولى/ 6 في وذلكفي قرية )أبو صيدا/ الوقف(، مما أدى لهالكهما وإصابة ضابط وجندي بجروح،  أمنية

 .للهجرة

ن  لعناصر  في جيش الّدّجال في قرية )أبو صيدا/ الوقف(، مما أدى لهالك أربعة تفجير عبوتين  ناسفتين  على تجّمعين  خبيثي .22

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 6 في وذلكعناصر منهم، 

/ جمادى األولى/ 6 في وذلك ،(العظيم/ صليبي ألبو) منطقة فيللجيش الصفوي  عجلة علىنوع "ضغط"  ناسفة عبوة تفجير .23

 .للهجرة 3414

 مما ،(ةبعقوب/ المفرق) حي في أمنية مفرزة قبل من كاتمة بأسلحة عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق وتصفية استهداف .22

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7 في وذلك ،على الفور لهالكه أدى

جزاء كبيرة أ لتدمير أدى مما ،(لعنصرين  مجرمين  في صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )حنبس/ المقدادية ين  منزل وتفجير تفخيخ .21

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7 في وذلك المرتدين، من مالغيره عبرةً  اوليكون ماحرابته على ماله نكاالً  منهما

)أبو  الطريق الرابط بين منطقتي في أمنية مفرزة قبل من باألسلحة الخفيفة قيادي مجرم في جيش الّدّجال وتصفية استهداف .24

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 8 في وذلك ،على الفور لهالكه أدى مما ،(صيدا والجيزاني/ الوقف

 أدى مما ،(قرية )أبو سباع/ الوقف في أمنية مفرزة قبل من باألسلحة الخفيفة قيادي مجرم في جيش الّدّجال وتصفية استهداف .23

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 8 في وذلك ،على الفور لهالكه

مما أدى  ودقيقة مباشرة اإلصابة وكانتفي منطقة )مطيبيجة/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون  الصفوي لجيشثكنة ل قصف .26

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 8 في وذلك ،لهروب جميع أفراد الثكنة وإخالئها

 مفرزة لقب من كاتمة بأسلحة المرتّد المجرم )سعد عبد عليوي الخشالي( القيادي في صحوة الرّدة والنّفاق وتصفية استهداف .27

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 9 في وذلك ،على الفور لهالكه أدى مما ،(القادسية/ بهرز) حي في أمنية

 أمنية مفرزة لقب منمسؤول استخبارات المغاوير الصفوية المرتّد المجرم )النّقيب صادق( باألسلحة الخفيفة  وتصفية استهداف .28

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 9 في وذلك ،على الفور لهالكه أدى مما ،(العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في
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 عدد إصابةو لهالك أدى مما ،(العظيم/ صليبي ألبو) منطقة في الصفوي للجيش دورية على ناسفتين   بعبوتين   مزدوج تفجير .29

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 9 في وذلك منهم،

/ 9 في وذلك ،إلعطابها وإصابة من فيها بجروح أدى مما ،(حمرين) منطقة في الصفوية للشرطة عجلة على ناسفة عبوة تفجير .12

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

 ،إلعطابها وإصابة من فيها بجروح أدى مما ،(العنافصة/ بعقوبة) منطقة في للجيش الصفوي عجلة على ناسفة عبوة تفجير .13

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 9 في وذلك

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 9 في وذلك ،(جرف الملح/ بعقوبة) منطقة في للجيش الصفوي عجلة على ناسفة عبوة تفجير .12

/ جمادى األولى/ 9 في وذلكدورية لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية في شارع )العالوي/ بعقوبة(،  على ناسفة عبوة تفجير .11

 .للهجرة 3414

، مما أدى لتدميرها وهالك من كان (العظيم/ ألبو صليبي) منطقة في للجيش الصفوي على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .14

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 32 في وذلك ،فيها

، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل من (العظيم/ المطار) منطقة فيللجيش الصفوي  على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .13

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 32 في وذلك ،كان فيها

جمادى / 32 في وذلك ، مما أدى لتدميرها بالكامل،(العظيم/ ألبو صليبي) منطقة فيتفخيخ وتفجير قنطرة للجيش الصفوي  .16

 .للهجرة 3414/ األولى

 في وذلك ،عند جسر منطقة )مطيبيجة/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّكاية والتّسديد الصفوي لجيشثكنة ل قصف .17

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 32

في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( المعروفة بسرية )عامر( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة  الصفوي لجيشمقر سرية ا قصف .18

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 32 في وذلك ،مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد

فوي عند جسر منطقة )مطيبيجة/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير الهجوم باألسلحة المتوسطة على ثكنة للجيش الص .19

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 32 في وذلك ،محدد منهم

ر لتدمي مماالهجوم بالّرّمان اليدوي على دورية لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية في تقاطع )الطرق والجسور/ المفرق(،  .42

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 33 في وذلك ،وبينهم ضابط الدورية إحدى عجالت الدورية وهالك من فيها

، أحدهم ضابط استخبارات برتبة مقّدم واآلخر ضابط في  .43 في كميٍن يّسر هللا أسبابه؛ تمَّ استهداف وتصفية ثالثة ضبّاط مجرمين 

وية من عناصر الشرطة الصفمليشيا "سوات" والثالث ضابط في الداخلية الصفوية، وتصفية تسعة من عناصر حماياتهم و

( آخرين  بجروحٍ متفاوتة، وذلك بتفجير عبوتين  ناسفتين  في حي )المفرق/ بعقوية(، حيث تمَّ استهداف مركز شرطة 22وإصابة )

الوحدة الصفوية بتفجير العبوة الناسفة األولى، وعند مجيء قوات اإلمداد وتجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ تفجير العبوة 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 32وذلك في لثانية الرئيسية عليهم، فلله الحمُد على تسديده وتوفيقه، ا

 ،الستّة عناصر لهالك أدى مما ،(الوقف/ المخيسة) قرية في الصفوي للجيش ثكنة على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .42

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 32وذلك في 

/ 31 في كوذل ،نسأل هللا  النّكاية والتّسديد الهاون قنابر من برشقة( العظيم/ سطيح) منطقة في الصفوي لجيشثكنة ل قصف .41

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

ر مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، أعقبها تفجي(، قرية )أبو صيدا/ الوقففي تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية  .44

/ 31 يف وذلكممّوهة في نفس المكان على خبير متفجرات حاول تفكيكها، مما أدى إلصابته بجروح بليغة،  عبوة ناسفة أخرى

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

 لهالك أدى امم ،(العكيدات/ المقدادية) قرية في نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .43

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 31وذلك في  ،ثالثة آخرين  بجروح بليغةعنصر منهم وإصابة 

 أدى امم ،(الحي )العصري/ المقدادية فيُزرعت  لهم أمام وكر لجيش الّدّجال  الصفوي للجيش دورية على ناسفة عبوة تفجير .46

 3414/ جمادى األولى/ 33ي وذلك ف ،إلصابة خمسة من عناصر الدورية واثنين من عناصر جيش الّدّجال بجروٍح متفاوتة

 .للهجرة

 عبرةً  وليكون حرابته على له نكاالً  ،(جلوالء) ناحيةيتّخذهُ بيتاً للّدعارة في  الّدّجال جيش في مجرم لعنصر منزل وتفجير تفخيخ .47

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 33وذلك في  المشركين، الروافض من لغيره
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شيا ومصدر استخباري لملي )فائق غني خميس( وهو قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاقالمرتّد الّرافضي  وتصفية استهداف .48

 وذلك ،(ةقرية )الحكيم/ الساد فياقتحمت  منزله ونفّذت  حكم  هللا  فيه وهو نائم في فراشه  أمنية مفرزة قبل من"سوات" الصفوية 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 33 في

الُء  .49 (، وهم مّمن يوالون  قرية )الكبة/ الوقفمن مناطق المسلمين في من آل )فلي ح نصي ف( عائالت رافضية خبيثة  ثالثج 

م وليكونوا عبرةً لغيره ، نكاالً لهم على حرابتهممجرمي جيش الّدجال ويؤونطواغيت  النجف وقُم ويجاهرون بطقوسهم الوثنية 

 .للهجرة 3414/ ألولىجمادى ا/ 36 في وذلكالمشركين، من الروافض 

آمر فوج الطوارئ الصفوية الخامس/ السرية األولى المجرم الّرائد )أحمد القيسي( وتصفية عشرة من عناصر  وتصفية استهداف .32

حمايته بينهم ضابط برتبة مالزم أّول ورئيس عرفاء وتصفية مصدر استخباري مجرم مرافق لهم وإصابة سبعة عناصر آخرين  

/ 37 في ذلكوفي قرية )بلّور/ المقدادية(،  أمنية مفرزة قبل من ذلك بتفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتهمبجروٍح متفاوتة، و

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

 أمنية مفرزة بلق من بتفجير عبوة ناسفة على دوريته ضابط مجرم برتبة رائد في مغاوير الشرطة الصفوية وتصفية استهداف .33

جمادى / 37 في وذلك ،وثالثة من عناصر حمايته وإصابة أربعة آخرين  بجروح لهالكه أدى مما، (العظيم/ المطار) منطقة في

 .للهجرة 3414/ األولى

سأل ن مباشرة اإلصابة وكانت، (العظيم/ سطيح) منطقة فيعنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص  استهداف .32

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 37 في وذلك ،هللا  النّكاية والتّسديد

، مما أدى إلعطابها وإصابة ثالثة (العظيم/ المطار) منطقة فيللجيش الصفوي  على "كاسحة ألغام" ناسفة عبوة تفجير    .31

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 37 في وذلكعناصر منهم بجروح، 

 نطقةم في دوريته من قبل مفرزة أمنية على ناسفة عبوة تفجيرضابط مجرم في الجيش الصفوي ب وتصفية استهداف   .34

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 38 في وذلك، مما أدى لتدميرها وهالكه واثنين من عناصر حمايته، (العظيم/ الصندوقية)

نسأل  مباشرة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( الّزور/ المقدادية) منطقة في الصفوي لجيشمقر الفوج األول ل قصف .33

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22 في وذلك ،هللا  النّكاية والتّسديد

/ 23 في ذلكو ،نسأل هللا  النّكاية والتّسديد الهاون قنابر من برشقة( العظيم/ مطيبيجة) منطقة في الصفوي لجيشمقر ل قصف .36

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

 يف عليوي وحسن سلمان( وهما قياديان بارزان في حزب "الدعوة" الصفويتفخيخ وتفجير منزل ي المرتّدين  الّرافضيّين  )ماجد  .37

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 23 في وذلك ،لتدمير أجزاء منهما وإحراق عجلتيهما أدى مما ،(قضاء )بلدروز

 في لكوذ ،منهم لهالك وإصابة عدد مما ،(قضاء )بلدروز فيتفجير عبوة ناسفة على دورية لفوج طوارئ الشرطة الصفوية     .38

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 23

 ،(اء )بلدروزقض فيتفجير عبوة ناسفة على إحدى مفارز الحّراس األمنيين المكلّفين بحماية المعابد الشركية "الحسينيات"     .39

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 23 في وذلك ،لهالك وإصابة عدد منهم أدى مما

تدميرها بالكامل، ، مما أدى ل(العظيم/ ألبو صليبي) منطقة فيتفخيخ وتفجير بناية قيد اإلنشاء ُمعدَّة لتكون مقّراً للجيش الصفوي  .62

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22 في وذلك

لتحقيق معه، يه بعد ا، وتنفيذ حكم هللا ف(العظيم/ الحاوي) منطقة فيأسر عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية  .63

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 21 في وذلك

ي الشارع الّرابط بين منطقت في أمنية مفرزة قبل من كاتمة بأسلحة عنصر مجرم في الشرطة الصفوية وتصفية استهداف .62

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 21 في وذلك ،على الفور لهالكه أدى مما ،(بعقوبة/ )خرنابات والّسادة

المرتّد الّرافضي )محمد عبد حسين عباس( وهو عنصر مجرم في جيش الّدّجال ومصدر استخباري للجيش  وتصفية استهداف .61

/ 24 في وذلك ،على الفور لهالكه أدى مما ،(بعقوبة/ منطقة )كاطون الّرحمة في أمنية مفرزة قبل من كاتمة بأسلحة الصفوي

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

 مفرزة قبل من كاتمة بأسلحة المرتّد )محمد شجاع( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة الصفوية وتصفية استهداف .64

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 24 في وذلك ،على الفور لهالكه أدى مما ،(بعقوبة/ منطقة )المفرق في أمنية

ه النّاسف  مستهدفاً اجتماعاً خبيثاً لقادة  وأعضاء  قائمة )عازمون على  .63 انطلق  أسد  أنصاري  من أسود  الدولة  اإلسالمية  بحزام 

البناء( العلمانية التابعة إلئتالف الطاغوت الصفوي )نوري المالكي( والتي يترأسها الّرافضي )مرتضى الخزرجي(، وقد تجّمعوا 

هم في خيمتهم في شار ع )خريسان/ بعقوبة( ضمن حملتهم االنتخابية لتضليل الناس في والية ديالى المسلمة، فاقتحم  البطُل اجتماع 

ه النّاسف  وسط  جمعهم،  وهجم  عليهم بالّرمان اليدوي ليُدخل هم في حالٍة من الهلع  والتخبّط، ثمَّ انغمس فيهم وكبّر وفّجر حزام 
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( آخرون  بجروٍح متفاوتة، فالحمُد الذي الذي استأصل  شأفت هم 62( من ُعتاتهم وأُصيب  )23ن  )فأهلك  هللاُ على يديه الطاهرتي

هم وتقبّل  هللاُ أخانا المسّدد في عداد الشهداء،   .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 23 في ذلككان ووأطفأ  نار 

نّكاية نسأل هللا  ال مباشرة اإلصابة وكانت، (والءناحية )جل فيالهجوم على دورية راجلة للجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص  .66

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 27 في وذلك ،والتّسديد

لنّكاية نسأل هللا  ا مباشرة اإلصابة وكانت بقذيفة هاونجلوالء(  الطبج/-)الطنيرة منطقة في الصفوي لجيشمقر فوج ا قصف .67

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 27 في وذلك ،والتّسديد

 أدى مما ،(ثالثة محال تجارية لعناصر مجرمة في مليشيا "األسايش" الكردية العلمانية في ناحية )قرة تبة وتفجير تفخيخ .68

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 29 في وذلك المرتدين، من ملغيره عبرةً  واوليكون محرابته على مله نكاالً  هالتدمير

 
 للهجرة 4141جمادى اآلخرة 

وكر خبيث لعناصر في جيش الّدّجال في قرية )الكبة/ الوقف( بصاروخ موّجه وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  قصف .3

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في والتّسديد، 

تفجير عبوة ناسفة على تجّمع خبيث لعناصر في جيش الّدّجال في منطقة )أبو خريبيش/ الوجيهية(، مما أدى لهالك ستّة عناصر  .2

منهم، وعند مجيء قّوات اإلمداد من الشرطة الصفوية لنجدة إخوانهم المرتّدين تم استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 1وذلك في وإصابة عدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة حراسة للشرطة الصفوية في منطقة )إمام ويس(، مما أدى إلحراق النّقطة بعد  .1

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 1وذلك في فرار عناصرها، 

، ي ناحية )كنعان(، مما أدى إلعطابها ويقّدر هللا نجاتهاستهداف آمر فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته ف .4

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 1وذلك في 

؛ استوقفت  دورية  للشرطة الصفوية اثنين  من جنود الدولة اإلسالمية بالقرب من  .3 في حادٍث أظهر  عناية  هللا  لعباده المجاهدين 

عليهما ومحاولة اعتقالهما انقضَّ أحُد األسدين  على عناصر الدورية واشتبك  معهم منطقة )الباوية( الّرافضية، وبعد التعّرف 

/ جمادى اآلخرة/ 4وذلك في  باأليدي وانتزع سالح  أحدهم فقتل  عنصراً وأصاب آخراً بجروٍح بليغة وانسحب  البطالن  بسالم،

 .للهجرة 3414

رتبة نقيب في الجيش الصفوي في منطقة )الهارونية/ المقدادية(، قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة ناسفة في عجلة ضابط مجرم ب .6

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4وذلك في ويقّدر هللا نجاته، 

قامت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة "ضغط" في طريق مخّصص لجيش الّدّجال في قرية )أبو كرمة/ الوقف(، مما أدى  .7

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4وذلك في لتّسديد، النفجارها عليهم نسأل هللا النّكاية وا

 منهم، ديعدلا وإصابة لهالك أدى ممافي قرية )أبو كرمة/ الوقف(،  الصفوي للجيش دورية على ناسفتين   بعبوتين   مزدوج تفجير .8

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4وذلك في 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في قرية )بروانة الصغيرة/  .9

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في المقدادية(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وإحراق عدد من أوكارهم، 

مما أدى لتدمير أجزاء منه نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  ،للجيش الصفويمصدر استخباري مجرم  منزل تفخيخ وتفجير .32

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكلغيره من المرتدين، 

قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في قرية )أبو كرمة/ الوقف( برشقة من قنابر الهاون وكانت  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في شرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، اإلصابة مبا

استهداف وتصفية المرتّد المجرم العقيد )حامد شهاب هوبي الدايني( بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في  .32

 .للهجرة 3414/ اآلخرةجمادى / 3وذلك في ناحية )بهرز(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في شؤون الداخلية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية  .31

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في في الحي )العصري/ المقدادية(، مما أدى لهالكه على الفور، 

لجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته الّراجلة من قبل مفرزة أمنية في منطقة استهداف ضابط مجرم برتبة عقيد في ا .34

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في )الشركة/ كنعان(، مما أدى إلصابته وعدد من عناصر حمايته بجروٍح متفاوتة، 
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 أدى مام في قضاء )خان بني سعد(، يةأمن مفرزة قبل من كاتمة بأسلحة عنصر مجرم في الجيش الصفوي وتصفية استهداف .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3 في وذلك ،على الفور لهالكه

استهداف المرتّد الّرافضي )إسماعيل عبّود كعود( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من  .36

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في قبل مفرزة أمنية في ناحية )كنعان(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة وبتر ساقه، 

ني سعد(، في قضاء )خان ب أمنية مفرزة قبل مننّفاق بتفجير عبوة ناسفة على عجلته عنصر مجرم في صحوة الرّدة وال استهداف .37

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في مما أدى لتدميرها وإصابته بجروح، 

)خان بني  في قضاء أمنية مفرزة قبل منمصدر استخباري مجرم للحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته  استهداف .38

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في (، مما أدى لتدميرها ويُرّجح هالكه، سعد

ما في قضاء )خان بني سعد(، م أمنية مفرزة قبل منعنصر مجرم في جيش الّدجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته  استهداف .39

 .للهجرة 3414/ اآلخرةجمادى / 3وذلك في أدى لتدميرها وإصابته وعنصر آخر كان برفقته بجروٍح بليغة، 

الُء  .22 ف وقُم جوهم مّمن يوالون  طواغيت  النّ في منطقة )شمسيات/ كنعان(، من مناطق المسلمين  ين  خبيث تين  رافضيّ  عائلتين  ج 

جمادى / 3وذلك في  ،نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض المشركين، بطقوسهم الوثنية ويجاهرون  

 .للهجرة 3414/ اآلخرة

تفجير عبوة ناسفة على وكٍر خبيثٍ لجيش الّدّجال في منطقة )الحي الصناعي/ بعقوية(، مما أدى لتدميره وهالك عنصرين  منهم،  .23

 . للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في 

وٍح إصابة عنصر منهم بجرتفجير عبوة ناسفة على وكٍر خبيٍث لجيش الّدّجال في حي )المعلّمين/ بعقوية(، مما أدى لتدميره و .22

 . للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في بليغة وبتر ساقه، 

تفجير عبوة ناسفة على وكٍر خبيٍث لجيش الّدّجال في منطقة )كاطون الّرازي/ بعقوية(، مما أدى لتدميره وإحراق عجلة لهم  .21

 . للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في وإصابة عدد منهم بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على وكٍر خبيٍث لجيش الّدّجال في حي )المهندسين/ بعقوية(، مما أدى لتدميره وإصابة عدد منهم بجروح،  .24

 . للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في 

وذلك  ،هافيوإصابة من كان  هالكل أدى ممالجيش الّدّجال في قرية )عبد الجبار/ خان بني سعد(،  عجلة على عبوة ناسفة تفجير .23

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3في 

 ،كان فيها كل من هالكتدميرها بالكامل ول أدى مماللشرطة الصفوية في حي )المعلّمين/ بعقوبة(،  عجلة على عبوة ناسفة تفجير .26

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في 

 ،فيها من كان هالكتدميرها ول أدى مماللشرطة الصفوية في منطقة )العّزات/ بعقوبة الجديدة(،  عجلة على عبوة ناسفة تفجير .27

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في 

ثالثة منازل لعناصر في جيش الّدجال في قضاء )خان بني سعد( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرة لغيرهم  تفخيخ وتفجير .28

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكن، من الروافض المشركي

دميره بشكل مما أدى لت ،(والجيش الصفوي وكراً لهم في حي )القادسية/ بعقوية الّدّجال جيش يتّخذه عناصر منزل وتفجير تفخيخ .29

شبه كامل، وعند مجيء ما يسّمى بخبراء تفكيك المتفجرات لتفجير عبوة ناسفة أخرى ُزرعت  قرب الوكر؛ تمَّ تفجيرها عليهم 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في وتفكيك خبير منهم، 

، وبة(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمدادالهجوم بالّرّمان اليدوي على مقر للجيش الصفوي في منطقة )الكاطون/ بعق .12

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في مما أدى لتدمير عدد من عجالتهم وهالك وإصابة عدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة حراسة للشرطة الصفوية في قرية )عبد الجبار/ خان بني سعد(، مما أدى لفرار عناصر  .13

/ 3وذلك في ة، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد من الجيش الصفوي، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، النّقط

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

على نقطة حراسة معبد للرافضة "حسينية" في قرية )عبادة/ الهاشميات(، مما أدى لهالك  باألسلحة الخفيفة والمتوسطةالهجوم  .12

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في منهم،  ثالثة عناصر

الهجوم على برج للجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في قضاء )خان بني سعد(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .11

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في والتّسديد، 

ية/ خان بني سعد( بصاروخ موّجه وكانت اإلصابة مباشرة نسأل وكٍر خبيٍث لعناصر  في جيش الّدّجال في قرية )العنبك قصف .14

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في هللا النّكاية والتّسديد، 



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
218 

 

تفخيخ وتفجير معملين  للحصى والّرمل أحدهما تابع لعنصر في جيش الّدّجال واآلخر تابع للمجرم المحارب )إسماعيل حلمة(  .13

دلّي عبّاس( بعد غنم كّمية من السالح والعتاد، مما أدى لتدمير أجزاء من المعملين  وإحراق تسع في قرية )منصوريّة الجبل/ 

آليات لهم، وعند مجيء قّوات اإلمداد من الشرطة الصفوية لمكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لتدمير 

 .  للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة /6وذلك في  عجلة لهم وإصابة اثنين منهم بجروٍح بليغة،

زرع عبوة ناسفة نوع "ضغط" في طريق يسلكه الجيش الصفوي في قرية )منصوريّة الجبل/ دلّي عبّاس(، فانفجرت على  .16

 .  للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 8وذلك في دورية لهم، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ة/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة وعلى إثرها عند جسر منطقة )مطيبيج الصفوي لجيشثكنة ل قصف .17

 .  للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 8وذلك في  ،فرَّ عناصر الجيش من الثكنة

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في  .18

جمادى / 9وذلك في ز(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته وإصابة آخرين  بجروح وتدمير عجلة، حي )صّدام/ بهر

 .للهجرة 3414/ اآلخرة

 –اتأسرت ه ونفّذت  حكم  هللا  فيه في قرية )الجاق أمنية مفرزة قبل منمصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي  وتصفية استهداف .19

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33 في وذلك ،الطبج/ جلوالء( بعد الحصول على معلومات مهّمة منه

الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )األسود/ الخالص(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم  .42

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 31وذلك في سود، وإصابة اثنين  آخرين  بجروٍح بليغة بينهما قائد صحوة األ

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )الطبج/ جلوالء(، مما أدى لهالك ضابط النّقطة  .43

 3414/ دى اآلخرةجما/ 34وذلك في وإصابة أربعة عناصر منهم بجروحٍ وفرار اآلخرين  وغنم كّمية جيّدة من السالح والعتاد، 

 .للهجرة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )النّدى(، مما أدى لهالك عنصر وفرار  .42

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34وذلك في اآلخرين  وإحراق عدد من عجالتهم بعد غنم كّمية جيّدة من السالح والعتاد، 

الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )حمرين(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة الهجوم باألسلحة  .41

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34وذلك في ثالثة آخرين  بجروح وغنم سالحهم، 

أجزاء منه وهالك  تفجير عبوة ناسفة على وكٍر خبيٍث لجيش الّدّجال في منطقة )كاطون الّرازي/ بعقوية(، مما أدى لتدمير .44

 . للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34وذلك في وإصابة عدد منهم، 

في قرية )جّمرخي/ المقدادية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  الصفوي لجيشمقر فوج ا قصف .43

 .  للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34وذلك في والتّسديد، 

مقر فوج طوارئ الشرطة الصفوية في قرية )بلور/ المقدادية( بصاروخ موّجه وكانت اإلصابة مباشرة، أعقبها الهجوم  قصف .46

/ 34وذلك في على المقر باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم وعلى إثرها أخلى المرتّدون المقر، 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

 ،رين  مجرمين  في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )أبو صيدا الكبيرة/ الوقف(استهداف عنص .47

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34وذلك في مما أدى إلصابتهما بجروٍح بليغة، 

 في منطقة )النّدى(، مما أدى أمنية مفرزة قبل منعنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه  استهداف .48

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34وذلك في إلصابته بجروح بليغة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مقر سرية الجيش الصفوي في قرية )حنبس/ المقدادية(، مما أدى لهالك عنصر منهم  .49

 .للهجرة 3414/ اآلخرةجمادى / 33وذلك في وإصابة ثالثة آخرين  بجروٍح بليغة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قرية )ألبو عيسى/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة  .32

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في عدد منهم، 

د يجة/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )المطيب .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون على مقر الفوج الرابع للجيش الصفوي في قرية )جّمرخي/ المقدادية(، مما  .32

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 ،استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى إلصابته بجروح .31

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في 
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في منطقة )المطيبيجة/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  الصفوي لجيشمقر فوج ا قصف .34

 .  للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في النّكاية والتّسديد، 

 نتفجير عبوة ناسفة على وكٍر خبيٍث لجيش الّدّجال في منطقة )كاطون الّرازي/ بعقوية(، مما أدى لتدميره وهالك وإصابة كل م .33

 . للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في كان فيه، 

/ 36ذلك في وفي منطقة )الطبج/ جلوالء( برشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  الصفوي لجيشمقر فوج ا قصف .36

 .  للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

/ جمادى اآلخرة/ 36وذلك في لصفوي في ناحية )السعدية(، الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثالث نقاط تفتيش للجيش ا .37

 .للهجرة 3414

استهداف طائرتين  مروحيّتين  للجيش الصفوي باألسلحة المتوّسطة في منطقة )المطيبيجة/ العظيم(، مما أدى إلعطاب إحديهما  .38

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 37وذلك في وفرار األخرى، 

"همر" للجيش الصفوي في قرية )شيخي/ الوقف(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل من كان  تفجير عبوة ناسفة على عجلة .39

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 38وذلك في فيها، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية في قرية )ألبو محمد/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .62

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 38وذلك في منهم، 

ذلك في و ،، مما أدى إلعطابها وإصابة من كان فيها(العظيم/ المطار) منطقة فيعلى عجلة للجيش الصفوي  ناسفة عبوة تفجير .63

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 38

أدى لتدميرها وهالك عنصرين  ، مما (العظيم/ المطار) منطقة فيللجيش الصفوي  موّجهة على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .62

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 38وذلك في  ،منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح

/ 38ي وذلك فتفخيخ وتفجير منزل يتّخذه عناصر الجيش الصفوي وكراً لهم في منطقة )الطبج/ جلوالء(، مما أدى لتدميره،  .61

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

لجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص عند جسر منطقة )مطيبيجة/ العظيم(، مما أدى إلصابته استهداف عنصر مجرم في ا .64

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 38وذلك في  ،بجروح

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص عند جسر منطقة )مطيبيجة/ العظيم(، مما أدى إلصابته  .63

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 39وذلك في  ،بجروح

 ،، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم(المقدادية/ بابالن) قرية فيللجيش الصفوي  على دوريات ناسفة ثالث عبوات تفجير .66

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في 

 لتدميرها وهالك، مما أدى (العظيم/ ألبو صليبي) منطقة فيللجيش الصفوي  موّجهة على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .67

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في  ،عنصرين  منهم وإصابة اآلخرين  بجروح

روح ، مما أدى إلصابة عنصر منهم بج(قرية )العّزي/ المقدادية فيعلى نقطة تفتيش لصحوة الّردة والنّفاق  ناسفة عبوة تفجير .68

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في  ،بليغة

ي ناحية ف أمنية مفرزة قبل منعضو مجرم في حزب "الدعوة" الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته  وتصفية استهداف .69

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلك ،)جلوالء(، مما أدى لتدميرها وهالكه على الفور

 ،روح، مما أدى إلصابته بج(العظيم/ بيألبو صلي) منطقة فياستهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص  .72

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23وذلك في 

استهداف مجموعة عناصر مجرمين  في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة من قبل مفرزة أمنية في قرية )زاغنية الصغيرة/  .73

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في مما أدى إلصابة أربعة منهم بجروٍح متفاوتة،  ،الوقف(

ر وهو ضابط مجرم برتبة نقيب وقيادي في جيش الّدّجال بالهجوم باألسلحة الخفيفة على  .72 س  ك  استهداف وتصفية مدير شرطة حد م 

دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )حد مكسر/ الوقف(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته وإصابة أربعة آخرين 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في بجروح، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم قاضي تحقيق مديرية مكافحة إرهاب بعقوبة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة كبيرة عليه تمَّ  .71

استدراُجه إليها بتفجير عبوة ناسفة صوتية من قبل مفرزة أمنية في الحي )العسكري/ المقدادية(، مما أدى لهالكه على الفور، 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 21في  وذلك

 ،، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم(العظيم/ ألبو صليبي) منطقة فيللجيش الصفوي  موّجهة على دورية ناسفة عبوة تفجير .74

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 21وذلك في 
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د يجة/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )المطيب .73

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 21وذلك في منهم، 

 ،استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )المطيبيجة/ العظيم(، مما أدى إلصابته بجروح .76

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 24وذلك في 

 3414/ جمادى اآلخرة/ 27وذلك في ، (قرية )جّمرخي/ المقدادية فيللجيش الصفوي  دوريةموّجهة على  ناسفة عبوة تفجير .77

 .للهجرة

 ،(خالصقرية )الجيايلة/ ال في أمنية مفرزة قبل من كاتمة بأسلحة مصدر استخباري مجرم للحكومة الصفوية وتصفية استهداف .78

 .هجرةلل 3414/ جمادى اآلخرة/ 12 في وذلك ،على الفور لهالكه أدى مما

 

 هجرةلل 4141رجب 

وعنصر في مليشيا "واثق البطّاط" الصفوية المرتبطة بإيران  ( وهو ضابط مجرم)توفيق جاسم محمداستهداف وتصفية المرتّد  .3

والمسؤولة عن اغتيال الكثير من أهل السنّة؛ من قبل مفرزة أمنية أسرت هُ ونّفذت  حكم  هللا  في مدينة )شهربان/ المقدادية( بعد 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلكاعترافه بجرائمه، 

ّدّجال من قبل مفرزة أمنية أسرت هُ ونّفذت  حكم  هللا  في مدينة )شهربان/ المقدادية(، استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش ال .2

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلك

 فرزةم قبل من كاتمة بأسلحة المرتّد )لؤي ثامر خلف العزاوي( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق وتصفية استهداف .1

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلك لهالكه، أدى مما في حي )الدواسر/ بهرز(، أمنية

قامت مفرزة أمنية بالتسلّل لثكنة عسكرية للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( وزرع عبوة ناسفة وسطها وتفجيرها  .4

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2 في وذلكعليهم بعد االنسحاب، مما أدى إلحراق عجلة "همر" وهالك وإصابة عدد منهم، 

ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة وقد شوهدت   قصف .3

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2 في وذلكأعمدةُ الّدخان تتصاعد من الثكنة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

صابة ، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإ(العظيم/ صليبيألبو ) منطقة فيعلى دورية راجلة للجيش الصفوي  ناسفة عبوة تفجير .6

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2 في وذلك ،اآلخرين  بجروح

 3414/ رجب/ 4 في وذلك ،، مما أدى لتدميرها(العظيم/ تل ولي) منطقة فيتفخيخ وتفجير إحدى مقّرات الحكومة الصفوية  .7

 .للهجرة

 عظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكايةثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ ال قصف .8

 .للهجرة 3414/ رجب/ 7 في وذلكوالتّسديد، 

موّجهة على دورية لما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية في قرية )الفارس/ بزايز بهرز(، مما أدى  ناسفة عبوة تفجير .9

 .للهجرة 3414/ رجب/ 8 في وذلك ،بجروحإلعطاب عجلة وإصابة ثالثة عناصر منهم 

قصف تجّمع خبيث لعناصر في جيش الّدّجال والشرطة الصفوية في قرية )دويب/ بزايز بهرز( برشقة من قنابر الهاون وكانت  .32

 .للهجرة 3414/ رجب/ 8 في وذلكاإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

دوري( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في وزارة الداخلية الصفوية من قبل مفرزة استهداف وتصفية المرتّد )رياض قحطان ال .33

 .للهجرة 3414/ رجب/ 9 في وذلكأمنية أسرت هُ في منطقة )تل كصيبة/ العظيم( ونّفذت  حكم  هللا  وغنمت  عجلته، 

من قبل مفرزة  عجلته "الهمر"استهداف وتصفية آمر سرية في الجيش الصفوي وهو ضابط برتبة نقيب بتفجير عبوة ناسفة على  .32

/ رجب/ 32 في وذلكأمنية في قرية )البيّاع/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه وثالثة من عناصر حمايته، 

 .للهجرة 3414

قة طاستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في من .31

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلك)خطّ النّفط/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها وهالكه واثنين من عناصر حمايته، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )كنعان(،  .34

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكمما أدى لتدميرها وهالكه، 

 ذلكواستهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )الطبج/ جلوالء(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .33

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في
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، مما (عانكن الحي )العسكري/ فياستهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على وكره من قبل مفرزة أمنية  .36

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكأدى لتدميره وإحراق عجلته وإصابته بجروح بليغة، 

للجيش الصفوي على طريق )السّدة/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرهما  "ضغط" على عجلتي "همر" تين  ناسف تين  عبو تفجير .37

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلك ،بالكامل وهالك كل من كان فيهما

، مما أدى لتدميرها وهالك عنصر منهم وإصابة آخر (ناحية )جلوالء فيللجيش الصفوي  على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .38

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلك ،بجروح

للجيش الصفوي في منطقة )الطبج/ جلوالء(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصر  "ضغط" على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .39

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلك ،بجروح منهم

موّجهة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في الطريق الّرابط بين مدينتي )بلدروز وكنعان(، مما أدى  ناسفة عبوة تفجير .22

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلك ،إلعطابها وإصابة من فيها

جلته ، مما أدى لتدميره وإحراق ع(الحي )العسكري/ كنعان فيمنزل عنصر مجرم في مليشيا "سوات" الصفوية  تفخيخ وتفجير .23

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

بته ، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرا(الحي )العسكري/ كنعان فيمنزل عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق  تفخيخ وتفجير .22

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الطبج/ جلوالء(، مما أدى لهالك أربعة عناصر  .21

 .للهجرة 3414/ جبر/ 32 في وذلكمنهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

 في ذلكوالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في ناحية )السعدية(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .24

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32

نسأل  ةعبور النهر/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشر-ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي قصف .23

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

استهداف وتصفية المرتّد )أيمن الجبوري( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي ومّمن أوغل في حرابة  .26

المسلمين والتعّدي على أعراضهم؛ بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما 

 3414/ رجب/ 33 في وذلكبة ثالثة من عناصر الدورية بجروح بينهم ضابط، أدى لهالكه وهالك ضابط كان برفقته وإصا

 .للهجرة

استهداف مدير شرطة ناحية العظيم بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )ألبو طراز/ العظيم(، مما  .27

بة مدير الشرطة وأربعة من عناصر أدى لهالك ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي وثالثة جنود صفويين وإصا

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكحمايته بجروح متفاوتة بينهم ضابط، 

 ديالى عشائر إسناد مجلس أعضاء وأحد العار صحوات في مجرم قيادي وهو( الصخر داوود) المرتد وتصفية استهداف .28

 هو ذيال نجله وهالك لهالكه أدى مما ،(الوقف/ الشيخي) قرية في أمنية مفرزة قبل من عليه ناسفة عبوة بتفجير الصفوي؛

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلك الصفوية، الشرطة في عنصر

على دورية للشرطة الصفوية في الطريق القديم الّرابط بين مدينتي )بعقوبة وخان بني سعد(، مما أدى  ناسفة عبوة تفجير .29

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلك ،إلعطابها وإصابة عنصرين  منهم بجروح

ها عبور النهر/ العظيم(، مما أدى لتدمير-موّجهة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي ناسفة عبوة تفجير .12

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلك ،وهالك وإصابة عناصرها الخمسة

بط بين لكشف المتفجرات حاولت  تفكيكها في الطريق الّراعلى دورية لما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية  ناسفة عبوة تفجير .13

 3414/ رجب/ 33 في وذلك ،مدينتي )بعقوبة وبغداد( قرب منطقة )سيف سعد(، مما أدى لهالك وتفكيك عنصرين  منهم

 .للهجرة

ا ليكونا عبرةً لغيرهمإحراق خمس  شاحنات لقياديَّين  في جيش الّدّجال وسط قضاء )خان بني سعد( نكاالً لهما على حرابتهما و .12

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكمن الروافض المشركين، 

إحراق مزرعة لعنصر مجرم في جيش الّدّجال في منطقة )الهويرة/ خان بني سعد( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  .11

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكمن الروافض المشركين، 

استهداف المرتد )ربيع حويط( وهو قيادي مجرم في صحوات العار باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحديد/  .14

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكبعقوبة(، مما أدى إلصابته وأحد عناصر حمايته بجروح، 
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هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الميتة/ العظيم( برشقة من قنابر ال قصف .13

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكوالتّسديد، 

قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )النّدى( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة  .16

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة مما أدى لهالك  قصف .17

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلك( عنصراً منهم، 32)

عبور النهر/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة وقد -ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي قصف .18

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكشوهدت  أعمدةُ الّدخان تتصاعد من الثكنة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

بط بين منطقتي )حمرين والهارونية( والسيطرة على الشارع لساعات نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الشارع الّرا .19

 3414/ رجب/ 33 في وذلكونصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، وقد استبشر الماّرة من أهُل السنّة بإخوانهم المجاهدين، 

 .للهجرة

أحد  ى المنطقة لساعات، أعقبها استتابةانتشار واستعراض سرايا الدولة اإلسالمية في منطقة )ألبو بكر/ العظيم( والسيطرة عل .42

/ رجب/ 33 في وذلكشيوخ الصحوات وستّة من عناصر الصحوة في المنطقة، وقد استبشر المسلمون  بإخوانهم المجاهدين، 

 .للهجرة 3414

/ 33 يف وذلك ،على عجلة للجيش الصفوي في قرية )الكبية/ الخالص(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها ناسفة عبوة تفجير .43

 .للهجرة 3414/ رجب

 وذلك ،على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )التحويلة/ الخالص(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها ناسفة عبوة تفجير .42

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في

ل من وهالك كعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )جمرخي/ المقدادية(، مما أدى لتدميرها بالكامل  ناسفة عبوة تفجير .41

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلك ،كان فيها

 ذلكو ،على دورية راجلة للجيش الصفوي في قرية )جمرخي/ المقدادية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم ناسفة عبوة تفجير .44

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في

 في ذلكو ،ية(، مما أدى لهالك وإصابة من فيهاعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العالي/ المقداد ناسفة عبوة تفجير .43

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33

زاء ، مما أدى لتدمير أج(ناحية )جلوالء فيوكراً لممارسة طقوسهم الشركية  الّدّجال جيش يتّخُذه عناصر منزل وتفجير تفخيخ .46

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكمنه نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض المشركين، 

( عناصر 32اقتحام مقر سرية الجيش الصفوي في قرية )اإلسيود/ المقدادية( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك ) .47

/ رجب/ 33 في وذلكمنهم بينهم ضابط السرية وإصابة عدد آخر بجروح وإحراق أربع عجالت لهم وتدمير المقر بالكامل، 

 .للهجرة 3414

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية مشتركة للجيش الصفوي وصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )المخيسة/ الوقف(،  .48

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

مما أدى لهالك عنصرين  منهم الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الدواسر/ بهرز(،  .49

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكوإصابة ثالث بجروح بليغة، 

قصف وكر للمرتّد المجرم )المقّدم هوبي( مدير مركز شرطة الوحدة في قرية )زاغنية/ الوقف( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة  .32

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

مي ري( بالهجوم على موكبه باألسلحة الخفيفة والمتوسطة في الشارع  .33 استهداف محافظ ديالى الصفوي المرتّد المجرم )عمر الح 

الّرابط بين منطقتي )حمرين والهارونية(، أعقبها تفجير سلسلة عبوات ناسفة على عجالت الموكب، مما أدى لهالك وإصابة 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلكطاب عدد من عجالتهم، ويقّدر هللا نجاة المجرم، العديد من عناصر حمايته وإع

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة وعبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية تم استدراجهم إليهما في قرية )الحّد األخضر/ الوقف(،  .32

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلكمما أدى لهالك تسعة عناصر منهم، 

قر فوج الجيش الصفوي في قرية )جمرخي/ المقدادية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة مما أدى لهالك م قصف .31

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلكعنصرين  منهم وإحراق أربع عجالت "همر"، 

دى ، مما أ(ناحية )جلوالء فياستهداف قيادي مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية  .34

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلكلتدميرها وإصابته بجروح وهالك ابنه، 
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على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )كنعان(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة  ناسفة عبوة تفجير .33

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلك ،آخرين  بجروٍح بليغة

تجّمع لعناصر في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في شارع )إمام ويس/ النّدى(، مما أدى إلصابة ثالثة منهم  استهداف .36

 .للهجرة 3414/ رجب/ 34 في وذلك ،بجروح

 منهم ين  عنصر لهالك أدى مما ،(الوقف/ صيدا أبو) قرية في ناسفة عبوة بتفجير الّدّجال جيش لعناصر خبيثٍ  تجّمعٍ  استهداف .37

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلك بجروح، ثالث وإصابة

 وذلك ، نهم،م ديعدال وإصابة لهالك أدى ممافي منطقة )حمرين(،  الصفوي للجيش دورية على ناسفتين   بعبوتين   مزدوج تفجير .38

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في

استهداف وتصفية المرتّد )فرهود حميد زعيتر العبيدي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل  .39

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكمفرزة أمنية في منطقة )المطار/ العظيم(، مما أدى لهالكه وغنم سالحه وعجلته، 

ة الرّدة والنّفاق حاولوا تفكيكها في قرية )العبّارة/ المقدادية(، ولم يتسنَّ تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية راجلة لصحو .62

 .للهجرة 3414/ رجب/ 36 في وذلكالتأّكد من حجم الخسائر نسأل هللا النّكاية والتسديد، 

ب نقاط ع ونصنزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الشارع الّرابط بين منطقتي )زاغنية والكبة( والسيطرة على الشار .63

تفتيش الصطياد المرتدين، فمّكن هللاُ المجاهدين  من أسر عنصر مجرم من عناصر جيش الّدّجال وتنفيذ حكم هللا فيه، وقد استبشر 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 38 في وذلكالماّرة من أهُل السنّة بإخوانهم المجاهدين، 

مكلّفة بحماية مواكب الّرافضة الشركية في ناحية )الوجيهية(، مما أدى موّجهة على دورية للشرطة الصفوية  ناسفة عبوة تفجير .62

 .للهجرة 3414/ رجب/ 38 في وذلك ،إلعطابها وإصابة عناصرها الثالثة بجروح

استهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )حيدر بلخي( وهو قيادي مجرم في جيش الّدّجال ومّمن أوغل في حرابة أهل السنّة وتهجير  .61

؛ بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الوقف(، مما أدى لهالكه وإصابة اثنين  من عناصر حمايته عائالتهم

 .للهجرة 3414/ رجب/ 38 في وذلكبجروٍح بليغة، 

 ةاستهداف مدير استخبارات ناحية بهرز وهو ضابط مجرم برتبة نقيب بتفجير عبوة ناسفة موّجهة على عجلته من قبل مفرز .64

 .للهجرة 3414/ رجب/ 39 في وذلكأمنية في حي )صّدام/ بهرز(، مما أدى إلعطابها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

وهو عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة )ضاري الدليمي( استهداف المرتّد الّرافضي  .63

 .للهجرة 3414/ رجب/ 21 في وذلكدى لتدميرها وإصابته بجروح، أمنية في قرية )ألبو بالي/ الخالص(، مما أ

 وذلك ،على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )المطار/ العظيم(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها ناسفة عبوة تفجير .66

 .للهجرة 3414/ رجب/ 21 في

استهداف وتصفية قيادي مجرم في صحوات النّفاق وأحد أعضاء مجلس إسناد أبو صيدا الصفوي بتفجير عبوة ناسفة "ضغط"  .67

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الوقف(، مما أدى لهالكه وهالك ابنه الذي هو عنصر مجرم فيما يسّمى بمكتب 

 .لهجرةل 3414/ رجب/ 24 في وذلكجرائم ديالى الصفوي، 

استهداف المرتد الّرافضي )عبد الصمد ساالر( شيخ عشيرة الزركوش ذات التبعية اإليرانية ومرشح اإلئتالف الوطني الصفوي  .68

بالهجوم على عجلته باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية على طريق )جبل حمرين(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة وبتر 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 26 في وذلكساقه، 

نيسان/ بهرز(، وعند تجّمع  7تفجير سلسلة عبوات ناسفة على تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في منطقة ) .69

( 32قطعانهم على جيف هلكاهم تم استهدافهم بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة في نفس المكان، مما أدى لهالك وإصابة أكثر من )

 .للهجرة 3414/ رجب/ 27ذلك في كان ومنهم، 

ممّوهة على دورية لما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لكشف المتفجرات حاولت  تفكيكها في قرية )العّزي/  ناسفة عبوة تفجير .72

 .للهجرة 3414/ رجب/ 27 في وذلك ،المقدادية(، مما أدى لهالك وتفكيك عنصرين  منهم أحدهما ضابط

/ رجب/ 27 في وذلكرطة الصفوية في قرية )بلور/ المقدادية(، مما أدى لتدميره بالكامل، تفخيخ وتفجير مقر فوج طوارئ الش .73

 .للهجرة 3414

/ رجب/ 27 في وذلكتفخيخ وتفجير مقر فوج طوارئ الشرطة الصفوية في قرية )بلور/ المقدادية(، مما أدى لتدميره بالكامل،  .72

 .للهجرة 3414

وكراً لممارسة طقوسهم الشركية في قرية )بلور/ المقدادية(، مما أدى لتدميره  الّدّجال جيش يتّخذه عناصر منزل وتفجير تفخيخ .71

 .للهجرة 3414/ رجب/ 27 في وذلكبالكامل، نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض المشركين، 



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
224 

 

المكّونة من عشرات  العجالت لجيش الصفوي اوأرتال  اتدوريّ نفرت  جميُع المفارز  العسكرية  في قاطع العظيم للتصّدي ل .74

ها في حملٍة صفويٍة مسعورٍة أطلق   (ناحية )العظيمالعتقال المسلمين  والمسلمات  في  والمدعومة بالطيران الحربي، والتي جاءت  

تبي( سلحة بكافة أنواع األعليهم للمنطقة تمَّ الهجوم  القّوة المداهمة ، وعند دخولالمجرُم الّرافضي )الفريق الّركن علي غيدان الع 

وتمَّ  القواُت الصفوية عشرات القتلى والجرحى تكبّد ت  خالل ها، ودام االشتباُك قُرابة  خمس  ساعات والثقيلة( الخفيفة والمتوّسطة)

هم عجلة ( 33)تدمير  مُد ، فالحسوءلهم وإعطاب طائرة مروحية وهبوطها اضطرارياً، وسلّم  هللاُ المجاهدين  في سبيله فلم يمس س 

صناً للمسلمين، هلل   .للهجرة 3414/ رجب/ 28 في ذلككان والذي ردَّ كيد  الصفويين  في نحورهم وأدام  هللاُ دولة  اإلسالم  ح 

ن  ُجنود  الّدولة  اإلسالميّة  )أبو خبيب المهاجر( بسيّارت ه المفّخخة  مستهدفاً قافلةً للزّوار  اإليرانيين  ال .73 ركين  ُمكّونةً مشانطلق  جندي  م 

ن  النّساء  واألطفال  المغدورين  على أيدي مليشيات  الحرس  الثوري   ن  خمس  حافالت؛ انطلق  صوب هم وُصوُر ُشهداء  الّشام  م  م 

ة/ المقدادية(، ياإليراني  تتراءى بين  عينيه، فظفر  األسُد بالقافلة  قُبيل  دخول ها نقطة  تفتيٍش للشرطة  الصفوية  في منطقة )الهارون

ر  سيّارت ه المفّخخة  عليهم، ليُمزق  أجساد هم النّجسة  جزاًء وفاق  لتلكُم اً وانغمس  بين  الحافالت  التي تجّمعت  عند  نقطة  التفتيش وفجَّ

( 37ى لهالك  أكثر من )األجساد  الطاهرة، وقد مكَّن  هللاُ االستشاديَّ من تدمير  حافلتين  بالكامل  وإعطاب  بقية  الحافالت، مما أد

ُح ارتفاع  حصيلة  الهلكى، وهذه رسالة  لعمائم 43إيرانياً صفوياً وإصابة ) ، وكثير  من اإلصابات  بالغةُ الخطورة مما يُرج  ( آخرين 

/ 28ّشهداء، وكان ذلك في طهران  وقُم بأنَّ دماء  أهل  السنّة  لن تذهب  هدراً والقادُم أدهى وأمر، وتقبّل  هللاُ أبا ُخبيٍب في عداد  ال

 .للهجرة 3414/ رجب

 وح،بجر منهم عنصر إلصابة أدى مما ،(الوقف/ المطار) منطقة في الصفوية للشرطة راجلة دورية على ناسفة عبوة تفجير .76

 .للهجرة 3414/ رجب/ 29 في وذلك

 منهم أربعة ابةإلص أدى مما ،(الوقف/ صيدا أبو) قرية في ناسفتين   عبوتين   بتفجير الّدّجال جيش لعناصر خبيثٍ  تجّمعٍ  استهداف .77

 .للهجرة 3414/ رجب/ 12 في وذلك بجروح،

 

 للهجرة 4141شعبان 

تفجير ثالث  سيّاراٍت مفّخخة مركونة بشكٍل متعاقٍب على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة  .3

( منهم ومن بين الهلكى القيادي البارز 92)جديدة الشط( الّرافضية الواقعة بين واليتي بغداد وديالى، مما أدى لهالك وإصابة )

( عجلة لهم وتدمير العديد من أوكارهم، 22)حيدر العامري( وهو ضابط مجرم برتبة عميد وتدمير )في المليشيات الصفوية 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك

نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الشارع العام قرب منطقة )الحّد األخضر/ الوقف( والسيطرة على الشارع ونصب  .2

فمّكن هللاُ المجاهدين  من أسر ضابط مجرم برتبة نقيب في وزارة الداخلية وأربعة من عناصر نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكجيش الّدّجال، وتمَّ تنفيذ حكم هللا فيهم وإحراق عجالتهم، 

 لسيطرة على الشارع لساعات ونصبنزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الشارع العام قرب قرية )العبادة/ الهاشميات( وا .1

نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، وقبل االنسحاب من المنطقة قامت مفارز العبوات بزرع عبوتين  ناسفتين  في طريق يسلكه 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكعناصر جيش الّدّجال، فانفجرتا على عجلتين  لهم مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

/ 3 يف وذلك ،، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم(العظيم/ أبو نخل) منطقة فيعلى دورية للجيش الصفوي  ناسفة عبوة تفجير .4

 .للهجرة 3414/ شعبان

للجيش الصفوي في قرية )العنبكية/ خان بني سعد(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .3

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك ،بجروح

 ،ة والتّسديد، نسأل هللا النّكاي(حي )المعلّمين/ بعقوبة فيعلى دورية راجلة للجيش الصفوي حاولوا تفكيك ها  ناسفة عبوة تفجير .6

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك

، مما أدى لتدميره وتدمير عجلة لهم (وكراً لهم في منطقة )المفرق/ بعقوبة الّدّجال جيش يتّخُذه عناصر منزل وتفجير تفخيخ .7

 3414/ شعبان/ 3 في وذلكوإصابة عدد منهم بجروح، نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

 .للهجرة

احية نوهو قيادي بارز في حزب "الدعوة" الصفوي في  (المرتّد المجرم )رحيم سلمان جدوع المسعودي منزل وتفجير تفخيخ .8

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك)بهرز(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 
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وكراً لهم في قضاء )خان بني سعد( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً  الّدّجال جيش يتّخُذه عناصر منزل وتفجير تفخيخ .9

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكلغيرهم من الّروافض المشركين، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في قرية )العصاملة/ بزايز بهرز(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 يف وذلكمنهم، 

إحراق ثالث عجالت لجيش الّدّجال بالكامل في قضاء )خان بني سعد( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من  .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكالّروافض المشركين، 

 نبكية/ خان بني سعد( بصاروخين  موّجهين  وكانتقصف أوكاٍر وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش الّدجال في قرية )الع .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكاإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في قرية )العبادة/ الهاشميات( بصاروخين  موّجهين  وكانت  .31

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك النّكاية والتّسديد، اإلصابة مباشرة نسأل هللا

مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )الميتة/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  قصف .34

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكوالتّسديد، 

مقر فوج الجيش الصفوي في ناحية )العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك

قامت مفرزة عسكرية بالتسلّل لساحة وقوف آليات الجيش الصفوي في منطقة )المطار/ المقدادية( وزرع عبوة ناسفة وتفجيرها  .36

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكيهم بعد االنسحاب، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، عل

نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الشارع العام قرب منطقة )جبل حمرين( والسيطرة على الشارع لساعات ورفع رايات  .37

مجاهدين  من أسر عنصرين  من عناصر جيش الّدّجال الدولة اإلسالمية ونصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، فمّكن هللاُ ال

وقيادي مجرم في حزب "الدعوة" الصفوي الذي يتزّعمه الطاغوت المالكي ويُدعى )مسلم التميمي(، وبعد التحقيق معه اعترف  

وأبنائهم  الماّرة بإخوانهم( سنّياً بيديه، فتمَّ تنفيذ حكم هللا فيهم والقصاص ألهل السنّة منهم، وقد استبشر المسلمون  332بقتله )

المجاهدين وعلت  وجوه هم الفرحة بعودتهم للمناطق التي انحازوا منها ولهجت  ألسنتُهم بالّدعاء لهم، وقبل االنسحاب من المنطقة 

قامت مفارز العبوات بزرع عبوتين  ناسفتين  في الطريق وتفجيرهما على دوريات الجيش الصفوي، مما أدى لهالك وإصابة 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكمنهم،  عدد

نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الشارع العام الّرابط بين منطقتي )المقدادية وسنسل( والسيطرة على الشارع ونصب  .38

أنَّ لحصين ونقاط تفتيش الصطياد المرتدين، وقد قام المجاهدون بالتواصل واللقاء مع أهلهم السنّة وطمأنتهم بأنّهم درُعهم ا

هم وأموال هم،  هم دون  دمائ هم وأعراض   .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكدماء 

استهداف المرتّد المجرم )محمد ضيفان( رئيس المجلس البلدي الصفوي لناحية العظيم بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل  .39

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلك، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروح، (العظيم/ ألبو صليبي) منطقة فيمفرزة أمنية 

هالك وإصابة ، مما أدى ل(العظيم/ ألبو صليبي) منطقة فيعلى دورية راجلة للجيش الصفوي  تين  ناسف تين  عبومزدوج ب تفجير .22

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلك ،عدد منهم

العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )السادة/ قصف .23

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكوالتّسديد، 

قامت مفرزة عسكرية بزرع ثالث عبوات ناسفة نوع "ضغط" على طريق السّدة في قرية )البيّاع/ بزايز بهرز( واستدراج  .22

دوريات الجيش الصفوي لها بالهجوم عليهم باألسلحة الخفيفة، وعندما دخلت الدوريات لمنطقة الكمين انفجرت عليهم العبوات 

/ شعبان/ 2 في وذلكامل وإعطاب عجلتي "همر" وهالك وإصابة العديد منهم، الثالثة، مما أدى لتدمير عجلة "همر" بالك

 .للهجرة 3414

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة قنص في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى إلصابته بجروح،  .21

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلك

ية على الطريق الّرابط بين منطقتي )بعقوبة والهويدر(، مما أدى لتدميرها وإصابة على عجلة للشرطة الصفو ناسفة عبوة تفجير .24

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلك ،ثالثة منهم بجروح

 ،موّجهة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المطار/ العظيم(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها الثالثة ناسفة عبوة تفجير .23

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 4 في وذلك
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ا ، مما أدى لتدمير أجزاء منهم(وكرين  لهم في منطقة )المفرق/ بعقوبة الّدّجال جيش يتّخُذهما عناصر ين  منزل وتفجير تفخيخ .26

 ذلكووتدمير عجلتين  لهم وهالك وإصابة عدد منهم، نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في

 ، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة(على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )باب الدرب/ بعقوبة ناسفة عبوة تفجير .27

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في وذلك ،ثالثة آخرين  بجروح

/ منطقة )كاطون الّرازي استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في .28

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلكبعقوبة(، مما أدى لهالكه، 

 وذلك ،على دورية لالستخبارات الصفوية في شارع )الديري/ بعقوبة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم ناسفة عبوة تفجير .29

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل  .12

/ 8 في وذلكمفرزة أمنية في قرية )الخوالص/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه واثنين من عناصر حمايته، 

 .للهجرة 3414/ شعبان

للجيش الصفوي في قرية )الخوالص/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  لى عجلة "همر"ع ناسفة عبوة تفجير .13

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلك ،عناصرها األربعة

 ،على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الشيخي/ الوقف(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح ناسفة عبوة تفجير .12

 .للهجرة 3414/ شعبان /9 في وذلك

عنصر مجرم فيما يسّمى بمغاوير الداخلية الصفوية في قضاء )خان بني سعد(، مما أدى لتدميره نكاالً له  منزل وتفجير تفخيخ .11

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في وذلكعلى حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

استهداف وتصفية المرتد )عاصم سامي خضير( وهو قيادي مجرم في صحوات العار بتفجير عبوة ناسفة على وكره من قبل  .14

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلكمفرزة أمنية في قرية )العصاملة/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدمير وكره وهالكه، 

الرّدة والنّفاق في منطقة العبّارة بتفجير عبوة الصقة على عجلته  استهداف وتصفية المرتد )رشيد محسن علوان( قائد صحوة .13

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلكمن قبل مفرزة أمنية في ناحية )بهرز(، مما أدى لتدميرها وهالكه، 

حية )بهرز(، ااستهداف مدير مركز شرطة ناحية بهرز الصفوية بتفجير عبوة ناسفة موّجهة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ن .16

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلكمما أدى لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة، 

للجيش الصفوي في قرية )الشيخي/ الوقف(، مما أدى لتدميرها بالكامل وإصابة من فيها  على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .17

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلك ،بجروح

( 32ة )، مما أدى لهالك وإصاب(التحويلة/ الخالصة) منطقة فيعلى دورية للشرطة الصفوية  تين  ناسف تين  عبومزدوج ب تفجير .18

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلك ،عناصر منهم

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في استخبارات الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في  .19

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلكالخالص(، مما أدى لهالكه، ناحية )السالم/ 

على دورية للشرطة الصفوية على الطريق الّرابط بين منطقتي )بعقوبة والهويدر(، مما أدى لهالك وإصابة  ناسفة عبوة تفجير .42

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلك ،عدد منهم

الّدّجال في ناحية )السالم/ الخالص(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من  على عجلة تقل  عناصر  في جيش ناسفة عبوة تفجير .43

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلك ،فيها

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة  .42

/ شعبان/ 31 في وذلكمما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه واثنين من عناصر حمايته، أمنية في قرية )أم  العظام/ بزايز بهرز(، 

 .للهجرة 3414

 ،على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )السالم/ الخالص(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح ناسفة عبوة تفجير .41

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 31 في وذلك

( وهو قيادي مجرم في صحوات العار بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في ناحية استهداف المرتد )لفتة منسي .44

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 36 في وذلك)العظيم(، مما أدى إلصابة أحد عناصر حمايته بجروح ويقّدر هللا نجاته، 

 ة  انتقاماً ألهل  السنّة  المغدورين  على أيدي المليشيات  الصفوية  في مساجد  ديالى األبية  وباألخص  لمذبحة  مسجد  سارية في بعقوب .43

ه النّاسف   تقي)أبو  الشهادة   فارس  من فرسان   انطلق  الجديدة؛  ي منطقة للعصابات الصفوية ف وكراً خبيثاً مستهدفاً  المهاجر( بحزام 

س اقتحام  وكرهم أثناء اجتماع عدد كبير منهم وانغم ، فيّسر هللاُ للبطل  الّلوالوة/ بعقوبة الجديدة( أحد  معاقل  الّرفض الخبيثة )خان
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( صفوياً وكثير  من 22مما أدى لهالك  وإصابة أكثر من )، ليُحيلهم أشالًء متناثرة عليهماسف حزامه النّ  وسط جمعهم وفّجر

طورة.. وعند تجّمع قطعانُهم ودوريات الجيش والشرطة الصفوية على أشالء هلكاهم تمَّ استهدافُهم بتفجير اإلصابات  بالغةُ الخ

( منهم، فتلك  خمسة  وخمسون  كاملة  ولم 13سيّارٍة مفّخخٍة ُركنت  لهم في نفس مكان الحادث، مما أدى لهالك  وإصابة أكثر من )

م  سنّ  حانه أن ونسأله سب على تسديدههلل الحمُد يٍّ واحٍد ال يغسلُه بحر  من دماء  الّرافضة  األنجاس، ويُشف  الغليُل بعد، فوهللا  إنَّ د 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38 في ذلككان وجنّات  النّعيم، في االستشهادي يتقبّل أخانا 

نكاالً لهم  مما أدى لتدميره من بيت )بخيت( في منطقة )الجزيرة/ المقدادية( الصفوي جيشفي ال لعناصر منزل وتفجير تفخيخ .46

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 39 في وذلكعلى حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من المرتّدين، 

وكراً لهم في منطقة )المفرق/ بعقوبة( مما أدى لتدمير أجزاء من المنزل  الّدّجال جيش يتّخُذه عناصر منزل وتفجير تفخيخ .47

/ شعبان/ 39 في وذلكوإصابة عنصرين  منهم بجروح نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

 .للهجرة 3414

لمين  العتقال المس التي جاءت  لجيش الصفوي أرتال او اتدوريّ نفرت  جميُع المفارز  العسكرية  في قاطع العظيم للتصّدي ل .48

تلقّتهم و، بكافة أنواع األسلحةللمنطقة تمَّ الهجوم عليهم  القّوة المداهمة (، وعند دخولمنطقة )المطيبيجة/ العظيموالمسلمات  في 

د ٍب وصوب تمّزُق أوصالهم، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير وإعطاب العديد من  العبوات النّاسفة من كل  ح 

عجالتهم، ويُذكُر أنَّ القّوات الصفوية حاولت  مدارة  هزيتمها فصبّت  جام  حقدها على األبرياء العّزل كالمعتاد  منها، فعمدت  

عالى تإلحراق مسجد المصطفى )صلى هللا عليه وسلم( وإعدام عدد من أبناء المنطقة وتفجير عدد من منازل المسلمين، نسأل هللا  

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في ذلككان وأن يتغّمد  الشهداء  في رحمته، 

استهداف وتصفية المرتّد )عدي الجبوري( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي وعضو في حزب "الدعوة" الصفوي؛  .49

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22 في وذلكمن قبل مفرزة أمنية أسرت هُ في قرية )جّمرخي/ المقدادية( ونّفذت  حكم  هللا ، 

على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ  ناسفة عبوة تفجير .32

/ شعبان/ 22 في وذلك ،( منهم ومعظم الهلكى من الضبّاط32استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة أخرى، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414

استهداف وتصفية مختار منطقة المفرق وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في  .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلكمنطقة )المفرق/ بعقوبة(، مما أدى لهالكه، 

 ،لتدميرها وهالك وإصابة من فيهافي منطقة )الجزيرة/ المقدادية(، مما أدى  الصفوي جيشعلى عجلة لل ناسفة عبوة تفجير .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في وذلك

استهداف وتصفية المرتّد )عبّاس أحمد سعود( وهو عنصر مجرم في وزارة الداخلية الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .31

/ 22 في وذلكت بحوزته، أمنية في قضاء )المقدادية(، مما أدى لهالكه وغنم عجلته والحصول على وثائق رسمية مهّمة كان

 .للهجرة 3414/ شعبان

 ،لعديد منهم، مما أدى لهالك وإصابة ا(قرية )ألبو بكر/ العظيم فيعلى دورية للشرطة الصفوية  تين  ناسف تين  عبومزدوج ب تفجير .34

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21 في وذلك

ه النّاس ذرٍّ )أبو  الشهادة   فارس  من فرسان   انطلق  رّداً لعادية  المليشيات  الصفوية  في مدينة  المقدادية األبيّة؛  .33  ف  المهاجر( بحزام 

لقادة عصابات الغدر الجبناء وكبار ضبّاط المنطقة الخضراء وُعتاة معّممي قمَّ وكربالء، اجتمعوا في  اجتماعاً كبيراً مستهدفاً 

اقتحام   بطل  ، فيّسر هللاُ للإحدى معاقل  الّرفض الخبيثة معبٍد للرافضة "حسينية فاطمة الّزهراء" في منطقة )بز الشاخة/ المقدادية(

ليُهلك هللاُ على يديه الطاهرتين  أئّمة  عليهماسف حزامه النّ  المعبد رغم اإلجراءات األمنية المشّددة، وانغمس وسط جمعهم وفّجر

( آخرين، ومن بين 21بة أكثر من )( منهم وإصا26وقد انتهت حصيلة االنفجار عن هالك  )، الكفر والضاللة في هذه المنطقة

الهلكى: )حسين الشاجي( شيخ رافضة بني تميم وقيادي كبير في المليشيات الصفوية واثنين من أبنائه، و)هيثم السبول( و)أبو 

زهراء قزلجة( وهما قياديان بارزان في جيش الّدّجال، وأربعة من المعّممين، وضابط مخابرات، وضابط في األمن الوطني 

وي، كما أنَّ من بين المصابين: )الشيخ مصطاف التميمي( القيادي في المليشيات الصفوية، و)حسين أبو علي وإسماعيل( الصف

ويبه وتص على تسديدهلله الحمُد وهما قياديان بارزان في جيش الّدّجال، وأربعة ضبّاط عقداء، وإصابات معظمهم بليغة جداً، ف

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في ذلككان وزمرة الشهداء، في االستشهادي أخانا  يحشرونسأله سبحانه أن 

استهداف عنصر مجرم من عناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المحولة/ الوقف(،  .36

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في وذلكمما أدى إلصابته بجروح، 

اجلة لحراسات الشرطة الصفوية الليلية في منطقة )كاظون الّرازي/ بعقوبة(، مما أدى إلصابة على دورية ر ناسفة عبوة تفجير .37

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في وذلك ،عنصرين  منهم بجروح



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
228 

 

استهداف وتصفية عنصر مجرم من عناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قرية )أبو كرمة/  .38

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27 في وذلكأدى لهالكه،  الوقف(، مما

استهداف وتصفية عنصر مجرم من عناصر جيش الّدّجال بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )أبو صيدا الصغيرة/  .39

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 29 في وذلكالوقف(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )أبو صيدا الصغيرة/  .62

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 29 في وذلكالوقف(، مما أدى لهالكه، 

نية في مفرزة أم استهداف المرتد )أياد الطبلجي( وهو قيادي مجرم في صحوات العار بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل .63

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 29 في وذلكناحية )بهرز(، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة وبتر ساقيه ويده، 

 3414/ شعبان/ 29 في وذلك ،على دورية للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( تين  ناسف تين  عبومزدوج ب تفجير .62

 .للهجرة

شرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )أبو صيدا/ الوقف(، مما أدى إلصابته استهداف عنصر مجرم في ال .61

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 12 في وذلكبجروح، 

في قرية )أبو صيدا/ الوقف( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون  الّدّجال جيش قيادي مجرم في منزل وتفجير تفخيخ .64

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 12 في وذلكعبرةً لغيره من الّروافض المشركين، 

 
 للهجرة 4141رمضان 

اقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة في قضاء )خان بني سعد(، مما أدى لهالك عنصر منهم وفرار  .3

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكاآلخرين  وغنم سالحهم، 

رين  منهم ى لهالك عنصالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )الهاشميات(، مما أد .2

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكوإصابة ثالثة آخرين  بجروح وتدمير دراجتهم النّارية بعد غنم سالحهم، 

قصف ثكنة للشرطة الصفوية في منطقة )الحديد( بصاروخين  موّجهين  وكانت اإلصابة دقيقة مما أدى لتدمير وإحراق أجزاء  .1

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكمنهم،  من الثكنة وهالك وإصابة العديد

/ رمضان/ 3 في وذلك ،على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الحديد(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها ناسفة عبوة تفجير .4

 .للهجرة 3414

في منطقة )سيف سعد( مما أدى  الّدّجال جيش المرتّد الّرافضي )حيدر األسدي( وهو عنصر خبيث في منزل وتفجير تفخيخ .3

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكلتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من الّروافض المشركين، 

رين  في والية ديالى المسلمة ورّداً لعادية  المليشيات  الصفوية  في مدينة  المقدادية  .6 بيّة؛ ألاانتقاماً ألهل  السنّة  المغدورين  والمهجَّ

ه النّاسف  أحمُد التونسي) المهاجرُ البطُل  الشهادة   فارس  من فرسان   انطلق   لقادة   اً تجّمعاً كبيرمستهدفاً وسيّارته  المفّخخة   ( بحزام 

وعناصر  عصابات  الغدر  الجبناء  وُعتاة  معّممي قمَّ وكربالء، اجتمعوا في مجلس  عزاء  أحد  هلكاهم في الحي العسكري وسط 

هم ، ينة )المقدادية(مد ، فركن  سيّارت ه المفّخخة  بجنب   سبحان هُ  يّسر  وبعد أن  أعمى هللاُ تعالى أبصار  لألسد  الوصول  لخيمة  العزاء 

هم كبّر  وفّجر   ق هم أثراً بعد عين عليهم اسف  ه النّ حزام   الخيمة  واقتحم  عليهم فسطاط هم، فلّما توّسط  جموع  ند وع ،ليُحيل هم وُسراد 

تجّمع قطعانهم وعناصر الجيش والشرطة الصفوية على أشالء  هلكاهم تمَّ استهدافُهم بتفجير السيّارة المفّخخة المركونة، وقد 

( آخرين وكثير  من اإلصابات  بالغةُ الخطورة، ومن بين الهلكى 23( منهم وإصابة )12انتهت  حصيلةُ االنفجار عن هالك  )

عوة" الصفوي الذي يتزّعمه الطاغوُت المالكي، وهم: )علي القزم وأبو حمزة وأبو سعد( وهم ثالثة قياديين  في حزب "الد

 تقّبل  يونسأله سبحانه أن وتصويبه  على تسديدهالحمُد  لله  المسؤولون المباشرون عن تهجير عائالت أهل السنّة من المقدادية، ف

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في ذلككان ومثوبة  والعطاء، الشهداء ويجزل  لمن شارك في الغزوة  الفي المهاجر  أخانا 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في  .7

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكقرية )البيّاع/ بزايز بهرز(، مما أدى لهالكه وثالثة من عناصر حمايته، 

استهداف مدير شرطة ناحية )قرة تبة( الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )العظيم(، مما  .8

وعند تجّمع قطعان الجيش والشرطة الصفوية في مكان الحادث تمَّ استهدافم بتفجير عبوة ناسفة  ،أدى إلصابته بجروٍح بليغة

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكد منهم، ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عد
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استهداف وتصفية عنصر مجرم من عناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )ألبو  .9

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكبالي/ العظيم(، مما أدى لهالكه، 

 أدى مماهم أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريت ،(منطقة )النّدى فيلصفوي للجيش ا تفتيش ةنقط على الخفيفة باألسلحة الهجوم .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكوإصابة العديد منهم،  هالكتدمير عجلة لهم ول

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قرية )الطبج/ جلوالء(، مما أدى  .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكإلصابته بجروٍح، 

ناصر منهم ة عثالث هالكل أدى مما ،(قرية )الطبج/ جلوالء فيللجيش الصفوي  ثكنة على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكوإصابة آخر بجروح، 

 في وذلك، نسأل هللا النّكاية والتّسديد ،(قرية )الطبج/ جلوالء فيللجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص  تفتيش ةنقطالهجوم على  .31

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة الصفوية وسط ناحية )بهرز(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة  .34

 وذلكآخر بجروح، أعقبها تفجير دّراجة مفّخخة مركونة على دوريات اإلمداد، مما أدى إلصابة العديد منهم بجروٍح متفاوتة، 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في

إلعطاب عجلة همر وإصابة من فيها  أدى مما ،(قرية )الطبج/ جلوالء فيللجيش الصفوي  دورية على الخفيفة األسلحةب الهجوم .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكبجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية لما يسّمى بمغاوير الداخلية الصفوية في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما  .36

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكأدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 وّسطة من قبل مفرزة أمنية فياقتحام وكر المرتّد المجرم )خميس العصماني( قائد صحوة العصاملة باألسلحة الخفيفة والمت .37

 في ذلكومنطقة )العصاملة/ بهرز(، ويقّدر هللا عدم تواجد المجرم في الوكر فقام المجاهدون بتصفية اثنين من عناصر حمايته، 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2

م من رز(، مما أدى لفرارهاقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في منطقة )العصاملة/ به .38

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكمواجهة المجاهدين، 

باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لتدمير المقر بالكامل وهالك  (قرية )الطبج/ جلوالء فياقتحام مقر سرية الجيش الصفوي  .39

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكجميع من فيه وإحراق عجالتهم، 

استهداف تجّمٍع خبيٍث لعناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة وسط قضاء )خان بني سعد(، مما أدى لهالك تسعة عناصر  .22

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك( آخرين  بجروح متفاوتة، 36منهم وإصابة )

مما أدى لتدمير إحدى عجالت الدورية على دورية لشرطة الطوارئ الصفوية في حي )الثورة/ المقدادية(،  ناسفة عبوة تفجير .23

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك ،وهالك أربعة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح

للجيش الصفوي في قرية )البيّاع/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل  "ضغط" على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .22

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك ،وهالك عناصرها األربعة

للجيش الصفوي في منطقة )ألبو بالي/ العظيم(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من  على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .21

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك ،فيها

ابة بالكامل وهالك وإصللجيش الصفوي في منطقة )أبو نخل/ الخالص(، مما أدى لتدميرها  على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .24

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك ،من فيها

/ رمضان/ 2 في وذلك ،على دورية للجيش الصفوي في منطقة )ألبو محمد/ العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد ناسفة عبوة تفجير .23

 .للهجرة 3414

(، م برتبة رائد في الشرطة الصفوية في ناحية )العظيموهو ضابط مجر (المرتّد المجرم )عامر قاسم إدريسي منزل وتفجير تفخيخ .26

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكمما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

وهو مصدر استخباري رافضي للجيش الصفوي، مما أدى لتدمير  (مختار حي الثورة في قضاء )المقدادية منزل وتفجير تفخيخ .27

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكأجزاء منه نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

 ( وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا322برشقة من قنابر الهاون ) (قرية )الطبج/ جلوالء فيمقر فوج الجيش الصفوي  قصف .28

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة مما أدى لتدمير أجزاء من  (مركز شرطة الكطو في منطقة )الكطو/ الجبل قصف .29

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكبناية المقر وإحراق عجالتهم وهالك وإصابة عدد منهم، 
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لجيش الصفوي في ناحية )العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، مقر فوج ا قصف .12

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك

/ 2 في ذلكوثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .13

 .للهجرة 3414/ رمضان

قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في قرى )زاغنية وأبو كرمة وأبو صيدا/ الوقف( بعّدة رشقات  .12

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في ذلكمن قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، و

لعناصر  في الشرطة الصفوية في منطقة )النّدى( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة  .11

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

( وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا 82برشقة من قنابر الهاون ) (قرية )الطبج/ جلوالء فيمقر فوج الجيش الصفوي  قصف .14

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلكنّكاية والتّسديد، ال

 وذلك ،على دوريتين  للشرطة الصفوية في حي )المعلّمين/ بعقوبة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم تين  ناسف تين  عبو تفجير .13

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في

أمنية في حي )المعلّمين/ بعقوبة(، مما أدى استهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .16

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4 في وذلك ،إلصابته وعنصر صحوة كان برفقته بجروٍح بليغة

استهداف عنصر مجرم من عناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )أبو كرمة/ الوقف(،  .17

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4 يف وذلكمما أدى إلصابته بجروٍح، 

دد منهم، وإصابة ع لهالك أدى مما ،(منطقة )النّدى فيللجيش الصفوي  تفتيش ةنقط على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .18

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك

الصفوي بأسلحة كاتمة من استهداف المرتّد المجرم )محمد قاسم( مختار منطقة بني زيد وهو مصدر استخباري مجرم للجيش  .19

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلك ،قبل مفرزة أمنية في منطقة )بني زيد/ الكاطون(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة

استهداف المرتّد المجرم )أحمد الّزركوشي( مدير ناحية السعدية الصفوي بتفجير عبوة ناسفة كبيرة على موكبه من قبل مفرزة  .42

ة )السعدية(، مما أدى إلعطاب عدد من عجالت الموكب وإصابة عدد من عناصر حمايته بجروٍح ويقّدر هللا أمنية وسط ناحي

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلكنجاة المجرم، 

استهداف مختار حي المعلّمين وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالهجوم عليه برّمانة حراريّة من قبل مفرزة أمنية  .43

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلك ،المعلّمين/ بعقوبة(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغةفي حي )

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )تل سطيح/ العظيم(، مما أدى إلصابة خمسة  .42

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 7 في وذلكعناصر منهم بجروح متفاوتة، 

ة على عجلته المظلّلة في الحي )العصري/ المقدادية(، نسأل هللا النّكاي ناسفة عبوة تفجيرل في الحكومة الصفوية باستهداف مسؤو .41

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في وذلكوالتّسديد، 

 وذلك ،للجيش الصفوي في شارع )الديري/ بعقوبة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها على "كاسحة ألغام" ناسفة عبوة تفجير .44

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 8 في

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية  .43

/ 8 في وذلكفي قرية )جّمرخي/ المقدادية(، مما أدى لتدميرها وهالكه وإصابة أربعة من عناصر حمايته بجروٍح بليغة، 

 .جرةلله 3414/ رمضان

، مما أدى (أحد متعهّدي نقل المواكب الشركية الصفوية للمزارات الّرافضية في حي )الشهداء/ المقدادية منزل وتفجير تفخيخ .46

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 9 في وذلكلتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من الّروافض المشركين، 

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )تل سطيح/ العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .47

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك

استهداف المرتّد )ماهر حميد رشيد( وهو قيادي مجرم في صحوات العار بالهجوم على عجلته باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة  .48

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلكأمنية في منطقة )الدور/ العظيم(، مما أدى لفراره وغنم عجلته، 

ة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، موّجهة على دورية للجيش الصفوي في منطق ناسفة عبوة تفجير .49

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك

 في وذلك ،للجيش الصفوي في شارع )الديري/ بعقوبة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها على ناقلة جنود ناسفة عبوة تفجير .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33
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رضا علي جّساس( وهو قيادي خبيث في حزب "الدعوة" الصفوي وأحد متعهّدي ومسؤولي استهداف وتصفية المرتّد الّرافضي ) .33

المواكب الشركية الّرافضية؛ بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )بّز الشاخة/ المقدادية(، مما أدى لهالكه، 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33 في وذلك

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )تل سطيح/ العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33 في وذلك

استهداف المرتّد المجرم )كريم رشيد( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل  .31

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33 في وذلكية في ناحية )السعدية(، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروحٍ بليغة وبتر ساقيه، مفرزة أمن

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )التحويلة/ الخالص(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  ناسفة عبوة تفجير .34

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 33 في وذلكبجروح، 

ف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، استهدا .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )وسام أبو حمرة( قائد صحوة بني زيد بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )بني زيد/  .36

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك ،اطون(، مما أدى لهالكهالك

قصف تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في قرية )البازول/ المقدادية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة  .37

استهدافُهم بتفجير ثالث عبوات ناسفة، مباشرة، وعند مجيء دوريات اإلمداد من الجيش والشرطة الصفوية لمكان الحادث تمَّ 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في ذلكمما أدى لهالك خمسة عناصر منهم وإصابة سبعة آخرين  بجروٍح متفاوتة، و

/ 31 في وذلك ،للجيش الصفوي في شارع )العالوي/ بعقوبة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها على عجلة ناسفة عبوة تفجير .38

 .لهجرةل 3414/ رمضان

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على دورية للشرطة الصفوية على الشارع العام في ناحية )جلوالء(، مما أدى لتدمير عجالت  .39

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في وذلكالدورية وهالك كل من كان فيها، 

 ،()النّدى منطقة فية أمنية استهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرز .62

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في وذلكمما أدى لتدميرها بالكامل وإصابته بجروٍح بليغة، 

بعد متابعة ورصد من الجهد االستخباري؛ قامت المفارز األمنية في قاطع )السعدية( بتفكيك وتصفية شبكة تجّسس خبيثة تعمل  .63

هم باألسلحة الكاتمة في ذات الوقت، مما أدى لهالك جميع عناصر الشبكة عدا لصالح الجيش الصفوي بالهجوم المباغت علي

/ 34 يف وذلكعنصر منهم أُصيب  بجروحٍ بليغة، فلله  الحمُد على تطهير األرض من رّجسهم وقطع دابر شّرهم على المسلمين، 

 .للهجرة 3414/ رمضان

استهداف وتصفية المرتّد )مازن شوقي( وهو مصدر استخباري مجرم لما يسّمى بمكتب جرائم جلوالء بأسلحة كاتمة من قبل  .62

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلكمفرزة أمنية في ناحية )السعدية(، مما أدى لهالكه، 

 ،/ بعقوبة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيهاللجيش الصفوي في منطقة )كراج الداخل على "كاسحة ألغام" ناسفة عبوة تفجير .61

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلك

على دورية لما يسّمى بالكتيبة الهنّدسية لتفكيك المتفّجرات في منطقة )التحرير/ بعقوبة(، نسأل هللا النّكاية  ناسفة عبوة تفجير .64

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلك ،والتّسديد

للجيش الصفوي على الطريق الّرابط بين مدينتي )بعقوبة وبغداد(، مما أدى إلحراقها  على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .63

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلك ،وهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة آخرين  بجروح

اري للحكومة استهداف وتصفية عضو مجرم في حزب "االتحاد الوطني الكردستاني" الكردي العلماني وهو مصدر استخب .66

 3414/ رمضان/ 34 في وذلكالصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الطبج/ جلوالء(، مما أدى لهالكه، 

 .للهجرة

استهداف وتصفية عضو مجرم في حزب "االتحاد الوطني الكردستاني" الكردي العلماني بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية  .67

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلكأدى لهالكه، في ناحية )السعدية(، مما 

استهداف وتصفية المرتّد )خلف الشرجي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية  .68

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلكفي منطقة )النّدى(، مما أدى لهالكه، 

خباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية أمام منزله استهداف المرتّد )شاكر محمود( وهو مصدر است .69

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلكفي منطقة )النّدى(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 
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استهداف وتصفية المرتّد )فراس غازي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه في  .72

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلكمنطقة )النّدى( ونفّذت حكم  هللا فيه، 

على دورية لما يسّمى بالكتيبة الهنّدسية لتفكيك المتفّجرات حاولوا تفكيكها في ناحية )بهرز(، مما أدى لهالك  ناسفة عبوة تفجير .73

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في وذلكوتفكيك خبير متفجرات منهم، 

 يف وذلكاستهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )ألبو رجب/ العظيم(، مما أدى لهالكه،  .72

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34

ه النّاسف  البطُل )أبو جابٍر األنصاري الشهادة   فارس  من فرسان   انطلق   .71 قادة  ل تجّمعاً كبيراً مستهدفاً وسيّارته  المفّخخة   ( بحزام 

وكانت  الخطّةُ أن ينغمس  ، وعناصر  مليشيات  الغدر  الصفوية، اجتمعوا في مجلس  عزاء  أحد  هلكاهم في ناحية )كنعان(

ّدون تاالستشهادي  ويفّجر  حزاّمه النّاسف  وسط خيمة العزاء ثمَّ يستكمُل اإلخوةُ الغزوة  بتفجير السيّارة المفخّخة عندما يتجّمُع المر

فبادر  األسُد ، لهدفه قُبيل وصوله   للشرطة الصفوية دورية  نقطةُ تفتيٍش و هُ تستوقفأمراً كان مفعوال، فقد اهللاُ  ّدر  ق ولكن  حولها، 

ه الحي ثمَّ  أبا ل  هللاُ ، فالحمُد هلل على تقديره وتقبّ على مقربٍة من الدورية فّجر  سيّارت ه المفّخخةلتصفية  أحد  عناصر  النّقطة  بسالح 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36 في ذلككان و، في جنّات النعيم جابرٍ 

مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  قصف .74

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

ي/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليب قصف .73

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 36 في وذلكوالتّسديد، 

ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  قصف .76

 .للهجرة 3414/ انرمض/ 37 في وذلكوالتّسديد، 

/ 37 في ذلكوثكنة للجيش الصفوي في منطقة )المطيبيجة/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .77

 .للهجرة 3414/ رمضان

مقر فوج الجيش الصفوي في قرية )جّمرخي/ المقدادية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  قصف .78

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلكوالتّسديد، 

هللا  لمقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأ قصف .79

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .82

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلك

ة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )تل سطيح/ العظيم( برشق قصف .83

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلكوالتّسديد، 

القيادي في صحوات العار ومسؤول إسناد العظيم في قرية )الصفرة/  (المرتّد المجرم )فتّاح العزاوي منزل وتفجير تفخيخ .82

/ رمضان/ 37 في وذلكالعظيم( مما أدى لتدمير ه، وردُم بئٍر تابٍع له، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

 .للهجرة 3414

ة دوريته الّراجلة من قبل مفرزة أمنية في قري استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على .81

/ رمضان/ 37 في وذلك)الصفرة/ العظيم(، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته وإصابة اثنين آخرين  بجروٍح، 

 .للهجرة 3414

أل هللا  النّكاية لعظيم(، نسعلى تجّمع خبيث لعناصر في صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )ألبو عبدان/ ا تين  ناسف تين  عبو تفجير .84

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلكوالتّسديد، 

مقّرات للجيش الصفوي في ناحية )جلوالء( برشقات من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .83

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلك

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  ()الطبج/ جلوالءقرية  فيمقر فوج الجيش الصفوي  قصف .86

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلكوالتّسديد، 

مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي في منطقة )النّدى(، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابته  منزل وتفجير تفخيخ .87

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلكالمرتّدين،  وليكون عبرةً لغيره من

في منطقة )النّدى( مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابته وليكون  الّدّجال جيش عنصر خبيث في منزل وتفجير تفخيخ .88

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 37 في وذلكعبرةً لغيره من الّروافض المشركين، 
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ة الخفيفة والمتوّسطة في منطقة )تل سطيح/ العظيم(، مما أدى لهالك عناصرها الثمانية اقتحام ثكنة للجيش الصفوي باألسلح .89

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلكوإحراق النقطة بالكامل، 

ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة وقد شوهدت  قصف .92

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلكأعمدة الد خان تتصاعد من الثكنة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

سى/ العظيم(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل من للجيش الصفوي في قرية )ألبو عي على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .93

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلك ،كان فيها

على تجّمع خبيث لعناصر في صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )ألبو عبدان/ العظيم(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  ناسفة عبوة تفجير .92

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلك

ٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  في الشرطة الصفوية في منطقة )النّدى( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة قصف أوكا .91

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

/ بهرز زبزاي) منطقة فياستهداف المرتّد المجرم قائد صحوة العبّارة بتفجير عبوة ناسفة "ضغط" عليه من قبل مفرزة أمنية  .94

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة وبتر ساقيه ويديه، (بهرز

 لهالك دىأ مما ،(/ بهرزبهرز بزايز) منطقة في والنّفاق رّدةال لصحوة تفتيش ةنقط على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .93

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكآخرين  بجروٍح بليغة وغنم أسلحتهم وعتادهم،  ثالثةعنصر منهم وإصابة 

 وذلك ،للجيش الصفوي في منطقة )تل سطيح/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .96

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في

في كميٍن محكم؛ قامت  مفرزة  أمنية  باستهداف قائد عمليات دجلة الصفوية المرتّد المجرم )الفريق الّركن عبد األمير الزيدي(  .97

ى إلصابته دبتفجير عبوتين  ناسفتين  على موكبه  ودوريّات  الجيش الصفوي التابعة له في منطقة )المطيبيجية/ العظيم(، مما أ

( عنصراً من عناصر حمايته وحّراسه  الشخصييّن  وبينهم ضبّاط  مجرمون، فالحمُد هلل على تسديده ونسألهُ 36بجروح وهالك )

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكسبحانه أن يعّجل بهالك المجرم، 

وعند  ،عظيم(، مما أدى لهالك عنصرين  منهمللجيش الصفوي في منطقة )ألبو طّراز/ ال على دورية راجلة ناسفة عبوة تفجير .98

ي هم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة أخرى ُزرعت لهم في مكان الحادث، مما  تجّمع قطعان الجيش الصفوي على أشالء أخو 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكأدى لهالك العديد منهم، 

مما أدى  ،(قرية )الطبج/ جلوالء فياستهداف عنصر مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية  .99

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكإلصابته بجروٍح، 

 ذلكواستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في ناحية )جلوالء(، مما أدى لهالكه،  .322

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في

 /27 في ذلكوللجيش الصفوي في قرية )ألبو عيسى/ العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  على دورية راجلة ناسفة عبوة تفجير .323

 .للهجرة 3414/ رمضان

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (قرية )الطبج/ جلوالء فيمقر للجيش الصفوي  قصف .322

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلك

عنصرين   لهالك أدى مما ،(نيسان/ بهرز 7حي ) في والنّفاق الرّدة لصحوة تفتيش ةنقط على والمتوّسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .321

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكمنهم وإصابة ثالث بجروٍح، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في مليشيا العصائب الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .324

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك)بهرز(، مما أدى لتدميرها وهالكه، 

، (/ بهرزبهرز زايزب) منطقة فيعلى دورية لما يسّمى بالكتيبة الهنّدسية لتفكيك المتفّجرات حاولوا تفكيكها  ناسفة عبوة تفجير .323

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكمما أدى لهالك وتفكيك خبيري متفجرات منهم، 

 وذلك ،)تل سطيح/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة من فيهاللجيش الصفوي في منطقة  على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .326

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في

استهداف وتصفية ضابط كبير في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته الّراجلة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )ألبو  .327

 3414/ رمضان/ 29 في وذلكابة آخر بجروٍح، صليبي/ العظيم(، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته وإص

 .للهجرة

للشرطة الصفوية في قرية )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل  على عجلة "همر" ناسفة عبوة تفجير .328

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلك ،من كان فيها
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قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  في الشرطة الصفوية في منطقة )النّدى( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة  .329

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 
 للهجرة 4141شوال 

 وذلك ،عّواد/ العظيم(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهمعلى دورية راجلة للجيش الصفوي في قرية )ألبو  ناسفة عبوة تفجير .3

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2 في

على شاحنة محّملة بدبّابتين  للجيش الصفوي على الشارع العام مقابل قرية )ألبو عّواد/ العظيم(، نسأل هللا   ناسفة عبوة تفجير .2

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2 في وذلك ،النّكاية والتّسديد

/ 2 في وذلك ،على دورية للجيش الصفوي في قرية )ألبو طلحة/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم ناسفة ةعبو تفجير .1

 .للهجرة 3414/ شوال

( عنصراً منهم 33اقتحام ثكنة للشرطة الصفوية في قضاء )خان بني سعد( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك ) .4

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في كوذلوإحراق ثالث عجالت لهم، 

استهداف آمر سرية في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الهارونية/ المقدادية(،  .3

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلك ،مما أدى لتدميرها وإصابته بجروحٍ بليغة وإصابة عدد من عناصر حمايته بجروحٍ متفاوتة

استهداف تجّمٍع خبيٍث لعناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة في قرية )خفاجة/ خان بني سعد(، مما أدى إلصابة عنصرين   .6

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلكمنهم بجروح، 

ني سعد(، باستهداف عميل مجرم للحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في قرية )عبد الجبّار/ خان  .7

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلك ،مما أدى إلصابته بجروحٍ 

استهداف أحد أعضاء المجلس البلدي الصفوي لناحية المرادية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .8

ُح هالكه  .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلك ،)المرادية/ خان بني سعد(، مما أدى لتدميرها بالكامل ويُرجَّ

استهداف تجّمٍع خبيٍث لعناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة في منطقة )حمرين/ المقدادية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .9

منهم، وعند تجّمع قطعانهم وقطعان الجيش والشرطة الصفوية في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلكإصابة عدد منهم، لهالك و

استهداف عميل مجرم للحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته الّزراعية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )التحويلة/  .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلك ،بلدروز(، مما أدى إلصابته بجروحٍ 

ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  قصف .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلكوالتّسديد، 

ه وليكون تفي منطقة )التحرير/ بعقوبة( مما أدى لتدميره نكاالً له على حراب الّدّجال جيش عنصر مجرم في منزل وتفجير تفخيخ .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلكعبرةً لغيره من الّروافض المشركين، 

في قضاء )خان بني سعد( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون  الشرطة الصفوية ضابط مجرم في منزل وتفجير تفخيخ .31

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلكعبرةً لغيره من المرتدين، 

في قضاء )خان بني سعد(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون  الّدّجال جيش عنصر مجرم في منزل وتفجير تفخيخ .34

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلكعبرةً لغيره من الّروافض المشركين، 

نهم صرين  معلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )خان بني سعد(، مما أدى إلعطابها وإصابة عن ناسفة عبوة تفجير .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلك ،بجروح

/ 1 يف وذلك ،على عجلة للجيش الصفوي في قرية )الطبج/ جلوالء(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها ناسفة عبوة تفجير .36

 .للهجرة 3414/ شوال

 ،عناصرها وإصابة آخر بجروح على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )اإلمام ويس(، مما أدى لهالك أحد ناسفة عبوة تفجير .37

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلك

 ،على عجلة للشرطة الصفوية قرب قنطرة )خليل باشا/ بعقوبة(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها ناسفة عبوة تفجير .38

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلك
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امل فوي في قرية )تّل سطيح/ العظيم(، مما أدى لتدميرهما بالكتفجير عبوتين  ناسفتين  موّجهتين  على عجلتي "همر" للجيش الص .39

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلك ،وهالك كل من كان فيهما

في منطقة )كاطون الّرحمة/ بعقوبة( مما أدى لتدميره نكاالً له على  الصفوي جيشال ضابط رافضي في منزل وتفجير تفخيخ .22

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من الّروافض المشركين، 

في منطقة )المجّمع/ بعقوبة( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون  الّدّجال جيش عنصر مجرم في منزل وتفجير تفخيخ .23

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلكعبرةً لغيره من الّروافض المشركين، 

/ شوال/ 3 في وذلك ،على عجلة لجيش الّدّجال في قضاء )الخالص(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين  منهم ناسفة عبوة تفجير .22

 .للهجرة 3414

أدى لتدميرها بالكامل وهالك عناصرها على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )الخالص(، مما  ناسفة عبوة تفجير .21

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلك ،األربعة

ثة عناصر مما أدى لهالك ثال ،(للجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم تفتيش ةنقطالهجوم على  .24

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلك ،منهم وإصابة رابع بجروح

دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل  قصف .23

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

 وذلكالتّسديد، ة ومقر للجيش الصفوي في منطقة )الجبل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاي قصف .26

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في

وكرين  لحرابة المسلمين وممارسة طقوسهم الشركية في ناحية )جلوالء(،  الّدّجال جيش يتخذهما عناصر ين  منزل وتفجير تفخيخ .27

مما أدى لتدميرهما وإصابة عدد منهم بجروح نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، وعلى 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلكإثرها رحلوا من المنطقة، 

مجرم )إبراهيم سعد ُدردك( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته استهداف وتصفية المرتّد ال .28

 في كوذل ،من قبل مفرزة أمنية في ناحية )جلوالء(، مما أدى لتدميرها وهالكه وإصابة عنصر في الجيش كان برفقته بجروح

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7

/ 7 في وذلك ،فوي في ناحية )السعدية(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروحتفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الص .29

 .للهجرة 3414/ شوال

 وذلك ،على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )ألبو عيسى/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها ناسفة عبوة تفجير .12

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في

/ شوال/ 7 يف وذلك ،للجيش الصفوي في ناحية )العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهمتفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية  .13

 .للهجرة 3414

/ شوال/ 7 في وذلكالهجوم على دورية للجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في ناحية )العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .12

 .للهجرة 3414

)محمود سلمان رشيد العزاوي( آمر سرية مدرسة المشاة للجيش الصفوي بتفجير سيّارة استهداف المرتّد المجرم العميد ركن  .11

 وذلك ،مفّخخة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )المعلمين/ بعقوبة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وإصابته بجروٍح بليغة

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في

ناسفة ُزرعت لهم في منطقة )الجبل(، وعند تجّمعهم عليها تمَّ تفجيرها عليهم، استدراج دورية راجلة للشرطة الصفوية لعبوة  .14

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في وذلكمما أدى لهالك أربعة عناصر منهم، 

 في وذلك ،تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في قرية )السبيعات/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم .13

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في قرية )السبيعات/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .16

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في وذلك ،منهم

 ،هالكهل مما أدى ،(استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )السبيعات/ العظيم .17

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلك

/ 33 في وذلك ،على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )المعلمين/ بعقوبة(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد ناسفة عبوة تفجير .18

 .للهجرة 3414/ شوال
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ة الهجوم عليهم باألسلحة الخفيفب( الجبلالتصّدي لقوة من الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات في منطقة ) .19

آمر فوج )قائد القوة المداهمة( هلك  قد مجرميهم، ف رؤوسُ والمتوّسطة، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم وكان من بين الهلكى 

 3414/ شوال/ 32 في وذلك فالحمُد هلل الذي دفع  عن المسلمين  بعباده المجاهدين  شرَّ الصائلين،، برتبة عقيد وهلك ضابط آخر

 .للهجرة

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )النّقيب أزهر( مدير مركز شرطة سنسل الصفوية بالهجوم على موكبه باألسلحة الخفيفة من  .42

 3414/ شوال/ 31 في وذلك ،قبل مفرزة أمنية في منطقة )اللّهيب/ المقدادية(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته

 .للهجرة

نب س/ المقدادية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية مقر فوج ا قصف .43 لجيش الصفوي في منطقة )ح 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31 في وذلكوالتّسديد، 

ة بعلى عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الشعبية/ المقدادية(، مما أدى لتدميرها وهالك أحد عناصرها وإصا ناسفة عبوة تفجير .42

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31 في وذلك ،ثالثة آخرين  بجروح بليغة

 وذلك ،على عجلة للجيش الصفوي على طريق )خط  النّفط/ بزايز بهرز(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها ناسفة عبوة تفجير .41

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في

 ،مما أدى لتدمير عجلة لهم بالكامل وهالك كل من كان فيهاعلى دورية للجيش الصفوي في ناحية )السعدية(،  ناسفة عبوةتفجير  .44

وعند تجّمع قطعان الدورية على أشالء إخوانهم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة ستّة عناصر 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في وذلكمنهم، 

ر أحمد مشكور العبيدي( القيادي البارز في صحوة الرّدة والنّفاق؛ بعد نفرت  مفرزة  أمنية  للقصاص  من المرتّد المجرم )نزا .43

ورود معلومات مؤّكدة عن قيامه بمداهمة منزل عائلة سنّية في منطقة )باب الدرب/ بعقوبة( واغتصاب أخت مسلمة عذراء 

ما أدى تفجير عبوة ناسفة عليه، م وشنقها في سلّم المنزل، فيّسر هللا تعالى للمجاهدين نصب  كمين له في نفس المنطقة، وتمَّ 

نود  أنَّ ج هذا ول يعلم  كل  من سّولت  له نفُسهُ مسَّ مسلمٍة عفيفٍة طاهرةٍ إلصابته بجروٍح بليغٍة جداً وهالك عنصر كان برفقته، 

لقادُم أدهى وأمر بقّوة ، واالّدولة  اإلسالمية قد أقسموا بالذي رفع السماء  بغير عمد أن يقتّصوا منه ولو كان في بروٍج مشيّدة

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلكالعزيز المقتدر، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الن دى(،  .46

 .هجرةلل 3414/ شوال/ 38 في وذلكمما أدى لهالكه وهالك وإصابة خمسة من عناصر حمايته، 

وعلى  ،تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الدهلكية/ بلدروز(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم .47

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلكإثرها قامت الدورية باعتقال أفراد صحوة المنطقة، 

لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )كاطون الّرازي/ بعقوبة(، تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة  .48

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39ذلك في مما أدى لتدمير عدد من أوكارهم، و

استهداف وتصفية عنصر أمني مجرم يعمل في المنطقة الخضراء بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قرية )الطبج/ جلوالء(،  .49

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في لكوذمما أدى لهالكه، 

 في ذلكومقر للجيش الصفوي في قرية )الطبج/ جلوالء( بقذيفة هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22

ُد انوالية  ديالى األبية؛ في امية  اإلجرالصفوية   على أيدي العصابات   انتقاماً لعائالت  أهل  السنّة  المغدورين  والمهّجرين   .33 طلق  أحَّ

لمرتبطة  المليشيات  الّرافضية  ا في وقادةٍ  عناصر  تجّمعاً خبيثاً لمستهدفاً  )أبو الحور المهاجر( بسيّارته المفّخخة الصحابةأحفاد  

تفجير  و االنغماس  بينهم، فيّسر  هللاُ تعالى لفارس  الشهادة  شمال مدينة )بعقوبة( (الّرعاية/ السادةفي منطقة ) بإيران  المجوسية

، فالحمُد هلل على نكايته بأعدائ ه وتقبّل وتدمير عدد من أوكارهم منهم (24)، مما أدى لهالك وإصابة وسط هم سيّارته المفّخخة

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في ذلككان و، في جنّات  النّعيم البطلهللاُ أخانا 

اف وتصفية عنصر مجرم من عناصر جيش  الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في ناحية )جلوالء(، مما أدى استهد .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلكلهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم من عناصر جيش  الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلته من قبل مفرزة أمنية في  .31

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلكالبشو/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه،  منطقة )جواد

 ذلكومقر للجيش الصفوي في منطقة )الن دى( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .34

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في
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عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الخوالص/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها وهالك "ضغط" على  ناسفة عبوة تفجير .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلك ،من فيها

استهداف المرتّد )أحمد الخشالي( وهو عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة  .36

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلك ،دى لتدميرها وإصابته بجروحٍ أمنية في ناحية )بهرز(، مما أ

استهداف وتصفية عنصر مجرم من عناصر جيش  الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .37

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29 في وذلك)بهرز(،  مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه، 

نب س/ المقدادية(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته  صحوة الرّدة والنّفاق عنصر مجرم في منزل وتفجير تفخيخ .38 في قرية )ح 

 3414/ شوال/ 12 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، وعلى إثرها أعلن المذكور توبته وبراءته من مسلك الرّدة، 

 .للهجرة

 

 للهجرة 4141ذو القعدة 

المرتّد )علي حياوي جمعة الزيدي( وهو مختار ومصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة استهداف وتصفية  .3

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك ،من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كاطون الّرازي/ بعقوبة(، مما أدى لهالكه

مقر للشرطة الصفوية في منطقة )الن دى( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .2

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك

 وذلك، دمقر للجيش الصفوي في منطقة )الن دى( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسدي قصف .1

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في

ن  فُرسان  الدولة  اإلسالمية   .4 مجّمع األمني المستهدف ين  وكراً خبيثاً من أوكار  الكفر  والحرابة ) النّاسفين  ي هما بحزامانطلق  فارسان  م 

ية  حرس لألسدين  تصفيّسر  هللاُ (، ففي ناحية جلوالء، الذي يضم مديرية شرطة الناحية ومديرية مكافحة اإلرهاب الصفويتين  

ي الطابق لمرتدين  فتجّمٍع ل وسط   االستشهادييّن   أحدُ واشتبكا مع عناصرها، ثمَّ انغمس   البواّبة بسالحهما الكاتم، واقتحما البناية

ه النّاسف عليهم ر  حزام  ع طابق الثالث واشتبك  مليفتح  الطريق  أمام أخيه  االنغماسي الثاني الذي صعد لل، األول للمجّمع وفجَّ

ه النّاسف عليهم ر  حزام  عديد هالك وإصابة ال، مما أدى لعناصره، وبعد أن  أثخن  فيهم انغمس  فيمن بقي على قيد  الحياة  منهم وفجَّ

 بومن بين الهلكى عضوان  من أعضاء المجلس البلدي الصفوي لناحية جلوالء وأحدهما قيادي في الحز، الطابقينتدمير منهم و

فالحمُد هلل  على توفيقه لعباده الموّحدين ومكره بعبيده المرتّدين وتقبّل  هللاُ االستشهاديّين  في "الوطني الكردستاني" العلماني، 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 2، وكان ذلك في جنّات  النّعيم

ة في باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمني استهداف وتصفية شرطية مرتّدة منتسبة لما يسّمى بجهاز مكافحة اإلرهارب الصفوي .3

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلك ،منطقة )المفرق/ بعقوبة(، مما أدى لهالكها

وكرين  لهم في منطقة )الهارونية/ المقدادية( مما أدى لتدميرهما  الّدّجال جيش عناصر منزلين  للّرافضة يتّخذهما وتفجير تفخيخ .6

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلكم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، نكاالً لهم على حرابته

اقتحام نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة رئيسية" في ناحية )السعدية( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، رافقها التصّدي لقّوات  .7

ناصر منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح وفرار اآلخرين  من اإلمداد التي جاءت  إلنقاذ المرتّدين، مما أدى لهالك ثمانية ع

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكمواجهة المجاهدين، فقام المجاهدون  بإحراق عجالتهم، 

اقتحام نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في ناحية )بهرز( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم وغنم  .8

لحتهم، ثمَّ قام المجاهدون بركن سيّارة مفّخخة وسط النّقطة، وعند مجيء قّوات اإلمداد وتجّمعهم داخل النّقطة تمَّ تفجيرها أس

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكعليهم، مما أدى لهالك وإصابة تسعة عناصر منهم وتدمير النّقطة، 

الداخلية الصفوية على الطريق الّرابط بين منطقتي )السادة وشهربان(، مما تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية لشؤون  .9

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك ،أدى لهالك وإصابة عدد منهم

استهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )حيدر األسدي( وهو قيادي بارز في مليشيا "العصائب" الصفوية المرتبطة بإيران بتفجير  .32

 ،رعت  له من قبل مفرزة أمنية داخل منزله في منطقة )سيف سعد(، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من مساعديهعبوة ناسفة زُ 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك

( وهو قيادي بارز في صحوات العار بالهجوم على نقطته باألسلحة الخفيفة محمد الشيبانياستهداف وتصفية المرتّد المجرم ) .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكأمنية في منطقة )الكوام/ المقدادية(، مما أدى لهالكه، من قبل مفرزة 
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استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الكوام/  .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكالمقدادية(، مما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروح، 

ذي / 4 يف وذلك ،على عجلة للجيش الصفوي في حي )المعلّمين/ بعقوبة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها ناسفة عبوة تفجير .31

 .للهجرة 3414/ القعدة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قضاء )خان بني سعد(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .34

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك

 .لهجرةل 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكتفخيخ وتفجير مقر لصحوة الرّدة والنّفاق بعد فرارهم منه في قضاء )خان بني سعد(،  .33

تفجير سلسلة عبوات ناسفة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال ودوريات الشرطة الصفوية المكلّفة  .36

 يف وذلكبحمايتهم في منطقة )الحي العسكري/ خان بني سعد(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في قرية )الحويش( بين محافظتي  .37

 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك( منهم وإصابة عدد آخر بجروح وتدمير عدد من أوكارهم، 34بغداد وديالى، مما أدى لهالك )

 .للهجرة

عاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في قرية )أبو كرمة/ الوقف( برشقة من قنابر الهاون وكانت قصف أوكاٍر وتجمّ  .38

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكاإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 ذلكومقر للجيش الصفوي في منطقة )الجبل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .39

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في

مما أدى لهالك  ،جلوالء( الجيش الصفوي في قرية )الطبج/ في لعناصر  خبيٍث  على تجمعٍ  تين  موجه ناسفتين   تفجير عبوتين   .22

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكابة العديد منهم، وإص

(، مما أدى ءجلوال في قرية )الطبج/استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية  .23

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك إلصابته بجروٍح،

جير عبوة ناسفة في منطقة )سعدية الشط/ الخالص(، مما أدى لهالك وإصابة استهداف تجّمٍع خبيٍث لعناصر جيش الّدّجال بتف .22

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكالعديد منهم، 

"ضغط" على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق قرية )النّقيب/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها  ناسفة عبوة تفجير .21

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك ،بالكامل وهالك عناصرها الثالثة

على عجلة للشرطة الصفوية على طريق )خطّ النّفط/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من  ناسفة عبوة تفجير .24

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك ،فيها

بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل "ضغط" على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )السّدة/ بزايز  ناسفة عبوة تفجير .23

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك ،وهالك عناصرها األربعة

على عجلة للجيش الصفوي على طريق )دير الّزور/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  ناسفة عبوة تفجير .26

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك ،عنصرين  منهم

"ضغط" على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )الجملون/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها وهالك  ناسفة عبوة تفجير .27

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك ،من فيها

 ،على عجلة للجيش الصفوي على طريق )قرية بيت ظاهر/ بزايز بهرز(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها ناسفة عبوة تفجير .28

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة /4 في وذلك

استهداف وتصفية آمر سرية سد العظيم بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية في قرية )ألبو بكر/  .29

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك العظيم(، مما أدى لتدميرها وهالكه واثنين من عناصر حمايته،

و عضو بارز في حزب "الدعوة" الصفوي بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة من قبل استهداف مسؤول صحوة قرية سنسل وه .12

مفرزة أمنية في قرية )إسيود/ المقدادية(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد من 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلكالجيش الصفوي، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 في منطقة )كاطون الداخلية الصفوية المرتّد الّرافضي )سعد محمود الشمري( وهو عنصر مجرم في منزل وتفجير تفخيخ .13

الّرازي/ بعقوبة( مما أدى لتدمير أجزاء منه وإصابة نجله الذي هو عنصر في الجيش الصفوي بجروح، وعلى إثرها رحلت  

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلكعوائل رافضية من المنطقة، 
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ذي / 3 يف وذلك ،على عجلة للجيش الصفوي في قرية )ألبو بكر/ العظيم(، مما أدى إلحراقها وهالك سائقها ناسفة عبوة تفجير .12

 .للهجرة 3414/ القعدة

لنّكاية أل هللا اعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق العام قرب قرية )ألبو بكر/ العظيم(، نس ناسفة عبوة تفجير .11

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك ،والتّسديد

ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )جسر سبيعات/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  قصف .14

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلكوالتّسديد، 

 ،ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهمالهجوم باألسلحة المتوّسطة على  .13

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك

 استهداف "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي بصاروخ موّجه في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، .16

 .ةللهجر 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلك

في منطقة )الحديد( مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابته  محافظ ديالى الصفوي )عمر الحميري( منزل وتفجير تفخيخ .17

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 7 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من عمالء  الحكومة الصفوية، 

 في ذلكو )العظيم(، مما أدى لتدمير عجلة وهالك من فيها، سيّارة مفّخخة مركونة على دورية للجيش الصفوي في ناحية تفجير .18

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8

مقر للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( بصاروخ موّجه وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .19

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلك

/ 8 في وذلك ،دورية للشرطة الصفوية في شارع )الديري/ بعقوبة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهمعلى  ناسفة عبوة تفجير .42

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

 وذلك ،على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )السعدية(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح ناسفة عبوة تفجير .43

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في

جود أُلغيت  العملية بسبب و ولكن(، في ناحية )السعديةللجيش الصفوي  جنب  عجلةمفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة  قامت .42

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك ،، نسأل هللا أن يعّوض  المجاهدين خيراً مما تركواسيّارة مدنية قريبة

لملح/ منطقة )جرف افي استهداف عنصرين  مجرمين  من عناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليهما من قبل مفرزة أمنية  .41

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك بعقوبة(، مما أدى إلصابتهما بجروٍح بليغة،

جلوالء(، مما أدى لتدمير عدد من عجالتهم  تفجير سلسلة عبوات ناسفة موّجهة على دورية للجيش الصفوي في قرية )الطبج/ .44

 يف وذلك وهالك وإصابة العديد منهم، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد، مما أدى لتدمير عجلة وهالك من فيها،

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9

ليه ناحية أبو صيدا بتفجير عبوة ناسفة ع استهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )وسام أحمد حمزة( قائد مليشيا جيش الّدّجال في .43

 في ذلكومن قبل مفرزة أمنية في ناحية )أبو صيدا/ الوقف(، مما أدى لهالكه وهالك عنصر في الشرطة الصفوية كان برفقته، 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9

 ،هم، مما أدى لهالك وإصابة عدد منعلى دورية لشؤون الداخلية الصفوية قرب قنطرة )خليل باشا/ بعقوبة( ناسفة عبوة تفجير .46

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك

استهداف المرتّد الّرافضي )وليد ضاري( وهو مصدر استخباري مجرم وعنصر أمني صفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .47

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكأمنية في حي )المعلّمين/ بعقوبة(، مما أدى إلصابته بجروح، 

مقر فوج الجيش الصفوي في قرية )الطبج/ جلوالء( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة نسأل هللا النّكاية  قصف .48

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكوالتّسديد، 

ل وهالك كل يرها بالكامعلى "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى لتدم ناسفة عبوة تفجير .49

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك ،من كان فيها

مقر للشرطة الصفوية في منطقة )الجبل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك

ر جمعة علي( مسؤول حماية مدير ناحية السعدية وهو أيضاً مصدر استخباري مجرم استهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )أثي .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلكللجيش الصفوي؛ من قبل مفرزة قنص في ناحية )السعدية(، مما أدى لهالكه، 

 ذلكومقر فوج الجيش الصفوي في قرية )الطبج/ جلوالء( بقذيفة هاون وكانت اإلصابة دقيقة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في
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 هعنصر مجرم في الداخلية الصفوية في قضاء )خان بني سعد( مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابت منزل وتفجير تفخيخ .31

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

استهداف وتصفية مفّوض مجرم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قضاء )خان بني سعد(، مما أدى  .34

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلكلهالكه وغنم عجلته، 

( وهو مصدر استخباري مجرم للحكومة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة شهاب أحمد مردونةاستهداف وتصفية المرتد ) .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلكأمنية في قرية )المخيسة/ الوقف(، مما أدى لهالكه، 

ي )إسيود قريت تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دورية مشتركة للجيش الصفوي وصحوات العار على الطريق الّرابط بين .36

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في وذلكوجمرخي(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

 ذلكومقر فوج الجيش الصفوي في قرية )الطبج/ جلوالء( بقذيفة هاون وكانت اإلصابة دقيقة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .37

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في

/ ذي القعدة/ 36 في وذلكمقر قيد اإلنشاء لصحوات الرّدة والنّفاق في ناحية )بهرز( مما أدى لتدميره بالكامل،  وتفجير تفخيخ .38

 .للهجرة 3414

 في لكوذ ،على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الطبج/ جلوالء(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها ناسفة عبوة تفجير .39

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 38

في قرية )حجي ناصر/ بعقوبة( مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على  الّدّجال جيش عنصر مجرم في منزل وتفجير خيختف .62

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 38 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من الّروافض المشركين، 

استهداف ضابط استخبارات فوج المقدادية للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية وسط مدينة  .63

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 38 في وذلك)المقدادية(، مما أدى لتدميرها وإصابته وعدد من عناصر حمايته بجروح، 

صيدا بالهجوم عليه باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في ناحية )أبو  استهداف رئيس اللجنة األمنية الصفوية لناحية أبو .62

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكصيدا/ الوقف(، مما أدى إلصابته وسائقه بجروح، 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )ألبو محمد/ العظيم(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  ناسفة عبوة تفجير .61

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك ،ناصرها الثالثةع

قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في قرية )أبو كرمة/ الوقف( برشقة من قنابر الهاون وكانت  .64

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكاإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

اقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )خان بني سعد( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك عنصرين   .63

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكمنهم وإحراق النّقطة بعد غنم السالح والعتاد، 

ة ان بني سعد( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى إلصاباقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )عبد الجبّار/ خ .66

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكعنصرين  منهم وإحراق النّقطة بالكامل، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية لشؤون الداخلية الصفوية في شارع )خريسان/ بعقوبة(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  .67

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك ،منهم

( وهو عنصر مجرم في مليشيا "العصائب" الصفوية المرتبطة بإيران بتفجير محمد التميمياستهداف وتصفية المرتّد الّرافضي ) .68

 وذلكعبوة ناسفة ُزرعت  له داخل محلّه التجاري من قبل مفرزة أمنية وسط مدينة )المقدادية(، مما أدى لهالكه وتدمير محلّه، 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في

استدراج دوريات الجيش والشرطة الصفوية لكمين بتفجير عبوة ناسفة على عجلة أحد عمالء المنطقة الخضراء في منطقة  .69

)الصدور/ منصورية الجبل(، وعند تجّمعهم في مكان التفجير تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية أّدت لهالك ضابطين  

أحدهما برتبة نقيب في الجيش واآلخر برتبة نقيب في الشرطة وإصابة خبيري متفّجرات بجروح، وعند تجّمع قطعانهم  مجرمين  

 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكعلى أشالء هلكاهم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثالثة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

 .للهجرة

في قرية )السادة/ الوقف( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون  مجرم في الجيش الصفويعنصر  منزل وتفجير تفخيخ .72

عبرةً لغيره من المرتّدين، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد من الجيش الصفوي وصحوات النّفاق، مما أدى 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكإلصابة أربعة عناصر منهم بجروح، 

وهو عضو بارز في حزب "الدعوة" الصفوي الذي يتزّعمه الطاغوت )عبد القادر الجبوري( المرتّد المجرم  منزل وتفجير تفخيخ .73

نبس/ المقدادية( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين،  المالكي ذي / 22 يف وذلكفي قرية )ح 

 .جرةلله 3414/ القعدة
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وكراً لهم في منطقة )الهارونية/ المقدادية( مما أدى لتدمير أجزاء منه  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .72

ذي / 22 في وذلكنكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، وعلى إثرها رحلوا من المنطقة، 

 .للهجرة 3414/ القعدة

 وذلك ،موّجهة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )المطيبيجة/ العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد ناسفة عبوة تفجير .71

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في

نهم مموّجهة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى إلصابة عدد  ناسفة عبوة تفجير .74

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك ،بجروح

 له في قضاء )خان بني سعد( مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً  الشرطة الصفوية ضابط مجرم برتبة عقيد في منزل وتفجير تفخيخ .73

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكعلى حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

في منطقة )هبهب/ الخالص( مما أدى  مختار منطقة هبهب وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي زلمن وتفجير تفخيخ .76

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكلتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

هالك العظيم(، مما أدى لتدمير عجلتي "همر" وعلى دورية للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/  تين  ناسف تين  عبو تفجير .77

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلك ،تسعة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح

ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( بصاروخ موّجه وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .78

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلك

استهداف عجلة "همر" للجيش الصفوي بصاروخ موّجه في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم( وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  .79

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

ابة عدد ظيم(، مما أدى لهالك وإصالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ الع .82

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلك ،منهم

في قرية )حجي ناصر/ بعقوبة( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته  الّدّجال جيش عنصر مجرم في منزل وتفجير تفخيخ .83

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من الّروافض المشركين، 

استهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )أيسر الحاّلق( وهو عنصر مجرم في المليشيات الصفوية وكان له يد في تفجير مساجد  .82

 في وذلكوأسواق أهل السنّة؛ بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية داخل محلّه في منطقة )المفرق/ بعقوبة(، مما أدى لهالكه، 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21

وكراً لهم في منطقة )الهارونية/ المقدادية( مما أدى لتدمير أجزاء منه  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .81

ذي / 21 في وذلكنكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، وعلى إثرها رحلوا من المنطقة، 

 .للهجرة 3414/ القعدة

تصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة ُزرعت  له داخل محلّه التجاري من قبل مفرزة أمنية في استهداف و .84

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلكقرية )العّزي/ المقدادية(، مما أدى لهالكه وتدمير محلّه، 

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم لمليشيا "سوات" الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه في قرية )الخيالنية/  .83

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلكالمقدادية( ونفّذت حكم  هللا  فيه، 

بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل "ضغط" على عجلة للشرطة الصفوية على طريق )خطّ النّفط/ بزايز  ناسفة عبوة تفجير .86

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلك ،وهالك عناصرها الثالثة

استهداف وتصفية عنصر مجرم من عناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية على طريق )خطّ  .87

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في كوذل ،النّفط/ بزايز بهرز(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه

وكراً لهم في منطقة )حمرين/ المقدادية( مما أدى لتدميره نكاالً لهم  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .88

/ القعدةذي / 24 في وذلكعلى حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، وعلى إثرها رحلوا من المنطقة، 

 .للهجرة 3414

وكراً لهم في قرية )أبو كرمة/ الوقف( مما أدى لتدميره نكاالً لهم  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .89

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلكعلى حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

/ 24 في وذلك ،همر" للجيش الصفوي في منطقة )المطيبيجة/ العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّسديدعلى عجلة " ناسفة عبوة تفجير .92

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في الحي )العسكري/ المقدادية(،  .93

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلكبليغة وبتر ساقيه، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروح 
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على عجلة للشرطة الصفوية في الحي )العصري/ المقدادية(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين  منهم  ناسفة عبوة تفجير .92

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك ،وإصابة ثالثة آخرين  بجروح

وكراً لهم في قرية )الكبة/ الوقف( مما أدى لتدميره نكاالً لهم على  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .91

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلكحرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

 ،هممما أدى لهالك عنصر منموّجهة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(،  ناسفة عبوة تفجير .94

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلك

 ،الهجوم باألسلحة الخفيفة وقنابر الهاون على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )المطيبيجة/ العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد .93

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلك

استهداف وتصفية المرتد )عيدان خلف محمد العزاوي( وهو مصدر استخباري مجرم للحكومة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل  .96

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلكمفرزة أمنية في قرية )الجيايلة/ الخالص(، مما أدى لهالكه، 

أوكاراً لهم في منطقة )كاطون الّرازي/ بعقوبة( مما أدى  الّدّجال جيش عناصر ثالثة منازل للّرافضة يتّخذها وتفجير تفخيخ .97

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلكلتدميرها ورحيلهم وعائالت  رافضية أخرى من المنطقة، 

فيها  نعلى عجلة لمليشيا "سوات" الصفوية في منطقة )إمام مسافر/ المقدادية(، مما أدى إلعطابها وإصابة م ناسفة عبوة تفجير .98

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلك ،بجروح

استهداف أحد عمالء الحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على وكره من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الهارونية/ المقدادية(،  .99

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلكمما أدى لتدميره وإصابته بجروح بليغة، 

الُء  .322 خبيثة من مناطق المسلمين في قرية )الكبة/ الوقف(، وهم مّمن يوالون  طواغيت  النجف وقُم الافضية رّ العائالت ال عدد منج 

ويجاهرون بطقوسهم الوثنية ويؤون مجرمي جيش الّدجال، نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلك، المشركين

المرتد )خضير المساح( وهو عضو مجرم في الحزب "اإلسالمي" العميل ومصدر استخباري للجيش  منزل وتفجير فخيخت .323

في منطقة )التحويلة/ الخالص( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، أعقبها تفجير  الصفوي

/ ذي القعدة/ 28 في وذلكالصفوية، مما أدى إلصابة أربعة عناصر منهم بجروح،  عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد من الشرطة

 .للهجرة 3414

/ ذي القعدة/ 28 في وذلك ،على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الن دى(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها ناسفة عبوة تفجير .322

 .للهجرة 3414

 في ذلكو ،منطقة )إمام مسافر/ المقدادية(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيهاعلى عجلة للجيش الصفوي في  ناسفة عبوة تفجير .321

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29

استهداف عنصرين  مجرمين  في جيش الّدّجال بالهجوم عليهما باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الوقف(، مما  .324

 .للهجرة 3414/ قعدةذي ال/ 29 في وذلكأدى إلصابتهما بجروح بليغة، 

 

 لهجرةل 4141ذو الحجة 

ذي / 3 في كوذلمقر للجيش الصفوي في قرية )سبيعات/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .3

 .للهجرة 3414/ الحجة

)كاطون الّرازي/ بعقوبة( مما أدى وكرين  لهم في منطقة  الّدّجال جيش عناصر منزلين  للّرافضة يتّخذهما وتفجير تفخيخ .2

 الكثير من العائالت لتدميرهما نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، وعلى إثرها رحلت

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلكالّرافضية من المنطقة، 

لهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، مقر للشرطة الصفوية في منطقة )الجبل( برشقة من قنابر ا قصف .1

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 1 في وذلك

/ 1 في كوذل ،على تجّمع لعناصر في الجيش الصفوي في منطقة )الجبل(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم ناسفة عبوة تفجير .4

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

وكراً لهم في منطقة )التحرير/ بعقوبة( مما أدى لتدميره نكاالً لهم  الّدّجال جيش عناصر يتّخذهمنزل للّرافضة  وتفجير تفخيخ .3

على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، وعلى إثرها رحلت الكثير من العائالت الّرافضية من المنطقة، 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 1 في وذلك
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أوكاراً لهم في حي )المعلمين/ بعقوبة( مما أدى لتدميرها  الّدّجال جيش عناصر منازل للّرافضة يتّخذهاأربعة  وتفجير تفخيخ .6

نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، وعلى إثرها رحلت الكثير من العائالت الّرافضية من 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلكالمنطقة، 

استهداف وتصفية المرتد )عمران قحطان عبد الرحمان( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .7

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلكأمنية في ناحية )السعدية(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى لهالكه،  .8

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلك

/ ذي الحجة/ 6 في وذلكثكنة للجيش الصفوي في قرية )سبيعات/ العظيم( بصاروخ موّجه نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .9

 .لهجرةل 3414

استهداف عضو مجرم في المجلس البلدي الصفوي لمنطقة )ألبو طلحة( بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في  .32

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلكمنطقة )ألبو طلحة/ العظيم(، ويقّدر هللا نجاته، 

كرين  لهم في قرية )األحمر/ المقدادية( مما أدى لتدميرهما و الّدّجال جيش عناصر منزلين  للّرافضة يتّخذهما وتفجير تفخيخ .33

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلكبالكامل نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

ر منهم ثالثة عناصعلى نقطة تفتيش للجيش الصفوي في مدينة )المقدادية(، مما أدى لتدميرها وإصابة  ناسفة عبوة تفجير .32

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلك ،بجروح

أحد عمالء الحكومة الصفوية في منطقة )الحديد( مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابته وليكون  منزل وتفجير تفخيخ .31

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلكعبرةً لغيره من المرتّدين، 

في مدينة )بعقوبة( بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروٍح بليغة،  الّدّجال جيش استهداف راجلة لعناصر .34

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلك

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى لهالكه،  .33

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في وذلك

، مما أدى لتدميرهما وهالك ثالثة  الّدّجال جيش خبيثين  لعناصر استهداف وكرين   .36 في منطقة )سيف سعد( بتفجير عبوتين  ناسفتين 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكعناصر منهم، 

ن كان ها بالكامل وهالك كل معلى دورية لمليشيا "سوات" الصفوية في منطقة )سيف سعد(، مما أدى لتدمير ناسفة عبوة تفجير .37

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلك ،فيها

في قضاء )المقدادية( بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لتدمير أجزاء كبيرة منه وإصابة  الّدّجال جيش خبيث لعناصر استهداف وكر .38

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكعنصر منهم بجروح، 

وكراً لهم في منطقة )الهارونية/ المقدادية( مما أدى لتدميره بالكامل  الّدّجال جيش عناصر للّرافضة يتّخذهمنزل  وتفجير تفخيخ .39

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكنكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

ذي / 32 يف وذلك ،حمر/ المقدادية(، نسأل هللا النّكاية والتّسديدعلى دورية للشرطة الصفوية في قرية )األ ناسفة عبوة تفجير .22

 .للهجرة 3414/ الحجة

 في ذلكوحمرين(، مما أدى لتدميره،  -تفخيخ وتفجير محطّة وزن )قبّان( للكشف عن السيّارات المفّخخة على طريق )الهارونية .23

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32

ذي / 31 في لكوذ ،الصفوية في منطقة )الجزيرة/ المقدادية(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد على دورية للشرطة ناسفة عبوة تفجير .22

 .للهجرة 3414/ الحجة

وكراً لهم في حي )المعلمين/ بعقوبة( مما أدى لتدميره وتدمير عجلة  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .21

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 31 في وذلكلهم نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

ته لكامل نكاالً له على حرابقيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )هبهب( مما أدى لتدميره با منزل وتفجير تفخيخ .24

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 34 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في الحي )العسكري/ المقدادية(، نسأل  .23

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

وكراً لهم في حي )المعلمين/ بعقوبة( مما أدى لتدميره نكاالً لهم على  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .26

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكحرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 
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 ،دورية راجلة للجيش الصفوي في قرية )الحمل/ العظيم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهمموّجهة على  ناسفة عبوة تفجير .27

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلك

والحرابة  وكراً خبيثاً من أوكار الكفربسيّارته المفّخخة مستهدفاً  الدولة اإلسالمية )أبو حفصة الشيشاني(انطلق فارس  من فرسان  .28

(، فيّسر  هللاُ للبطل  الوصول للهدف وتفجير  سيّارته المفّخخة على المقر، مما أدى لهالك ة في منطقة الن دار الشرطة الصفويمق)

، فالحمُد هلل على تسديده وتقبّل  هللاُ أخانا االستشهاديَّ في عدد من عجالتهمالمقر وإحراق  أجزاء من وتدمير العديد منهموإصابة 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في ذلككان و، جنّات  النّعيم

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مقر سرية للجيش الصفوي في قرية )ألبو كعيد/ الطبج(، مما أدى إلحراق ثالث  .29

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في وذلك ،عجالت لهم وهالك وإصابة عدد منهم

 وذلك ،الصفوي في منطقة )الجبل(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهمالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش  .12

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في

استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة موّجهة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .13

)الطبج/ جلوالء(، مما أدى لتدمير عجلته وإصابته بجروح، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بقنابر الهاون، 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في وذلك، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح

مقر للجيش الصفوي في قرية )الطبج/ جلوالء( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة ومؤثّرة نسأل هللا النّكاية  قصف .12

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في وذلكوالتّسديد، 

في قرية )األحمر/ المقدادية(، مما أدى لتدميرها وهالك من على عجلة للشرطة الصفوية على الطريق القديم  ناسفة عبوة تفجير .11

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في وذلك ،فيها

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في الجيش الصفوي وأربعة من عناصر حمايته بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من  .14

 3414/ ذي الحجة/ 37 في وذلكقبل مفرزة أمنية في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكهم جميعاً، 

 .للهجرة

ضي )طارق محمد توفيق( بالهجوم على عجلته باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في ناحية استهداف المرتّد المجرم القا .13

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 37 في وذلك)السعدية(، مما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروٍح، 

 ،ان فيهاتدميرها بالكامل وهالك من كعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو صليبي/ العظيم(، مما أدى ل ناسفة عبوة تفجير .16

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 37 في وذلك

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش  الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كاطون الّرازي/ بعقوبة(، مما  .17

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38 في وذلكأدى لهالكه، 

قل  عناصر  في الجيش الصفوي في منطقة )خان بني سعد(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين  على عجلة ت ناسفة عبوة تفجير .18

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38 في وذلك ،منهم وإصابة ثالثة آخرين  بجروح

وكراً إلعدام شباب السنّة في منطقة )خان بني سعد( مما أدى لتدميره  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .19

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38 في وذلكبالكامل نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

ذي / 38 في وذلك ،دى لتدميرهافي منطقة )خان بني سعد(، مما أ الّدّجال جيشعلى عجلة لعنصر مجرم في  ناسفة عبوة تفجير .42

 .للهجرة 3414/ الحجة

على عجلة للشرطة الصفوية على الطريق القديم في منطقة )خان بني سعد(، مما أدى لتدميرها وهالك من  ناسفة عبوة تفجير .43

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38 في وذلك ،فيها

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  في جيش الّدّجال والجيش والشرطة الصفوية في مدينة  .42

 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلك)الخالص(، مما أدى لهالك وإصابة عدد كبير منهم وتدمير عدد من أوكارهم وعجالتهم، 

 .للهجرة

ير خمسة أوكار خبيثة لقياديين  بارزين  في مليشيات العصائب وجيش الّدّجال وحزب الدعوة قامت المفارز األمنية بتفخيخ وتفج .41

 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلك( منهم، 32الصفوي في حي )المهندسين/ بعقوبة(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة )

 .للهجرة

ر ة )صالح الحبيب/ الطبج(، مما أدى لهالك ثالثة عناصالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في قري .44

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلك ،منهم وإصابة أربعة آخرين بجروح
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استهداف وتصفية المرتد المجرم )الشيخ سالم محمد دكدك( مستشار محافظ ديالى الصفوي وأحد مؤسسي صحوات العار الجديدة  .43

ة والّرافضة؛ بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )مجمع ورئيس المصالحة الوطنية بين السنّ 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكحمرين(، مما أدى لتدميرها وهالكه وإصابة اثنين من عناصر حمايته بجروحٍ بليغة، 

احية جلته من قبل مفرزة أمنية في ناستهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على ع .46

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلك)العظيم(، مما أدى لتدميرها وهالكه، 

 ذلكومقر للجيش الصفوي في منطقة )الجبل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .47

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في

 ذلكومقر للشرطة الصفوية في منطقة )الن دا( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  قصف .48

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في

 ،يددعلى دورية راجلة للجيش الصفوي حاولوا تفكيكها في قرية )سطيح/ العظيم(، نسأل هللا النّكاية والتّس ناسفة عبوة تفجير .49

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلك

على عجلة للجيش الصفوي في قرية )أبو صيدا الصغيرة/ الوقف(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من  ناسفة عبوة تفجير .32

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلك ،كان فيها

إمام ويس(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  -حمرينعلى "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في تقاطع ) ناسفة عبوة تفجير .33

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلك ،بجروح

وسط قضاء )المقدادية( مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر منهم وإحراق أربع  الّدّجال جيشخبيثة ل أوكار وتفجير تفخيخ .32

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 21 في وذلكهم من الّروافض المشركين، عجالت لهم نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغير

/ 21 يف وذلكاستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في منطقة )الجبل(، مما أدى لهالكه،  .31

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

 أدى لهالك ستّة عناصر منهم وإصابة اثنين   على دورية للجيش الصفوي في ناحية )العظيم(، مما ناسفة سلسلة عبوات تفجير .34

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلك ،آخرين  بجروح

ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )المطيبيجة/ العظيم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  قصف .33

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكوالتّسديد، 

يّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة )جديدة الشط( إحدى تفجير س .36

 ذي/ 26 في وذلك( عجلة لهم، 42( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وإحراق )43معاقل الّرافضة، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ الحجة

ضابط مجرم برتبة مالزم في االستخبارات الصفوية في منطقة )المرادية( مما أدى لتدميره نكاالً له على  زلمن وتفجير تفخيخ .37

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 26 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

 ،مسةبالكامل وهالك عناصرها الخعلى عجلة للجيش الصفوي في قرية )المخيسة/ الوقف(، مما أدى لتدميرها  ناسفة عبوة تفجير .38

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 26 في وذلك

استهداف المرتد )خليفة كروط( وهو قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على وكره من قبل مفرزة أمنية  .39

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 27 في وذلكفي قرية )عبد الجبّار/ خان بني سعد(، مما أدى لتدميره وإصابته بجروٍح بليغٍة جداً، 

بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في الحي )العصري/ المقدادية(،  ّجالالدّ  جيشاستهداف عنصر مجرم في  .62

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 27 في وذلكمما أدى لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة، 

ة آخر ابالهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )خان بني سعد(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإص .63

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلك ،بجروح

( وهو قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق وعضو في مجلس إسناد أبو أذارالمعروف ب عياض محمد ناهيةاستهداف المرتد ) .62

ه بجروٍح حمايت بهرز بتفخيخ وتفجير وكره من قبل مفرزة أمنية في ناحية )بهرز(، مما أدى لتدميره وإصابته وعدد من عناصر

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكبليغٍة وهالك نجلة الذي سار على دربه، 

 ذلكوفي منطقة )النهروان(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  الّدّجال جيشتفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة ل .61

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في

وكراً لهم في منطقة )الحرية/ المقدادية( مما أدى لتدميره بالكامل  الّدّجال جيش عناصر يتّخذهمنزل للّرافضة  وتفجير تفخيخ .64

ذي / 28 في وذلكنكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، وعلى إثرها رحلوا من المنطقة، 

 .للهجرة 3414/ الحجة
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ناصر جيش  الّدّجال في قرية )حد مكسر/ الوقف(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة الهجوم باألسلحة الخفيفة على تجّمع لع .63

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلك ،اثنين  آخرين  بجروح

قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال في قرية )الزركاني/ الخالص( بصاروخين  موّجهين  وكانت  .66

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 29 في وذلكة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، اإلصابة مباشر

ون حصناً من حص مهاجرين  مستهدفين   خمسة  إخوةٍ في غزوٍة مباركٍة يسَّر هللاُ تعالى أسباب ها؛ انطلقت  مفرزةُ استشهاديين  من  .67

الكائن في مدينة )بعقوبة( والذي طالما أُذيق  فيه أهُل السنّة سوء ( مقر معاونية أفواج ديالى/ التدّخل السريعالرّدة والحرابة )

التوّكل بعد اإليمان  باهلل و-النّاسفة  ومزّودين   ة  العز  هدف هم مستقلّين  سيّارةً مفّخخةً وملتحفين  أحزم فوصل  االنغماسيون  العذاب، 

ك مع أبراج المراقبة ليمهّدوا الطريق لدخول السيارة المفّخخة ، فترّجل  األسوُد وبدؤوا باالشتباببعض األسلحة الخفيفة -عليه

التي يقودها فارُس الشهادة، فيّسر هللاُ تعالى للبطل تفجير شاحنته المفّخخة على المقر، فأحال  صبحهم ناراً وأثخن فيهم، ولّما 

لهم قرب بّوابة المقر، مما أدى لهالك وإصابة  خلع الّرعُب قلوب هم وأطار  عقول هم تمَّ استهدافهم بتفجير سيّارة مفّخخة ُركنت  

( من عتاتهم وتدمير أجزاء كبيرة من المقر، فالحمُد هلل على تسديده وتوفيقه وتقبّل سبحانه الثلة المجاهدة المهاجرة في عداد 33)

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 29 في ذلككان والشهداء، 

 

 هو: 4141لعام  ديالى لواليةالمجموع الكلي للعمليات العسكرية الجهادية 

 عملية 698 

 هي: 4141لعام  ديالىلوالية العسكرية الجهادية ة العمليات إحصائيتفاصيل 
 

 عدد العمليات العسكري الجهادي نوع العمل ت
 6 سيارات مفخخة بالعمليات االستشهادية  1
 11 بأحزمة ناسفةالعمليات االستشهادية  2
 31 المركونةالسّيارات المفّخخة  3
 2 الدّراجات المفّخخة المركونة 4
 555 العبوات )الناسفة+الالصقة+ الطائرة+...( 5
 15 االقتحامات )بمختلف أنواع األسلحة: الخفيفة+المتوّسطة+ الثقيلة( 6
 81 ...(االغتياالت والتصفيات )بأسلحة كاتمة+حّية+بيضاء 8
 56 القصف )الهاون+الصواريخ(   1
حراقتفخيخ وتفجير  5  141 ...(+عجالت)منازل+محال+مقار+معابد وا 
 8 يننصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدّ و انتشار واستعراض سرايا المجاهدين  11
 25 القـنص 11
صابة أو نجاة 12  113 استهداف وا 
 11 استتابة مرتّدين 13
 العشرات جالء روافض محاربين من مناطق المسلمين 14
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 األنباروالية 

 للهجرة 4141محّرم 

استهداف آمر فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته في منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة(، مما أدى إلعطابها  .1

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 1وذلك في وإصابة عناصر حمايته ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

يت( بالقصف بقنابر الهاون، وكانت اإلصابة مباشرة ودقيقة، مما أدى لهالك الهجوم على المجّمع األمني الصفوي في قضاء )ه .2

ي وذلك فوإصابة العديد منهم، ومن بين المصابين قائد ما يسّمى بقوات مكافحة اإلرهاب "سوات" وعدد من عناصر حمايته، 

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 1

عت له من قبل مفرزة أمنية داخل مزرعته في أطراف ناحية استهداف مدير ناحية )كبيسة( الصفوي بتفجير عبوة ناسفة ُزر .3

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 3وذلك في )كبيسة(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وبتر يديه وقلع عينه، 

( وهو عنصر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في هادي صالح عويداستهداف المرتد ) .4

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 3وذلك في ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، منطقة )الكناطر/ الكرمة(، 

يب( / أبو غراستهداف وتصفية المرتد المجرم )طالب الخالدي( مسؤول اللجنة األمنية في المجلس البلدي لناحية )خان ضاري .5

وأحد شيوخ صحوات الرّدة والّنفاق من قبل مفرزة أمنية داهمْت منزله في منطقة )الحمدانية/ الشيحة( واعتقلته وابَنه الشرطي 

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 6وذلك في الصفوي ونّفذت حكَم هللا فيهما وغنمْت سالحهما، 

ذلك وكرابلة/ القائم(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، ناحية )الفي عجلة للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .6

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 8في 

منطقة )عرب عّباس/ الشيحة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل في عجلة "همر" للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .7

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 8وذلك في من كان فيها، 

على أحد المواكب الشركية الصفوية المتوّجهة لكربالء على الخط السريع قرب منطقة )خرنابات/ أبو غريب(،  ةفناس ةتفجير عبو .8

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 11وذلك في مما أدى لهالك أربعة منهم وإصابة ثالثة آخرين بجروح، 

على أحد المواكب الشركية الصفوية المتوّجهة لكربالء على الخط السريع مقابل منطقة )المنسية/ أبو غريب(،  ةناسف ةتفجير عبو .9

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 11وذلك في مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، 

لى عجلته في حي استهداف المرتد المجرم )نجم سهيل( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة ع .11

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 11وذلك في )الجمعية/ هيت(، مما أدى لتدميرها ويقّدر هللاُ نجاته، 

 ( بتفجير سّيارة مفّخخة مركونة علىمحمد عليوي العيساوياستهداف مدير شرطة )الفلوجة( الصفوية المرتد المجرم العقيد ) .11

( من عناصر حمايته ومرافقيه، ومن بين المصابين قائم مقام 13دورّيته في حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة )

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 13وذلك في )الفلوجة( ولم يتسنَّ التأّكد من مصير المجرم، 

ال الِمِحْمِدي( وهو عضو بارز في حزب "الدعوة" الصفوي/ فرع األنبار ومسؤول حماية استهداف المرتد المجرم الرائد )كم .12

المنشئات الصفوية بتفجير سّيارة مفّخخة مركونة على دورّيته في شارع )المستودع/ الرمادي(، مما أدى إلصابته بجروح 

 جرة.لله 1434/ محّرم/ 13وذلك في وهالك وإصابة عدد غير محدد من عناصر حمايته، 

استهداف وتصفية المرتد المجرم )محمد حديدة( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في صحوة الرّدة والنفاق باألسلحة الكاتمة من  .13

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 13وذلك في قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحصوة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

الوطني" الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته في منطقة )أبو استهداف المرتد المجرم )رياض ناجي( عضو "االئتالف  .14

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 13وذلك في غريب(، ويقّدر هللاُ نجاته، 

( الرابط بين منطقتي 61الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية "سيطرة الجسر" في شارع ) .15

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 13وذلك في ك أربعة عناصر منهم وفرار اآلخرين، الحميرة(، مما أدى لهال-)التأميم

ذلك في واستهداف دورية لشرطة الّنجدة الصفوية برّمانة يدوية في شارع )الجري/ هيت(، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الخسائر،  .16

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 13

 ،لمجرمي الجيش الصفوي وسط قضاء )الفلوجة(تجّمع خبيث  الستهدافالناسف  هحزامب األبطال دولة اإلسالمانطلق أحد أبناء  .17

 على هلل حمدال، فمما أدى لهالك وإصابة عدد كبير منهم االنغماس في جمعهم وتفجير حزامه الناسف عليهم، فيّسر هللاُ تعالى له

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 15وذلك في ، في زمرة الشهداء أن يتقّبل أخانا ه سبحانهتوفيقه وتسديده ونسأل
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استهداف وتصفية المرتد المجرم )علي كريم بديوي( وهو عنصر استخباري مجرم للجيش الصفوي باألسلحة الكاتمة من قبل  .18

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 16وذلك في مفرزة أمنية في منطقة )المنسّية/ أبو غريب(، مما أدى لهالكه على الفور، 

ي باب منزل أحد سّجاني معتقل )التاجي( الصفويين، وقّدر هللاُ اكتشافها، وعلى إثرها قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة ناسفة ف .19

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 16وذلك في أعلن المرتد توبته، 

منطقة )الشهابي/ الكرمة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير في عجلة لشرطة الطوارئ الصفوية  على ناسفةعبوة  تفجير .21

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 21وذلك في محّدد منهم، 

ناحية )الصقالوية(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من كان فيها، في عجلة "همر" للشرطة الصفوية  على ناسفةعبوة  تفجير .21

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 21وذلك في 

الرمادي(، يهم في مدينة )قامْت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة داخل نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية وتفجيرها عل .22

  للهجرة. 1434/ محّرم/ 22وذلك في مما أدى لهالك عنصرين وإصابة ثالثة آخريَن بجروح، 

ي وذلك فمنطقة )الكرمة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، في عجلة للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .23

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 22

قامْت مفرزة عسكرية بزرع عبوة الصقة في عجلة عنصر مجرم في صحوة الرّدة والّنفاق في قضاء )الفلوجة( وقّدر هللا  .24

  للهجرة. 1434/ محّرم/ 24وذلك في اكتشافها، فتمَّ تفجيرها على العجلة مما أدى لتدميرها، 

ي منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة(، مما أدى إلعطاب الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي ف  .25

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 25وذلك في عجلة "همر" وهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح وولّى اآلخرون الّدبر، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )الرسالة/ الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصرين  .26

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 25وذلك في وإصابة آخر بجروح، منهم 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )عامرية الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصر  .27

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 25وذلك في منهم وإصابة آخر بجروح، 

الخط السريع في منطقة )أبو غريب(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير عجلة للجيش الصفوي على  على ناسفةعبوة  تفجير .28

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 25وذلك في محّدد منهم، 

/ 25ك في وذل ،نكاالً له على حرابته وليكون عبرًة لغيره من المرتّدين الصفوي، (مدير ناحية )كبيسةتفخيخ وتفجير منزل  .29

 للهجرة. 1434/ محّرم

 قضاء )الفلوجة(، مما أدى إلحراقها  بالكاملفي استهداف ضابط طّيار في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته  .31

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 25وذلك في ويقّدر هللا نجاته، 

، مما أدى (تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على عجلة "همر" ودورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )أبو منيصير/ الشيحة .31

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 26وذلك في لهالك عنصرين منهم، 

ناحية )الصقالوية(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، وعند تجّمع  تفجير سّيارة مفّخخة على دورية للجيش الصفوي في .32

/ 27وذلك في ير محّدد منهم، قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بعبوة ناسفة ممّوهة، مما أدى لهالك وإصابة عدد غ

 للهجرة. 1434/ محّرم

تفجير سّيارة مفّخخة على دورية للجيش الصفوي في الشارع العام وسط قضاء )الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .33

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 27وذلك في 

وج بعبوتين ناسفتين من قبل مفرزة أمنية في استهداف عجلة تقلُّ مجموعة عناصر مجرمة في الجيش الصفوي بتفجير مزد .34

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 27وذلك في حي )الرسالة/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصرين منهم وإصابة آخريِن بجروح، 

 الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على دورّيتين للجيش الصفوي في منطقة )ألبو عيفان/ عامرية الفلوجة(، مما أدى لهالك .35

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 27وذلك في وإصابة العديد منهم، 

قضاء )الفلوجة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك عناصرها في عجلة "همر" للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .36

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 27وذلك في األربعة، 

/ 27وذلك في منطقة )الزيدان(، مما أدى لتدميرها وهالك من كان فيها، في عجلة للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .37

 للهجرة. 1434/ محّرم

عضو المجلس البلدي لقضاء )هيت( وقائد في صحوة الرّدة والّنفاق في  (المرتد المجرم )منعم عبد السالمتفخيخ وتفجير منزل  .38

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 27وذلك في  ،من المرتّدين نكاالً له على حرابته وليكون عبرًة لغيره حي )البصاير/ هيت(،
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قامْت مفرزة عسكرية بزرع عبوة ناسفة داخل ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية وتفجيرها عليهم في مدينة )الرمادي(، مما أدى  .39

  للهجرة. 1434/ محّرم/ 28وذلك في لهالك أربعة عناصر بينهم ضابط برتبة مالزم أّول، 

في  وذلكدورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الخضير/ زوبع(، مما أدى لهالك عنصر منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .41

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 28

ابة مباشرة هاون وكانت اإلصال( برشقة من قنابر ناحية )الحقالنية/ حديثة فيالصفوي للجيش  طوارئ السبطينقصف مقر فوج  .41

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 28وذلك في ودقيقة، مما أدى إلحراق عجلتين وهالك سبعة عناصر منهم، 

ت اإلصابة هاون وكانال( برشقة من قنابر ناحية )الحقالنية/ حديثة على طريق بغداد فيالصفوي للجيش  نقطة تفتيشقصف  .42

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 28وذلك في ودقيقة، نسأل هللا النكاية والتسديد، مباشرة 

قامت مفرزة عسكرية باقتحام سيطرة للجيش الصفوي في منطقة )زوبع( بالهجوم عليها باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أدى  .43

لهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة آخرين بجروح وغنم أسلحتهم، وقبل االنسحاب تمَّ ركن سّيارة مفّخخة وسط السيطرة وتفجيرها 

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 29وذلك في ما أدى لتدمير بناية السيطرة وهالك وإصابة العديد منهم، على دوريات اإلمداد، م

ه منطقة )الخالدية(، مما أدى لتدميرها وإصابتفي استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته  .44

 للهجرة. 1434/ محّرم/ 29وذلك في بجروٍح بليغة، 

 أدى مما مباشرة، اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( الكرمة/ دجلة ذراع) منطقة في الصفوي الجيش فوج مقر صف .45

 1434/محّرم/ 1 في وذلك ،"الكرفانات" من عدد وإحراق متفاوتة بجروحٍ  منهم محدد غير عدد وإصابة عناصر ثالثة لهالك

 .للهجرة

 قةدقي اإلصابة وكانت موّجه بصاروخ( دجلة ذراع/ دلف ألبو) منطقة في والّنفاق الرّدة صحوة وقيادات عناصر أوكار قصف .46

 .للهجرة 1434/محّرم/ 13 في وذلك والتسديد، النكاية هللا نسأل

 هللا نسأل دقيقة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( زوبع/ السعدان) منطقة في الصفوي الوحدة شرطة مركز قصف .47

 .للهجرة 1434/محّرم/ 13 في وذلك والتسديد، النكاية

/ عّباس عرب) منطقة في أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوية الشرطة في مجرم عنصر استهداف .48

 .للهجرة 1434/محّرم/ 15 في وذلك ساقه، وبتر إلعطابها أدى مما ،(منيصير أبو

 مما مباشرة، اإلصابة وكانت موّجهة صواريخ بأربعة( الّرمادي) مدينة في األنبار لمحافظة الحكومي األمني المجّمع قصف .49

 الصفوية الشرطة من اإلمداد دوريات مجيء وعند المجّمع، بنايات من أجزاء وتدمير منهم محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى

 جروحٍ ب آخرينَ  خمسة وإصابة عناصر ثالثة لهالك أدى مما ناسفتين بعبوتين مزدوج بتفجير استهدافهم تمَّ  الحادث لمكان

 .للهجرة 1434/محّرم/ 26 في وذلك متفاوتة،

 النكاية هللا نسأل دقيقة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( زوبع/ الحمام) منطقة في الصفوي المثّنى لواء فوج مقر قصف .51

 .للهجرة 1434/محّرم/ 26 في وذلك والتسديد،

 

 للهجرة 4141صفر 

 مفرزة بلق من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوية للشرطة مجرم استخباري مصدر وهو( صعب معتز) المرتد استهداف .3

 .للهجرة 3414/صفر/ 3 في وذلك ،(البغدادي/ جبة) منطقة في أمنية

 وإصابة لهالك أدى مما ،(الفلوجة/ الجغيفي) حي في الصفوية والشرطة للجيش مشتركة دورية على موّجهة ناسفة عبوة تفجير .2

 .للهجرة 3414/صفر/ 2 في وذلك منهم، العديد

 هم،من محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(غريب أبو/ الشهداء) حي في الصفوية للشرطة دورية على ناسفة عبوة تفجير .1

 .للهجرة 3414/صفر/ 2 في وذلك

 ينهمب عناصر سبعة لهالك أدى مما ،(الرمادي/ الخالدية) منطقة في الصفوية للشرطة دورية على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .4

 .للهجرة 3414/صفر/ 1 في وذلك عجالتهم، من عدد وتدمير آخر، عدد وإصابة نقيب، برتبة الدورية ضابط

 وهالك لتدميرها أدى مما ،(الشيحة/ شعبان حميد) منطقة في الصفوي للجيش" همر" عجلة على موّجهة ناسفة عبوة تفجير .3

 .للهجرة 3414/صفر/ 1 في وذلك فيها، كان من وإصابة

 ناصرع ثالثة لهالك أدى مما ،(الشيحة/ شعبان حميد) منطقة في الصفوي للجيش راجلة دورية على موّجهة ناسفة عبوة تفجير .6

 .للهجرة 3414/صفر/ 1 في وذلك منهم،



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
251 

 

 النكاية هللا نسأل دقيقة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( الكرمة/ المشحنية) منطقة في الصفوي الجيش فوج مقر قصف .7

 .للهجرة 3414/صفر/ 4 في وذلك والتسديد،

 ابةوإص منهم عنصرين   لهالك أدى مما ،(حديثة) مدينة في الصفوي للجيش دورية على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .8

 .للهجرة 3414/صفر/ 3 في وذلك بالفرار، اآلخرون   والذ   بجروح آخرين   اثنين  

 من غيرهل عبرةً  وليكون حرابته على له نكاالً  ،(الشيحة/ السالميات) منطقة في العار صحوات شيوخ أحد منزل وتفجير تفخيخ .9

 لهالك أدى مما ناسفة، عبوة بتفجير استهدافهم تمَّ  الحادث لمكان الصفوي الجيش من اإلمداد قوات مجيء وعند المرتّدين،

 .للهجرة 3414/صفر/ 3 في وذلك منهم، محّدد غير عدد وإصابة

 3414/صفر/ 6 في وذلك منهم، عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(حديثة) مدينة في الصفوية للشرطة دورية على ناسفة عبوة تفجير .32

 .للهجرة

 على احبهلص نكاالً  ،(الفلوجة/ الشهداء) حي في الغذائية بالمواد الصفوي الجيش بتجهيز يقوم تجاري محل وتفجير تفخيخ .33

 .للهجرة 3414/صفر/ 6 في وذلك المحاربين، من لغيره عبرةً  وليكون للمرتدين مواالته

 ،منهم العديد وإصابة لهالك أدى مما ،(الشيحة/ الحمدانية) منطقة في موّجه بصاروخ الصفوي للجيش" همر" عجلة استهداف .32

 .للهجرة 3414/صفر/ 8 في وذلك

 النكاية هللا نسأل مباشرة اإلصابة وكانت موّجهين   بصاروخين  ( الجبة) ناحية في الصفوي للجيش 27/ اللواء مقر قصف .31

 .للهجرة 3414/صفر/ 32 في وذلك والتسديد،

 مما ،(وجةالفل) مدينة في أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوية الشرطة في مجرم عنصر استهداف .34

 .للهجرة 3414/صفر/ 31 في وذلك متفاوتة، بجروحٍ  إلصابته أدى

 أدى امم مباشرة، اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( غريب أبو/ الحصوة) ناحية في الصفوي المثنّى لواء مقر قصف .33

 .للهجرة 3414/صفر/ 33 في وذلك المقر، بناية من كبير جزء وتدمير عناصر أربعة لهالك

 دعد وإصابة لهالك أدى مما ،(الشيحة/ الحمدانية) منطقة في الصفوي للجيش" همر" عجلة على موّجهة ناسفة عبوة تفجير .36

 .للهجرة 3414/صفر/ 33 في وذلك منهم، محّدد غير

/ منيصير وأب) جسر قرب السريع الطريق على موّجهة ناسفة عبوة بتفجير الصفوية الخضراء المنطقة لحكومة موكب استهداف .37

 .للهجرة 3414/صفر/ 36 في وذلك ،(الشيحة

/ نيصيرم أبو) منطقة في الصفوي الجيش عجالت لسير مخّصص طريق في" ضغط" ناسفة عبوة بزرع عسكرية مفرزة قامت .38

 .للهجرة 3414/صفر/ 36 في وذلك فيها، كان من وإصابة إلعطابها أدى مما" همر" عجلة على فانفجرت ،(الشيحة

 مفرزة قبل من دوريّته على ناسفة عبوة بتفجير الصفوي الجيش استخبارات في نقيب برتبة مجرم ضابط وتصفية استهداف .39

 .للهجرة 3414/صفر/ 37 في وذلك حمايته، عناصر من واثنين لهالكه أدى مما ،(غريب أبو/ البيطرة) منطقة في أمنية

 وذلك نهم،م محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(القائم/ الكرابلة) ناحية في الصفوي للجيش دورية على ناسفة عبوة تفجير .22

 .للهجرة 3414/صفر/ 37 في

 وذلك ها،في من وإصابة إلعطابها أدى مما ،(هيت) لقضاء الصناعي الحي في الصفوية للشرطة دورية على ناسفة عبوة تفجير .23

 .للهجرة 3414/صفر/ 37 في

 نهم،م محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(القائم/ الكرابلة) ناحية في الصفوية للشرطة دورية على ناسفة عبوة تفجير .22

 .للهجرة 3414/صفر/ 37 في وذلك

 ،(رطبةال) منطقة في أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم عنصر استهداف .21

 .للهجرة 3414/صفر/ 37 في وذلك

 طقةمن في أمنية مفرزة قبل من الحي بالسالح حمايته عناصر وأحد الصفوي الجيش في مجرم ضابط وتصفية استهداف .24

 .للهجرة 3414/صفر/ 38 في وذلك الفور، على لهالك هما أدى مما ،(غريب أبو/ الحصوة)

 لهالكه أدى امم ،(الفلوجة) مدينة في أمنية مفرزة قبل من الكاتمة باألسلحة الصفوي الجيش في مجرم عنصر وتصفية استهداف .23

 .للهجرة 3414/صفر/ 38 في وذلك الفور، على

 مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو( حميد خالد) المرتدّ  استهداف .26

 .للهجرة 3414/صفر/ 38 في وذلك ،(الغربية) المنطقة في أمنية

 ،(ريبغ أبو) منطقة في السريع الخط على" سوات" اإلرهاب مكافحة بقوات يسّمى لما دورية على ناسفة عبوات ثالث تفجير .27

 .للهجرة 3414/صفر/ 39 في وذلك منهم، العديد وإصابة لهالك أدى مما
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 وذلك نهم،م عناصر أربعة لهالك أدى مما ،(الفلوجة) مدينة في الصفوية للشرطة تفتيش نقطة على الخفيفة باألسلحة الهجوم .28

 .للهجرة 3414/صفر/ 39 في

 بلق من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو( النمراوي زياد) المرتدّ  استهداف .29

 .للهجرة 3414/صفر/ 39 في وذلك نجاته، هللا ويقّدر إلعطابها أدى مما ،(هيت) قضاء في أمنية مفرزة

 إلصابته أدى مما ،(الفلوجة/ الشهداء) حي في أمنية مفرزة قبل من بالسكاكين طعناً  الصفوية الشرطة في مجرم عنصر استهداف .12

حُ  خطيرة بجروح  .للهجرة 3414/صفر/ 22 في وذلك هالكه، ويُرجَّ

 وذلك نهم،م العديد وإصابة لهالك أدى مما ،(الشيحة) منطقة في الصفوي للجيش" همر" عجلتي على ناسفتين عبوتين تفجير .13

 .للهجرة 3414/صفر/ 22 في

/ 22 يف وذلك منهم، محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(زوبع) منطقة في الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .12

 .للهجرة 3414/صفر

 ىأد مما ،(الكرمة/ الكناطر) منطقة في أمنية مفرزة قبل من الحي بالسالح والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم عنصر استهداف .11

 .للهجرة 3414/صفر/ 22 في وذلك خطيرة، بجروحٍ  إلصابته

 مفرزة بلق من عجلته على الصقة عبوة بتفجير( العبيدي) ناحية في الصفوي" الّدعوة" حزب مكتب مدير وتصفية استهداف .14

 .للهجرة 3414/صفر/ 23 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(القائم/ العبيدي) ناحية في أمنية

 مما ،(يرةالجز) منطقة في أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوية الشرطة في مجرم عنصر استهداف .13

 .للهجرة 3414/صفر/ 23 في وذلك بليغة، بجروحٍ  إلصابته أدى

 أدى مما ،(ثةحدي/ الرفاعي) حي في الصفوية للشرطة دورية على ناسفة استدراج عبوة تفجير تمَّ  أسبابه؛ هللاُ  يّسر كمينٍ  في .16

 أدى مما قعالمو في تجمعت التي اإلمداد دوريات على متزامنة بصورة ناسفتين عبوتين تفجير أعقبه منهم، عدد وإصابة لهالك

 .للهجرة 3414/صفر/ 22 في وذلك حديثة، قضاء شرطة مدير المجرم المرتدّ  بينهم منهم العديد وإصابة لهالك

 وإصابة إلعطابها أدى مما ،(الشيحة/ منصير أبو) منطقة في الصفوي للجيش المؤن لنقل عجلة على موّجهة ناسفة عبوة تفجير .17

 .للهجرة 3414/صفر/ 21 في وذلك بجروح، سائقها

 النّفاق؛و الدياثة صحوة في وعنصر الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو( عناد خلف جمال) المرتدّ  وتصفية استهداف .18

 3414/صفر/ 24 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(غريب أبو/ الحصوة) ناحية في أمنية مفرزة قبل من الحي بالسالح

 .للهجرة

 محّدد يرغ عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(الصقالوية) ناحية في الصفوي للجيش دورية على ناسفتين بعبوتين مزدوج تفجير .19

 .للهجرة 3414/صفر/ 24 في وذلك منهم،

 النكاية هللا نسأل مباشرة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( الزيدان) منطقة في الصفوي المثنّى لواء فوج مقر قصف .42

 .للهجرة 3414/صفر/ 24 في وذلك والتسديد،

 مما ،(كرمةال/ الس جر) لمنطقة السريع الطريق في عجلته على موّجهة ناسفة عبوة بتفجير مالزم برتبة مجرم ضابط استهداف .43

 .للهجرة 3414/صفر/ 24 في وذلك متفاوتة، بجروحٍ  الصفوي الجيش عناصر من وعدد إلصابته أدى

 نهمم عنصر لهالك أدى مما ،(غريب أبو/ خرنابات) منطقة في الصفوي للجيش" همر" عجلة على موّجهة ناسفة عبوة تفجير .42

 .للهجرة 3414/صفر/ 23 في وذلك بجروح، آخر وإصابة

 وإصابة الكله أدى مما ،(زوبع/ الخضير) منطقة في الصفوي للجيش تفتيش نقطة على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .41

 .للهجرة 3414/صفر/ 23 في وذلك منهم، محّدد غير عدد

 وذلك رها،لتدمي أدى مما ،(الفلوجة) مدينة في الصفوية للشرطة مجرم عنصر عجلة في الصقة عبوة بتفجير أمنية مفرزة قامت .44

 .للهجرة 3414/صفر/ 23 في

 ،(الفلوجة) دينةم في أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوي الجيش في مجرم عنصر وتصفية استهداف .43

 .للهجرة 3414/صفر/ 23 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما

 عدد ةوإصاب لهالك أدى مما ،(زوبع/ الخضير) منطقة في الصفوي للجيش دورية على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .46

 .للهجرة 3414/صفر/ 26 في وذلك منهم، محّدد غير

 3414/صفر/ 26 في وذلك ،(الفلوجة عامرية) بناحية الصفوية الشرطة في مجرم لعنصر وكر على الخفيفة باألسلحة الهجوم .47

 .للهجرة

 نهم،م محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(الفلوجة عامرية) ناحية في الصفوية للشرطة دورية على ناسفة عبوة تفجير .48

 .للهجرة 3414/صفر/ 26 في وذلك
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 نزلهم اقتحمت أمنية مفرزة قبل من والنفاق الدياثة صحوات في قيادي وهو( جريخة رحيم) المجرم المرتدّ  وتصفية استهداف .49

 .للهجرة 3414/صفر/ 26 في وذلك فيه، هللا حكم   ونفّذت( زوبع) منطقة في

 ،(لكرمةا) ناحية في أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير والنفاق الرّدة صحوات في مجرم قيادي استهداف .32

 .للهجرة 3414/صفر/ 26 في وذلك بليغة، بجروحٍ  وإصابته لتدميرها أدى مما

 إبراهيم) تقاطع في أمنية مفرزة قبل من عجلته على ناسفة عبوة بتفجير الصفوي الجيش في عقيد برتبة مجرم ضابط استهداف .33

 .للهجرة 3414/صفر/ 26 في وذلك وإصابته، إلعطابها أدى مما ،(الكرمة/ حّسون بن

 هالكل أدى مما ،(الفلوجة) مدينة في السريع الطريق على مركونة مفّخخة سيّارة بتفجير الصفوي للجيش دورية استهداف .32

 .للهجرة 3414/صفر/ 27 في وذلك منهم، العديد وإصابة

/ 27 في وذلك منهم، عناصر أربعة لهالك أدى مما ،(الفلوجة) مدينة في الصفوية للشرطة دورية على ناسفة عبوة تفجير .31

 .للهجرة 3414/صفر

 نهمم عناصر ثالثة إلصابة أدى مما ،(زوبع/ الشيتي) منطقة في الصفوية للشرطة دورية على موّجهة ناسفة عبوة تفجير .34

 .للهجرة 3414/صفر/ 27 في وذلك بجروح،

 وذلك رة،خطي بجروح منهم عدد إلصابة أدى مما ،(زوبع/ النعيمية) منطقة في الصفوية للشرطة دورية على ناسفة عبوة تفجير .33

 .للهجرة 3414/صفر/ 27 في

 نهم،م محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(الكرمة/ دجلة ذراع) منطقة في الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .36

 .للهجرة 3414/صفر/ 28 في وذلك

 النكاية هللا نسأل دقيقة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( الكرمة/ لهيب) منطقة في الصفوي الجيش سرية مقر قصف .37

 .للهجرة 3414/صفر/ 28 في وذلك والتسديد،

 من دوريته على ناسفة عبوة بتفجير( خليفة عّمار) النّقيب المجرم الكرمة في الصفوية الطوارئ استخبارات ضابط استهداف .38

 3414/صفر/ 28 في وذلك بليغة، بجروحٍ  حمايته عناصر من وأربعةٍ  إلصابته أدى مما ،(الكرمة) ناحية في أمنية مفرزة قبل

 .للهجرة

 اإلمداد، ياتدور على أخرى عبوة تفجير أعقبها ،(القائم/ الكرابلة) ناحية في الصفوي للجيش دورية على ناسفة عبوة تفجير .39

 .للهجرة 3414/صفر/ 29 في وذلك منهم، العديد وإصابة لهالك أدى مما

 وذلك م،منه محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(الفلوجة عامرية) ناحية في الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .62

 .للهجرة 3414/صفر/ 29 في

 بعد والمتوّسطة ةالخفيف باألسلحة( الشيحة) منطقة في الصفوي للجيش مراقبة وبرج تفتيش نقطة باقتحام عسكرية مفرزة قامت .63

 دوريات على ناسفتين عبوتين تفجير أعقبها منهم، عناصر سبعة لهالك أدى مما الناسفة، بالعبوات لها المؤّدية الطُرق قطع

 كان من وإصابة أخرى عجلة وإعطاب فيها كان من كل وهالك بالكامل عجلة لتدمير أدى مما للموقع، هرعت التي اإلمداد

 .للهجرة 3414/صفر/ 12 في وذلك فيها،

 ابةاإلص وكانت الهاون قنابر من برشقة( الكرمة/ علي بن إبراهيم - المشحنية) منطقة في الصفوي الجيش فوج مقر قصف .62

 .للهجرة 3414/صفر/ 12 في وذلك والتسديد، النكاية هللا نسأل دقيقة

  

 للهجرة 4141ربيع األول 

فرزة موكبه من قبل م علىموّجهة  ناسفة عبوة بتفجير( رافع العيساوي)وزير مالية الحكومة الصفوية المرتّد المجرم  ستهدافا .3

ربيع / 3 في وذلكأمنية في حي )الرسالة/ أبو غريب(، مما أدى إلصابة اثنين من عناصر حمايته بجروح ويقّدر هللا نجاته، 

 .للهجرة 3414/األول

/ 2 في ذلكوأدى لهالك عنصرين  منهم، الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية(، مما  .2

 .للهجرة 3414/ربيع األول

ه النّاسف مستهدفاً المرتّد المجرم ) .1 ثة ( أحد مؤسسي صحوات الدياعيفان سعدون العيساويانطلق  فارس  من فرسان الشهادة بحزام 

 بُل كان الكلب  الوفيَّ لكلبومشرف مكتب صحوات العراق وعضو البرلمان العراقي الشركي وعميل الحكومة الصفوية ومن ق

الّروم بوش، فظفر  األسُد بالمجرم محاطاً بحمايته وحّراسه وسط  مدينة )الفلوجة( األبية التي طالما انتُهكت  فيها على يديه 

ى بيده لأعراُض المسلمين وُسفكت  بيديه دماؤهم، فمّكنه هللاُ من االنغماس فيهم وتفجير حزامه النّاسف وسط جمعهم ليُهلك  تعا
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ف ناً من رؤوس الكفر، فالحمُد هلل الذي طهّر  األرض  من رجسه وتقبّل هللاُ أخانا الموفّق  في عداد الشهداء، وكان ذلك في  رأساً ع 

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 1

هالك ، مما أدى لالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة والرّمان الحراري على برج مراقبة للجيش الصفوي في ناحية )الحصوة( .4

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 1 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

ت  العتقال المسلمين 62نفرت  مفرزة  عسكرية  للتصّدي لدورية للجيش الصفوي من ) .3 ( عجلة مدعومة بأربع  طائرات حربية ق د م 

لحة الخفيفة والمتوّسطة، ودام االشتباُك خمس  والمسلمات في منطقة )الشامية(، فاشتبك  المجاهدون  مع القّوة المداهمة باألس

ون  أذيال  الهزيمة بعد أن قذف هللاُ في قلوبهم الّرعب، وقد انتهت  وا يجر  ساعات تكبّد  خاللها الصفويون  خسائر  جسيمة وفرَّ

لة بعدها سالمين  المعركة بهالك وإصابة العديد من عناصر الجيش الصفوي وإسقاط طائرة مروحية لهم، وانسحب أسوُد الدو

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4بعد أن جمعوا الغنائم، فلله الحمُد على نصره وتسديده، وكان ذلك في 

استهداف مدير شرطة الكرابلة الصفوية وهو ضابط مجرم برتبة رائد بتفجير عبوة ناسفة على دوريّته من قبل مفرزة أمنية في  .6

ربيع / 7 يف وذلكصابته وأربعٍة من عناصر حمايته وضابطين  كانا برفقته بجروح بليغة، ناحية )الكرابلة/ القائم(، مما أدى إل

 .للهجرة 3414/األول

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في الشارع الرابط بين العامرية والفلوجة في منطقة )البدعيج(،  .7

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 7 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

دوريات للجيش الصفوي على الطريق السريع مقابل جسر )الشيحة(، مما أدى لهالك وإصابة  علىسلسلة عبوات ناسفة  تفجير .8

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 7 في وذلكالعديد منهم، 

ن لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين آخريتفخيخ وتفجير نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )األندلس/ الفلوجة(، مما أدى  .9

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 7 في وذلكبجروح، 

 ذلكومنطقة )أبو منيصير(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح، في عجلة للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .32

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 9 في

تفجير عبوة ناسفة موّجهة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )زوبع(، مما استهداف عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ب .33

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 9 في وذلكأدى إلصابته بجروح، 

استهداف وتصفية مسؤول الحراسات الليلية الصفوية في خرنابات وهو عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة في  .32

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 32 في وذلكعجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )خرنابات(، مما أدى لهالكه على الفور، 

صفوي في منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وغنم الهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلة للجيش ال .31

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 32 في وذلكسالحهم، 

عجلة للشرطة الصفوية على الطريق السريع في منطقة )أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم  على ناسفةعبوة  تفجير .34

 .للهجرة 3414/األول ربيع/ 32 في وذلكوإصابة عدد آخر بجروح، 

منطقة )إبراهيم بن علي/ الكرمة(، مما أدى إلعطابها وإصابة ثالثة في عجلة "همر" للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .33

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 32 في وذلكعناصر منهم بجروح، 

(، ولم أمنية في منطقة )حصيبة الشرقيةاستهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة  .36

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 32 في وذلكيتسنَّ التأّكد من مصيره، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على دورية للجيش الصفوي في حي )الجغيفي/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد  .37

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 33 في وذلكمنهم، 

وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي في منطقة )أبو منيصير(، نكاالً له  (خالد محمود الزوبعي)المرتد تفخيخ وتفجير منزل  .38

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 38 في وذلكعلى حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

/ 22 في ذلكونسأل هللا النكاية والتسديد،  دقيقةوكانت اإلصابة  معسكر طارق للجيش الصفوي بثالثة صواريخ موّجهةقصف  .39

 .للهجرة 3414/ربيع األول

استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ومرافق المجرم المرتّد )أبو عّزام التميمي( أحد مؤسسي صحوات  .22

 3414/ربيع األول/ 23 في وذلك العار بالسالح الكاتم من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحصوة(، مما أدى لهالكه على الفور،

 .للهجرة

استهداف عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )خرنابات(، مما أدى  .23

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 23 في وذلكإلصابته بجروح بليغة، 
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قضاء )القائم(، مما أدى لهالك عنصرين  وإصابة اثنين آخرين بجروح، في دورية للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .22

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 21 في وذلك

نسأل  اشرةمبوكانت اإلصابة  مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )المشحنية/ إبراهيم بن علي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .21

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 21 في وذلكهللا النكاية والتسديد، 

التسديد، نسأل هللا النكاية و دقيقةوكانت اإلصابة  مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )الس جر/ الفلوجة( بقذيفة هاونقصف  .24

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 21 في وذلك

 النكاية سأل هللان دقيقةوكانت اإلصابة  مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )اللهيب/ الكرمة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .23

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 21 في وذلكوالتسديد، 

، نسأل هللا النكاية والتسديد مباشرةوكانت اإلصابة  مقر الجيش الصفوي في منطقة )زوبع( بأربعة صواريخ موّجهةقصف  .26

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 21 في وذلك

والتسديد،  نسأل هللا النكاية دقيقةوكانت اإلصابة  من قنابر الهاونمقر الجيش الصفوي في منطقة )رفوش/ زوبع( برشقة قصف  .27

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 24 في وذلك

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )جبيل/ الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصرين   .28

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 23 في وذلكمنهم وغنم سالحهم، 

دورية للجيش الصفوي في منطقة )الخضير(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  علىالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة  .29

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 23 في وذلك

 ذلكو دورية للجيش الصفوي في منطقة )الخضير(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، على تينناسفمزدوج بعبوتين  تفجير .12

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 23 في

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في الحي )العسكري/ الفلوجة(، مما أدى لفرار عناصرها  .13

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 26 في وذلكوغنم سالحهم، 

ربيع / 26 في وذلكمنطقة )حصيبة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، في دورية للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .12

 .للهجرة 3414/األول

استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )خرنابات(، مما أدى إلصابته  .11

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 26 في وذلكبجروح بليغة، 

حركة الوفاق الوطني التي يتزّعمها الرافضي العلماني )إياد عالوي( بتفجير عبوة الصقة، ولم يتسنَّ التأّكد من استهداف مكتب  .14

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 27 في وذلكحجم الخسائر، 

بو أاستهداف عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة ) .13

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 27 في وذلكمنيصير(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال في منطقة )المنسية(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من الروافض  .16

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 27 في وذلكالمشركين، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة والرّمان الحراري على ثكنة للجيش الصفوي في ناحية )عامرية الفلوجة(، أعقبها تفجير  .17

عبوة ناسفة على عجلة "همر"، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بالقاذفات، مما أدى لهالك وإصابة عدد 

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 28 في وذلكتدمير جزء من الثكنة، كبير منهم وتدمير همر بالكامل و

استهداف وتصفية ضابطين  مجرمين  في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريتهما الراجلة من قبل مفرزة أمنية على  .18

 يف وذلكما بجروح، الطريق السريع في منطقة )أبو غريب(، مما أدى لهالكهما على الفور وإصابة ثالثة من عناصر حمايته

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 29

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )الشورتان(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .19

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 29 في وذلكمنهم، 

فوي في منطقة )لهيب(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الص .42

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 29 في وذلك

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية لشرطة الطوارئ الصفوية في ناحية )الكرمة(، مما أدى لهالك سبعة عناصر  .43

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 29 في وذلكمنهم، 

 ذلكوة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من فيها، تفجير عبوة ناسف .42

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 29 في
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/ 29 يف وذلكدورية للجيش الصفوي في منطقة )الفارس/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .41

 .للهجرة 3414/ربيع األول

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 29 في وذلكمنطقة )حميد شعبان(، في عجلة "همر" للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .44

ربيع / 29 في وذلكتجّمع للشرطة الصفوية في مدينة )الرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .43

 .للهجرة 3414/األول

زلين  لعنصرين  مجرمين  من عناصر جيش الّدّجال في منطقة )حميد شعبان(، مما أدى لتدميرهما وإحراق تفخيخ وتفجير من .46

 3414/ربيع األول/ 29 في وذلكعجلة أحدهما، نكاالً لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من الروافض المشركين، 

 .للهجرة

استهداف ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الرمادي(، مما  .47

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 29 في وذلكأدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروٍح متفاوتة، 

لشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل استهداف المرتد )سعد محمود عناد( وهو ضابط مجرم برتبة رائد في ا .48

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 29 في وذلكمفرزة أمنية في منطقة )الخالدية(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

استهداف دورية راجلة للشرطة الصفوية بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين في منطقة )أبو غريب(، مما أدى لهالك وإصابة  .49

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 29 في وذلكالعشرات منهم، 

نسأل  شرةامبوكانت اإلصابة  مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )المشحنية/ إبراهيم بن علي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .32

 .للهجرة 3414/ربيع األول/ 29 في وذلكهللا النكاية والتسديد، 

 
 للهجرة 4141ربيع اآلخر 

في غزوٍة مباركة؛ قامت  المفارُز العسكريةُ باقتحام  مقٍر ونقطة  تفتيٍش "سيطرة رئيسية" للجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة  .3

والمتوّسطة في الطريق الرابط بين )جزيرة بيجي ومدينة حديثة(، مما أدى لهالك وتصفية عدد كبير من عناصر الجيش ومن 

منهم أحد  بقّوة هللا، عالوةً على تدمير عجالتهم وآلياتهم وإحراق بناياتهم بعد غنم كمية جيّدة  بينهم أربعة ضبّاط مجرمين ولم ينج  

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 3 في ذلككان ومن السالح والعتاد واألجهزة، فلله الحمُد على توفيقه ونصره، 

مفّخخة مركونة أثناء اجتماع أعضائه، مما أدى استهداف مبنى المجلس البلدي الصفوي لناحية )خان ضاري( بتفجير سيّارة  .2

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 3 في وذلك لهالك وإصابة عدد منهم،

منطقة ي فمفرزة لما يسّمى بالكتيبة الهندسية لتفكيك المتفّجرات حاولت  تفكيك عبوة ممّوهة ُزرعت بجنبها  على ناسفةعبوة  تفجير .1

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 3 في وذلكمنهم،  )بني زيد(، مما أدى لهالك وإصابة عدد

وهو عنصر مجرم في استخبارات الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل ( فرحان وسام)استهداف المرتد  .4

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 3 في وذلكمفرزة أمنية في ناحية )الكرمة(، مما أدى إلصابته بجروح، 

أبو منيصير(، منطقة )في استهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية  .3

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 3 في وذلكمما أدى إلصابته وأحد عناصر حمايته بجروح، 

(، من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الخالديةاستهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته  .6

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 3وذلك في مما أدى لتدميرها، 

سديد، نسأل هللا النّكاية والتّ  دقيقةوكانت اإلصابة  مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )زوبع( برشقة من قنابر الهاونقصف  .7

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 3 في وذلك

دورية للجيش الصفوي على الطريق السريع في منطقة )أبو منيصير(، مما أدى لهالك  على تينناسفعبوتين مزدوج ب تفجير .8

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 2 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

/ 1 في وذلكعجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )التلة/ زوبع(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .9

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر

تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )زوبع(، أعقبها الهجوم عليهم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى  .32

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 1 في وذلكلهالك عنصرين  منهم، 

 وذلك، نسأل هللا النّكاية والتّسديد دقيقةانت اإلصابة وك مقر الجيش الصفوي في منطقة )زوبع( برشقة من قنابر الهاونقصف  .33

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 1 في
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ية والتّسديد، نسأل هللا النّكا دقيقةوكانت اإلصابة  مقر الجيش الصفوي في ناحية )عامرية الفلوجة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .32

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 3 في وذلك

نّكاية نسأل هللا ال مباشرةوكانت اإلصابة  ي في منطقة )المشحنية/ إبراهيم بن علي( بقذيفة هاونمقر الجيش الصفوقصف  .31

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 3 في وذلكوالتّسديد، 

ناصرية( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته  استهداف وتصفية المرتد )علي .34

 3414 ربيع اآلخر// 6وذلك في من قبل مفرزة أمنية في المنطقة )الغربية(، مما أدى لهالكه وثالثة من عناصر حمايته، 

 .للهجرة

، به من قبل مفرزة أمنية في منطقة )السبحاني/ حديثة(استهداف قائم مقام قضاء حديثة الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موك .33

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 6وذلك في ويقّدر هللا نجاته، 

/ 6 في ذلكوما يسّمى بخبير تفكيك متفجرات في قضاء )هيت(، مما أدى لتفكيكه وهالكه على الفور،  على ناسفةعبوة  تفجير .36

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر

آلية تعمل في المقّرات األمنية الصفوية في قضاء )هيت(،  نكاالً لصاحبها على حرابته وليكون عبرةً  على ناسفةعبوة  تفجير .37

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 6 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

 وذلكهم، (، مما أدى لهالك عنصرين منطبةالر  ) ضاءفي ق نقطة تفتيش للجيش الصفوي تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على .38

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 6 في

 3414/ربيع اآلخر/ 6 في وذلكدورية للجيش الصفوي في قضاء )هيت(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةعبوة  تفجير .39

 .للهجرة

النّكاية  نسأل هللا دقيقةوكانت اإلصابة  مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )اللهيب/ الكرمة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .22

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 6 في وذلكوالتّسديد، 

عجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع بالقرب من حي )الرسالة/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها  على ناسفةعبوة  تفجير .23

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 7 في وذلكوهالك عنصر منهم، 

استهداف ضابط مجرم في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحصوة/ أبو  .22

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 9وذلك في غريب(، مما أدى لتدميرها ويقّدر هللا نجاته، 

مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة منطقة )السمسية/ راوة(، في عجلة "همر" للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .21

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 32 في وذلكاثنين آخرين  بجروح، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة  .24

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 32وذلك في )الّرمادي(، مما أدى لتدميرها وهالكه على الفور، 

استهداف المرتّد )فيصل الزوبعي( وهو ضابط مجرم برتبة عقيد في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل  .23

 ربيع اآلخر// 32وذلك في مفرزة أمنية في منطقة )خان ضاري(، مما أدى لتدميرها وإصابته وأحد عناصر حمايته بجروح، 

 .للهجرة 3414

منزل مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي يتّخذه بيتاً للدعارة في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، نكاالً له  تفجيرتفخيخ و .26

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 32وذلك في على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين المفسدين، 

 باشرةموكانت اإلصابة  منطقة )النعيمية( بصاروخ موّجه مقر الفرقة األولى للجيش الصفوي على الطريق السريع فيقصف  .27

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 32 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

عجلة لما يسّمى بقوات مكافحة اإلرهاب الصفوية "سوات" في منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، مما أدى  على ناسفةعبوة  تفجير .28

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 38 في وذلكلتدميرها وهالك عنصرين  منهم، 

في حي  ةاستهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمني .29

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 38 في وذلك)الزيتون/ أبو غريب(، مما أدى لهالكه على الفور، 

تفخيخ وتفجير منزل ضابط في الشرطة الصفوية في حي )جبيل/ الفلوجة(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  .12

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 38 في وذلكالمرتّدين، 

عجلة تقل  عناصر  في جيش الّدّجال في قضاء )أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر  على الصقةعبوة  تفجير .13

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 39 في وذلكبجروح، وعلى إثرها رحل  النّاجون  منهم وعائالتهم الرافضية من المنطقة، 

خباري مجرم للجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة استهداف وتصفية المرتّد )ثائر سالم حمزة( وهو مصدر است .12

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 39وذلك في أمنية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالكه على الفور، 
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 مباشرةدقيقة ووكانت اإلصابة  ة( العسكرية للجيش الصفوي غرب مدينة )راوة( برشقة من قنابر الهاونالسمسيقاعدة )قصف  .11

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 22 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

استهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )عرب عبّاس(،  .14

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 22 في وذلكمما أدى لتدميرها، 

)الشيخ طارق حروش( القيادي في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية اقتحمت منزله المجرم  استهداف وتصفية المرتد .13

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 23وذلك في ونفّذت حكم  هللا فيه في منطقة )بني زيد(، 

 يف وذلكهم، دورية لشرطة الطوارئ الصفوية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد من على ناسفةعبوة  تفجير .16

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 23

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الضبّاط/ الّرمادي(، مما أدى  .17

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في لهالكه على الفور، 

استهداف وتصفية المرتد )مشتاق طالب الجليباوي( وهو ضابط مجرم برتبة رائد في األمن الوطني الصفوي بتفجير عبوة  .18

ي وذلك فالصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الخمسة كيلو/ الّرمادي(، مما أدى لتدميرها وهالكه على الفور، 

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22

ادي بارز في الحزب "اإلسالمي" العميل بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في شارع )الّسد/ الفلوجة(، مما أدى استهداف قي .19

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 22وذلك في إلصابته بجروح بليغة، 

 وذلكيها، ة من فعجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الهيتاويين/ زوبع(، مما أدى إلعطابها وإصاب على ناسفةعبوة  تفجير .42

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 22 في

ان وقد شوهدت أعمدة الّدخ دقيقةوكانت اإلصابة  مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )زوبع( برشقة من قنابر الهاونقصف  .43

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 22 في وذلكتتصاعد من المقر، 

اإلجرام" الصفوي وهما مّمن أوغل في تعذيب أسرى المسلمين في  استهداف عنصرين  مجرمين  فيما يسّمى بجهاز "مكافحة .42

ربيع / 21 في وذلكالسجون؛ بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قضاء )أبو غريب(، مما أدى إلصابتهما بجروح بليغة، 

 .للهجرة 3414/اآلخر

منطقة )زوبع(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل من كان فيها، في عجلة "همر" للجيش الصفوي  على ناسفةعبوة  تفجير .41

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 21 في وذلك

دورية راجلة للجيش الصفوي في قضاء )أبو غريب(، مما أدى إلصابة ستّة عناصر منهم  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .44

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 21 في وذلكبجروح متفاوتة وبينهم ضابط في االستخبارات الصفوية، 

قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة الصقة في عجلة ضابط مجرم في استخبارات الجيش الصفوي في منطقة )الحميرة/ الّرمادي(،  .43

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 24 في وذلكويقّدر هللا اكتشافها فتمَّ تفجيرها على العجلة مما أدى لتدميرها، 

ر هنومة( وهو عنصر مجرم في شؤون الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة استهداف المرتد )عم .46

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 24وذلك في أمنية في منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، مما أدى لتدميرها ويقّدر هللا نجاته، 

 :المباركة" عكاشات" غزوة عن بيان   .47

 كامل رتلٍ  دةوإبا تدمير من األنبار والية صحراء في العسكرية المفارز تمّكنت التوفيق، أسباب لها هللا يّسر نوعيّة عمليّة في

 اإلعداد وبدأ ..السوري النظام" شبيحة"و النّصيري الجيش عناصر بتهريب المكلّفة المرافقة النقل عجالت مع الصفوي للجيش

 تحرير دوبع األنجاس، النّصيريّين رجس من األرض لتطهير الّشام في إخواننا بها قام التي المباركة العمليات بعد الغزوة لهذه

 والذي غداد،ب لحكومة الصفوي الجيش باتجاه الهروب إلى السوري النظام وشبّيحة جنود من العشرات دفع الذي" اليعربيّة" منفذ

 النظامين بين وثيقال التعاون حقيقة على للتغطية غبيّة حركة في الفاّرين للمجرمين الكبيرة األعداد على التعتيم الطرق بكلّ  حاول

 محدوداً  دداً ع استقبل أنه اإلعالم في أعلن ثمّ  نينوى والية داخل معسكرات إلى فنقلهم الّشام، في أهلنا لذبح والنّصيري الصفوي

 تتبّعو هؤالء حركة رصد من تمّكن واألنبار نينوى لواليتي األمني الجهد ولكن. .المستشفيات في يُعال جون وهم الجرحى من

 سوريا إلى موإعادته الفاّرين لترحيل يسعون أنهم تأكد ثمّ  ومن المعسكرات إلى الحدودية النقاط من السريّة والنقل التجميع عمليّة

 ماتالمه ورجال الصحراء أسود فقام منه، القريبة الرسمية غير المنافذ إحدى أو" الوليد" منفذ عبر األنبار والية طريق عن

 طقةمن صحراء في" عكاشات مناجم" منطقة في كمين منها وكان المنافذ، لتلك المؤدي الطريق على الكمائن بنشر الصعبة

 وبدأت. .والنصيريّين الرافضة من األنجاس دماء فيها اختلطت مقبرةً  هللا بفضل صار والذي األنبار، والية غربي" الرطبة"

 في السوري لنظاما وشبيحة جيش عناصر تقلّ  التي الحافالت بحماية المكلفة العجالت على ناسفة عبوات سلسلة بتفجير العملية

 لرعبا هللا فأدخل محورين، من الصاروخية والقذائف والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم أعقبه والذي الرتل، ونهاية مقدمة
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 يزيد ام وفيه أبيه بكرة عن بكامله الرتل أبيد حتى ساعة نصف من أكثر تمض ولم يقاوموا، أن عن قواهم وخارت قلوبهم في

 ذلك بعد كهل ثمّ  األخيرة أنفاسه في فظلّ  معذباً  الحياة له هللا كتب من إال هللا، بفضل حياً  أحد   منهم يخرج لم عنصر، المائة على

 فعل لردّ  اً تحسب بالموقع المحيطة المناطق في وانتشروا الرحمن رعاية تحفّهم سالمين اإلخوة بعدها انسحب. .المستشفيات في

 جاهدين،للم سهلة أهدافاً  وصارت الصحراء في تغلغلت التي قواتهم وأرسلوا المواجهة األغبياء تعّجل وفعالً  الحكوميّة، القوات

 ..ادحةف خسائر تكبّدت أن بعد المنطقة من تنسحب أن قبل شيء على تلوي ال االتجاهات مختلف في المهاجمة القوة وتبعثرت

 لهم، تحصل التي الكبيرة النكسة بعد الوجه لماء حفظاً  للقوة استعراض في المروحيّة بالطائرات مدعومة أخرى قوة جاءت ثمّ 

 ورةالص وتكررت إحداها، إصابة بعد النيران مرمى خارج الهروب على الطائرات وأجبروا الجديدة القوة مع المجاهدون فاشتبك

 ،الصحراء ألسود سهلة وفريسة بارداً  صيداً  وصار المتحركة المجاهدين كمائن في ووقع المهاجم الرتل فتشتّت جديد، من

 ةالحكوم زالت وال هذا. .والفضل والمنّة الحمد وهلل المهاجمة للقوة الرئيسي الهدف المعركة أرض من والهروب الفرار وأضحى

 معارك شهدت المنطقة زالت وال قواتها، نُخبة تكبدتها التي الفادحة والخسائر هزيمتها يغطي سريع نصرٍ  أي عن تبحث الصفوية

 وينصر همرمي ويُسّدد أقدامهم ويثبّت لهم ويمّكن إخواننا يحفظ أن الكريم العرش ربّ  العظيم هللا فنسأل الطرفين، بين وفرّ  كرّ 

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 23 في ذلككان و، عليه والقادر ذلك وليّ  إنه أعداءه، بهم ويُهلك أولياءه بهم

دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )أبو منيصير(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .48

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 23 في وذلكبليغة وبتر ساقيه، 

عبوة ناسفة  ة )العجاربية/ جميلة(، أعقبها تفجيرالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطق .49

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 23 في وذلكعلى دوريّات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

زة أمنية في راستهداف ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مف .32

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 26وذلك في حي )الّرفاعي/ حديثة(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش لشرطة الطوارئ الصفوية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .33

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 26 في وذلك

الهجوم على مقر السرية األولى للجيش الصفوي في حي )الشهداء/ أبو غريب( برّمانتين يدويتين، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .32

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 26 في وذلكمنهم، 

بة هالك وإصاالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على وكر لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الحمدانية األولى(، مما أدى ل .31

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 26 في وذلكعدد منهم، 

استهداف عضو مجرم في حزب "الّدعوة" الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الكرمة(،  .34

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 26وذلك في مما أدى لتدميرها ويقّدر هللا نجاته، 

عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق السريع في منطقة )مريزة/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها  لىع ناسفةعبوة  تفجير .33

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 26 في وذلكوهالك عنصر منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

ية في من قبل مفرزة أمن استهداف وتصفية المرتد )مثنى جروان( مدير المجلس المحلي الصفوي لناحية الّرطبة بأسلحة كاتمة .36

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 27وذلك في ناحية )الّرطبة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

( عضو المجلس المحلي الصفوي لقضاء هيت بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة عبد المنعم عبد السالماستهداف وتصفية المرتد ) .37

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 27وذلك في ه على الفور، أمنية أمام منزله وسط قضاء )هيت(، مما أدى لهالك

 ذلكوعجلة للجيش الصفوي في حي )الرسالة/ أبو غريب(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم بجروح،  على ناسفةعبوة  تفجير .38

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 27 في

 في ذلكومنطقة )أبو منيصير(، مما أدى إلصابة عنصرين منهم بجروح، في عجلة للشرطة الصفوية  على ناسفةعبوة  تفجير .39

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 27

التصدي لدورية لما يسّمى بقوات مكافحة اإلرهاب الصفوية "سوات" جاءت لالعتداء على األسرى في سجن أبو غريب؛ فتمَّ  .62

/ 28 يف وذلكمما أدى لتدمير عجلة وهالك من كان فيها،  استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة على الطريق السريع مقابل السجن،

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر

 وذلكديد، نسأل هللا النّكاية والتّس مباشرةوكانت اإلصابة  معسكر طارق للجيش الصفوي في مدينة )الفلوجة( بقذيفة هاونقصف  .63

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 28 في

شارع )المستودع/ الّرمادي(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها، في عجلة للشرطة الصفوية  على ناسفةعبوة  تفجير .62

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 28 في وذلك
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ة نسأل هللا النّكاي مباشرةوكانت اإلصابة  مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )الزيدان( برشقة من قنابر الهاونقصف  .61

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 29 في وذلكوالتّسديد، 

وليكون  هنكاالً له على حرابتتفخيخ وتفجير منزل متعهّد يقوم بتجهيز الجيش الصفوي بالمؤن في حي )المعلمين/ الفلوجة(،  .64

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 29وذلك في  عبرةً لغيره من المرتدين،

بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في  استهداف المرتد المجرم )بردان جبة( وهو عميل للحكومة الصفوية .63

 3414 ربيع اآلخر// 12وذلك في قرية )الّدوالب/ البغدادي(، مما أدى لتدميرها بالكامل وإصابته بجروح بليغة وبتر أطرافه، 

 .للهجرة

مفرزة لما يسّمى بالكتيبة الهندسية لتفكيك المتفّجرات حاولت  تفكيكها في شارع )الّسد/ حديثة(، مما أدى  على ناسفةعبوة  تفجير .66

 .للهجرة 3414/ربيع اآلخر/ 12 في وذلكلهالك وتفكيك خبير متفجرات صفوي، 

 
 للهجرة 4141جمادى األولى 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة والّرّمان اليدوي على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )جميلة العجاربية/ عامرية  .3

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 3 في وذلكالفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )عرب طاحوس/ زوبع(، مما أدى إلصابة ثالثة  .2

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 3 في وذلكعناصر منهم بجروح، 

 وذلك من فيها، عجلة للجيش الصفوي في منطقة )حميد شعبان(، مما أدى لهالك وإصابة علىنوع "ضغط"  ناسفةعبوة  تفجير .1

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 3 في

/ 3 يف وذلكعجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )حميد شعبان(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .4

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى

/ 3 في وذلكدورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )حميد شعبان(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .3

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في شارع )المستودع/  .6

 /جمادى األولى/ 2 في وذلكالكه وأحد عناصر حمايته وإصابة عنصرين  آخرين  بجروح، الرمادي(، مما أدى لتدميرها وه

 .للهجرة 3414

استهداف المرتد المجرم )المقّدم فاروق( مدير الشرطة القضائية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية  .7

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 1 في وذلكبليغة،  في منطقة )دور السكك/ الفلوجة(، مما أدى إلصابته بجروح

استهداف مدير شرطة حديثة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة )حديثة(، مما أدى إلصابته  .8

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 1 في وذلكوعناصر حمايته المرافقين له بجروح متفاوتة، 

عجلة للشرطة االتحادية الصفوية ُزرعت  لهم مقابل سجن )أبو غريب(، مما أدى لتدميرها وهالك  على ناسفةعبوة  تفجير .9

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 1 في وذلكعناصرها األربعة، 

عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الطوق/ الرمادي(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .32

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 4 في وذلك

استهداف وتصفية المرتد )أحمد جهاد الحلبوسي( وهو عضو مجرم فيما يسّمى بالحزب "اإلسالمي" بأسلحة كاتمة من قبل  .33

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 3 في وذلكمفرزة أمنية في حي )الجوالن/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )الصقالوية(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  علىموّجهة  ةناسفعبوة  تفجير .32

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 3 في وذلكبجروح، 

/ 6 يف وذلكعجلة للشرطة الصفوية في حي )الّرفاعي/ حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .31

 .للهجرة 3414 /ألولىجمادى ا

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في شارع )النّقابة/ سبع  .34

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في البور(، مما أدى لهالك وإصابة عدد كبير منهم، 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  على أوكاٍر وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش الّدجال في منطقة )األربعة آالف/ سبع البور(،  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في مما أدى لهالك وإصابة عدد كبير منهم، 
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وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )سبع البور(، مما أدى  تفجير دراجتين  مفّخختين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر   .36

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في لهالك وإصابة العديد منهم، 

تفجير دراجة مفّخخة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في شارع )السوداني/ سبع البور(، مما  .37

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في منهم،  أدى لهالك وإصابة العديد

أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )سبع البور( بثالثة صواريخ موّجهة، مما أدى  قصف .38

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 7 في وذلكلهالك وإصابة العديد منهم، 

نّكاية نسأل هللا ال مباشرةوكانت اإلصابة  )ألبو حيّات( برشقة من قنابر الهاونمقر سرية الجيش الصفوي في منطقة قصف  .39

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 7 في وذلكوالتّسديد، 

/ 7 في ذلكونسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة  معسكر هيت للجيش الصفوي برشقة من قنابر الهاونقصف  .22

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى

ة والتّسديد، نسأل هللا النّكاي مباشرةوكانت اإلصابة  مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )الس جر( برشقة من قنابر الهاونقصف  .23

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 7 في وذلك

ناصر ك ثالثة عالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الخضير/ زوبع(، مما أدى لهال .22

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 7 في وذلكمنهم، 

 ذلكواستهداف عنصر مجرم في شؤون الداخلية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الرمادي(،  .21

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 7 في

استهداف وتصفية عميل مجرم للحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الشيحة(،  .24

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 7 في وذلكمما أدى لتدميرها وهالكه على الفور، 

جمادى / 7 في وذلكوإصابة من فيها، عجلة للجيش الصفوي في منطقة )بني زيد(، مما أدى إلعطابها  على ناسفةعبوة  تفجير .23

 .للهجرة 3414 /األولى

 وذلكدورية للشرطة الصفوية وسط مدينة )الرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .26

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 7 في

 في وذلكمما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها،  عجلة للشرطة الصفوية قرب محكمة )الرمادي(، على ناسفةعبوة  تفجير .27

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 7

 في كوذلعجلة للجيش الصفوي في منطقة )القطاع/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .28

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 7

/ 7 يف وذلكدورية للجيش الصفوية في حي )الّرفاعي/ حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .29

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى

"كاسحة ألغام" للجيش الصفوي على الطريق السريع مقابل منطقة )أبو منيصير(، مما أدى لتدميرها  على ناسفةعبوة  تفجير .12

 .للهجرة 3414 /األولىجمادى / 7 في وذلكوهالك من فيها، 

 ذلكودوريات للجيش الصفوي في منطقة )سد حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  على ناسفةثالث عبوات  تفجير .13

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 8 في

عجلة لفوج طوارئ األنبار الصفوي على الطريق السريع في ناحية )الصقالوية(، مما أدى  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .12

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 8 في وذلكإلعطابها وإصابة من فيها بجروح، 

/ 8 في وذلكعجلة للشرطة الصفوية في ناحية )الصقالوية(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .11

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى

عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق السريع في منطقة )مريزة(، مما أدى لهالك وإصابة من  على ناسفةعبوة  تفجير .14

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 8 في وذلكفيها، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )سد حديثة(، مما أدى لتدمير عجلة وإعطاب أخرى  .13

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 8 في وذلكوهالك وإصابة العديد منهم، 

تّسديد، نسأل هللا النّكاية وال ةمباشروكانت اإلصابة  مقر الجيش الصفوي في منطقة )سد حديثة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .16

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 8 في وذلك

استهداف ضابط مجرم برتبة مالزم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .17

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 9 في وذلك)عامرية الفلوجة(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه، 
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عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الزيدان(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة عناصرها الخمسة،  على ناسفةعبوة  تفجير .18

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 32 في وذلك

 ذلكواستهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الزيدان(، ويقّدر هللا نجاته،  .19

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 32 في

 في ذلكودورية راجلة للجيش الصفوي في حي )الّرسالة/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .42

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 32

مقر شيخ صحوة المالكي المرتد المجرم )وسام الحردان( أثناء تواجده فيه في منطقة )إبراهيم بن علي/ الكرمة( برشقة قصف  .43

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 34 في وذلكويقّدر هللا نجاته،  مباشرةوكانت اإلصابة  من قنابر الهاون

 3414 /جمادى األولى/ 33 في وذلكثة أبراج مراقبة للجيش الصفوي في أماكن مختلفة من مدينة )الفلوجة(، تفخيخ وتفجير ثال .42

 .للهجرة

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيارته المفّخخة مستهدفاً سريةً للجيش الصفوي تابعة ل ل واء المثنى الرافضي الذي سام  أهل   .41

جسر )أبو منيصير/ أبو غريب(، فيّسر هللاُ ألخينا البطل الوصول لهدفه وتفجير سيّارته المفخخة السنّة  سوء  العذاب والكائنة على 

، نعلى مقر السرية، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، فالحمُد هلل الذي انتقم  لعبادة المسلمين وتقبّل  هللاُ االستشهاديَّ في علييّ 

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 38وكان ذلك في 

 في ذلكودورية للجيش الصفوي في منطقة )سيّد ساجد/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها،  على تين  ناسفمزدوج بعبوتين   تفجير .44

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 38

ين  ) .43 وهم قياديون  مجرمون  فيما يسّمى بالحزب  (طالب زويد وعثمان زويد وحكمت الصعباستهداف وتصفية المرتد 

"اإلسالمي" وفي مليشيا "حماس العراق" المندمجة في صحوات العار؛ بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في شارع )الثرثار/ 

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 22 في وذلكالفلوجة(، مما أدى لهالكهم على الفور، 

يش الصفوي في قضاء )هيت(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم وإصابة آخر بجروح، دورية للج على ناسفةعبوة  تفجير .46

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 22 في وذلك

دورية الستخبارات الجيش الصفوي في شارع )الصناعة/ هيت(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم  على ناسفةعبوة  تفجير .47

 .للهجرة 3414 /األولىجمادى / 22 في وذلكوإصابة آخر بجروح، 

استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الفلوجة(، ولم  .48

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 23 في وذلكيتسنَّ التأّكد من مصيره، 

سات الصفوية لناحية الحصوة بالسالح الحي من قبل مسؤول مليشيا الحرا استهداف وتصفية المرتّد المجرم )أحمد الحلبوسي( .49

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 22 في وذلكمفرزة أمنية في ناحية )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لهالكه على الفور، 

ادي(، ماستهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الخالدية/ الر .32

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 22 في وذلكمما أدى لتدميرها وإصابة سائقها بجروح ولم يتسنَّ التأكد من مصير المجرم، 

سديد، نسأل هللا النّكاية والتّ  مباشرةوكانت اإلصابة  دائرة استعالمات سجن أبو غريب الصفوي برشقة من قنابر الهاونقصف  .33

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 21 في وذلك

مقر شيخ صحوة المالكي المرتد المجرم )وسام الحردان( أثناء تواجده فيه في منطقة )إبراهيم بن علي/ الكرمة( برشقة قصف  .32

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 24 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة  من قنابر الهاون

دورية راجلة لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية في منطقة )ألبو علوان/ الرمادي(، مما أدى إلصابة  على ناسفةعبوة  تفجير .31

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 24 في وذلكالعديد منهم بجروٍح بليغة، 

اسفة على ن استهداف المرتّد المجرم )الرائد وليد( مدير ما يسّمى بمكتب مكافحة اإلرهاب الصفوي في قضاء هيت بتفجير عبوة .34

 3414 /جمادى األولى/ 23 في وذلكعجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )ألبو نمر(، مما أدى إلعطابها وإصابته بجروح، 

 .للهجرة

 دقيقةابة وكانت اإلص السيطرة الرئيسية لقيادة عمليات األنبار الصفوية على الطريق السريع برشقة من قنابر الهاونقصف  .33

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 23 في وذلكة والتّسديد، نسأل هللا النّكاي

اية والتّسديد، نسأل هللا النّك دقيقةوكانت اإلصابة  مقر الفرقة األولى للتدّخل السريع للجيش الصفوي بصاروخين  موّجهين  قصف  .36

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 23 في وذلك
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للجيش الصفوي في مقر الفوج في منطقة زوبع؛  37بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن تواجد آمر الفوج الثالث/ الفرقة  .37

نفرت  مفارز اإلسناد لقصف المقر برشقات من قنابر الهاون سائلين المولى عزَّ وجلَّ التسديد والنّكاية، فأهلك  هللاُ تعالى بالقصف 

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 26 في وذلكبّاط من مساعديه، فلله الحمُد على تصويبه، آمر  الفوج وثالثة ض

دورية للشرطة الصفوية في منطقة )الجزيرة/ الرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  على تين  ناسفمزدوج بعبوتين   تفجير .38

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 26 في وذلكمنهم، 

وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في  تّد )ياسر خليل(استهداف وتصفية المر .39

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 26 في وذلكحي )نّزال/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الفحيالت(،  .62

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 26 في وذلكمما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته، 

ابة ميرة/ الرمادي(، مما أدى إلعطاب عجلتين  وإصدورية للشرطة الصفوية في منطقة )الح على تين  ناسفمزدوج بعبوتين   تفجير .63

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 27 في وذلكمن فيهما بجروح متفاوتة، 

عجلة للجيش الصفوي على الخط السريع في قضاء )أبو غريب(، مما أدى لهالك وإصابة خمسة عناصر  على ناسفةعبوة  تفجير .62

 .جرةلله 3414 /جمادى األولى/ 27 في وذلكمنهم، 

عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )الحقالنية/ حديثة(، مما أدى إلعطابها وإصابة أربعة عناصر منهم  على ناسفةعبوة  تفجير .61

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 27 في وذلكبجروح بليغة، 

تجّمع لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية والجيش الصفوي في حي )الّرفاعي/ حديثة(، مما أدى لهالك  على ناسفةعبوة  تفجير .64

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 27 في وذلكعنصرين  منهم وإصابة ثالثة آخرين  بجروح بليغة، 

م ها وإصابة ثالثة عناصر منهعجلة للجيش الصفوي في قرية )الدوالب/ البغدادي(، مما أدى إلعطاب على ناسفةعبوة  تفجير .63

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 28 في وذلكبجروح بليغة، 

دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )المناصير(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح  على ناسفةعبوة  تفجير .66

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 28 في وذلكمتفاوتة، 

خبارية مجرمة للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة من قبل مفرزة أمنية على وكٍر يجتمعون فيه استهداف تجّمع لمصادر است .67

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 29 في وذلكفي قضاء )أبو غريب(، مما أدى إلصابة أربعة منهم بجروح متفاوتة، 

عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الزراعة/ الرمادي(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .68

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 29 في وذلك

 في ذلكوعجلة للجيش الصفوي في قضاء )أبو غريب(، مما أدى لهالك وإصابة أربعة عناصر منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .69

 .للهجرة 3414 /جمادى األولى/ 12

 
 للهجرة 4141جمادى اآلخرة 

عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية/ الشيحة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة  على ناسفةعبوة  تفجير .3

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكاثنين آخرين  بجروٍح بليغة، 

الشورتان/ الكرمة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر  -عجلة "همر" للجيش الصفوي في شارع )ألبو علوان على ناسفةعبوة  تفجير .2

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكمنهم وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

)الصناعة/  ععلى دوريته من قبل مفرزة أمنية في شار ناسفةعبوة  تفجيراستهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي ب .1

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكهيت(، مما أدى لهالكه وإصابة أحد عناصر حمايته بجروح، 

ة/ عبوة الصقة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )زنكور تفجيراستهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية ب .4

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكالّرمادي(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

ة في على دوريته من قبل مفرزة أمني ناسفةعبوة  تفجيراستهداف المرتّد المجرم )خميس البحر( مدير شرطة الكناطر الصفوية ب .3

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكناحية )الكرمة(، ويقّدر هللا نجاته، 

فرزة على دوريته من قبل م ناسفةعبوة  تفجيرة الصفوي وهو ضابط مجرم برتبة رائد باستهداف مسؤول مكتب معلومات بروان .6

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 2 في وذلكأمنية في ناحية )بروانة/ حديثة(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 
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 يف وذلكهالك وإصابة عدد منهم، دورية للشرطة الصفوية في منطقة )الجزيرة/ الّرمادي(، مما أدى ل على ناسفةعبوة  تفجير .7

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 2

 ذلكوعجلة للجيش الصفوي في قضاء )أبو غريب(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .8

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 2 في

جمادى / 2 في وذلكعلى عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )الكرمة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  ناسفةعبوة  تفجير .9

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

/ 2 يف وذلكعلى "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في ناحية )الكرمة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  ناسفةعبوة  تفجير .32

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة

وتفجير منزل المرتّد )رّزاق عبد حسن( وهو ضابط مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )خمس بيوت/ الكرمة(، نكاالً  تفخيخ .33

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 2 في وذلكله على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في الجيش الصفوي في ناحية )الكرمة(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  .32

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 2 في وذلكالمرتدين، 

صرين  منهم نالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )النّعيمية(، مما أدى لهالك ع .31

 3414 /جمادى اآلخرة/ 1 في وذلكوإصابة اثنين آخرين  بجروحٍ بليغة وإحراق النّقطة بعد غنم كّمية جيّدة من السالح والعتاد، 

 .للهجرة

/ 1 في ذلكوالهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قضاء )الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .34

 .للهجرة 3414 /آلخرةجمادى ا

 /جمادى اآلخرة/ 1 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة  مديرية شرطة قضاء )راوة( بذقيفة هاونقصف  .33

 .للهجرة 3414

 قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة الصقة في عجلة عنصر مجرم في الجيش الصفوي في قضاء )هيت(، ويقّدر هللا اكتشافها فتمَّ  .36

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 1 في وذلكتفجيرها على العجلة مما أدى لتدميرها، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية بالهجوم على دوريته من قبل مفرزة أمنية كمنت  له مقابل  .37

جمادى / 4 في وذلكمركز شرطة الكرمة في ناحية )الكرمة(، مما أدى لهالكه وإصابة أحد عناصر حمايته بجروٍح بليغة، 

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

ة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية/ الشيحة(، مما أدى لتدمير عجلتين  لهم الهجوم باألسلحة الخفيف .38

 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكوهالك ثمانية عناصر منهم بينهم ضابط الدورية وإصابة خمسة آخرين  بجروٍح متفاوتة، 

 .للهجرة

ن على قاعدة )عجيجة( للجيش الصفوي في منطقة )حصيبة(، مما أدى لهالك الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاو .39

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في الطريق الدولي الّرابط بين مدينتي )الّرطبة والّرمادي(،  .22

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكاصر منهم بينهم ضابط الدورية برتبة نقيب، مما أدى لهالك خمسة عن

 النّكاية نسأل هللا مباشرةوكانت اإلصابة  مقر الجيش الصفوي الكائن بين مدينتي )راوة وعنّة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .23

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكوالتّسديد، 

 النّكاية نسأل هللا دقيقةوكانت اإلصابة  الجيش الصفوي في ناحية )عامرية الفلوجة( برشقة من قنابر الهاونمقر سرية قصف  .22

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكوالتّسديد، 

 دقيقةة وكانت اإلصاب أوكار وتجّمعات خبيثة لصحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )عامرية الفلوجة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .21

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد )وسام أحمد( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في ناحية )الكرمة(، نكاالً له على حرابته  .24

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

تفجير عبوة ناسفة على تجّمع لعناصر في الجيش والشرطة الصفوية في قضاء )هيت(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .23

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلك

دورية للجيش الصفوي في الطريق الّرابط بين مدينتي )حصيبة وعكاشات(، مما أدى لهالك وإصابة  على ناسفةعبوة  تفجير .26

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكعدد منهم، 
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جمادى / 4 في وذلكعجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع في قضاء )أبو غريب(،  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .27

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

جمادى / 4 في وذلكعجلة "همر" للجيش الصفوي بالقرب من سّدة ناحية )عامرية الفلوجة(،  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .28

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة ناسفة داخل نقطة تفتيش للشرطة الصفوية وتفجيرها عليهم في شارع )الكماليات/ الفلوجة(، مما  .29

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكنين منهم بجروح، أدى إلصابة اث

نسأل هللا  ةمباشروكانت اإلصابة  / الفلوجة(،الجسر الجديد)قرب الصفوية ثكنة للشرطة االتحادية على  اليدوي انمّ بالرّ الهجوم  .12

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

 على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )حميد ناسفةعبوة  تفجيرفي الجيش الصفوي باستهداف وتصفية ضابط مجرم  .13

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكشعبان(، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته، 

منطقة  ة أمنية فيعبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرز تفجيراستهداف ضابط مجرم برتبة عميد في الشرطة الصفوية ب .12

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3 في وذلك)الحميرة/ الّرمادي(، مما أدى إلصابته وثالثة من عناصر حمايته بجروحٍ متفاوتة، 

 يف وذلكعجلة للجيش الصفوي في منطقة )الجزيرة/ الّرمادي(، مما أدى لهالك عناصرها األربعة،  على ناسفةعبوة  تفجير .11

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3

ضابط مجرم في شؤون الداخلية الصفوية في شارع )المستودع/ الّرمادي(، وعند تجّمع قطعان الشرطة  تفجير منزلتفخيخ و .14

 /جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكاالتحادية في مكان الحادث تم استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة 3414

/ 3 يف وذلكعجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع في منطقة )الشهداء/ أبو غريب(،  علىموّجهة  ناسفة عبوة تفجير .13

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة

 ذلكوموّجهة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )النّعيمية/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةعبوة  تفجير .16

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3 في

موّجهة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )إبراهيم بن علي/ الكرمة(، مما أدى لهالك عنصرين   ناسفةعبوة  تفجير .17

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكمنهم، 

م ميرها وإصابة عنصر منهتفخيخ وتفجير نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة(، مما أدى لتد .18

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكبجروح، 

 ذلكوسيّارة مفّخخة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  تفجير .19

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 6 في

قيادي مجرم في صحوات العار بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في  استهداف وتصفية المرتد )مصطفى العيساوي( وهو .42

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 6 في وذلكمدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

 في ذلكوعلى عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )الصقالوية(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةعبوة  تفجير .43

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 6

على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )الصقالوية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةعبوة  تفجير .42

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 6 في وذلك

دى ة )خمسة كيلو/ الّرمادي(، مما أتجّمع لعناصر في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطق على ناسفةعبوة  تفجير .41

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 6 في وذلكإلصابة عنصرين  منهم بجروٍح بليغة، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية/ الشيحة(، مما أدى لهالك ثالثة  .44

جمادى / 6 في وذلكمركونة قرب النّقطة بعد اإلنسحاب نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  عناصر منهم، أعقبها تفجير سيّارة مفخّخة

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

/ 7 يف وذلكعلى عجلة للجيش الصفوي في شارع )اللهيب/ الكرمة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  ناسفةعبوة  تفجير .43

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة

نسأل هللا  مباشرةوكانت اإلصابة  للجيش الصفوي في منطقة )الحصوة/ أبو غريب( برشقة من قنابر الهاونلواء المثنّى قصف  .46

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 7 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

ره من يتفخيخ وتفجير منزل عميل للحكومة الصفوية في قرية )الّدوالب/ البغدادي( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغ .47

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 7 في وذلكالمرتدين، 
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استهداف وتصفية المرتّد المجرم )معروف الكبيسي( رئيس محكمة جنايات الفلوجة بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في مدينة  .48

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 8 في وذلك)الفلوجة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

على دورية للجيش الصفوي في قرية )الّدوالب/ البغدادي(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة ثالثة آخرين   ناسفةعبوة  تفجير .49

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 8 في وذلكبجروح، 

 ذلكوعجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية/ الشيحة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .32

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 8 في

 ذلكودورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية/ الشيحة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .33

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 8 في

ة والتّسديد، نسأل هللا النّكاي مباشرةاإلصابة  وكانت مقر لواء الجيش الصفوي في ناحية )البغدادي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .32

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 8 في وذلك

استهداف المرتّد )زهير الجنابي( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم في الشرطة االتحادية الصفوية بالهجوم على ثكنته من قبل  .31

جمادى / 9 في وذلكعناصر حمايته بجروٍح متفاوتة،  مفرزة أمنية في شارع )المحيط/ الفلوجة(، مما أدى إلصابته وعدد من

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

دورية للجيش الصفوي على الطريق السريع في منطقة )مريزة/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .34

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 9 في وذلكعدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية قرب )الجسر الجديد/ الفلوجة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر  .33

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 9 في وذلكمنهم وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

الّرمادي(، مما أدى إلعطابها وإصابة  عجلة لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية في منطقة )الجزيرة/ على ناسفةعبوة  تفجير .36

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 32 في وذلكعنصر منهم بجروٍح، 

عجلة لما يسّمى بجهاز مكافحة اإلرهاب الصفوي في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها  على ناسفةعبوة  تفجير .37

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 32 في وذلكوهالك من كان فيها، 

استهداف عنصر مجرم في الشؤون العسكرية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة  .38

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 32 في وذلك)الّرمادي(، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروٍح، 

سالمي" بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل استهداف المرتّد )زهير غالب( وهو عضو مجرم فيما يسّمى بالحزب "اإل .39

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 32 في وذلكمفرزة أمنية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى لتدميرها، 

/ 31 يف وذلكعجلة للجيش الصفوي في منطقة )الخضير/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .62

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على سرية للجيش الصفوي في منطقة )العصر/ زوبع(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .63

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 33 في وذلكوالتّسديد، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش مشتركة لصحوة الرّدة والنّفاق والشرطة الصفوية في ناحية )الصقالوية(،  .62

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 33 في وذلكمما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم، 

/ 33 في وذلكأدى لهالك وإصابة عدد منهم، على دورية للشرطة الصفوية في ناحية )الصقالوية(، مما  ناسفةعبوة  تفجير .61

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة

مما أدى  دقيقة،وكانت اإلصابة  لواء المثنّى للجيش الصفوي في منطقة )الحصوة/ أبو غريب( برشقة من قنابر الهاونقصف  .64

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 33 في وذلكلهالك ضابط مجرم واثنين من عناصر حمايته، 

 نقطة تفتيش مشتركة لصحوة الرّدة والنّفاق والجيش الصفوي في منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة( برشقة من قنابر الهاونف قص .63

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 33 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة 

في الطريق الّرابط بين قضائي )حديثة وبيجي(، مما أدى  استهداف طائرتين  مروحيّتين  للجيش الصفوي باألسلحة المتوّسطة .66

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 36 في وذلكإلعطاب إحديهما وفرار األخرى، 

استهداف ضابط مجرم برتبة رائد في مليشيا "سوات" الصفوية من قبل مفرزة أمنية قرب )الجسر الجديد/ الفلوجة(، مما أدى  .67

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 36 في وذلكإلصابته بجروٍح بليغة، 

قامت المفارز العسكرية باقتحام مجموعة نقاط تفتيش للشرطة الصفوية في الطريق الّرابط بين قضائي )حديثة وبيجي(، مما  .68

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 36 في وذلكأدى لهالك وإصابة عدد كبير منهم وغنم أسلحتهم وعتادهم وعجالتهم، 
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جمادى / 36 في وذلكعلى دورية للجيش الصفوي في قضاء )حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفة عبوة تفجير .69

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

على دورية للجيش الصفوي في الطريق الّرابط بين قضائي )حديثة وبيجي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  ناسفةعبوة  تفجير .72

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 36 في وذلكمنهم، 

 باشرةموكانت اإلصابة  نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة مدخل راوة" في قضاء )راوة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .73

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 36 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

نّة( بصاروخين  موّجهين  قصف  .72 ، نسأل هللا النّكاية والتّسديد مباشرةوكانت اإلصابة  مقر لواء الجيش الصفوي في منطقة )ع 

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 36 في وذلك

 على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )حميد ناسفةعبوة  تفجيراستهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي ب .71

جمادى / 37 في وذلكلث بجروح بليغة وبتر ساقه، شعبان(، مما أدى لهالكه وهالك عنصرين من عناصر حمايته وإصابة ثا

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

ة(، عليه من قبل مفرزة أمنية في قضاء )حديث ناسفةعبوة  تفجيراستهداف وتصفية قيادي مجرم في حزب "الّدعوة" الصفوي ب .74

ة استهدافهم بتفجير عبوة ناسف مما أدى لهالكه على الفور، وعند تجّمع عناصر الشرطة والجيش الصفوي في مكان الحادث تمَّ 

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 37 في وذلكأخرى، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

استهداف وتصفية المرتّد )طارق شرارة( وهو مفّوض مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الفلوجة(،  .73

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 37 في وذلكمما أدى لهالكه وغنم سالحه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية من قبل مفرزة قنص قرب الجسر الرابع في منطقة )جبيل/  .76

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 37 في وذلكالفلوجة(، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في الطريق الّرابط بين مدينتي )الفلوجة وعامرية الفلوجة(،  .77

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 37 في وذلكمما أدى لهالك عنصر منهم، 

م باألسلحة بع(، أعقبها الهجوم عليهدورية للجيش الصفوي على الطريق السريع في منطقة )الفياض/ زو على ناسفةعبوة  تفجير .78

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 37 في وذلكالخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

نقطة تفتيش رئيسية لقيادة عمليات األنبار الصفوية "سيطرة الصقور" في الطريق الّرابط بين )األنبار وبغداد( برشقة قصف  .79

/ 37 في وذلكوقد شوهدت  أعمدةُ الّدخان تتصاعد وسيّارات اإلسعاف تهرع للنقطة،  مباشرةت اإلصابة وكان من قنابر الهاون

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة

 النّكاية نسأل هللا مباشرةوكانت اإلصابة  مقر التدّخل السريع للجيش الصفوي في معسكر )طارق( بصاروخين  موّجهين  قصف  .82

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 37 في وذلكوالتّسديد، 

 على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )كيلو ناسفةعبوة  تفجيراستهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي ب .83

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 38 في وذلكثمانية/ القائم(، مما أدى لهالكه وإصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروح، 

عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية/ الشيحة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  علىوّجهة م ناسفةعبوة  تفجير .82

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 38 في وذلك

/ 38 في ذلكونسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة  معسكر الجيش الصفوي في قضاء )هيت( بقذيفة هاونقصف  .81

 .للهجرة 3414 /اآلخرةجمادى 

عجلة "همر" للجيش الصفوي في الطريق الّرابط بين )منطقة النّعيمية والخط السريع(، مما  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .84

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 38 في وذلكأدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح، 

ي الطريق الّرابط بين )منطقة النّعيمية والخط السريع(، مما أدى تفجير عبوة ناسفة على تجّمع لعناصر في الجيش الصفوي ف .83

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 38 في وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، 

 ذلكواستهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية من قبل مفرزة قنص في منطقة )محطة القطار/ الفلوجة(،  .86

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 38 في

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )عامرية الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .87

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 38 في وذلكمنهم، 

عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الشورتان/ الكرمة(، مما أدى لتدميرها وهالك  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .88

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 38 في وذلكعنصرين  منهم وإصابة آخر بجروح، 
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دورية للجيش الصفوي في منطقة )الشورتان/ الكرمة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .89

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 38 في لكوذ

سأل هللا ن مباشرةوكانت اإلصابة  الفوج الرابع للجيش الصفوي في منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .92

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 38 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

استهداف آمر لواء في الجيش الصفوي بالهجوم على موكبه باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة من قبل مفرزة أمنية في الطريق  .93

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 39 في وذلكالّرابط بين مدينتي )الفلوجة وعامرية الفلوجة(، 

/ 39 في كوذلنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةبة وكانت اإلصا مديرية شرطة الّرمادي الصفوية بصاروخين  موّجهين  قصف  .92

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة

دورية للشرطة االتحادية الصفوية في مدينة )الّرمادي(،  مما أدى لهالك وإصابة عدد  على تين  ناسفمزدوج بعبوتين   تفجير .91

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 39 في وذلكمنهم، 

عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب )تقاطع المعامير/ الحمدانية الثانية(، مما أدى لهالك وإصابة  علىهة موجّ  ناسفةعبوة  تفجير .94

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 39 في وذلكمن فيها، 

دورية للجيش الصفوي في شارع )الصنّاعة/ هيت(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم وإصابة آخر  على ناسفةعبوة  تفجير .93

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 22 في وذلكبجروح، 

ديدة التابعة الجالرّدة والنّفاق  ةصحولعناصر  وقياداٍت في  خبيثاً تجّمعاً انطلق فارس  من فرسان الشهادة بحزامه النّاسف مستهدفاً  .96

رابتهم ألهل السنّة وعمالتهم ، تهافتوا على ما يرميه لهم السيُّد الصفوي  من فُتات  مرتّباٍت زهيدة مقابل ح  للطاغوت المالكي

 ذراع دجلة/ الكرمة(، مما أدى لهالكللروافض، فيّسر هللاُ للبطل التوّغل  وسط جمعهم وتفجير  حزامه الناسف بينهم في منطقة )

ومن بين القتلى المجرم )المقّدم هاتف( مدير مركز شرطة صبيحات والمجرم قائد صحوة صبيحات،  ،وإصابة العشرات منهم

، وكان اءفي ُزمرة الشهداالستشهاديَّ ونسأله سبحانه أن يتقبّل أخانا  على تسديده وتوفيقهفلله الحمُد  ر عدد من عجالتهم،وتدمي

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 23 فيذلك 

الفلوجة(، )استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مقّدم في مليشيا "سوات" الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في مدينة  .97

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكمما أدى لهالكه على الفور، 

الهجوم بّرّمانة حرارية على عجلة لشرطة الطوارئ الصفوية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك ستّة  .98

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 22 في وذلكعناصر منهم وإصابة ثالثة آخرين  بجروح، 

في منطقة )مريزة/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة على الطريق السريع عجلة للجيش الصفوي  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .99

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 22 في وذلكمن فيها، 

جمادى / 22 يف وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة  مديرية شرطة الفلوجة الصفوية بقذيفتي هاونقصف  .322

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

)الطاش/ الّرمادي(، مما أدى لتدمير أجزاء منها وهالك وإصابة من في منطقة  ثكنة لشرطة الطوارئ الصفويةتفخيخ وتفجير  .323

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 22 في وذلكفيها، 

جمادى / 22 في وذلكعجلة للجيش الصفوي في ناحية )الصقالوية(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .322

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

 ذلكوعجلة لشرطة الطوارئ الصفوية في ناحية )الصقالوية(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  على ناسفةعبوة  تفجير .321

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 22 في

عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )إبراهيم بن علي/ الكرمة(، مما أدى إلعطابها وإصابة  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .324

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 22 في وذلكمن فيها، 

ة الصقة واستهداف وتصفية المرتّد )صفوك أحمد نّزاع الراوي( وهو ضابط مجرم برتبة مقّدم  في الشرطة الصفوية بتفجير عب .323

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 21 في وذلكعليه من قبل مفرزة أمنية في قضاء )القائم(، مما أدى لهالكه على الفور، 

وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في  استهداف وتصفية المرتّد )محمد شحاذة( .326

 3414 /جمادى اآلخرة/ 21 في وذلكمنطقة )العنّاز/ زوبع(، مما أدى لهالكه وهالك مصدر استخباري آخر كان برفقته، 

 .للهجرة

ضائي جيش الصفوي في الطريق الّرابط بين قالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون على نقطة تفتيش وسرية لل .327

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 21 في وذلك( منهم، 28)حديثة وبيجي(، مما أدى لهالك وإصابة )
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اإلصابة  وكانت قصف مقر سرية للجيش الصفوي في الطريق الّرابط بين قضائي )حديثة وبيجي( برشقة من قنابر الهاون .328

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 21 في وذلكالتّسديد، نسأل هللا النّكاية و مباشرة

أل هللا النّكاية نس مباشرةوكانت اإلصابة  قصف مقر قيادة عمليات األنبار الصفوية في قضاء )الفلوجة( برشقة من قنابر الهاون .329

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 21 في وذلكوالتّسديد، 

جمادى / 21 يف وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة  هاونمديرية شرطة الفلوجة الصفوية بقذيفتي قصف  .332

 .للهجرة 3414 /اآلخرة

دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية على الطريق السريع في ناحية )الصقالوية(، مما أدى لهالك  على ناسفةعبوة  تفجير .333

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 21 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في شؤون الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في شارع  .332

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 21 في وذلك)المستودع/ الّرمادي(، مما أدى لهالكه على الفور، 

، نسأل هللا النّكاية والتّسديد مباشرةانت اإلصابة وك قاعدة )إجباب( للجيش الصفوي في قضاء )راوة( بصاروخ موّجهقصف  .331

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 24 في وذلك

 ذلكواستهداف وتصفية قاٍض مرتدٍّ مجرم بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالكه على الفور،  .334

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 24 في

 في ذلكودورية للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )الصقالوية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .333

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 23

/ 23 في وذلكدورية للجيش الصفوي في وادي )غدان/ حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .336

 .رةللهج 3414 /جمادى اآلخرة

 في ذلكودورية للجيش الصفوي في قضاء )هيت(،  مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  على تين  ناسفمزدوج بعبوتين   تفجير .337

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 23

 استهداف وتصفية قيادي مجرم فيما يسّمى بالحزب "اإلسالمي" بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الفلوجة(، مما .338

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 26 في وذلكأدى لهالكه على الفور، 

بسة/ على دوريته من قبل مفرزة أمنية على طريق )الحال ناسفةعبوة  تفجيراستهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي ب .339

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 27 في وذلكالكرمة(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته، 

استهداف وتصفية المرتّد )محمد عثمان( وهو ضابط مجرم في االستخبارات الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في  .322

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 27 في وذلكمدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

بسة/ الكرمة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )الحال علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .323

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 26 في وذلكفيها، 

 النّكاية نسأل هللا مباشرةوكانت اإلصابة  مقر اللواء الثامن للجيش الصفوي في مدينة )الّرمادي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .322

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 27 في وذلكوالتّسديد، 

؛ وقع أحدُ جنود الدولة اإلسالمية في كميٍن لدورية للشرطة الصفوية فطاردت ه العتقاله  في .321 حادثٍ أظهر  عناية  هللا  لعباده المجاهدين 

في منطقة )النزيزة/ الفلوجة(، فاشتبك  البطُل معهم بسالحه الشخصي )مسدس( ومّكنه هللا تعالى من تصفية خمسة من عناصر 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 28وذلك في  م،الدورية وانسحب  بسال

استهداف وتصفية خمسة عناصر في استخبارات الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلة تقلّهم من قبل مفرزة أمنية في  .324

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 28 في وذلكمنطقة )الحصوة/ أبو غريب(، 

نة للشرطة الصفوية في حي )جبيل/ الفلوجة(، مما أدى لهالك عناصرها الخمسة الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثك .323

 في لكوذوغنم أسلحتهم وعتادهم، أعقبها االشتباك مع عجلة تقل  ضابطاً برتبة مالزم أّول، مما أدى إلصابته ومرافقه بجروح، 

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 28

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 28 في وذلك(، حميد شعبان)للجيش الصفوي في منطقة  نقطة تفتيشتفخيخ وتفجير  .326

دورية للجيش الصفوي على الطريق العام قرب ناحية )البغدادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  على ناسفةعبوة  تفجير .327

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 28 في وذلك

استهداف المرتّد )محمود جراد( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم أّول  بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في قرية  .328

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 29 في وذلك)المحمدي/ البغدادي(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، 
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مجلس المحلي الصفوي لناحية الكرمة بالهجوم على عجلته عضو ال (إبراهيم علي نهار الحلبوسياستهداف وتصفية المرتد ) .329

 ذلكومن قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحالبسة/ الكرمة(، مما أدى لهالكه وإصابة شقيقه العنصر في صحوات الّردة بجروح، 

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 29 في

لرّدة والنّفاق في منطقة )رعود/ الكرمة(، ويقّدر هللا قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة الصقة في عجلة عنصر مجرم في صحوة ا .312

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 29 في وذلكاكتشافها فتمَّ تفجيرها على العجلة مما أدى لتدميرها، 

طقة موّجهة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في من ناسفةعبوة  تفجيراستهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي ب .313

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 29 في وذلكت الحسن/ ذراع دجلة(، مما أدى إلصابته وأحد عناصر حمايته بجروح، )بنا

عجلة للجيش الصفوي في منطقة )عرب عبّاس/ أبو غريب(، مما أدى إلعطابها وإصابة  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .312

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 29 في وذلكعنصرين  منهم بجروح، 

 3414 /جمادى اآلخرة/ 29 في وذلكعجلة للجيش الصفوي في منطقة )خرنابات/ أبو غريب(،  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .311

 .للهجرة

نسأل  شرةمباوكانت اإلصابة  قصف مقر الفوج الّرابع للجيش الصفوي في منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة( برشقة من قنابر الهاون .314

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 29 في وذلكيد، هللا النّكاية والتّسد

 النّكاية نسأل هللا مباشرةوكانت اإلصابة  مقر اللواء الثامن للجيش الصفوي في مدينة )الّرمادي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .313

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 29 في وذلكوالتّسديد، 

لنّكاية نسأل هللا ا مباشرةوكانت اإلصابة  الّرمادي( برشقة من قنابر الهاونمعسكر الجيش الصفوي في منطقة )الطاش/ قصف  .316

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 29 في وذلكوالتّسديد، 

دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصر منهم  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .317

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 12 في كوذلوإصابة آخر بجروٍح بليغة، 

ي عليه من قبل مفرزة أمنية ف ناسفةعبوة  تفجيراستهداف المرتّد المجرم )عبّاس الريشاوي( قائد صحوة منطقة خمسة كيلو ب .318

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 12 في وذلكمدينة )الّرمادي(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

 

 للهجرة 4141رجب 

)اللّهيب/  على دوريته الّراجلة في منطقة ناسفةعبوة  تفجيراستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي ب .3

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلكالكرمة(، مما أدى لهالكه وثالثة من عناصر حمايته، 

عجلة للجيش الصفوي ُزرعت  لهم قرب معسكر )هيت(، مما أدى لتدميرها وإصابة من فيها بجروحٍ  على ناسفةعبوة  تفجير .2

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلكبليغة، 

عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )اللّهيب/ الكرمة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروٍح،  على ناسفةعبوة  تفجير .1

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلك

تفخيخ وتفجير منزل أحد التّجار المتعهّدين  الذين يجهّزون  الجيش الصفوي في حي )المعلمين/ الفلوجة( نكاالً له على حرابته  .4

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

 وذلكمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الهجوم بّرّمانة يدوية على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )الخالدية/ الرّ  .3

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في

في ناحية )عامرية الفلوجة(، مما أدى لهالك  على دورية للجيش الصفوي اليدوي انمّ طة والرّ الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسّ  .6

 .للهجرة 3414 /رجب/ 2 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

 في ذلكوعجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحي الصناعي/ حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .7

 .للهجرة 3414 /رجب/ 2

عجلة للجيش الصفوي على الطريق العام قرب ناحية )البغدادي(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصر  على ناسفةعبوة  تفجير .8

 .للهجرة 3414 /رجب/ 2 في وذلكمنهم وإصابة اآلخرين  بجروٍح بليغة، 

تفخيخ وتفجير منزل مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي وهو عنصر في صحوات العار في منطقة )الحمران/ الشيحة(،  .9

 .للهجرة 3414 /رجب/ 2 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 
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تفخيخ وتفجير معمل تابع لمصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي وهو عنصر في صحوات العار في منطقة )الحمران/  .32

 .للهجرة 3414 /رجب/ 2 في وذلكالشيحة(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

ي/ قبل مفرزة أمنية في منطقة )إبراهيم بن علعلى دوريته من  ناسفةعبوة  تفجيراستهداف ضابط مجرم في الجيش الصفوي ب .33

 .للهجرة 3414 /رجب/ 1 في وذلكالكرمة(، مما أدى إلصابته بجروح وهالك عنصر من عناصر حمايته، 

عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )هيت(،  تفجيراستهداف ضابط مجرم برتبة مالزم في الجيش الصفوي ب .32

 .للهجرة 3414 /رجب/ 1 في وذلكإصابته بجروٍح بليغة، مما أدى إلحراقها و

في منطقة )الخضير/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  للجيش الصفوي نقطة تفتيشطة على الهجوم باألسلحة المتوسّ  .31

 .للهجرة 3414 /رجب/ 1 في وذلك

سأل هللا ن مباشرةوكانت اإلصابة  من قنابر الهاون مقر اللواء الثامن للجيش الصفوي الكائن في مدينة )الّرمادي( برشقةقصف  .34

 .للهجرة 3414 /رجب/ 1 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

 نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة أبو دالية" في الطريق الّرابط بين قضاءي )حديثة وبيجي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .33

 .للهجرة 3414 /رجب/ 1 في وذلك، نسأل هللا النّكاية والتّسديد مباشرةوكانت اإلصابة 

يش للجمجرم استخباري  ومصدر " الصفويالدعوة"حزب  ( وهو عضو مجرم فيحميد سالم محسناستهداف وتصفية المرتّد ) .36

؛ بالهجوم على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الشهابي/ الكرمة(، مما أدى لهالكه وإصابة سائقه بجروح، الصفوي

 .للهجرة 3414 /رجب/ 4 في وذلك

رتان/ على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الشو ناسفةعبوة  تفجيراستهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي ب .37

 .للهجرة 3414 /رجب/ 4 في وذلكالكرمة(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته، 

في تقاطع )الكروشيين/ الحمدانية(، مما أدى إلعطابها وإصابة من  الهجوم بّرّمانة حرارية على عجلة "همر" للجيش الصفوي .38

 .للهجرة 3414 /رجب/ 4 في وذلكفيها، 

عجلة "همر" للجيش الصفوي في تقاطع )الكروشيين/ الحمدانية(، مما أدى لتدميرها بالكامل  على"ضغط"  ناسفةعبوة  تفجير .39

 .للهجرة 3414 /رجب/ 4 في وذلكوهالك من فيها، 

( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )زوبع(، نكاالً له على حرابته محمد حمودفجير منزل المرتّد )تفخيخ وت .22

 .للهجرة 3414 /رجب/ 4 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )زوبع(، وإحراق فالح حسن سرحانتفخيخ وتفجير منزل المرتّد ) .23

 .للهجرة 3414 /رجب/ 4 في وذلكمزرعته نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

 نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة أبو دالية" على الطريق الّرابط بين قضاءي )حديثة وبيجي( برشقة من قنابرقصف  .22

 .للهجرة 3414 /رجب/ 4 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة  الهاون

 استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قضاء )هيت(، .21

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلكمما أدى لهالكه، 

لمرتد )أحمد خيري( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية استهداف وتصفية ا .24

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلكمما أدى لهالكه،  في قضاء )هيت(،

يب(، ربأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحصوة/ أبو غ للجيش الصفويمجرم استخباري  استهداف وتصفية مصدر .23

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلكمما أدى لهالكه، 

سأل هللا ن مباشرةوكانت اإلصابة  مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )التسعين/ عكاشات( برشقة من قنابر الهاونقصف  .26

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

تّسديد، نسأل هللا النّكاية وال مباشرةوكانت اإلصابة  قنابر الهاونمقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )زوبع( برشقة من قصف  .27

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلك

قصف أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش الّدّجال في منطقة )سبع البور( بثمانية صواريخ موّجهة وكانت اإلصابة  .28

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

بتفجير ّرّمانة يدوية في منطقة )عرب عبّاس/ أبو غريب(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  للجيش الصفوي دورية راجلة استهداف .29

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلك

/ 3 في وذلكعجلة للجيش الصفوي في قضاء )راوة(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .12

 .للهجرة 3414 /رجب
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عجلة للشرطة الصفوية على الطريق السريع في منطقة )الشيحة(، مما أدى إلعطابها وإصابة عدد منهم  على ناسفةعبوة  تفجير .13

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلكبجروٍح، 

في منطقة )التسعين/ عكاشات(، مما أدى لهالك وإصابة  للجيش الصفوي سريةعلى وقنابر الهاون طة م باألسلحة المتوسّ الهجو .12

 .للهجرة 3414 /رجب/ 3 في وذلكعدد منهم، 

عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق السريع في قضاء )أبو غريب(، مما أدى لتدميرها وهالك  على ناسفةعبوة  تفجير .11

 .للهجرة 3414 /رجب/ 6 في وذلكمن فيها، 

 /رجب/ 6 في وذلكعجلة للجيش الصفوي في منطقة )الشيحة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .14

 .للهجرة 3414

ايا الدولة اإلسالمية في الطريق السريع الّرابط بين مدينتي )الّرطبة والّرمادي( والسيطرة على الشارع نزول وانتشار سر .13

كيلو( في نفس  92لساعات ونصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، رافقها اقتحام مقر وسيطرة للجيش الصفوي في منطقة )

غنم كّمية كبيرة من السالح والعتاد والعجالت، فالحمُد هلل الذي ( آخرين  و29الشارع، مما أدى لهالك عدد كبير منهم وأسر )

 .للهجرة 3414 /رجب/ 7 في وذلكأعزَّ ُجنده وهزم الصفويين  وحده، 

 ذلكوفي قضاء )الّرطبة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  للجيش الصفوي على مقرطة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .16

 .للهجرة 3414 /رجب/ 7 في

في منطقة )طوي/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  للجيش الصفوي دوريةطة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .17

 .للهجرة 3414 /رجب/ 7 في وذلكمنهم، 

في منطقة )أبو منيصير/ أبو غريب(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  للجيش الصفوي دورية راجلة تفجير عبوة ناسفة على .18

 .للهجرة 3414 /رجب/ 7 في وذلك

سأل هللا ن مباشرةوكانت اإلصابة  مقر اللواء الثامن للجيش الصفوي الكائن في مدينة )الّرمادي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .19

 .للهجرة 3414 /رجب/ 7 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

قصف أوكاٍر وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش الّدّجال في منطقة )سبع البور( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة  .42

 .للهجرة 3414/ رجب/ 8 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

الصفوية في منطقة )الحميرة/ الّرمادي(، مما أدى لهالك  االتحادية ةلشرطل طة على ثكنتين  المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .43

 .للهجرة 3414 /رجب/ 8 في وذلكأربعة منهم وفرار اآلخرين  وإحراق عدد من عجالتهم، 

عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المعدان/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها الثالثة،  على ناسفةعبوة  تفجير .42

 .للهجرة 3414 /رجب/ 8 في وذلك

استهداف المرتّد )أحمد إبراهيم( وهو ضابط مجرم برتبة رائد في الشرطة الصفوية وعضو بارز في مليشيا "حماس" المندمجة  .41

 ذلكوعليه من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الفلوجة(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة،  ناسفةعبوة  تفجيرفي صحوات العار؛ ب

 .للهجرة 3414 /رجب/ 8 في

في غزوٍة مباركٍة يّسر هللاُ لها أسباب  النّصر؛ انطلقت  سرايا الدولة اإلسالمية صوب  مدينة )راوة( غرب والية )األنبار( األبيّة،  .44

لتطهير ها من رؤوس الكفر وثعالب النّفاق وأذناب الصفويين، وتوّزعت  مفارُز االقتحام لثالث  مجاميع ليتمَّ تطويق المدينة 

ثة محاور، فبدأت  المعركةُ بالهجوم على جميع السيطرات الخارجية الرئيسية المحيطة بالمدينة بمختلف أنواع ودخولها من ثال

األسلحة، فيّسر هللاُ للمجاهدين  تصفية  من فيها ودخول المدينة، أعقب  ذلك  اشتباكاتٍ عنيفة مع دوريات الجيش والشرطة الصفوية 

لتصفية القادة  بحسب الخطّة المرسومةدينة، وفي هذه األثناء توّجهت  المفارُز األمنية ومقّراتهم المتواجدة داخل أحياء الم

الصفويين وكبار الضباط وعتاة المجرمين الذين خلع  الّرعُب قلوب هم واختبؤوا في جحورهم، فلّما انجزت  مفارُز االقتحام  

ها على أتم  وجٍه بفضل هللا  ومنّه؛  انسحبت  لعرينها تحفّها عنايةُ الّرحمن بعد أن فاز  أحُد المجاهدين  بما والمفارُز األمنية مهامَّ

تمنّاه وأُصيب  نفر  منهم بجروٍح متفاوتة نسأُل هللا ألخينا منزلة الشهداء ولجرحانا الشفاء، وقد أسفرت  الغزوة عن هالك أكثر 

قيب وبينهم أحد القياديات الصفوية الخبيثة للمدينة ( مرتّداً بينهم ضابطين  أحدهما برتبة عقيد ركن واآلخر برتبة ن22من )

وإصابة العديد منهم بجروٍح مختلفة وتدمير عدد من عجالتهم ومقّراتهم، فلله الحمُد على توفيقه ونصره.. هذا ونقوُل ألذناب 

نَّ رؤوس كم في كل  شبٍر من الصفويين  ومطاياهم في والية األنبار المحروسة: اليوُم راوة واألمُس حديثة وغداً قسماً ل نسحقنَّ 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 9العراق  والشام بإذن الواحد األحد، وكان ذلك في 

عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الّرطبة(، مما أدى إلحراقها  تفجيراستهداف قائد صحوة الّرطبة ب .43

 .للهجرة 3414 /رجب/ 9 في وذلكبالكامل وإصابته بجروٍح بليغة وهالك أحد عناصر حمايته، 
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، ك وإصابة عدد منهممما أدى لهال الصفوية في منطقة )الثيلة/ الّرمادي(،ثكنة للشرطة االتحادية على  اليدوي انمّ بالرّ الهجوم  .46

 .للهجرة 3414 /رجب/ 9 في وذلك

سأل هللا ن مباشرةوكانت اإلصابة  مقر اللواء الثامن للجيش الصفوي الكائن في مدينة )الّرمادي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .47

 .للهجرة 3414 /رجب/ 9 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

الرّدة والنّفاق بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في  استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في صحوة .48

 .للهجرة 3414 /رجب/ 32 في وذلكمما أدى لهالكه،  منطقة )ألبو عيثة/ الّرمادي(،

"كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )الجوالن/ الفلوجة(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من  على ناسفةعبوة  تفجير .49

 .للهجرة 3414 /رجب/ 32 في وذلكفيها، 

دورية راجلة للشرطة الصفوية في حي )الجوالن/ الفلوجة(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروٍح بليغة،  على ناسفةعبوة  تفجير .32

 .للهجرة 3414 /رجب/ 32 في وذلك

 ذلكوالصفوية في مدينة )الّرمادي(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، للشرطة االتحادية عجلة "همر"  على ناسفةعبوة  تفجير .33

 .للهجرة 3414 /رجب/ 33 في

عجلة للشرطة االتحادية الصفوية ُزرعت  لهم قرب معسكر )هيت(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .32

 .للهجرة 3414 /رجب/ 33 في وذلك

في قضاء )أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  آخرين   للجيش الصفوي دورية راجلة تفجير عبوة ناسفة على .31

 .للهجرة 3414 /رجب/ 33 في وذلكبجروح، 

استهداف وتصفية المرتّد )نوري بيوضة( وهو قيادي مجرم في صحوات العار بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة  .34

 .للهجرة 3414 /رجب/ 32 في وذلكمما أدى لهالكه،  أمنية في منطقة )زوبع(،

بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة  استهداف ثالثة ضباط في شؤون الداخلية الصفوية بالهجوم على عجلة تقلّهم .33

ين  بجروٍح بليغة،   .للهجرة 3414 /رجب/ 32 في وذلك)النزيزة/ الفلوجة(، مما أدى لهالك أحدهم وإصابة اآلخر 

 .للهجرة 3414 /رجب/ 32 في وذلكفي حي )الشهداء/ أبو غريب(،  للجيش الصفوي دورية راجلة تفجير عبوة ناسفة على .36

الصفوية في مدينة )الّرمادي(، مما أدى لتدمير عجلة وهالك  االتحادية ةلشرطل دوريةطة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .37

 .للهجرة 3414 /رجب/ 32 في وذلكمن فيها، 

 وذلك، معجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى إلعطابها وهالك عناصر منه على ناسفةعبوة  تفجير .38

 .للهجرة 3414 /رجب/ 31 في

مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  الصفوية في مدينة )الّرمادي(،للشرطة االتحادية على عجلة "همر"  الهجوم برّمانة يدوية .39

 .للهجرة 3414 /رجب/ 31 في وذلك

الصفوية في منطقة )الكرطان/ الّرمادي(، مما أدى لهالك  االتحادية ةلشرطل مقرطة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .62

 .للهجرة 3414 /رجب/ 31 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

عجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع قرب قضاء )هيت(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من  على ناسفةعبوة  تفجير .63

 .للهجرة 3414 /رجب/ 31 في وذلكفيها، 

 في ذلكوعجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحي الصناعي/ حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ةناسفعبوة  تفجير .62

 .للهجرة 3414 /رجب/ 31

دورية راجلة للشرطة الصفوية حاولت  تفّحصها في قضاء )حديثة(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروٍح  على ناسفةعبوة  تفجير .61

 .للهجرة 3414 /رجب/ 31 في وذلكبليغة، 

 في ذلكوعجلة للجيش الصفوي على طريق )السد/ حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على"ضغط"  ناسفةعبوة  تفجير .64

 .للهجرة 3414 /رجب/ 31

/ 31 يف وذلكعجلة للجيش الصفوي في حي )الّرفاعي/ حديثة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .63

 .لهجرةل 3414 /رجب

 ذلكوعجلة للجيش الصفوي على الطريق العام قرب قضاء )هيت(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .66

 .للهجرة 3414 /رجب/ 34 في

الصفوية في منطقة )الّزراعة/ الّرمادي(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  االتحادية ةلشرطل بصاروخ قاذفة على برجالهجوم  .67

 .للهجرة 3414 /رجب/ 34 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 
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الصفوية في منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  االتحادية ةلشرطدورية ل على ناسفةعبوة  تفجير .68

 .للهجرة 3414 /رجب/ 34 في وذلك

 ذلكوعجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  على عبوة الصقة تفجير .69

 .للهجرة 3414 /رجب/ 33 في

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجال في منطقة )سبع البور(، مما  .72

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37وذلك في أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

احية )الكرابلة/ القائم( نكاالً لهما على حرابتهما وليكوان عبرةً لغيرهما إحراق عجلتين  لعنصرين  في صحوة الرّدة والنّفاق في ن .73

 .للهجرة 3414 /رجب/ 37 في وذلكمن المرتدين، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد ركن في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه ونفّذت حكم  هللا فيه في  .72

 .للهجرة 3414 /رجب/ 38 في وذلكمنطقة )حميد شعبان/ الشيحة(، 

كيلو(، مما  8عجلة للجيش الصفوي في الطريق الّرابط بين مدينتي )القائم وعكاشات( قرب منطقة ) على ناسفةعبوة  تفجير .71

 .للهجرة 3414 /رجب/ 38 في وذلكأدى لتدميرها وهالك عناصرها الثالثة، 

عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )خرنابات/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها وإصابة عنصرين   على ناسفةعبوة  تفجير .74

 .للهجرة 3414 /رجب/ 38 في وذلكمنهم بجروٍح، 

استدراج دوريات الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على وكر المرتّد المجرم )نوري العيساوي( مدير مكتب المجرم  .73

وزير مالية الحكومة الصفوية المطرود، وعند مجيء دوريات الشرطة لمكان الحادث في حي  الصفوي )رافع العيساوي(

/ 39 في لكوذ)جبيل/ الفلوجة( تمَّ استهدافهم بتفجير العبوة الّرئيسية، مما أدى إلصابة أربعة عناصر منهم بجروٍح متفاوتة، 

 .للهجرة 3414 /رجب

يشيا "سوات" الصفوية في منطقة )ألبو ذياب/ الّرمادي(، مما أدى لهالك عنصر ناسفتين  على عجلة لمل عبوتين  تفجير مزدوج ب .76

 .للهجرة 3414 /رجب/ 39 في وذلكمنهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارت ه المفّخخة مستهدفاً رأساً من رؤوس الكفر والحرابة محافظ  األنبار المرتّد المجرم )قاسم  .77

فتربّص  األسُد يرتقُب قدوم  المجرم عند بّوابة المجمع الحكومي في مدينة )الّرمادي(، ولّما مرَّ موكبُه ، محمد عبد الفهداوي(

ر سيّارته المفّخخة عليهم، مما أدى لتدمير أربع عجالت وهالك وإصابة العديد من  انغمس  البطُل بين عجالت الموكب وفجَّ

ه ونسألصي ويقّدُر هللاُ نجاة المجرم، ولكنَّ القادم  أدهى وأمر وسيوف المجاهدين  لم تُغمُد بعد، عناصر الحماية والحرس الشخ

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في ذلككان واالستشهادي في جنّات النعيم، أخانا  سبحانه أن يتقبّل  

 في لكوذعجلة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو طيبان/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .78

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22

 مما أدى لتدميرها وإصابة من الصفوية في منطقة )الثيلة/ الّرمادي(،للشرطة االتحادية على نقطة حراسة  الهجوم برّمانة يدوية .79

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلكفيها بجروح، 

أل هللا نس مباشرةوكانت اإلصابة  مقر قيادة عمليات الجزيرة الكائن بين قضاءي )راوة وعنّة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .82

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

ة والتّسديد، نسأل هللا النّكاي اشرةمبوكانت اإلصابة  معسكر هيت للجيش الصفوي في قضاء )هيت( برشقة من قنابر الهاونقصف  .83

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلك

قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )سبع البور( بستّة صواريخ موّجهة وكانت اإلصابة  .82

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

رزة أمنية عبوة الصقة على عجلته من قبل مف تفجيروتصفية ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة االتحادية الصفوية باستهداف  .81

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلكفي منطقة )المنسية/ أبو غريب(، مما أدى لهالكه، 

اطع من قبل مفرزة أمنية في تق على دوريّته ناسفةعبوة  تفجيراستهداف ضابط مجرم برتبة عقيد في الشرطة الصفوية ب .84

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلك)الصوفية/ الّرمادي(، مما أدى إلصابته بجروٍح وهالك اثنين من عناصر حمايته، 

ناصر مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك ع الصفوية في قرية )المختار/ الفلوجة(،للشرطة االتحادية عجلة  على ناسفةعبوة  تفجير .83

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلكالخمسة، 

دورية للجيش الصفوي على الطريق السريع في منطقة )جزيرة الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  على ناسفةعبوة  تفجير .86

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلكمنهم، 
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عجلة لشرطة الطوارئ الصفوية في منطقة )الطاش/ الّرمادي(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  على ناسفةعبوة  تفجير .87

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلك

لنّكاية نسأل هللا ا مباشرةوكانت اإلصابة  معسكر للجيش الصفوي في منطقة )الطاش/ الّرمادي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .88

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلكوالتّسديد، 

الشامية( بمختلف أنواع األسلحة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، -الهجوم على مقر للجيش الصفوي على الحدود )العراقية .89

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلك

عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحي الصناعي/ هيت(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها الثالثة،  على ناسفةعبوة  تفجير .92

 .للهجرة 3414 /رجب/ 22 في وذلك

الشامية( -نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الشارع الّرابط بين قضاء )الّرطبة( ومنفذ )التنف( على الحدود )العراقية .93

لساعات ونصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، فمّكنهم هللاُ من أسر خمسة مرتّدين بينهم ثالثة عناصر والسيطرة على الشارع 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 21 في وذلكمن عصابات األسد النّصيرية فتمَّ تنفيذ حكم هللا فيهم، 

ت( والسيطرة على الشارع لساعات نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الشارع الّرابط بين مدينتي )الّرطبة وعكاشا .92

 .للهجرة 3414/ رجب/ 21 في وذلكونصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، 

 ذلكودورية للجيش الصفوي قرب جسر )الوّرار/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  على تين  ناسفعبوتين   تفجير .91

 .للهجرة 3414 /رجب/ 21 في

ن  فُرسان  الدولة  اإلسالمية  بسيّارت ي هما المفّخختين  مستهدف ين  وكراً خبيثاً من أوكار  الكفر  والحرابة )س .94 طرة يانطلق  فارسان  م 

الحامضية المشتركة للجيش والشرطة الصفوية( الكائنة عند المدخل الشرقي لمدينة )الّرمادي( والتي طالما آذت  المسلمين  

هم، فيّسر  هللاُ ألحد  األسدين  اقتحام  السيطرة وتفجير  سيّارته المفّخخة وسط تجّمٍع لهم، مما أدى لهالك ثمانية وانتهكت  أعراض  

عناصر منهم وتدمير أجزاء كبيرة من السيطرة وتدمير إحدى عجالتهم.. وعند تجّمع قطعانهم ودورياتهم في مكان الحادث 

فّخخة التي غنهما من الشرطة الصفوية، وناداهم بجهاز المناداة أن يفتحوا له الطريق، فأعمى توّجه إليهم األسُد الثاني بسيّارته الم

هم وسمحوا له باالنغماس  فيهم، فلّما توّسط جموعهم كبّر وفّجر سيّارتهم المفّخخة عليهم ليمّزقهم كل ممّزق، مما أدى  هللاُ أبصار 

رات منهم، فالحمُد هلل  على توفيقه لعباده الموّحدين ومكره بعبيده المرتّدين لتدمير سبعة عجالت لهم بالكامل وهالك وإصابة العش

 .للهجرة 3414/ رجب/ 24ذلك في كان ووتقبّل  هللاُ االستشهاديّين  في جنّات  النّعيم، 

)الشهداء/  ياستهداف وتصفية المرتّد )عبّاس رجى( وهو ضابط مجرم برتبة عقيد ركن بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في ح .93

 .للهجرة 3414 /رجب/ 24 في وذلكالفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

صر تين  في قضاء )هيت(، مما أدى لهالك خمسة عناناسفعبوتين   تفجيراستهداف موكب قائد الفرقة السابعة للجيش الصفوي ب .96

 .للهجرة 3414 /رجب/ 24 في وذلكمنهم وإصابة ثمانية آخرين  بجروٍح، 

دوريتين  للجيش الصفوي على طريق )سّدة عامرية الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  على تين  ناسفعبوتين   تفجير .97

 .للهجرة 3414 /رجب/ 24 في وذلك

سأل هللا النّكاية ن مباشرةوكانت اإلصابة  مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )النعيمية/ الفلوجة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .98

 .للهجرة 3414 /رجب/ 24 في وذلكوالتّسديد، 

 على للتجّسس الفلوجةقامت المفارز األمنية بحملة على كاميرات التصوير التي نصبها الجيش الصفوي في أحياء مدينة  .99

 .للهجرة 3414 /رجب/ 24 في وذلك وشارع البريد(، 42عدد منها في )شارع  إزالة وتمَّ  ،المسلمين

( 22، مما أدى لهالك وإصابة )طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة منطقة )الخضير/ زوبع( في  لجيش الصفوياقتحام مقر سرية ا .322

 في لكوذعنصراً منهم ومن بين الهلكى آمر السرية المجرم )الّرائد خضير( وتدمير وإحراق السرية بالكامل بعد غنم أسلحتهم، 

 .للهجرة 3414 /رجب/ 23

)النّخيب( في الشارع الّرابط بين محافظة كربالء ووالية األنبار والسيطرة  نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في منطقة .323

( صفوياً بينهم أربعة من عناصر جيش 36على الشارع لساعات ونصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، فمّكنهم هللاُ من أسر )

إحراق الشامية(، فتمَّ تنفيذ حكم هللا فيهم و-يةالّدّجال واآلخرون عناصر في الجيش والشرطة الصفوية العاملون في الحدود )العراق

 .للهجرة 3414/ رجب/ 26 في وذلكعجالتهم، 

نفرت  مفرزة  أمنية للقصاص  من المرتّد )خليل العيساوي( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية بعد ورود  .322

معلومات عن اغتصابه ألختٍ مسلمة حّرة، فاقتحمت  المفرزةُ منزل ه في حي )الجوالن/ الفلوجة( وهجمت  عليه باألسلحة الخفيفة، 

ه، هذا ول يعلم  كل   مما أدى لهالك حارسه الشخصي وإصابة المجرم بجروٍح بليغة جداً أُصيب على إثرها بالشلل التام وفقد  بصر 
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 همن سّولت  له نفُسهُ مسَّ مسلمٍة عفيفٍة طاهرة أنَّ جنود  الّدولة  اإلسالمية قد أقسموا بالذي رفع السماء  بغير عمد أن يقتّصوا من

 .للهجرة 3414 /برج/ 26 في ذلككان وولو كان في بروٍج مشيّدة، 

في منطقة )زوبع(، مما أدى لهالك  لجيش الصفويوقذائف الهاون على برجي مراقبة لطة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .321

 .للهجرة 3414 /رجب/ 26 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

ن قبل التحادية الصفوية ماستهداف وتصفية المرتّد )جاسم الجنابي( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في استخبارات الشرطة ا .324

 .للهجرة 3414 /رجب/ 27 في وذلكمفرزة أمنية في حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

 (، ويقدر هللافي منطقة )خرنابات/ أبو غريب جيش الّدجالفي مجرم بزرع عبوة الصقة في عجلة عنصر مفرزة أمنية قامت  .323

/ 27 في وذلك، وعلى إثرها رحل  المجرم وعائلتُه من المنطقة، لتدميرها بالكامل اكتشافها فتمَّ تفجيرها على العجلة مما أدى

 .للهجرة 3414 /رجب

حة(، وصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الشي لجيش الصفويعلى نقطة تفتيش مشتركة لطة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .326

على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  -تمَّ ركنها داخل النّقطة قبل االنسحاب-أعقبها تفجير سيّارة مفّخخة 

 .للهجرة 3414 /رجب/ 27 في وذلك

 ذلكومما أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  الفلوجة(، الصفوية في حي )الّشهداء/للشرطة عجلة  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .327

 .للهجرة 3414 /رجب/ 27 في

 ذلكوعجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لهالك أحد عناصر الدورية،  على ناسفةعبوة  تفجير .328

 .للهجرة 3414 /رجب/ 27 في

عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم  على ناسفةعبوة  تفجير .329

 .للهجرة 3414 /رجب/ 27 في وذلكوإصابة رابع بجروح، 

عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة  تفجيراستهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي ب .332

 .للهجرة 3414 /رجب/ 28 في وذلكلهالكه وإصابة اثنين من عناصر حمايته بجروح،  )الّرمادي(، مما أدى

أل هللا نس مباشرةوكانت اإلصابة  مقر فوج الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )المزرعة/ الّرمادي( بقذيفتي هاونقصف  .333

 .للهجرة 3414 /رجب/ 28 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المقالع/ الكرمة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .332

 .للهجرة 3414 /رجب/ 28 في وذلكفيها، 

(، في منطقة )الفحيالت/ عامرية الفلوجة لجيش الصفويوقذائف الهاون على مقر سرية اطة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .331

 .للهجرة 3414 /رجب/ 28 في وذلكبة عدد منهم، مما أدى لهالك وإصا

أل هللا نس مباشرةوكانت اإلصابة  مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )العجارية/ الفلوجة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .334

 .للهجرة 3414 /رجب/ 28 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

وقد  باشرةموكانت اإلصابة  فلوجة( برشقة من قنابر الهاونمقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )الفحيالت/ عامرية القصف  .333

 .للهجرة 3414 /رجب/ 29 في وذلكشوهدت  سيّارات اإلسعاف تهرع للمقر نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

على طريق السّدة مقابل منطقة )جميلة/  لجيش الصفويوقذائف الهاون على مقر سرية اطة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .336

 .للهجرة 3414 /رجب/ 29 في وذلكعامرية الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح، 

 ناسفةوة عب تفجيراستهداف المرتّد )إبراهيم السبعاوي( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في استخبارت الجيش الصفوي ب .337

/ 29 في وذلكقبل مفرزة أمنية على طريق جسر )رعود/ ذراع دجلة(، مما أدى إلصابته بجروٍح،  موّجهة على دوريّته من

 .للهجرة 3414 /رجب

عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق السريع مقابل مدينة )الفلوجة(، مما أدى إلعطابها  علىموّجهة  ناسفةعبوة  تفجير .338

 .ةللهجر 3414 /رجب/ 29 في وذلكوإصابة من فيها، 

استهداف وتصفية المرتّد )خالد بندر العيساوي( مدير مركز شرطة "أُسود الجزيرة"! بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في  .339

 .للهجرة 3414 /رجب/ 12 في وذلكمنطقة )اللّهيب/ الكرمة(، مما أدى لهالكه، 
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 للهجرة 4141شعبان 

الهجوم على نقطتي تفتيش للجيش الصفوي "سيطرتي جبيل والحميدية" في مدينة )الفلوجة( بمختلف أنواع األسلحة، مما أدى  .3

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 3 في وذلكلهالك ثمانية عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

(، مما أدى في منطقة )النساف/ الّرماديتفكيك المتفّجرات ل دورية لما يسّمى بالكتيبة الهندسيةعلى  تين  ناسف تين  تفجير عبو .2

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 3 في وذلكضابط منهم وإصابة عنصرين  بجروح، لتفكيك وهالك 

ل هللا نسأ مباشرةوكانت اإلصابة  مقر لشرطة الطوارئ الصفوية في حي )الشهداء/ الفلوجة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .1

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 3 في وذلك، النّكاية والتّسديد

نسأل هللا  رةمباشوكانت اإلصابة  مقر للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )النّعيمية/ الفلوجة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .4

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 3 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

 في ذلكونسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة  مقر للشرطة الصفوية في قضاء )الفلوجة( بقذيفتي هاونقصف  .3

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 3

سأل هللا ن مباشرةوكانت اإلصابة  وكر لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )ألبو عيفان/ عامرية الفلوجة( بقذيفتي هاونقصف  .6

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 2 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

/ 2 في وذلكعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المنسية/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  ناسفة تفجير عبوة .7

 .للهجرة 3414 /شعبان

موّجهة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي على الطريق القديم في حي )الّرسالة/ أبو غريب(، مما أدى  ناسفةتفجير عبوة  .8

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 2 يف وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، 

استهداف المرتّد المجرم )باسم راضي المحالوي( قائد صحوة قضاء القائم بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية  .9

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 1 في وذلكمما أدى إلصابته بجروح،  في مدينة )القائم(،

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )عيسى عبد الكريم( مدير ناحية الّرشيد الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل  .32

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 1 في وذلكمفرزة أمنية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

ل على نقطة تفتيش باألسلحة الخفيفة من قباستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة الصفوية بالهجوم  .33

 /شعبان/ 1 في وذلك/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه وإصابة عنصرين  من عناصر النّقطة بجروح، 42مفرزة أمنية في شارع )

 .للهجرة 3414

ك وإصابة / ذراع دجلة(، مما أدى لهال28قرب جسر ) للجيش الصفوي مقر سريةطة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .32

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 1 في وذلكالعديد منهم، 

/ 1 يف وذلكعلى عجلة للشرطة الصفوية في شارع )المحيط/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .31

 .للهجرة 3414 /شعبان

نّكاية نسأل هللا ال مباشرةوكانت اإلصابة  مقر للجيش الصفوي في منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .34

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 1 في وذلكوالتّسديد، 

 النّكاية نسأل هللا مباشرةوكانت اإلصابة  مقر فوج لواء المثنى الصفوي في منطقة )الحمدانية( برشقة من قنابر الهاونقصف  .33

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 4 في وذلكوالتّسديد، 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .36

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 4 في وذلك

 ذلكوموّجهة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )أبو غريب(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .37

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 4 في

 ذلكوموّجهة على دورية راجلة للجيش الصفوي في قضاء )أبو غريب(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .38

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 4 في

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )ألبو بالي/ الّرمادي(، مما على والّرّمان اليدوي طة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .39

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 4 في وذلكإلصابة خمسة عناصر منهم بجروح متفاوتة،  أدى

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )عبد الغافل كاظم عبد الباسط( أحد أبرز منظّري ومجنّدي صحوات الطاغوت المالكي الجديدة  .22

 /شعبان/ 3 في وذلكادي(، مما أدى لهالكه، عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحامضية/ جزيرة الّرم تفجيرب

 .للهجرة 3414
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استهداف المرتد المجرم )علي الحايف الجميلي( قائد صحوة ذراع دجلة بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في  .23

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 3 في وذلكناحية )الكرمة(، مما أدى إلصابته بجروح، 

ى دوريته من قبل عل ناسفةعبوة  تفجيربرتبة نقيب فيما يسّمى بقوات درع الجزيرة الصفوية باستهداف وتصفية ضابط مجرم  .22

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 6 في وذلكمفرزة أمنية في قضاء )عنة(، مما أدى لهالكه وأحد عناصر حمايته، 

 /شعبان/ 6 في وذلكميرها بالكامل، تفخيخ وتفجير بناية قيد اإلنشاء معّدة لمركز شرطة )حصى( في قضاء )عنة(، مما أدى لتد .21

 .للهجرة 3414

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بحزامه النّاسف مستهدفاً تجّمعاً كبيراً لعناصر في الجيش والشرطة الصفوية اجتمعوا في مركز  .24

الداخلية  بوزارتي انتخابي عند مدخل مديرية شرطة الفلوجة لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات الشركية ضمن االقتراع الخاص

ه ، والدفاع الصفويتين فيّسر هللاُ للبطل  الدخول للمركز االنتخابي واالنغماس  بين عناصر الجيش والشرطة، فكبّر  وفّجر حزام 

( عنصراً منهم وإصابة العشرات بجروٍح متفاوتة وتدمير أجزاء من بناية المركز، فالحمُد 31النّاسف بينهم، مما أدى لهالك )

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 8 في وذلكاالستشهادي في جنّات النّعيم، أخانا هللاُ  تقبّل  ى توفيقه وهلل عل

/ 8 في ذلكوعلى دورية لالستخبارات الصفوية في قضاء )حديثة(، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الخسائر،  ناسفةتفجير عبوة  .23

 .للهجرة 3414 /شعبان

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )أحمد عبد المنعم( قائم مقام ناحية )الزوية/ هيت(، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على  .26

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 8 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

/ 8 يف وذلكعلى عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الكرطان/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .27

 .للهجرة 3414 /شعبان

 في لكوذعلى عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .28

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 8

موّجهة على عجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع مقابل حي )الشهداء/ أبو غريب(، مما أدى لهالك  ناسفةعبوة تفجير  .29

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 32 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب جسر )أبو منيصير/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصر  ناسفةتفجير عبوة  .12

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 32 في وذلكاألربعة، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الحكومة الصفوية بقصف وكره بصاروخ نوع "كراد" في مدينة )الّرمادي(، مما أدى  .13

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 33 في وذلكلهالكه، 

 ة( مدير مركز شرطة قضاء راوة من قبل مفرزة أمنية في مدينة )راوة(،سعد سليم محمد طلحاستهداف المرتّد المجرم العقيد )أ .12

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 33 في وذلكمما أدى إلصابة عنصرين من عناصر حمايته بجروح ويقّدر هللا نجاته، 

الصفوية في منطقة )الفحيالت/ عامرية الفلوجة(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين  على عجلة للشرطة  ناسفةتفجير عبوة  .11

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 33 في وذلكمنهم بجروح، 

على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الثمانية/ حديثة(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين  منهم وإصابة  ناسفةتفجير عبوة  .14

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 33 في وذلكضابط الدورية بجروح، 

على عجلة للجيش الصفوي في قضاء )حديثة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اآلخرين  بجروح بليغة،  ناسفةتفجير عبوة  .13

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 33 في وذلك

ليغة، عدد منهم بجروح ب على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )بني داهر/ حديثة(، مما أدى إلصابة ناسفةتفجير عبوة  .16

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 33 في وذلك

على دورية راجلة مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في قضاء )حديثة(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح  ناسفةتفجير عبوة  .17

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 33 في وذلكبليغة، 

/ 33 في وذلكثة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح، على عجلة للشرطة الصفوية في قضاء )حدي ناسفةتفجير عبوة  .18

 .للهجرة 3414 /شعبان

سأل ن مباشرةوكانت اإلصابة  مقر اللواء الثامن للجيش الصفوي الكائن في مدينة )الّرمادي( بصاروخين  نوع "كراد"قصف  .19

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 33 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

فرسان الشهادة بحزامه النّاسف مستهدفاً وكراً خبيثاً لمحاّدة  هللا  تعالى ورسوله )دائرة مفّوضية االنتخابات  انطلق فارس  من .42

فيّسر هللاُ للبطل  اقتحام بناية المفّوضية واالنغماس  بين عناصرها وعناصر ، البرلمانية الشركية( في مدينة الّرمادي المسلمة
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ه النّاسف عليهم، مما أدى لهالك )الجيش الصفوي المكلّفين  بحماية  ( عنصراً منهم 32صنم الديمقراطية، فكبّر  وفّجر حزام 

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 32 في وذلكاالستشهادي في عليّين، أخانا هللاُ  تقبّل  وتدمير أجزاء من البناية، فالحمُد هلل على تسديده و

، مما طةمتوسّ الالخفيفة وباألسلحة " الكائنة غرب مدينة )راوة( اقتحام نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة راس جسر الخور .43

( 32أدى لهالك عناصرها الثالثة، أعقبها ركن سيّارة مفّخخة داخل النّقطة وتفجيرها على دوريات اإلمداد، مما أدى إلصابة )

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 32 في وذلكعناصر منهم بجروٍح متفاوتة، 

ة في منطقة على دوريته من قبل مفرزة أمني ناسفةعبوة  تفجيرم برتبة رائد في الشرطة الصفوية باستهداف وتصفية ضابط مجر .42

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 32 في وذلك)الكورنيش/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه وثالثة من عناصر حمايته، 

/ المحمدي(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة ثالثة 13على دورية للجيش الصفوي قرب منطقة )كيلو  ناسفةتفجير عبوة  .41

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 32 في وذلكآخرين بجروح بينهم ضابط الدورية، 

ى عل ةناسفعبوة  تفجيراستهداف المرتد المجرم )ماجد علي سليمان( وهو أحد شيوخ صحوات الطاغوت المالكي الجديدة ب .44

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 32 في وذلكموكبه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )زنكورة/ الّرمادي(، ويقّدر هللا نجاته، 

موّجهة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )البيطرة/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .43

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 32 في وذلك

غزوةٍ مباركةٍ يّسر هللاُ لها أسباب  النّصر؛ انطلقت  سرايا الدولة اإلسالمية صوب  مدينة )كبيسة( غرب والية )األنبار( األبيّة،  في .46

لتطهير ها من رؤوس الكفر وثعالب النّفاق وأذناب الصفويين، وتوّزعت  مفارُز االقتحام لثالث  مجاميع ليتمَّ تطويق المدينة 

محاور )الغربي والشمالي والجنوبي( في ذات الوقت، وبعد قطع جميع الطرق والجسور المؤدية للمدينة  ودخولها من ثالثة

ى بعد التزّود باإليمان والتوّكل عل-بالعبوات النّاسفة، انطلقت السرايا نحو أهدافها المرسومة مزّودين  بمختلف أنواع األسلحة 

ة المقتحمة من ردم الساتر الترابي وتصفية من فيه من عناصر الشرطة الصفوية ، فأما من جهة الغرب فقد يّسر هللاُ للقوّ -هللا

والتوّجه لألهداف المرسومة داخل المدينة، وفي الطريق انقسمت  القّوة إلى مفرزتين: اقتحمت  إحداهما مقر سرية الجيش 

زة الثانية مديرية شرطة كبيسة الصفوية، مما الصفوي، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وإحراق المقر، بينما اقتحمت  المفر

أدى لهالك وإصابة عدد منهم وإعطاب عجلة لهم.. وأما المحور الشمالي فقد انطلق نحوه فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته 

صول لداخل لوالمفّخخة مستهدفاً سيطرة مدخل كبيسة الرئيسية، وبعد مشاغلة مفارز اإلسناد أبراج السيطرة يّسر هللاُ للبطل ا

السيطرة واالنغماس بين جموع المرتدين وتفجير سيّارته المفخخة عليهم، مما أدى لتدمير السيطرة وهالك وإصابة من فيها.. 

وكذلك فعل األسود المقتحمون من جهة الجنوب، فقد تمَّ الهجوم على سيطرة المدخل الجنوبي "سيطرة الخضر" وإحراقها 

ناصرها وغنم عجلتهم وسالحهم، بعدها توّجه أحد فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مستهدفاً إحدى بالكامل بعد تصفية وإصابة ع

نقاط تفتيش الجيش الصفوي، فانغمس فيهم وفّجر سيّارته عليهم ليحيلهم أثراً بعد عين.. ومنذ بداية المعركة وأثناءها قامت مفارز 

قات من قنابر الهاون إلشغال العدو وإنهاكه.. فلّما انجزت  مفارُز االقتحام  اإلسناد بقصف المواقع العسكرية الصفوية بعّدة رش

ها على أتم  وجٍه بفضل هللا  ومنّه؛ انسحبت  لعرينها تحفّها عنايةُ الّرحمن، دون أن تجرأ  أيةُ قّوة صفوية على التقّدم ولو براً ش مهامَّ

هللاُ االستشهاديين  في عداد الشهداء وأجزل  لكل من شارك في الغزوة  لنجدة المرتدين، فلله الحمُد على توفيقه ونصره وتقبّل

األجر والثواب.. هذا ونقوُل ألذناب الصفويين  وحميرهم في والية األنبار المحروسة: والذي رفع السماء  بغير عمد، لن تنعم  

 نَّ رؤوسكم ولو كنتم في بروٍج مشيدة بإذن ذيأعينُكم بطيب  عيٍش ما دام  فينا عرق  ينبض ول نقتحمنَّ عليكم حصونكم ول نُحسَّ 

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 31 في ذلككان والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، 

، مما طةلمتوسّ االخفيفة وباألسلحة اقتحام نقطة تفتيش للشرطة الصفوية "سيطرة الجسر الياباني" في منطقة )جزيرة الّرمادي(  .47

أدى لهالك عناصرها الخمسة وإحراق عجلتين  لهم وتدمير النّقطة بالكامل بعد غنم أسلحتهم وأجهزتهم، أعقبها ركن سيّارة 

مفّخخة داخل النّقطة وتفجيرها على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة ستّة عناصر منهم ومن بين الهلكى ضابط مجرم 

 .للهجرة 3414 /نشعبا/ 31 في وذلكبرتبة نقيب، 

في منطقة )جزيرة الّرمادي(، مما أدى إلحراقها وهالك  عصابات األسد النّصيريةعلى حافلة تقل  عناصر من  ناسفةتفجير عبوة  .48

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 31 في وذلكوإصابة كل من كان فيها، 

قة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منط ناسفةعبوة  تفجيراستهداف وتصفية أحد عناصر حماية محافظ األنبار الصفوي ب .49

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 31 في وذلك)الصوفية/ الّرمادي(، مما أدى لتدميرها وهالكه، 

نسأل  ةمباشروكانت اإلصابة  قاعدة "األسد" العسكرية للجيش الصفوي في ناحية )البغدادي( بصاروخين  نوع "كراد"قصف  .32

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 31 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

ة والتّسديد، نسأل هللا النّكاي مباشرةوكانت اإلصابة  معسكر هيت للجيش الصفوي في قضاء )هيت( برشقة من قنابر الهاونقصف  .33

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 31 في وذلك
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 النّكاية والتّسديد، نسأل هللا نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة مدخل كبيسة" في ناحية )كبيسة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .32

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 31 في وذلك

 دقيقة صابةوكانت اإل دورية للجيش الصفوي على الطريق الّرابط بين مدينتي )هيت وكبيسة( برشقة من قنابر الهاون استهداف .31

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 31 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 لعناصر  وقياداٍت في صحوة الرّدة والنّفاق الجديدة التابعة للطاغوت المالكي كبيرٍ  تجّمعٍ  مركونة على تفجير سيّارة مفّخخة .34

رابتهم ألهل ودوريات الجيش الصفوي المرافقة لها ، تهافتوا على ما يرميه لهم السيُّد الصفوي  من فُتات  مرتّباٍت زهيدة مقابل ح 

( عجلة للصحوة وأربع 12)وتدمير  عدد آخر بجروح متفاوتةوإصابة ( منهم 42)ك السنّة وعمالتهم للروافض، مما أدى لهال

 . للهجرة 3414 /شعبان/ 36 في وذلك، ، فلله الحمُد على تسديده وتوفيقه"همرات" للجيش

دى لهالك أ دورية راجلة لما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية في حي )الجمهورية/ الفلوجة(، مما على ناسفةعبوة  تفجير .33

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 36 في وذلكثالثة منهم، 

عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الخالدية/  تفجيراستهداف المرتّد المجرم )المقّدم وليد الخليفاوي( ب .36

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 36 في وذلكالّرمادي(، مما أدى لتدميرها ويقّدر هللا نجاته، 

عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  تفجيرالمرتّد المجرم )المالزم أّول جمعة خلف العمشة( ب استهداف .37

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 36 في وذلك)زنكورة/ الّرمادي(، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروح، 

عبوة  تفجيري حزب "الدعوة" الصفوي باستهداف ثالثة ضبّاط مجرمين في الشرطة الصفوية وفي ذات الوقت هم أعضاء ف .38

 في ذلكوالصقة على عجلة تقلّهم من قبل مفرزة أمنية وسط مدينة )الفلوجة(، مما أدى لتدمير العجلة وإصابتهم بجروح بليغة، 

 . للهجرة 3414 /شعبان/ 36

 /شعبان/ 36 في وذلك، عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب جسر الحمدانية في منطقة )الحمدانية( على ناسفةعبوة  تفجير .39

 .للهجرة 3414

 /شعبان/ 36 في وذلكعلى دورية للشرطة الصفوية في قضاء )حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .62

 .للهجرة 3414

 في لكوذعلى دورية الستخبارات الجيش الصفوي في قضاء )حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .63

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 36

تفخيخ وتفجير منزل قائد صحوة قضاء هيت وسط مدينة )هيت(، مما أدى لتدمير أجزاء منه نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .62

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 36 في وذلكلغيره من المرتدين، 

هم، في مدينة )القائم(، مما أدى لتفكيك وهالك عنصرين  من على دورية راجلة للجيش الصفوي حاولوا تفكيكها ناسفةتفجير عبوة  .61

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 37 في وذلك

 /شعبان/ 37 في وذلكعلى دورية للجيش الصفوي في مدينة )القائم(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .64

 .للهجرة 3414

 ذلكوفي قضاء )هيت(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم،  للجيش الصفوي برّمانة يدوية على نقطة تفتيشالهجوم  .63

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 37 في

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة حراسة منزل المرتّد المجرم )النّقيب خليل العيساوي( في حي )الجوالن/ الفلوجة(، مما أدى  .66

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 37 في وذلكلهالك عنصر منهم، 

 في منطقة )الخضير/ زوبع(، مما للجيش الصفوي برجي مراقبةعلى والّرّمان اليدوي طة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .67

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 37 في وذلكأدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

ن  هداء/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصريالهجوم باألسلحة الكاتمة على ثكنة للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في حي )الش .68

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 37 في وذلكمنهم، 

 مقر سرية الجيش الصفوي "سرية الصفاوي" على الطريق الّرابط بين قضاءي )حديثة وبيجي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .69

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 37 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة 

 ذلكو(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الرمادي /الجرايشي) منطقةفي  الصفوي للجيش تين  على دوريةناسف تين  تفجير عبو .72

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 38 في

رة/ واستدراج دوريات الجيش والشرطة الصفوية لكمين بتفجير عبوة الصقة ممّوهة على عجلة أحد المرتّدين في منطقة )زنك .73

( عنصراً منهم 32الّرمادي(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير العبوة الرئيسية، مما أدى لهالك )

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 39 في وذلكوإصابة العشرات بجروح، 
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 لّرشاد/ الكرمة(، مما أدى لهالكعلى دورية مشتركة للشرطة الصفوية وصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )ا ناسفةتفجير عبوة  .72

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 39 في وذلكعنصر منهم وإصابة ثالثة آخرين بجروح، 

موّجهة على عجلة لمليشيا "سوات" الصفوية في حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  ناسفةتفجير عبوة  .71

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 22 في وذلكعناصرها الثالثة، 

على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )حميد شعبان/ الشيحة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  ناسفةتفجير عبوة  .74

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 22 في وذلك

 في كوذلعلى عجلة للجيش الصفوي في ناحية )البغدادي(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  ناسفةتفجير عبوة  .73

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 22

في منطقة )الحمدانية األولى(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم  للجيش الصفوي على ثكنةطة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .76

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 22 في وذلكوإصابة آخر بجروٍح بليغة، 

ة في منطقة )المالحمة/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد الصفوي الخفيفة على نقطة تفتيش للشرطةالهجوم باألسلحة  .77

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 22 في وذلكمنهم، 

الهجوم على عجلة تقل  عناصر في جيش الّدّجال على الطريق الّرابط بين مدينتي )النّخيب وكربالء(، مما أدى إلصابة عدد  .78

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 23 في وذلكمنهم بجروح، 

داف وتصفية عضو مجرم في حزب "الدعوة" الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )الشهداء/ الفلوجة(، استه .79

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 23 في وذلكمما أدى لهالكه، 

سلحة أاستهداف وتصفية المرتد )عبد الّرحمان عدنان الجميلي( وهو عنصر مجرم فيما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية ب .82

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 23 في وذلككاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )المعلّمين/ الّرمادي(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية نائب ضابط في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما  .83

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 22 في وذلكأدى لهالكه، 

)خرنابات/ أبو غريب(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد  منطقةفي  الصفوي للجيش تين  على دوريةناسف تين  تفجير عبو .82

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 22 في وذلكمنهم، 

 نطقةمي فاستهداف ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية  .81

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 21 في وذلك)خرنابات/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها بالكامل وإصابته بجروح بليغة وبتر ساقيه، 

استهداف المرتد المجرم )سعدي أحمد سرهيد( القيادي في صحوات الطاغوت المالكي الجديدة بالهجوم على عجلته باألسلحة  .84

قة )جميلة/ عامرية الفلوجة(، مما أدى إلحراق عجلته وغنم وثائق مهّمة للصحوة الجديدة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منط

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 21 في وذلكبعد فرار الجبان من مواجهة المجاهدين، 

لتدمير  ىتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم فيما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية في ناحية )الخالدية/ الّرمادي(، مما أد .83

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 21 في وذلكأجزاء منه وتدمير عجلته نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )هيت(،  .86

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 21 في وذلكمما أدى لهالكه، 

 /شعبان/ 21 في وذلكعلى عجلة للجيش الصفوي في قضاء )هيت(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .87

 .للهجرة 3414

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الّرمادي(، مما  .88

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 21 في وذلكة عنصر في شؤون الداخلية الصفوية كان برفقته بجروح، أدى لهالكه وإصاب

 يف وذلكعلى دورية للشرطة الصفوية في منطقة )زنكورة/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .89

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 21

/ 21 في ذلكومنطقة )الحصوة/ أبو غريب(، تدمير آلية متخصصة بتفكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها في  .92

 .للهجرة 3414 /شعبان

اقتحام سيطرة رئيسية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية على طريق السّدة الّرابط بيني مدينتي )الفلوجة وعامرية الفلوجة(  .93

، أعقبها االشتباك مع دوريات اإلمداد التي جاءت لنجدة إخوانهم المرتدين، مما أدى لهالك وإصابة طةالمتوسّ والخفيفة باألسلحة 

 /شعبان/ 24 في وذلكعدد منهم وإحراق عجلة لهم وإعطاب أخرى وتدمير السيطرة بالكامل بعد غنم كل أسلحتهم وأجهزتهم، 

 .للهجرة 3414
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الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )الّرسالة/ أبو غريب(، مما  استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة .92

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 24 في وذلكأدى لهالكه، 

 ذلكوعلى وكر للشرطة الصفوية في منطقة )الشيتي/ زوبع(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، طة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .91

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 24 في

على عجلة تابعة لحمايات موكب محافظ األنبار الصفوي في منطقة )الصوفية/ الّرمادي(، مما أدى إلصابة  ناسفةتفجير عبوة  .94

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 23 في وذلكأربعة عناصر منهم بينهم ضابط، 

د شعبان/ الشيحة(، مما أدى لهالك في منطقة )حمي للجيش الصفوي على برج مراقبةطة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .93

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 23 في وذلكخمسة عناصر منهم وإصابة آخر بجروٍح، 

استهداف وتصفية المرتد )قيس نّوار( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالهجوم على وكره باألسلحة الخفيفة من قبل  .96

 /شعبان/ 23 في وذلكأدى لهالكه وإصابة عنصر آخر كان برفقته، مفرزة أمنية في منطقة )جميلة/ عامرية الفلوجة(، مما 

 .للهجرة 3414

في منطقة )المعامير/ زوبع(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم  للجيش الصفوي على ثكنةطة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .97

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 26 في وذلكوإصابة آخر بجروٍح، 

، مما أدى طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام نقطة تفتيش وثكنة للشرطة الصفوية في منطقة )ألبو عبيد/ جزيرة الّرمادي(  .98

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 26 في وذلكإلحراق عجلتين  لهم وتدمير النّقطة بالكامل بعد إصابة وفرار عناصرها منها، 

 ين خليل فراس( ضابط استخبارات شرطة الجزيرة برشقة من قنابر الهاوننطقة حراسة منزل المرتّد المجرم )ياسقصف  .99

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 26 في وذلكدقيقة وعلى إثرها ولّوا هاربين وأخلوا النّقطة، وكانت اإلصابة 

بة أربعة اعلى دورية للجيش الصفوي في منطقة )السمسية/ راوة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإص ناسفةتفجير عبوة  .322

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 27 في وذلكآخرين  بجروح، 

استهداف وتصفية المرتد )صالح زويّد( وهو عنصر مجرم فيما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية وفي ذات الوقت هو  .323

 كوذلأدى لهالكه، عضو في الحزب "اإلسالمي" العراقي؛ بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )نّزال/ الفلوجة(، مما 

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 28 في

استهداف وتصفية المرتد )خالد فتيخان( وهو عنصر مجرم فيما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل  .322

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 29 في وذلكمفرزة أمنية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

استهداف مسؤول حزب "الدعوة" الصفوي في قضاء حديثة بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في مدينة )حديثة(،  .321

 .للهجرة 3414 /شعبان/ 29 في وذلكمما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروح، 

 
 للهجرة 4141رمضان 

اإلسالمية القتحام مقر سرية الشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )الّرطبة( في غزوٍة موفّقة؛ انطلقت  المفارُز العسكرية للدولة  .3

والتي سامت  أهل  السنّة هناك سوء  العذاب، فبدأت  العمليةُ بالهجوم على مقر السرية بمختلف أنواع األسلحة، وأثناء الهجوم 

ّسر هللاُ له اقتحام  المقر وتفجير  سيّارته وسط جموع انطلق  أحُد أحفاد البراء بن مالك )رضي هللاُ عنه( بسيّارته المفخّخة وي

المرتّدين، مما أدى لهالك العشرات من عناصر وضبّاط السرية وإصابة عدد كبير بجروٍح بليغة وتدمير المقر، فلله الحمُد على 

ك ما وعد  به المجاهدين، وكان ذل نصره لعباده الموّحدين وتقبّل  سبحانه االستشهاديَّ في علييّن وأثاب  كلَّ من شارك في الغزوة

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 3في 

مديرية شرطة قضاء الفلوجة الصفوية وسط مدينة )الفلوجة( األبيّة، رافقها تفجير طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .2

( عنصراً منهم وتدمير أجزاء من بناية 33سيّارة مفّخخة تمَّ ركنها جنب الجدار الخلفي للمديرية، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 3 في وذلكالمديرية، 

، مما أدى طةلمتوسّ االخفيفة وباألسلحة لصفوي على الطريق الّرابط بين قضاءي )حديثة وبيجي( اقتحام سيطرة رئيسية للجيش ا .1

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 3 في وذلك( صفوياً، 32لهالك جميع عناصرها وهم )

دى لهالك أ ، مماطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام مقر للشرطة الصفوية على الطريق الّرابط بين قضاءي )حديثة وبيجي(  .4

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 3 في وذلك( عنصراً منهم بينهم ضابط برتبة رائد وإحراق المقر بعد غنم سالحهم وعتادهم، 32)
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 مقر سرية الجيش الصفوي "سرية الصفاوي" على الطريق الّرابط بين قضاءي )حديثة وبيجي( برشقة من قنابر الهاونقصف  .3

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 3 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  مباشرةوكانت اإلصابة 

نسأل  اشرةمبوكانت اإلصابة  وكر لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )ألبو عيفان/ عامرية الفلوجة( برشقة من قنابر الهاونقصف  .6

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 3 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

أبو )هم: في غزوٍة يسَّر هللاُ تعالى أسباب ها؛ انطلقت  مفرزةُ استشهاديين  من ثالثة  مهاجرين  لمبارك، وفي ُغّرة  شهر  رمضان  ا .7

 رابة )مركز شرطة األندلسصناً من حصون الرّدة والح  ح   بتول المصري( مستهدفين   وأبوهاجر الليبي وأبو الزبير التونسي 

األبيّة، فوصل  االنغماسيون هدف هم مستقلّين  سيّارةً مفّخخةً وملتحفين  مادي الرّ في جزيرة  (المالحمة)في منطقة  الكائن الصفوي(

ابة ببعض األسلحة الخفيفة، فترّجل  أبو بتول وقام بتصفية حرس البوّ  -بعد اإليمان  باهلل والتوّكل عليه-أحزمت هم النّاسفة  ومزّودين  

عارضة ليمهّد  ألبي هاجر الدخول  لبناية المديرية بسيّارت ه المفّخخة  المحّملة  وبينهم ضابط مجرم، بينما سارع  أبو الزبير ورفع  ال

هم فّجر  سيّارت ه المفّخخة  هم بُكرةً وحلَّ بساحت هم وتّوسط جموع  بأكثر من طنٍّ من المتفّجرات وعشرة صواريخ موّجهة، فلّما صبَّح 

للطابق  وصعد  أبو الزبيراالستشهاديان  اآلخران  البناية   اقتحم  واب ه، ثمَّ عليهم، فأحدث  فيهم مقتلةً عظيمةً وأفقد  من بقي منهم ص

ه إلى أن قُتل  مضّرجاً بدمائه، في الوقت الذي مشطَّ أبو بتول أروقة  البناية   ن  تقابل  سواُده بسواد  غرفها والثاني فحصد  رقاب  كل  م 

ن  بقي من المرتّدين، فلّما تأّكد من إبادة  خضرائ هم دخل  األسُد في اشتباٍك مع دوريات اإلمداد التي طّوقت  ركام  ليُجهز  على م 

ائ هم دالبناية، ودام اشتباُكه ستَّ ساعات، ولم يجرؤ أي  جرٍذ منهم على التقّدم  قيد إنملةٍ حتى نفذت  ذخيرةُ أبي بتول، فكمن  ألكباش  ف

ه النّاسف  على طليعتهم.. وقد انتهت   ر  حزام  ( صفوياً بينهم ثالثة ضبّاط وإصابة العديد منهم 22حصيلةُ الغزوة  عن هالك )وفجَّ

ب ه  كامل،  لله الحمُد على فبجروٍح بليغة وإحراق ست  عجالٍت نوع "بهبهان" وعجلتين  للمنتسبين وتدمير بناية المديرية بش كٍل ش 

/ 2بيحة ص في، وكان ذلك  الشهداء في كوكبة   الزبير  وأبا بتولٍ أبا هاجٍر وأبا توفيقه وتسديده ونسأله جلَّ في عاله أن يتقبّل 

 .للهجرة 3414 /رمضان

هالك أربعة ، مما أدى لطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام سيطرة رئيسية للجيش الصفوي في منطقة )حميد شعبان/ الشيحة(  .8

داد التي جاءت  لنجدة المرتّدين بتفجير عبوة ناسفة عناصر منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح، أعقبها استهداف دوريات اإلم

/ 2 في وذلكوسيّارة مفخّخة ُركنت  لهم وسط السيطرة، مما أدى لتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم وهالك وإصابة العديد منهم، 

 .للهجرة 3414 /رمضان

، مما أدى لهالك عنصر منهم وفرار طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة / الّرمادي( 22اقتحام نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في شارع ) .9

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 2 في وذلكاآلخرين  من مواجهة المجاهدين، 

نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )إبراهيم بن علي/ الكرمة(، مما أدى لهالك طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .32

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 2 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

وأربعة من عناصر حمايته بالهجوم على سريّته باألسلحة لجيش الصفوي ضابط مجرم برتبة عقيد في ااستهداف وتصفية  .33

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 2 في وذلكمما أدى لهالكهم جميعاً،  ،(الخفيفة والمتوّسطة في ناحية )خان ضاري/ أبو غريب

ّدة في عليه من قبل مفرزة أمنية على طريق الس ناسفةق الجديدة بتفجير عبوة استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوات النّفا .32

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 2 في وذلكمنطقة )ألبو يوسف/ عامرية الفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

 في وذلكيد، دعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو عيفان/ عامرية الفلوجة(، نسأل هللا النّكاية والتّس ناسفةتفجير عبوة  .31

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 2

على عجلة للشرطة الصفوية على طريق السّدة في منطقة )ألبو عيفان/ عامرية الفلوجة(، نسأل هللا النّكاية  ناسفةتفجير عبوة  .34

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 2 في وذلكوالتّسديد، 

/ 2 يف وذلكتقاطع )ذراع دجلة/ الكرمة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، في  للجيش الصفوي عجلةتفجير عبوة ناسفة على  .33

 .للهجرة 3414 /رمضان

تفجير عبوة ناسفة موّجهة على عجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع مقابل حي )الشهداء/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها  .36

 .للهجرة 3414 /ضانرم/ 2 في وذلكوهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لشؤون الّداخلية الصفوية مقابل منطقة )الحي الصناعي/ الفلوجة(، مما أدى لتدميرها وهالك  .37

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 1 في وذلكعنصرين  منهم، 

 راجلة للجيش الصفوي منوعند مرور دورية (، منطقة )أبو منيصير/ أبو غريبفي  ناسفةبزرع عبوة  عسكريةقامت مفرزة  .38

 3414 /رمضان/ 1 في وذلكفوقها أُلغيت  العملية بسبب وجود مدني قريب، نسأل هللا أن يعّوض  المجاهدين خيراً مما تركوا، 

 .للهجرة
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استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في االستخبارات الصفوية بالهجوم على عجلته باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في  .39

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 1 في وذلكة )الحالبسة/ الّرشاد(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، منطق

على عجلة لما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية في حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى لتدميرها هة موجّ  ناسفةتفجير عبوة  .22

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 1 في وذلكبالكامل وهالك عناصر األربعة، 

موّجهة على دورية لمليشيا "سوات" الصفوية في حي )جبيل/ الفلوجة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .23

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 1 في وذلك

 وذلكسديد، نسأل هللا النّكاية والتّ  دقيقةوكانت اإلصابة  مقر للجيش الصفوي في منطقة )المشحنية/ الكرمة( بقذيفتي هاونقصف  .22

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 1 في

 النّكاية نسأل هللا مباشرةوكانت اإلصابة  مقر سريّة الجيش الصفوي في منطقة )إبراهيم بن علي/ الكرمة( بقذيفة هاونقصف  .21

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 1 في وذلكوالتّسديد، 

نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )اليونس/ زوبع(، مما أدى لهالك عنصرين  طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .24

منهم وإصابة اثنين آخرين  بجروح وإعطاب عجلة "همر"، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك 

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 4 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

ي( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة استهداف المرتّد )مظهر الفهداو .23

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 4 في وذلكأمنية في منطقة )ألبو عبيد/ جزيرة الّرمادي(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه، 

منطقة )الّرسالة/ زوبع(، مما أدى لتدميرها تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق السريع في  .26

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 4 في وذلكوهالك عنصرين  منهم وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

/ 4 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في حي )الّزيتون/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .27

 .للهجرة 3414 /رمضان

 في وذلككيلو/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  13تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة ) .28

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 3

كتشافها الكرمة(، ويقّدر هللا ا) ناحيةفي االستخبارات الصفوية قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة الصقة في عجلة عنصر مجرم في  .29

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 3 في وذلك، جيرها على العجلة مما أدى لتدميرهافتمَّ تف

تفجير عبوة ناسفة موّجهة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق السريع مقابل منطقة )خرنابات/ أبو غريب(، مما  .12

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 6 في وذلكأدى إلعطابها وإصابة عنصر منهم بجروح، 

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة الصقةاستهداف وتصفية  .13

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 6 في وذلك)الزيدان/ زوبع(، مما أدى لهالكه، 

فّذت  نمصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية أسرت ه والمرتد )خزعل هاشم فايز( وهو استهداف وتصفية  .12

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 6 في وذلك ،(منطقة )دوليبة/ زوبعحكم  هللا  فيه في 

استدراج دوريات الجيش الصفوي لكمين بتفجير عبوة الصقة وهمية في قضاء )القائم(، وعند مجيء دورياتهم للمكان تمَّ  .11

استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لتدمير عجلة لهم وهالك من كان فيها، وعند تجّمع قطعانهم على أشالء  هلكاهم تمَّ 

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 7 في وذلكى لهالك ثالثة عناصر منهم، استهدافهم بتفجير عبوة ثانية، مما أد

 /رمضان/ 8 في وذلكتفجير سيّارة مفّخخة على دورية للجيش الصفوي في قضاء )القائم(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .14

 .للهجرة 3414

 في ذلكوعطابها وإصابة من فيها بجروح، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في حي )القادسية/ راوة(، مما أدى إل .13

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 8

استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية بالهجوم عليه بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي )الجوالن/  .16

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 8 في وذلكالفلوجة(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

 ذلكولى دورية راجلة للشرطة الصفوية في مدينة )الّرمادي(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة ع .17

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 9 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المنسية/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة اثنين   .18

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 9 في وذلكآخرين  بجروح، 

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )ألبو هزيم/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .19

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 9
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ه وهالك دميراستهداف المرتّد المجرم )أسعد سليم( مدير شرطة قضاء راوة بتفخيخ وتفجير وكره في قضاء )راوة(، مما أدى لت .42

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 9 في وذلكاثنين من عناصر حمايته ويقّدر هللا نجاته، 

استهداف المرتّد المجرم )محمد عبد هللا السلماني( مدير ما يسّمى بمكتب مكافحة إرهاب قضاء راوة بالهجوم على دوريته  .43

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 9 في وذلكايته بجروح، باألسلحة الخفيفة في قضاء )راوة(، مما أدى إلصابته وأحد عناصر حم

استهداف وتصفية المرتّد )عماد األعرج( وهو عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية  .42

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 9 في وذلكفي قضاء )القائم(، مما أدى لهالكه، 

( ضابط استخبارات الفرقة األولى للجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل السامرائي )إياداستهداف وتصفية المرتّد المقّدم ركن  .41

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 32 في وذلكمفرزة أمنية بالقرب من منطقة )النّزيزة/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

 يف وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )المزرعة/ الّرمادي(، مما أدى  .44

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 32

نيسان/ الفلوجة(، مما أدى لهالك  7على دورية لما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية في حي )هة موجّ  ناسفةتفجير عبوة  .43

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 33 في وذلكثالثة عناصر منهم، 

ستخبارات الصفوية باألسلحة الحيّة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )النزيرزة/ استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في اال .46

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 33 في وذلك الفلوجة(، مما أدى لهالكهما،

تفجير عبوة ناسفة موّجهة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الّرسالة/ زوبع(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين   .47

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 33 في وذلكمنهم وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

ة على بتفجير عبوة الصقاستهداف وتصفية المرتد )عقيل الهزيماوي( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية  .48

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 32 في وذلكعجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الّرمادي(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية المرتد )أحمد صبّار( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية  .49

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 32 في وذلكهالكه، وسط مدينة )الفلوجة(، مما أدى ل

استهداف وكر المرتّد المجرم )صهيب إسماعيل( عضو مجلس محافظة األنبار الصفوي بعدد من الصواريخ الموّجهة وكانت  .32

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 32 في وذلكاإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 وذلك نسأل هللا النّكاية والتّسديد، دقيقةوكانت اإلصابة  اد( برشقة من قنابر الهاونمقر لواء المثنى الصفوي غرب )بغدقصف  .33

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 31 في

التّسديد، نسأل هللا النّكاية و دقيقةوكانت اإلصابة  سرية الشرطة الصفوية في سجن )أبو غريب( برشقة من قنابر الهاونقصف  .32

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 31 في وذلك

تدمير النّقطة ، مما أدى لطةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة اقتحام نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة الصمة" في قضاء )القائم(  .31

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 31 في وذلكوهالك جميع عناصرها وإحراق عجالتهم، 

 ثة عناصر منهم وإصابة اثنين آخرين  تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قضاء )القائم(، مما أدى لهالك ثال .34

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 31 في وذلكبجروح، 

على دورية لمليشيا "سوات" الصفوية في حي )الشهداء/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة  ناسفةتفجير عبوة  .33

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 31 في وذلكاثنين آخرين بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .36

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 31 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع في منطقة )المعدان/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها بالكامل  .37

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 31 في وذلككل من كان فيها، وهالك 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين  منهم،  .38

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 34 في

 نطقة )المعدان/ أبو غريب(، مما أدى لهالكتفجير عبوة ناسفة على عجلة لشؤون الّداخلية الصفوية على الطريق السريع في م .39

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 36 في وذلكوإصابة من فيها، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على الطريق المؤّدي لقضاء )عانة(، مما أدى لتدميرها وهالك من كان فيها،  .62

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 36 في وذلك

ان الزيدي( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في مليشيا "سوات" الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه استهداف وتصفية المرتّد )كو .63

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 37 في وذلكمن قبل مفرزة أمنية في قضاء )عانة(، مما أدى لهالكه، 
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بالهجوم عليها باألسلحة المتوّسطة في المنطقة الصحراوية الكائنة طائرات مروحيّة من ثالث صفوية التصّدي لدورية جّوية  .62

 /رمضان/ 38 في وذلكبين واليتي )األنبار وصالح الدين(، مما أدى إلعطاب إحدى المروحيّات وإجبار الدورية على التراجع، 

 .للهجرة 3414

يل/ الفلوجة( ، مما أدى لهالك عنصرين  منهم على دورية للشرطة الصفوية في حي )جب طةالمتوسّ الخفيفة وباألسلحة الهجوم  .61

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 38 في وذلكوإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

استهداف ضابط مجرم في شؤون الّداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )البكر/  .64

 .للهجرة 3414 /انرمض/ 38 في وذلكالّرمادي(، مما أدى إلصابته بجروح، 

في عمليٍة أمنيٍة سّدد ها هللاُ تعالى؛ قامت  مفارُز التفخيخ باستدراج المرتّدين لمنزل مفّخخ في المنطقة الصحراوية الكائنة بين  .63

واليتي )األنبار وصالح الدين(، وعند مجيء دوريّات الجيش والشرطة الصفوية وعناصر مليشيا "سوات" اإلجرامية وتجّمعهم 

( منهم وإصابة آخرين  بجروح متفاوتة ومن بين الهلكى العقيد 22لمنزل تمَّ تفجيره عليهم، مما أدى لهالك أكثر من )داخل ا

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 39)حّماد تركي النّمراوي( آمر الفوج الخامس وعدد من الضبّاط المجرمين، وذلك في 

كيلو/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  13االتحادية الصفوية في منطقة ) للشرطة وريةعلى د تينن ناسفيتفجير عبوت .66

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 22 في وذلكمنهم، 

استهداف المرتّد العقيد )هيثم الفّراجي( مدير ما يسّمى بمكتب مكافحة إرهاب الّرمادي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة  .67

 /رمضان/ 22 في وذلكالّرمادي(، مما أدى إلصابته وشقيقه النّقيب في نفس المكتب بجروح، أمنية في منطقة )الجزيرة/ 

 .للهجرة 3414

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بحزامه النّاسف مستهدفاً نقطة  تفتيشٍ مؤقّتةٍ الستخبارات  الجيش الصفوي في منطقة )الحصوة/  .68

ه النّاسف بينهم، مما فيّسر هللاُ للبطل  الوصول  للنّقط، أبو غريب( ة واالنغماس  بين عناصرها، فلّما توّسط هم كبّر  وفّجر حزام 

أخانا  هللاُ  تقبّل  أدى لهالك خمسة عناصر منهم بينهم ضابط النّقطة برتبة نقيب وتدمير عجلتهم، فالحمُد هلل على توفيقه و

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 23 في وذلكاالستشهادي في جنّات النّعيم، 

استهداف وتصفية أحد زنادقة الحوزات الصفوية وهو من دعاة ومروجي التشيّع والّرفض بين أبناء أهل السنّة في األنبار؛  .69

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 23 في وذلكبأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )الجوالن/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

( الضابط فيما يسّمى بمكتب مكافحة إرهاب الّرمادي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية ميديفاضل محاستهداف المرتّد الّرائد ) .72

 ذلكوبالقرب من منطقة )النّزيزة/ الفلوجة(، مما أدى إلصابته بجروحٍ بليغة بعد أن استقّرت سبُع رصاصاٍت في جسده النّجس، 

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 24 في

/ 23 يف وذلكالصفوية في حي )التأميم/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة  .73

 .للهجرة 3414 /رمضان

استهداف المرتّد المجرم )خميس محمد( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل  .72

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 23 في وذلكرها وإصابته بجروح، مفرزة أمنية في منطقة )السجارية/ الّرمادي(، مما أدى لتدمي

ة( أحد منتسبي ما يسّمى بمكتب مكافحة إرهاب الفلوجة وهو مّمن أوغل في حرابة حمد هندياستهداف وتصفية المرتّد المجرم )أ .71

 يف وذلكأدى لهالكه،  المسلمين والتعّدي على أعراضهم؛ بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )الجوالن/ الفلوجة(، مما

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 26

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق السريع مقابل منطقة )الّرسالة/ زوبع(، نسأل هللا النّكاية  .74

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 26 في وذلكوالتّسديد، 

استهداف المرتّد المجرم )الّرائد محمود المرضي( مسؤول صحوة منطقة الشهابي بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة  .73

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 27 في وذلكأمنية في منطقة )الشهابي/ الكرمة(، مما أدى إلصابته بجروٍح، 

ويقّدر هللا حي )الشهداء/ أبو غريب(، في لجيش الصفوي لمجرم  مصدرقامت مفرزة أمنية بزرع عبوة الصقة في عجلة  .76

 في ذلكو، وعلى إثرها أعلن  الجاسوُس توبت ه أمام  النّاس ول ز م  مسجد  الحي، اكتشافها فتمَّ تفجيرها على العجلة مما أدى لتدميرها

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 27

في منطقة )خرنابات/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصر  تفجير عبوة ناسفة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية .77

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 27 في وذلكمنهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح بعضها بليغة وإعطاب عجلة لهم، 

استدراج دوريات الشرطة الصفوية لكمين بتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في الحكومة الصفوية وزرع عبوات ناسفة في  .78

زل في منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، وعند مجيء دوريات الشرطة وتجّمعهم في المكان تمَّ استهدافهم بتفجير سلسلة محيط المن

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 27 في وذلكمن العبوات النّاسفة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 
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ا يسّمى بمكتب مكافحة إرهاب الفلوجة بأسلحة كاتمة من ( أحد منتسبي مخير هللا العجراوياستهداف وتصفية المرتّد المجرم ) .79

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 28 في وذلكقبل مفرزة أمنية في حي )الجغيفي/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

استهداف المرتّد )أنور العّسافي( وهو عنصر مجرم في صحوات العار من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الزنكورة/ الّرمادي(،  .82

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 28 في وذلكمما أدى إلصابته بجروح بليغة، 

 /رمضان/ 28 يف وذلك لكرمة(،تفخيخ وتفجير بناية معدَّة لتكون نقطة تفتيش للجيش والشرطة الصفوية "سيطرة" في ناحية )ا .83

 .للهجرة 3414

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .82

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 28 في وذلكعدد منهم، 

دد ية في حي )جبيل/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة عنقطة تفتيش للشرطة الصفوطة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .81

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 28 في وذلكمنهم، 

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )الوحدة/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .84

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 28 في وذلكعدد منهم، 

 النّكاية نسأل هللا دقيقةوكانت اإلصابة  الرّدة والنّفاق قرب جسر )الرعود/ الكرمة( برشقة من قنابر الهاون وكر لصحواتقصف  .83

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 28 في وذلكوالتّسديد، 

 ،نسأل هللا النّكاية والتّسديد دقيقةوكانت اإلصابة / ذراع دجلة( بقذيفتي هاون 28مقر فوج الجيش الصفوي قرب جسر )قصف  .86

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 28 في وذلك

 ذلكوالخفيفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في شارع )السد/ الفلوجة( ، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، باألسلحة الهجوم  .87

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 29 في

 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الخوضة/ هيت(، مما أدى إلصابة من فيها بجروٍح بليغة،  .88

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 29

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .89

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 29 في وذلكمما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته، )الخوضة/ هيت(، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )حميد شعبان/ الشيحة(، مما أدى لهالك  .92

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 29 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

على عجلتين  للجيش الصفوي على الطريق السريع في منطقة )حميد شعبان/ الشيحة(، مما أدى لهالك تفجير عبوتين  ناسفتين   .93

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 29 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )حمود العيساوي( وهو عضو بارز في الحزب "اإلسالمي" العميل وقيادي في مليشيا "حماس  .92

 يف وذلكمندمجة في صحوات العار؛ بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في حي )نّزال/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه، العراق" ال

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 29

 
 للهجرة 4141شوال 

( القيادي البارز في مليشيا "حماس العراق" المندمجة في صحوات العار م عيسى  العيساويالمقدّ استهداف المرتّد المجرم ) .3

وهو مّمن أوغلت يداه في دماء المسلمين؛ بالهجوم عليه بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في شارع )المحيط/ الفلوجة(، 

 .للهجرة 3414 /شوال/ 3 في وذلكمما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

ونصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، فمّكن هللاُ المجاهدين  من أسر  منطقة )دوليبة/ زوبع(اإلسالمية في  انتشار سرايا الدولة .2

 .للهجرة 3414 /شوال/ 2 في وذلك، ماوتنفيذ حكم هللا فيه صحوات العارمن عناصر  ين  مجرم ين  عنصر

استهداف قائم مقام قضاء حديثة الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في قضاء )حديثة(، مما أدى  .1

 .للهجرة 3414 /شوال/ 2 في وذلكإلصابته بجروٍح بليغة، 

ة في حي الصفوي انطلق فارس  من فرسان الشهادة بحزامه النّاسف مستهدفاً نقطة  تفتيٍش مشتركٍة لمليشيا "سوات" والشرطة .4

ه النّاسف بينهم؛ قّدر  ، )نّزال/ الفلوجة( فيّسر هللاُ للبطل  اقتحام النّقطة واالنغماس  بين عناصرها، فلّما توّسط هم وهمَّ بتفجير حزام 

ى من ولّ  هللا أن  لم ينفجر  الحزام، فهرب  عناصُر النّقطة مذعورين  ال يلوون  على شيء، ولّما حاول أخونا تفجير الحزام على



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
287 

 

الّدبر  منهم انفجر  حزامه، مما أدى إلصابة خمسة عناصر منهم بجروحٍ متفاوتة وتدمير أجزاء من النّقطة، فالحمُد هلل على تقديره 

 .للهجرة 3414 /شوال/ 1 في وذلكهللاُ األسد  في جنّات النّعيم،  تقبّل  و

 ذلكولهيب/ الكرمة(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )ال ناسفةتفجير عبوة  .3

 .للهجرة 3414 /شوال/ 1 في

انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته  المفّخخة مستهدفاً دوريةً لفوج التدّخل السريع الصفوي في منطقة )عرب عبّاس/ أبو  .6

المفّخخة  عليهم، مما أدى لهالك خمسة عناصر منهم بينهم ضابط فيّسر هللاُ للبطل  االنغماس  فيهم وتفجير  سيّارت ه ، غريب(

ي في جنّات االستشهادأخانا هللاُ  تقبّل  الدورية برتبة عميد ركن وإصابة ثالثة عناصر آخرين  بجروح، فالحمُد هلل على توفيقه و

 .للهجرة 3414 /شوال/ 4 في وذلكالنّعيم، 

نقطة تفتيش مشتركة للجيش الصفوي وصحوة الرّدة والنّفاق في على ان اليدوي والرمّ طة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .7

 .للهجرة 3414 /شوال/ 4 في وذلكمنطقة )الحمدانية األولى(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة آخر بجروح، 

فيّسر هللاُ  ،فوي في منطقة )اللهيب/ الكرمة(انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته  المفّخخة مستهدفاً نقطة  تفتيٍش للجيش  الص .8

للبطل  اقتحام  النّقطة  واالنغماس  بين عناصرها، فلّما توّسط هم فّجر  سيّارت ه المفّخخة بينهم، مما أدى إلبادة عناصر النّقطة 

 /شوال/ 3 يف وذلكي عداد الشهداء، هللاُ أخانا البطل ف تقبّل  وتدميرها بالكامل وتدمير ثالث عجالت لهم، فالحمُد هلل على تسديده و

 .للهجرة 3414

انطلق أسد  من آساد الدولة  اإلسالمية بسيّارته  المفّخخة مستهدفاً وكراً وتجّمعاً خبيثاً لقيادات وعناصر في صحوات العار من  .9

بطل  اقتحام  فيّسر هللاُ لل، ي(عائلة )ألبو محيميد( المعروفة بحرابتها للمسلمين وعمالتها للصفويين في منطقة )الملعب/ الّرماد

الوكر واالنغماس  بين عناصر مفرزة الحمايات وتفجير  سيّارته المفّخخة عليهم، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير 

 .للهجرة 3414 /شوال/ 3 في وذلكهللاُ أخانا االستشهادي في جنّات النّعيم،  تقبّل  أجزاء من بناية الوكر، فالحمُد هلل على تسديده و

على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )اللهيب/ الكرمة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  ناسفةتفجير عبوة  .32

 .للهجرة 3414 /شوال/ 3 في وذلكبجروح، 

/ 6 يف كوذلعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المحمدي/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .33

 .للهجرة 3414 /شوال

( وهو ضابط مجرم برتبة عقيد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مجيد المحمدياستهداف المرتّد المجرم ) .32

 .للهجرة 3414 /شوال/ 6 في وذلكمفرزة أمنية في مدينة )الفلوجة(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الجفة/ استهداف ضابط مجرم برتبة عقيد  .31

 .للهجرة 3414 /شوال/ 6 في وذلكعامرية الفلوجة(، مما أدى إلصابته وأحد عناصر حمايته بجروح، 

على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الجفة/ عامرية الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .34

 .للهجرة 3414 /شوال/ 6 في وذلك

برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )حميد شعبان/ الشيحة(، أعقبها تفجير عبوتين  طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .33

 .للهجرة 3414 /شوال/ 6 في وذلكات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، ناسفتين  على دوري

على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الفحيالت/ عامرية الفلوجة(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين   ناسفةتفجير عبوة  .36

 .للهجرة 3414 /شوال/ 6 في وذلكمنهم بجروح، 

عبد هللا حجي( وهو آمر فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة  استهداف المرتّد المجرم )العقيد .37

 3414 /شوال/ 6 في وذلكأمنية في منطقة )الفحيالت/ عامرية الفلوجة(، مما أدى إلصابته وأحد عناصر حمايته بجروح، 

 .للهجرة

/ 6 في ذلكوعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )اللهيب/ الكرمة(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  ناسفةتفجير عبوة  .38

 .للهجرة 3414 /شوال

ثالث نقاط تفتيش للشرطة الصفوية في مناطق )حي الشهداء وشارع الثرثار وشارع طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .39

 .للهجرة 3414 /شوال/ 8 في وذلك( عناصر منهم، 32السينما القديمة/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة )

/ 8 في كوذلك من فيها، على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهال ناسفةتفجير عبوة  .22

 .للهجرة 3414 /شوال

د عنجاءت العتقال المسلمين والمسلمات  ،طائرات مروحيّة أربعمن مدعومة بغطاء جّوي  التصّدي لدورية للجيش الصفوي .23

 همإحدى مروحيّاتأدى إلعطاب عدد من عجالتهم وتدمير باألسلحة المتوّسطة، مما  عليهمبالهجوم ؛ (مشارف قضاء )الرطبة
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دون التجرؤ على اعتقال أي  مسلم أو مسلمة، فلله  وإجبار الدورية على التراجعأخرى وهالك وإصابة العديد منهم، إعطاب و

 .للهجرة 3414 /شوال/ 8 في وذلكالحمُد على دفعه شر  الصفويين ونصره لعباده المجاهدين، 

/ 62شارع )من قبل مفرزة أمنية أسرت ه ونفّذت  حكم  هللا  فيه في  أحد عمالء المنطقة الخضراء الصفويةاستهداف وتصفية  .22

 .للهجرة 3414 /شوال/ 8 في وذلك ،(الّرمادي

 ذلكوعلى عجلة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .21

 .للهجرة 3414 /شوال/ 9 في

 في لكوذعلى عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .24

 .للهجرة 3414 /شوال/ 9

كافحة اجتماعاً لكبار  ضبّاط ما يسّمى )مكتب م مستهدفين   انغماسيين  انطلقت  مفرزةُ استشهاديين  في غزوٍة يّسر  هللاُ لها التنفيذ؛  .23

(، في منطقة )الشهابي/ الفلوجة المنعقد في منزل مدير المكتب المجرم )الّرائد وسام كرجي الدليمي( الفلوجة الصفوي(إرهاب 

الذين  التحفوا أحزمة  العز  النّاسفة  وتزّودوا بعد اإليمان  باهلل والتوّكل  عليه ببعض  -فيّسر  هللاُ تعالى لإلخوة  االنغماسيين األبطال 

ه النّاسف  وسط   -فيفةاألسلحة  الخ ر  أحُد األسود  حزام  اقتحام  المنزل  واالشتباك  مع عناصر  الحماية، وبعد االثخان فيهم فجَّ

( منهم بينهم أربعة من كبار الضبّاط وإصابة عدد آخر بجروٍح متفاوتة بينهم 33جموعهم، وقد أسفرت العملية عن هالك )

ن  ضابط مجرم برتبة عقيد وإصابته بليغة، ف ن  كل  م  ه، وتقبّل  هللاُ م  لله الحمُد وحده، هزم المرتّدين  وحده، وأعزَّ المجاهدين  جند 

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32 في ذلككان وشارك في الغزوة  المباركة، 

بيل/ جاستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عميد في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في حي ) .26

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32 في وذلكالفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

نسأل هللا  باشرةموكانت اإلصابة نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة هيت الّرئيسية" في قضاء )هيت( بقذيفتي هاون قصف  .27

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

تّد المجرم المدعو )أبو معروف( قائد صحوة أبو غريب الكائن في منطقة )الحمدانية(، قامت مفرزة أمنية بمداهمة منزل المر .28

وقامت بأسر ابنه )حارث( وهو أحد عناصر صحوات العار الذي كان سبباً في مقتل عدد من المسلمين واغتصاب نسائهم، 

 /شوال/ 32 في وذلكبعد غنم سالحهما،  وأسر ابن عمه )حيدر( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية، وتنفيذ حكم هللا فيهما

 .للهجرة 3414

 في ذلكوعلى دورية راجلة للجيش الصفوي عند جسر )الزيتون/ أبو غريب(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  ناسفةتفجير عبوة  .29

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32

على دورية لمليشيا "سوات" الصفوية على الطريق السريع مقابل منطقة )الشهداء/ أبو غريب(، مما أدى  ناسفةتفجير عبوة  .12

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32 في وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، 

استهداف المرتّد المجرم المدعو )أبو معروف( قائد صحوة أبو غريب بالهجوم على عجلته بالسالح الخفيف من قبل مفرزة  .13

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32 في وذلكية في شارع )السد/ الفلوجة(، مما أدى إلصابته بجروح وهالك سائقه، أمن

 في ذلكوعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الّزيتون/ أبو غريب(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .12

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32

على لما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية في منطقة )ألبو ذياب/ الّرمادي(، مما أدى إلصابة ثالثة  ناسفةتفجير عبوة  .11

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32 في وذلكعناصر منهم بجروح وبينهم ضابط الدورية، 

 /شوال/ 32 في وذلكهم، على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )البغدادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد من ناسفةتفجير عبوة  .14

 .للهجرة 3414

انطلق فارس  من فرسان  الدولة  اإلسالمية بشاحنته  المفّخخة  مستهدفاً سرية الجيش الصفوي ونقطة التفتيش المالصقة لها "سيطرة  .13

ابة ما أدى لهالك وإصفيّسر هللاُ للبطل  اقتحام  السرية وتفجير  سيّارته المفّخخة وسطها، م، كيلو/ الّرمادي( 13" في منطقة )13

م، هللاُ أخانا االستشهادي في جنّات النّعي تقبّل  ( عنصراً منهم وتدمير السرية والسيطرة بالكامل، فالحمُد هلل على تسديده و42)

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32 في وذلك

يّسر هللاُ للبطل  ف، في مدينة )الّرمادي( انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته  المفّخخة مستهدفاً نقطة  تفتيٍش للشرطة الصفوية .16

اقتحام  النّقطة  واالنغماس  بين عناصرها، فلّما توّسط هم فّجر  سيّارت ه المفّخخة بينهم، مما أدى لهالك ثمانية عناصر منهم بينهم 

انا البطل في هللاُ أخ تقبّل  يده وضابط النّقطة وإصابة خمسة آخرين  بجروٍح متفاوتة وتدمير النّقطة بالكامل، فالحمُد هلل على تسد

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32 في وذلكعداد الشهداء، 
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استهداف ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة  .17

 .للهجرة 3414 /شوال/ 32 في وذلك)الّرمادي(، مما أدى إلعطابها وإصابته بجروٍح بليغة، 

/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة 42نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في شارع )طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .18

 .للهجرة 3414 /شوال/ 31 في وذلكعدد منهم، 

ابة ما أدى لهالك وإصنقطة تفتيش للشرطة الصفوية في شارع )الحضرة المحمدية/ الفلوجة(، معلى  بالّرّمان اليدويالهجوم  .19

 .للهجرة 3414 /شوال/ 31 في وذلكعدد منهم، 

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .42

 .للهجرة 3414 /شوال/ 31 في وذلكعدد منهم، 

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )الجوالن/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .43

 .للهجرة 3414 /شوال/ 31 في وذلكعدد منهم، 

اإلصابة  وكانتأوكار خبيثة لعناصر في الشرطة الصفوية وصحوات العار من بيت )ألبو عبطان( بصاروخين  موّجهين  قصف  .42

 .للهجرة 3414 /شوال/ 31 في وذلك نسأل هللا النّكاية والتّسديد، دقيقة

حديثة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من نائب مدير شرطة  ( لوسيمحمد عبد المجيد اآلاستهداف المرتّد المجرم ) .41

 /شوال/ 34 في وذلكقبل مفرزة أمنية في منطقة )بروانة/ حديثة(، مما أدى إلصابة عناصر حمايته بجروٍح ويقّدر هللا نجاته، 

 .للهجرة 3414

 في ذلكوعلى دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )العصر/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .44

 .للهجرة 3414 /شوال/ 33

 ذلكوعلى عجلتين  للجيش الصفوي في منطقة )ألبو عيثة/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  تين  ناسفتفجير عبوتين   .43

 .للهجرة 3414 /شوال/ 33 في

ؤثّرة وم دقيقةوكانت اإلصابة  قصف وكر المرتّد المجرم المدعو )أبو معروف( قائد صحوة أبو غريب برشقة من قنابر الهاون .46

 .للهجرة 3414 /شوال/ 33 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

وكر المرتّد المجرم )حميد فرحان الهايس الذيابي( رئيس ما يسمى "مجلس إنقاذ األنبار" وأحد أركان المشروع الصفوي؛ قصف  .47

 .للهجرة 3414 /شوال/ 36 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  دقيقةوكانت اإلصابة بقذيفتي هاون في مدينة )الّرمادي( 

لجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة )الفلوجة(، استهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم في ا .48

 .للهجرة 3414 /شوال/ 36 في وذلكولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

استهداف المرتّد المجرم )محمود إبراهيم( وهو ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل  .49

 .للهجرة 3414 /شوال/ 37 في وذلكمفرزة أمنية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى إلعطابها وإصابته بجروٍح بليغة وبتر ساقيه، 

 في ذلكوفوية في منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، على دورية للشرطة الص ناسفةتفجير عبوة  .32

 .للهجرة 3414 /شوال/ 37

استهداف المرتّد المجرم )عمار الجابري( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم أّول بتفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  عليه من قبل  .33

 .للهجرة 3414 /شوال/ 37 في وذلكرّجُح هالكه، مفرزة أمنية في منطقة )الحميرة/ الّرمادي(، ويُ 

على عجلة للجيش الصفوي في شارع )الكورنيش/ هيت(، مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر منهم  ناسفةتفجير عبوة  .32

 .للهجرة 3414 /شوال/ 37 في وذلكوإصابة رابع بجروٍح بليغة، 

لذي يتزّعمه الطاغوت "المالكي" بتفجير عبوة الصقة في حي استهداف تجّمع خبيث لعناصر في حزب "الدعوة" الصفوي ا .31

 .للهجرة 3414 /شوال/ 38 في وذلك)المعلمين/ الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .34

 .للهجرة 3414 /شوال/ 38 في وذلك)ألبو فّراج/ الّرمادي(، مما أدى لهالكه وهالك عنصرين  من عناصر حمايته، 

عنصر مجرم في صحوات العار الجديدة بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية  استهداف وتصفية المرتّد المجرم )المال كريم( وهو .33

 .للهجرة 3414 /شوال/ 39 في وذلكفي منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما  .36

 .للهجرة 3414 /شوال/ 39 في وذلكالكه، أدى له

استهداف وتصفية المرتّدين  المجرمين  )مصطفى العيساوي وصفاء دكور( وهما عنصران مجرمان في الشرطة السّرية الصفوية  .37

 .للهجرة 3414 /شوال/ 39 في وذلكمن قبل مفرزة أمنية في حي )الشرطة/ الفلوجة(، مما أدى لهالكهما، 
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نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في شارع )الثرثار/ الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصر طة على المتوسّ لخفيفة واالهجوم باألسلحة  .38

 .للهجرة 3414 /شوال/ 39 في وذلكمنهم وإصابة آخر بجروح، 

( وهو عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة هيثم النمراوياستهداف وتصفية المرتّد المجرم ) .39

 .للهجرة 3414 /شوال/ 22 في وذلكأمنية في منطقة )الثيلة/ الّرمادي(، مما أدى لهالكه، 

 قصف وكر ألحد شيوخ صحوة الرّدة والنّفاق قرب جسر الرعود في منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة( برشقة من قنابر الهاون .62

 .للهجرة 3414 /شوال/ 22 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، ت اإلصابة وكان

وكر المرتّد المجرم )حميد فرحان الهايس الذيابي( رئيس ما يسمى "مجلس إنقاذ األنبار" وأحد أركان المشروع الصفوي؛ قصف  .63

 .للهجرة 3414 /شوال/ 23 في وذلككاية والتّسديد، نسأل هللا النّ  دقيقةوكانت اإلصابة بقذيفتي هاون في مدينة )الّرمادي( 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )خليل الزيدي( قائد صحوة بني زيد بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في  .62

 .للهجرة 3414 /شوال/ 23 في وذلكمنطقة )الحصوة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه، 

 ذلكوعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )البصام/ الشيحة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  ناسفةتفجير عبوة  .61

 .للهجرة 3414 /شوال/ 23 في

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )محمد مشرف( وهو عنصر مجرم في الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من  .64

 .للهجرة 3414 /شوال/ 22 في وذلكيلة/ الّرمادي(، مما أدى لهالكه، قبل مفرزة أمنية في منطقة )الث

 /شوال/ 22 في وذلكعلى دورية للشرطة الصفوية في مدينة )الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .63

 .للهجرة 3414

جة(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين  منهم على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )جميلة/ عامرية الفلو ناسفةتفجير عبوة  .66

 .للهجرة 3414 /شوال/ 22 في وذلكبجروح، 

 في لكوذعلى دورية لمكتب معلومات حديثة الصفوي في قضاء )هيت(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  ناسفةتفجير عبوة  .67

 .للهجرة 3414 /شوال/ 22

استهداف مدير مركز شرطة الحقالنية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )السبحاني/  .68

حديثة(، مما أدى إلصابته بجروحٍ بليغة، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى 

 .للهجرة 3414 /شوال/ 22 في وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، 

 ذلكوعلى دورية للجيش الصفوي قرب ناحية )الحقالنية/ حديثة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  تين  ناسفتفجير عبوتين   .69

 .للهجرة 3414 /شوال/ 21 في

ة(، مما عامرية الفلوج في منطقة )الجفة/لجيش الصفوي سرية ا على مقروقنابر الهاون طة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .72

 .للهجرة 3414 /شوال/ 21 في وذلك( عناصر منهم، 32أدى لهالك وإصابة )

لمة )رضي هللا عنه(انطلق   .73 س  ُد أحفاد  محمد بن م  نّة ساموا أهلَّ الس مستهدفاً رأساً خبيثاً من رؤوس الكفر مّمن   ه النّاسف  بحزام   أحَّ

( مدير مركز شرطة ماجد إرحيبي)المقّدم الخبيث المجرم  المرتد  ، وأوغلوا في حرابة المسلمين  وانتهاك  أعراضهم سوء  العذاب

وهو محاطاً بحّراسه  وزبانيّته، الكائن في شارع )المستودع/ الّرمادي(  قرب مركز الشرطة، فظفر األسُد بفريسته الفرسان

غم اإلجراءات  األمنية  المشّددة  ا ه النّاسف  وسط  ور  ه يّسر هللا تعالى للبطل  االنغماس  فيهم وتفجير  حزام  لتي أحاط  الجباُن بها نفس 

منهم بجروٍح، فالحمُد هلل الذي عدد  آخر من عناصر حمايته وبينهم ضابط وأُصيب   وخمسةً المجرم  تعالى جمعهم، فأهلك  هللاُ 

 .للهجرة 3414 /شوال/ 24 في ذلككان و، تشهاديَّ في جنّات  النّعيموتقبّل هللاُ أخانا االس طهّر  األرض  من رّجسه

استهداف المرتّد المجرم )محمود العيساوي( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في  .72

 .للهجرة 3414 /شوال/ 24 في وذلك/ الفلوجة(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 42شارع )

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )ثائر حاتم( وهو عنصر مجرم في استخبارات الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .71

 .للهجرة 3414 /شوال/ 24 في وذلكأمنية في منطقة )الحي الصناعي/ الّرمادي(، مما أدى لهالكه، 

دورية لالستخبارات الصفوية في شارع )الثرثار/ الفلوجة(، مما أدى لهالك ثالث طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .74

 .للهجرة 3414 /شوال/ 24 في وذلكعناصر منهم، 

في منطقة )السجر/ الفلوجة(، مما أدى لهالك للجيش الصفوي  على مقروقنابر الهاون طة المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .73

 .للهجرة 3414 /شوال/ 24 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

 مما أدى بعد أن تمَّ اكتشافها،الّرمادي( زنكورة/ في منطقة )الصفوي  مدير شرطة زنكورةعجلة  علىعبوة ناسفة تفجير  .76

 .للهجرة 3414 /شوال/ 24 في وذلك، لتدميرها
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يّسر هللاُ للبطل  ف، في مدينة  )الّرمادي(انطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته  المفّخخة مستهدفاً نقطة  تفتيٍش للشرطة  الصفوية   .77

اقتحام  النّقطة  واالنغماس  بين عناصرها وتفجير  سيّارت ه المفّخخة بينهم، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم بينهم ضابط النّقطة 

وس األعلى، ا االستشهادي في الفردهللاُ أخان تقبّل  وإصابة أربعة آخرين  بجروٍح متفاوتة وتدمير النّقطة، فالحمُد هلل على توفيقه و

 .للهجرة 3414 /شوال/ 23 في وذلك

مركز للشرطة الصفوية في منطقة )ألبو هوى/ عامرية الفلوجة(، مما أدى إلصابة طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .78

 .للهجرة 3414 /شوال/ 23 في وذلكعنصر منهم بجروح، 

نسأل  مباشرةوكانت اإلصابة  ألبو هوى/ عامرية الفلوجة( برشقة من قنابر الهاونقصف مركز للشرطة الصفوية في منطقة ) .79

 .للهجرة 3414 /شوال/ 23 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )حميد البردة النمراوي( وهو عنصر في شؤون الداخلية الصفوية ويدير شبكة دعارة في  .82

 .للهجرة 3414 /شوال/ 26 في وذلكصقة عليه من قبل مفرزة أمنية في قضاء )هيت(، مما أدى لهالك، منزله بتفجير عبوة ال

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم ومرافقه العنصر في الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في حي  .83

 .للهجرة 3414 /شوال/ 26 في وذلك)نّزال/ الفلوجة(، مما أدى لهالكهما، 

 في لكوذعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )البيطرة/ أبو غريب(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .82

 .للهجرة 3414 /شوال/ 26

 ذلكوعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الزعانته/ زوبع(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .81

 .للهجرة 3414 /الشو/ 26 في

(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من مدينة )الفلوجةالصفوية في  ضابط مجرم في الحكومةتفخيخ وتفجير منزل  .84

 .للهجرة 3414 /شوال/ 27 في وذلك، المرتدين

ة فرزة أمنية في منطقاستهداف قيادي مجرم في صحوات الرّدة والنّفاق الجديدة بتفجير عبوة الصقة قرب منزله من قبل م .83

 .للهجرة 3414 /شوال/ 27 في وذلك)المنسية/ أبو غريب(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

قامت مفرزة أمنية بمداهمة منزل المرتّد المجرم المدعو )خالد وسمية( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة  .86

)جميلة/ عامرية الفلوجة(، ويقّدر هللا فراره من المنزل قبل وصول المجاهدين مما أدى إلحراق المنزل بعد غنم كمية من العتاد، 

 .للهجرة 3414 /شوال/ 28 في وذلك

موّجهة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الّرسالة/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةفجير عبوة ت .87

 .للهجرة 3414 /شوال/ 28 في وذلك

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية وسط مدينة )الفلوجة(،  .88

 .للهجرة 3414 /شوال/ 28 في وذلككه، مما أدى لهال

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته الّراجلة من قبل مفرزة أمنية  .89

 .للهجرة 3414 /شوال/ 29 في وذلكفي منطقة )الحمدانية الثانية(، مما أدى لهالكه وهالك أربعة من عناصر حمايته، 

نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )ألبو علوان/ عامرية الفلوجة(، مما أدى طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .92

 .للهجرة 3414 /شوال/ 29 في وذلكإلصابة عنصرين  منهم بجروح، 

وكانت اإلصابة  بر الهاون( في منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة( برشقة من قنا28مقر فوج الجيش الصفوي قرب جسر )قصف  .93

 .للهجرة 3414 /شوال/ 29 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة على برّمانة يدوية الهجوم  .92

 .للهجرة 3414 /شوال/ 12 في وذلكآخر بجروح، 

ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الخضير/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  طة علىالمتوسّ الخفيفة وسلحة الهجوم باأل .91

 .للهجرة 3414 /شوال/ 12 في وذلكمنهم، 

مما أدى  ها،بعد أن تمَّ اكتشاف مدينة )الفلوجة(في عنصر مجرم في استخبارات الشرطة الصفوية عجلة  الصقة علىعبوة تفجير  .94

 .للهجرة 3414 /شوال/ 12 في وذلك، لتدميرها

( وهو عنصر مجرم في استخبارات الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من عمر حسن مارداستهداف المرتّد المجرم ) .93

 .للهجرة 3414 /شوال/ 12 في وذلكقبل مفرزة أمنية أمام في منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، مما أدى إلصابته بجروح، 

على دورية للجيش الصفوي على الطريق القديم قرب قضاء )هيت(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم  ناسفةتفجير عبوة  .96

 .للهجرة 3414 /شوال/ 12 في وذلكبجروٍح بليغة، 
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/ 12 يف وذلكتفخيخ وتفجير مبنى قائم مقامية قضاء راوة القيد اإلنشاء وسط قضاء )راوة(، مما أدى لدمير أجزاء كبيرة منه،  .97

 .للهجرة 3414 /الشو

 

 للهجرة 4141ذو القعدة 

 في ذلكوعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )النّعيمية/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .3

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 3

استهداف ضابط مجرم برتبة رائد في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في حي )الوحدة/ الفلوجة(، مما أدى إلصابته  .2

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 3 في وذلكبجروٍح وهالك أحد عناصر حمايته، 

مفرزة  ى عجلته من قبلاستهداف المرتّد )صباح طبلة( وهو عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة عل .1

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 3 في وذلكأمنية في ناحية )الكرمة(، مما أدى لتدميرها ويقّدر هللا نجاته، 

برّمانة يدوية على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصر وإصابة اثنين  الهجوم  .4

 .للهجرة 3414 /القعدةذي / 3 في وذلكآخرين  بجروح، 

هللا النّكاية  نسأل مباشرةوكانت اإلصابة  قصف مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )الزعاتنة/ زوبع( برشقة من قنابر الهاون .3

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 3 في وذلكوالتّسديد، 

ة والتّسديد، مباشرة نسأل هللا النّكايابة وكانت اإلص قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قضاء )راوة( برشقة من قنابر الهاون .6

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 3 في وذلك

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )محمود صالل( وهو ضابط مجرم في قّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية بالسالح الخفيف من  .7

 .للهجرة 3414 /القعدةذي / 1 في وذلكقبل مفرزة أمنية في حي )الّرسالة/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

على دورية للجيش الصفوي في منطقة )زوبع(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة اثنين  آخرين   ناسفةتفجير عبوة  .8

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 1 في وذلكبجروح، 

ى (، نكاالً له عل)الوايرة/ زوبعمنطقة في  المرتّد )ريكان الدفار( وهو عنصر مجرم في صحوات العارتفخيخ وتفجير منزل  .9

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 1 في وذلك، حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين

 (، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره منمدينة )الفلوجةالصفوية في  مجّمع سكني ألحد عمالء الحكومةتفخيخ وتفجير  .32

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 1 في وذلك، المرتدين

ومؤثّرة  دقيقةوكانت اإلصابة  قصف مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )العنّاز/ عامرية الفلوجة( برشقة من قنابر الهاون .33

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 1 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ة، أعقبها ومؤثّر دقيقةوكانت اإلصابة  نقصف مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )السكران/ حديثة( برشقة من قنابر الهاو .32

ذي / 1 في وذلكتفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك تسعة عناصر منهم وإصابة عدد كبير بجروح، 

 .للهجرة 3414 /القعدة

على دورية للجيش الصفوي في منطقة )السمسية/ راوة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة عدد  ناسفةتفجير عبوة  .31

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 4 في وذلكآخر بجروح، 

سديد، كاية والتّ نسأل هللا النّ (، منطقة )ألبو فّراج/ الّرماديفي  وكر خبيث لصحوات الرّدة والنّفاق أثناء تواجدهم فيهتفخيخ وتفجير  .34

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 3 في وذلك

موّجهة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في منطقة )ذراع دجلة/ الكرمة(، مما أدى إلصابة عنصرين   ناسفةتفجير عبوة  .33

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 3 في وذلكمنهم بجروح، 

شرة مباوكانت اإلصابة  روخين  موّجهين  نوع "كراد"الصفوي في منطقة )جزيرة الّرمادي( بصا ةالحامضي ةمركز شرطقصف  .36

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 3 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

وكانت اإلصابة  قصف وكر خبيث لصحوات الرّدة والنّفاق في منطقة )جزيرة الّرمادي( بصاروخين  موّجهين  نوع "كراد" .37

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 3 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

على دورية لما يسّمى بالفرقة الذهبية الصفوية المرتبطة بالطاغوت المالكي من قبل مفرزة قنص في حي )نّزال/ الهجوم  .38

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 6 في وذلكالفلوجة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة آخر بجروح بليغة، 
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مرتّد المجرم )حميد الجميلي( مسؤول شبكة تجّسس خبيثة ومسؤول مخاتير الفلوجة بالسالح الحي من قبل استهداف وتصفية ال .39

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 7 في وذلكمفرزة أمنية في حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

نهم ل/ الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصر منقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )نّزاطة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .22

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 7 في وذلكوإصابة ثالثة آخرين  بجروح بليغة، 

استهداف المرتّد المجرم )صباح كرحوت الحلبوسي( رئيس مجلس محافظة األنبار الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه  .23

 كوذلمن قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحالبسة/ الكرمة(، مما أدى لهالك أحد عناصر حمايته وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 7 في

 في ذلكوعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الخضير/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةة تفجير عبو .22

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 7

وكر خبيث لضابط مجرم في قّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية في منطقة )الملعب/ طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .21

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 7 في وذلكالنّكاية والتّسديد، الّرمادي(، نسأل هللا 

موّجهة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )جسر الرعود/ الكرمة(، مما أدى إلصابة عدد منهم  ناسفةتفجير عبوة  .24

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 8 في وذلكبجروح، 

على دورية للجيش الصفوي في منطقة )السمسية/ راوة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة عدد آخر  ناسفةتفجير عبوة  .23

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 8 في وذلكبجروح، 

على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الجرايشي/ الّرمادي(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  ناسفةتفجير عبوة  .26

 .للهجرة 3414 /القعدةذي / 9 في وذلك

قيادي مجرم فيما يسّمى بالحزب "اإلسالمي" وفي مليشيا  و( وهمحمود حسان العيساوي) المجرم استهداف وتصفية المرتدّ  .27

 كوذل، (، مما أدى لهالكهمدينة )الفلوجة"حماس العراق" المندمجة في صحوات العار؛ بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في 

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 9 في

استهداف وتصفية عنصر مجرم من عناصر مليشيا "سوات" الصفوية من قبل مفرزة قنص في مدينة )الفلوجة(، مما أدى  .28

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 9 في وذلكلهالكه، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )العماير/  .29

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 32 في وذلكالحمدانية(، مما أدى لهالكه، 

ى ير/ الحمدانية(، مما أداستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )العما .12

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 32 في وذلكلهالكه، 

نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )الكرمة(، مما أدى إلصابة عنصرين  طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .13

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 32 في وذلكمنهم بجروٍح بليغة، 

بعد –هاديين  مكّونةً من أربعة  انغماسيين  من فرسان  الدولة  اإلسالمية  ملتحفين  أحزمتهم النّاسفة ومزّودين  انطلقت  مفرزةُ استش .12

ببعض األسلحة الخفيفة؛ مستهدفين  وكراً خبيثاً من أوكار  الكفر  والحرابة  )المجّمع األمني في الفلوجة الذي  -التوّكل على هللا

ية ومقر مليشيا "سوات" اإلجرامية(، فيّسر  هللاُ تعالى ألسود  التوحيد  اقتحام  البناية واالشتباك  يضم مركز شرطة التحّدي الصفو

مع عناصرها، وبعد أن أثخنوا فيهم ونفدت  ذخيرتُهم انغمسوا في جموعهم وفّجروا أحزمت هم النّاسفة  على قطعانهم، مما أدى 

متفاوتة وتدمير أجزاء من المجّمع، فلله الحمُد على تسديده وتقبّل سبحانه  ( آخرين  بجروحٍ 37( من ُعتاتهم وإصابة )22لهالك )

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 33 في ذلككان واإلخوة  األربعة في جنّات  النّعيم، 

م، موّجهة على دورية راجلة لصحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )الكرمة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منه ناسفةتفجير عبوة  .11

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 33 في وذلك

استهداف المرتّد المجرم )ضياء عطية الجميلي( وهو عنصر مجرم في الداخلية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من  .14

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 33 في وذلكقبل مفرزة أمنية في منطقة )السجر/ الكرمة(، مما أدى إلصابته بجروح، 

على دورية مشتركة للشرطة الصفوية وصحوات النّفاق في منطقة )الشيحة(، مما أدى إلصابة ثالثة  تين  ناسفتفجير عبوتين   .13

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 33 في وذلكعناصر منهم بجروح، 

 في ذلكوية والتّسديد، على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الجرايشي/ الّرمادي(، نسأل هللا النّكا ناسفةتفجير عبوة  .16

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 32

 ذلكوعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحميرة/ الّرمادي(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .17

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 32 في
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ل/ حي )جبيمن قبل مفرزة أمنية في  الصفوية عنصر مجرم في الشرطة و( وهعمار حميد منفي) استهداف وتصفية المرتدّ  .18

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 32 في وذلك، (، مما أدى لهالكهالفلوجة
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قضاء )هيت(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة في على دورية للجيش الصفوي على الطريق السريع  ناسفةتفجير عبوة  .32

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 36 في وذلكعدد آخر بجروح، 

 /ذي القعدة/ 36 في وذلكسأل هللا النّكاية والتّسديد، على عجلة للشرطة الصفوية في حي )البكر/ الّرمادي(، ن ناسفةتفجير عبوة  .33

 .للهجرة 3414

ة والتّسديد، مباشرة نسأل هللا النّكايوكانت اإلصابة  قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قضاء )راوة( برشقة من قنابر الهاون .32

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 36 في وذلك

 (وراوة عانة) مدينتي قتحام( مقاتل ال222المكّونة من )؛ انطلقت  سرايا الدولة اإلسالمية أعلى هللا فيها كلمتهفي غزوٍة مباركٍة  .31

جميع  قطعو المدينتين تطويقوبعد  غرب والية )األنبار( األبيّة، لتطهير ها من رؤوس الكفر وثعالب النّفاق وأذناب الصفويين،

اتهم وسيطر والشرطة الجيش مقرات استهدافب الغزوة بدأتخفة بالعبوات والسيّارات المفخّ  إليهما المؤدية والجسور الطرق

 تصفيةبداخل المدينتين وخارجها، ثمَّ قامت  مفارُز االغتيال  هةالموجّ  والصواريخ الهاون بقنابر اإلسناد رجال قبل منالرئيسية 

ين في من فرسان الشهادة صوب أهم هدف، لينطلق  بعدها فارسان الكاتمة باألسلحة الرئيسية المدينتين مداخل في التفتيش نقاط

ر سيّارت ه المفّخخة وسطها ليحيلها ومن فيها من جند  المنطقة؛ فانغمس االستشهادي األول في مقر ونقطة تفتيش رئيسية وفجَّ

لذي ا الطاغوت أثراً بعد عين، وفي ذات الوقت يّسر هللاُ لالستشهادي الثاني الوصول للمجّمع األمني الحكومي في قضاء عانة

يضم )مديرية شرطة عانة ومكتب المعلومات ومقر مليشيا "سوات" ومكتب مكافحة اإلرهاب( وتفجير شاحنته المفّخخة عليه، 

مما أدى لتدمير أجزاء كبيرة منه وهالك وإصابة العشرات منهم، وفي هذه األثناء تحّركت  أسوُد المفارز العسكرية واقتحمت  

ن  قطفت  معظم نقاط التفتيش والمقّرات  الحكومية في المدينتين، بينما كان هدف صقور المفارز األمنية رؤوس المرتّدين، فمنهم م 

ن  اختبأ  كالنّعام، عندها وقعت المدينتان و ه ومنهم م   كامل إتمام وبعدالمجاهدين..  سيطرةتحت  الحكومية المباني جميعرأس 

ي دور ، ليأتوحفظه هللا رعاية تحفّها المدينتين من الدولة اإلسالمية سرايا انسحبت أهدافها وتحقيق الخطّة المرسومة بنجاح

زوة بهالك وقد انتهت حصيلة الغ مفارز العبوات التي تلقّت دوريات إمداد الجيش الصفوي بتفجير سلسلة عبوات ناسفة مؤثّرة..
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وإصابة العشرات من عتاة المرتّدين وتدمير العديد من مقّراتهم وعجالتهم، في الوقت  الذي نال أربعة  من المجاهدين  ما تمنّوه 

 العمل، ول  قب الغزوة في شارك مّمن إلخواننا هللا ونسأل وتسديده، توفيقه على هلل فالحمدمن شهادة كما نحسبهم وهللا حسيبهم، 

ار هم في والية األنبمطاياهذا ونقوُل ألذناب الصفويين  و.. عليه والقادر ذلك وليّ  إنّه عباده، به وعد الذي الثواب لهم يجزل وأن

ن م إنَّ بيننا وبينكم وقائع  ومالحم  تشيُب لهول ها مفارُق الولدان، فما رأيتموه من أحفاد  الصحابة  اليوم  واألمس  غيض  المحروسة: 

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 37 في ذلككان وفيض، وقابُل األيام  أشد  عليكم وأنكى بقّوة الجبّار المتكبّر، 

وهو مسؤول شبكة تجّسس خبيثة ومن المقّربين   (عدي حميد عطية، المعروف بعدي كودة)وتصفية المرتّد المجرم استهداف  .34
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 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 37 في وذلكمما أدى لتدميرها، (، ناحية )البغداديأمنية في 

نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية األولى(، مما أدى لهالك ستة طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .36
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 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 37 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 
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 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 23 في وذلكتدميرها ويقّدر هللا نجاته، مما أدى ل

(، مما بةقضاء )الّرطمن قبل مفرزة أمنية في فاق بتفجير عبوة الصقة على عجلته عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّ استهداف  .86

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 23 في وذلكإلصابته بجروح بليغة وبتر ساقيه، أدى 

م هنقطة تفتيش للشرطة الصفوية في مدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصرين  منطة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .87

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 26 في وذلكوإصابة آخر بجروح، 

ما أدى (، ممنطقة )الحي الصناعي/ الفلوجةمن قبل مفرزة أمنية في عنصر مجرم في جيش الّدّجال باألسلحة الكاتمة استهداف  .88

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 26 في وذلكإلصابته بجروح، 

ي حمن قبل مفرزة أمنية في المرتد )رباش العلواني( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي استهداف  .89

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 26 في وذلكإلصابته بجروح، (، مما أدى )جبيل/ الفلوجة

ي حقبل مفرزة أمنية في من وتصفية المرتد )أحمد منصور( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي استهداف  .92

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 27 في وذلكلهالكه، (، مما أدى )الشهداء/ الفلوجة

من قبل مفرزة أمنية في المرتد )سعد كامل الطناش( وهو عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بالسالح الحي استهداف  .93

 .للهجرة 3414 /القعدةذي / 27 في وذلكإلصابته بجروح، (، مما أدى مدينة )الفلوجة
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صابته إل(، مما أدى مدينة )الفلوجةمن قبل مفرزة أمنية في عنصر مجرم في شؤون الداخلية الصفوية بأسلحة كاتمة استهداف  .92

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 27 في وذلكبجروح، 

ة في باألسلحة الخفيفة والمتوّسطقامت مفرزة أمنية باقتحام منزل يعود لعناصر مجرمين  في الشرطة الصفوية وصحوات العار  .91

منطقة )ألبو هوى/ عامرية الفلوجة(، مما أدى لهالك المرتد )إسماعيل صبحي نّوار( وإصابة المرتد )فالح صبحي نّوار( 

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 27 فيبجروح وغنم سالحهم، وذلك 

ي فو ضابط مجرم برتبة رائد في الشرطة الصفوية وه وكر للمرتّد المجرم )طارق طركي الجميلي( على ناسفةعبوة تفجير  .94

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 27 في وذلكمما أدى لتدمير أجزاء من الوكر،  بعد اكتشافها،( ناحية )الكرمة

ن موهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته  (سعد سامي العيثاوي)وتصفية المرتد استهداف  .93

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 27 في وذلكلهالكه، (، مما أدى منطقة )جزيرة الّرماديقبل مفرزة أمنية في 

ن قبل موهو ضابط مجرم برتبة رائد في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته  (سالم الفهداوي)المرتد استهداف  .96

 /ذي القعدة/ 27 في وذلكإلصابته بجروٍح بليغة وبتر ساقيه، مما أدى  (،منطقة )الحامضية/ جزيرة الّرماديمفرزة أمنية في 

 .للهجرة 3414

وكر خبيث لعنصر مجرم في الجيش الصفوي في منطقة )السعدان/ زوبع(، مما أدى إلحراقه طة على الهجوم باألسلحة المتوسّ  .97

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 27 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ر هللاُ للبطل  فيسّ ، انطلق فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته  المفّخخة مستهدفاً مقّراً للجيش  الصفوي في شارع )السكاّلت/ هيت( .98

 اقتحام  المقر  وتفجير  سيّارت ه المفّخخة  وسط ه، مما أدى لهالك ثمانية عناصر منهم بينهم ضابط وتدمير المقر بالكامل، فالحمُد هلل

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 28 في وذلكهللاُ أخانا البطل في عداد الشهداء،  تقبّل  يده وعلى تسد

 له على (، نكاالً ناحية )الكرمةفي  المرتّد )علي الفوزة( وهو ضابط مجرم برتبة مقّدم في صحوات العارتفخيخ وتفجير منزل  .99

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 28 في وذلك، حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين

، مما أدى (حي )الشهداء/ الفلوجةمن قبل مفرزة أمنية في وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمة استهداف  .322

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 28 في وذلكلهالكه، 

، مما أدى ()نزال/ الفلوجة حيمن قبل مفرزة أمنية في وتصفية قيادي مجرم في صحوات الرّدة والنّفاق بأسلحة كاتمة استهداف  .323

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 28 في وذلكلهالكه، 

(، / الفلوجةحي )الضبّاطمن قبل مفرزة أمنية في بتفجير عبوة الصقة على عجلته  ضابط مجرم في الداخلية الصفويةاستهداف  .322

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 28 في وذلكمما أدى لتدميرها نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

دورية للجيش الصفوي في منطقة )الذيبان/ زوبع(، مما أدى إلصابة عدد منهم طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .321

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 28 في وذلكبجروح، 

 وذلك، همدورية للجيش الصفوي في منطقة )رفوش/ زوبع(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منعلى  تفجير سلسلة عبوات ناسفة .324

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 29 في

، مما (مدينة )الفلوجةمن قبل مفرزة أمنية في ( مسؤول صحوة النّعيمية بالسالح الحي عبد الحميد الجميليالمرتد )استهداف  .323

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 29 في وذلكإلصابته بجروح بليغة جداً، أدى 

دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية في منطقة )الشهاب/ عامرية الفلوجة(، طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .326

 كوذلمما أدى لهالك خمسة عناصر منهم بينهم ضابط الدورية برتبة مالزم أّول وإصابة ثالثة آخرين  بجروح وغنم سالحهم، 

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 29 في

الصفوي على الطريق السريع في منطقة )الشيحة(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان على عجلة "همر" للجيش  ناسفةتفجير عبوة  .327

 .للهجرة 3414 /ذي القعدة/ 29 في وذلكالحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك خمسة عناصر منهم، 

 

 للهجرة 4141ذو الحجة 

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية "سيطرة جسر الحديد" في مدينة )الفلوجة(، أعقبها طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .3

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

حي )الشهداء/ الفلوجة(، مما أدى إلصابته  استهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في .2

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكبجروٍح بليغة، 
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استهداف وتصفية عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية أسرته في مدينة )الفلوجة(، ونفّذت حكم   .1

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلكهللا  فيه ذبحاً بعد اعترافه بجرائمه، 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )أبو سديرة/ الصقالوية(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .4

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلك

على عجلة للشرطة الصفوية على الطريق )المحوري/ حديثة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  ناسفةتفجير عبوة  .3

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 2 في وذلك

أحد مجرمي قطّاع الطرق الذين يروعون المسلمين ويبتّزون  أموالهم باسم  (فالح مجيد حميد األسلميالمدعو )استهداف وتصفية  .6

(، مما أدى لهالكه ليكون  عبرةً لكل  من يتاجُر بسمعة المنطقة )الغربيةمن قبل مفرزة أمنية في  في كمين"الدولة اإلسالمية"؛ 

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 1 في وذلك ،المجاهدين وينهب أموال المسلمين

( وهو ضابط مجرم برتبة عقيد في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته نازك المعضادي) هداف المرتداست .7

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 1 في وذلكمن قبل مفرزة أمنية في مدينة )الّرمادي(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

استهداف المرتّد المجرم )محمد العطية الجميلي( القيادي في صحوات العار بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية  .8

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 4 في وذلكفي مدينة )الصقالوية(، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة، 

(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من مدينة )الصقالوية في قيادي مجرم في صحوات العارتفخيخ وتفجير منزل  .9

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 4 في وذلك، المرتدين

(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في مدينة )عانةتفخيخ وتفجير منزل  .32

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 4 في وذلك، المرتدين

 ذي/ 4 في وذلكعلى عجلة للجيش الصفوي في حي )األمين/ هيت(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .33

  .للهجرة 3414/ الحجة

في قضاء هيت من قبل مفرزة أمنية  استهداف وتصفية المرتّد المجر )مهند سليم( نائب مدير جهاز مكافحة اإلرهاب الصفوي .32

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 4 في وذلكفي مدينة )هيت(، مما أدى لهالكه، 

، مما أدى (في مدينة )راوةمن قبل مفرزة أمنية  عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلتهاستهداف  .31

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكإلعطابها، 

(، اء )الّرطبةفي قضمن قبل مفرزة أمنية  عنصر مجرم في مليشيا "سوات" الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلتهاف استهد .34

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكإلصابته بجروح بليغة وبتر أطرافه، مما أدى 

بل مفرزة أمنية من ق لى دوريتهوتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير ثالث عبوات ناسفة عاستهداف  .33

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكلهالكه وهالك اثنين من عناصر حمايته، (، مما أدى في قضاء )الّرطبة

باشرة نسأل موكانت اإلصابة نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة القادسية" في مدينة )راوة( برشقة من قنابر الهاون قصف  .36

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

وكر المرتّد المجرم )حميد فرحان الهايس( رئيس ما يسمى "مجلس إنقاذ األنبار" وأحد أركان المشروع الصفوي؛ برشقة قصف  .37

/ الحجة ذي/ 3 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، مباشرة نسأل وكانت اإلصابة من قنابر الهاون في منطقة )ألبو ذياب/ الّرمادي( 

   .للهجرة 3414

 ماعلى حرابته ام(، نكاالً لهمنزلين  لعنصرين  مجرمين  من عناصر الشرطة الصفوية في قرية )ألبو حيات/ حديثةتفخيخ وتفجير  .38

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلك، من المرتدين ماعبرةً لغيره اوليكون

 نكاالً له على حرابته وليكونمما أدى لتدميره (، قيادي في الحزب "اإلسالمي" العميل في مدينة )راوةر منزل تفخيخ وتفجي .39

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلك، عبرةً لغيره من المرتدين

على  نكاالً له(، في ناحية )الكرمة المرتّد المجرم )صبّار علي الشيحاوي( القيادي في صحوات العارتفخيخ وتفجير منزل  .22

، وعند مجيء قّوات اإلمداد من الجيش الصفوي لمكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 3 في وذلكعبوة ناسفة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

االً له على (، نكفي مدينة )الفلوجة خباري مجرم للجيش الصفويالمرتّد )جاسم الجميلي( وهو مصدر استتفخيخ وتفجير منزل  .23

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلك، حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين

االً له على نكمما أدى لتدميره (، عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي في ناحية )الرمانة/ القائمتفخيخ وتفجير منزل  .22

، وعند مجيء دوريات اإلمداد تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة نسأل هللا النّكاية عبرةً لغيره من المرتدين حرابته وليكون

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكوالتّسديد، 
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وكر المرتّد المجرم )منير صبار العبيدي( مدير شرطة ألبو عبيد الصفوية في منطقة )ألبو عبيد/ جزيرة الّرمادي( برشقة قصف  .21

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، وكانت اإلصابة من قنابر الهاون 

مباشرة  وكانت اإلصابةلبو عبيد/ جزيرة الّرمادي( برشقة من قنابر الهاون مركز شرطة ألبو عبيد الصفوية في منطقة )أقصف  .24

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية األولى(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من  ناسفةتفجير عبوة  .23

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكفيها، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )الشهداء/  .26

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكأبو غريب(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في حي )نّزال/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه وغنم  .27

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكسالحه، 

/ لوهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في حي )نزا (الجميلي استهداف المرتّد )رباح .28

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 6 في وذلكالفلوجة(، مما أدى إلصابته بجروٍح، 

انتقاماً لخيرة  أهل األرض  بعد  األنبياء )صحابة  رسول  هللا  رضواُن هللا عليهم(؛ وردعاً لجرذان الروافض الصفويين  عن سب   .29

استُنفرت  سرايا الدولة اإلسالمية في والية األنبار األبية لغزوٍة الصحابة الكرام وزجراً لحميرهم وأذنابهم من مرتّدي السنّة؛ 

كبيرة أُطلق  عليها )غزوة ثأر الصحابة( استهدفت  في ذات الوقت أهم مفاصل الجيش والشرطة الصفوية في المنطقة، وهذه 

 تفاصيلها:

السريع  على الطريق االتحادية الصفوية للشرطة ثكنةً المفّخخة  بشاحنته )ربعي المهاجر( فارس من فرسان الشهادة اقتحام -

 (23ما يقارب )بالكامل وهالك  ا، مما أدى لتدميرهاالمفّخخة وسطه شاحنته(، وتفجير / الّرمادي362كيلو في منطقة )

 .منهم

ق طريعلى ال للشرطة االتحادية الصفوية ثكنةً المفّخخة  بسيّارته )أبو قسورة المهاجر( فارس من فرسان الشهادة اقتحام -

 وإبادة من فيها.بالكامل  ا، مما أدى لتدميرها(، وتفجير سيّارته المفّخخة وسطه/ الّرمادي72كيلو في منطقة )السريع 

عناصر  منرافضي هللاُ من أسر عنصر  همونصب نقاط تفتيش، فمّكن المفارز األمنية على الخط السريع الدولي سيطرة -

 لمفارز بتوزيع الهدايا على أهل السنّة من الماّرة.وقيام ا ..وتنفيذ حكم هللا فيه الجيش الصفوي

نقطة تفتيش للجيش الصفوي غرب قضاء )الّرطبة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد على  بمختلف أنواع األسلحةالهجوم  -

 منهم. 

ن هم مغرب قضاء )الّرطبة(، مما أدى لفرار مقر سرية للشرطة االتحادية الصفويةعلى  بمختلف أنواع األسلحةالهجوم  -

 المقر.  

في منطقة )الدراعمة/ الّرطبة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  دورية للشرطة الصفويةعلى  بمختلف أنواع األسلحةالهجوم  -

 منهم. 

على الخط السريع الدولي، مما أدى إلحراق عجلتين   دوريتين  للشرطة الصفويةعلى الخفيفة والمتوّسطة  باألسلحةالهجوم  -

 وهالك وإصابة العديد منهم. 

مال ونقطة التفتيش التي بجنبها "سيطرة النّاظر" ش مقر سرية للشرطة االتحادية الصفويةعلى المتوّسطة  باألسلحةالهجوم  -

 قضاء )الّرطبة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم. 

ي س ريتين للشرقصف  - باشرة موكانت اإلصابة طة االتحادية الصفوية في قضاء )الّرطبة( برشقات من قنابر الهاون مقرَّ

 نسأل هللا النّكاية والتّسديد.  

برشقات من صواريخ "كراد"  (/ الّرمادي13وكيلو  362كيلو )قصف قاعدتي الجيش الصفوي العسكريتين  في منطقتي  -

 النّكاية والتّسديد.  مباشرة نسأل هللا وكانت اإلصابة الموّجهة، 

 غنم كمية جيدة من السالح والعتاد والتجهيزات.  -

فلله الحمُد من قبُل ومن بعد، ونشكره سبحانه على نصره وإعزازه لجنده الموّحدين، وخذالنه وهزيمته ألعدائه المرتّدين،     

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي /7 فيوتقبّل هللاُ شهداءنا وأجزل الثواب لمن شارك في ثأر الصحابة، وكان ذلك 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الخضير/ زوبع(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  ناسفةعبوة  تفجير .12

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 7 في وذلك
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استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )ذراع  .13

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 7 في وذلكدجلة(، مما أدى لهالكه، 

منهم،  ة خمسة عناصربالّرّمان اليدوي على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية وسط مدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابالهجوم  .12

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 7 في وذلك

موّجهة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق القديم قرب حي )الشهداء/ أبو غريب(، مما أدى  ناسفةتفجير عبوة  .11

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلكإلعطابها وإصابة ثالثة عناصر منهم بجروٍح بليغة، 

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )صبيحات/ الكرمة(، مما أدى إلصابة طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .14

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلكعنصر منهم بجروح، 

دى دقيقة مما أ وكانت اإلصابةمقر الشرطة االتحادية الصفوية في قرية )الدراعمة/ الّرطبة( برشقة من قنابر الهاون قصف  .13

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلكلهالك وإصابة عدد منهم نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

/ 8 في كوذلعلى عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الّرفاعي/ حديثة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .16

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي

/ 8 في وذلكفي مدينة )كبيسة(، مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها األربعة،  على عجلة للجيش الصفوي ناسفةتفجير عبوة  .17

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي

( نائب رئيس المجلس البلدي لناحية النّصر والسالح بالسالح الحي من قبل جياد عبود المرعاوي) استهداف وتصفية المرتد .18

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلكمفرزة أمنية في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لهالكه، 

اإلصابة  وكانتبرشقة من الصواريخ الموّجهة،  (/ الّرمادي362كيلو )قصف قاعدة الجيش الصفوي العسكرية في منطقة  .19

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 8 في وذلك مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،

بعد متابعة ورصد؛ قامت مفرزة أمنية بتفكيك وتصفية شبكة تجسس خبيثة بعد اقتحام وكرهم في منطقة )الخمسة كيلو/ الّرمادي(  .42

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 9 في وذلكوأسر عناصرها وتنفيذ حكم هللا فيهم بعد التحقيق معهم واعترافهم بجرائمهم وخيانتهم، 

خباريين  مجرمين  للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية أسرتهما في منطقة )الخمسة كيلو/ استهداف وتصفية مصدرين  است .43

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 9 في وذلكالّرمادي( ونفّذت حكم هللا فيهما، 

لى (، نكاالً له عفي مدينة )الّرمادي مكتب مختار حي التأميم وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفويتفخيخ وتفجير  .42

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 9 في وذلك، رابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدينح

 ذي/ 9 يف وذلكعلى للجيش الصفوي في منطقة )السجر/ الكرمة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  تين  ناسفتفجير عبوتين   .41

   .للهجرة 3414/ الحجة

استهداف وتصفية مختار حي الجوالن وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في  .44

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 9 في وذلكحي )الجوالن/ الفلوجة(، مما أدى لهالكه، 

في ناحية  من قبل مفرزة أمنية لتهضابط مجرم برتبة عقيد في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجاستهداف  .43

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلكإلصابته بجروح بليغة، (، مما أدى )بروانة/ حديثة

على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )إبراهيم بن علي/ الكرمة(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم  ناسفةتفجير عبوة  .46

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلكبجروح، 

ة مما أدى دقيقوكانت اإلصابة أوكار خبيثة لصحوات الرّدة والنّفاق في ناحية )بروانة/ حديثة( برشقة من قنابر الهاون قصف  .47

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلكإلحراق عجلتين  لهم نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

رابته نكاالً له على حمما أدى لتدميره بالكامل (، ناحية )بروانة/ حديثة أحد عمالء الحكومة الصفوية فيتفخيخ وتفجير منزل  .48

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك، وليكون عبرةً لغيره من المرتدين

في بل مفرزة أمنية من ق وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في الجيش الصفوي بتفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتهاستهداف  .49

/ الحجة ذي/ 33 في وذلكلهالكه وهالك ثمانية من عناصر حمايته وتدمير عجلتين  لهم، (، مما أدى نة/ حديثةناحية )بروا

 .للهجرة 3414

احية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في ن استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي .32

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكين من عناصر حمايته، )البغدادي(، مما أدى لهالكه وهالك اثن

(، مما في ناحية )بروانة/ حديثةمن قبل مفرزة أمنية  مدير شرطة بروانة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريتهاستهداف  .33

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكإلصابته وأربعة من عناصر حمايته بجروح، أدى 
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 له على نكاالً مما أدى لتدميره بالكامل (، ضابط مجرم برتبة مقّدم في الجيش الصفوي في مدينة )راوةتفخيخ وتفجير منزل  .32

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلك، حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين

 لحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية فيبأس استهداف وتصفية مختار شارع عشرين وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي .31

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكشارع )عشرين/ الّرمادي(، مما أدى لهالكه، 

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية وسط مدينة )الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .34

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 يف وذلكوإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

استهداف وتصفية المرتد )صّدام عبد الكريم المرعاوي( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في شؤون الداخلية الصفوية بأسلحة  .33

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلككاتمة من قبل مفرزة أمنية في شارع )عشرين/ الّرمادي(، مما أدى لهالكه، 

استهداف المرتد )طارق صبّار( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .36

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك)الكرمة(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

كاالً له على (، نسجارية/ الّرماديمنزل ضابط مجرم برتبة نقيب في مليشيا "سوات" الصفوية في منطقة )التفخيخ وتفجير  .37

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك، حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين

وكر المرتّد المجرم )حميد فرحان الهايس( رئيس ما يسمى "مجلس إنقاذ األنبار" وأحد أركان المشروع الصفوي؛ برشقة قصف  .38

/ الحجة ذي/ 32 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، وكانت اإلصابة ّرمادي( من قنابر الهاون في منطقة )ألبو ذياب/ ال

   .للهجرة 3414

ه على نكاالً لمما أدى لتدمير أجزاء كبيرة منه (، المرتّد )باسم داود( وهو ضابط تحقيق مجرم في قضاء )عانةتفخيخ وتفجير  .39

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 32 في وذلك، حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين

ن قبل م بأسلحة كاتمةساحر مرتد آذى المسلمين وسعى في حربهم المرتد )كدر علي حسين اآللوسي( وهو استهداف وتصفية  .62

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 31 في وذلك، (، مما أدى لهالكهفي مدينة )هيتمفرزة أمنية 

ش الصفوي في منطقة )الثيلة/ الّرمادي(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم نقطة تفتيش للجيعلى الخفيفة الهجوم باألسلحة  .63

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 31 في وذلكوإصابة أربعة آخرين  بجروح، 

على عجلتين  تقالن عناصر في الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجرايشي/ الّرمادي(، مما أدى  تين  ناسفتفجير عبوتين   .62

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 31 في وذلكابة عدد منهم، لهالك وإص

( مدير شرطة الطاش الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة جربوع محمد) العقيد استهداف المرتّد المجرم .61

 3414/ الحجة ذي/ 31 في وذلكأمنية في منطقة )الطاش/ الّرمادي(، مما أدى لتدميرها بالكامل ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

   .للهجرة

األسلحة ( بالهجوم عليهم بمنطقة )ألبو خليفة/ الكرمةالتصّدي لدورية للجيش الصفوي جاءت العتقال المسلمين والمسلمات في  .64

/ الحجة ذي/ 31 في وذلكلهالك أربعة عناصر منهم بينهم ضابط الدورية وإعطاب عجلة "همر"، المتوّسطة، مما أدى الخفيفة و

   .للهجرة 3414

"ضغط" على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الهور/ عامرية الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصرين   ناسفةتفجير عبوة  .63

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 31 في وذلكمنهم، 

بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )البغدادي(، مما أدى  استهداف أحد عمالء الحكومة الصفوية .66

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 34 في وذلكإلصابته بجروح بليغة، 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )السجر/ الكرمة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  ناسفةتفجير عبوة  .67

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 34 في وذلك

 انغماسيين  مستهدفين  حصناً من حصون الرّدةخمسة  في غزوٍة مباركٍة يسَّر هللاُ تعالى أسباب ها؛ انطلقت  مفرزةُ استشهاديين  من  .68

(، والمجلس المحلي الصفوي لقضاء راوة قضاء راوة، الذي يضم مديرية شرطة راوةوالحرابة )المجّمع األمني وسط مدينة 

قتحام بناية المجّمع من ا -الذين  تزّودوا بعد اإليمان  باهلل والتوّكل  عليه ببعض  األسلحة  الخفيفة-مّكن هللاُ تعالى لألسود  الفدائيين  ف

نة واالشتباك مع عناصره، مما أدى لهالك وإصابة عدد  وبعد أن أثخنوا فيهم فّجروا أحزمتهم النّاسفة وسط جموعهم، المحصَّ

، فلله الحمُد على توفيقه وتسديده ونسأله جلَّ في عاله أن يتقبّل الثلة  المجاهدة وتدمير وإحراق أجزاء كبيرة من المجّمعكبير منهم 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في ذلككان و ،في كوكبة  الشهداء

على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )السد/ عامرية الفلوجة(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان  ناسفةتفجير عبوة  .69

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكالحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 
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رطة الصفوية في شارع )السد/ الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصرين  نقطة تفتيش للشطة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .72

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكمنهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

موّجهة على عجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع قرب حي )الشهداء/ أبو غريب(، نسأل هللا النّكاية  ناسفةتفجير عبوة  .73

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكوالتّسديد، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال ومدير شبكة دعارة لعناصر الجيش الصفوي بالسالح الحي من قبل مفرزة  .72

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكأمنية في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لهالكه، 

استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .71

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلك)زنكورة/ الّرمادي(، مما أدى لتدميرها بالكامل ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

 من أسر ، فمّكن هللاُ المجاهدين  في منطقة )ألبو بالي/ جزيرة الّرمادي( المرتدين تفتيش الصطياد طةنصب نققامت مفرزة أمنية ب .74

وعند  ،وتنفيذ حكم هللا فيهما من عناصر الجيش الصفوي هما )وسام خلف البيالوي وحميد زيدان البيالوي(عنصرين  مجرمين  

اسفة، مما أدى إلعطاب عجلة لهم وإصابة أربعة مجيء دورية الشرطة الصفوية لمكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ن

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 33 في وذلكعناصر منهم بجروح، 

 ( األبيّة، لتطهير ها منالفلوجةفي غزوٍة مباركٍة يّسر هللاُ لها أسباب  النّصر؛ انطلقت  سرايا الدولة اإلسالمية صوب  مدينة ) .73

وم على الهجبقصف مديرية شرطة الفلوجة بقذائق الهاون وويين، فبدأت  المعركةُ رؤوس الكفر وثعالب النّفاق وأذناب الصف

ه ب  ذلك  ، أعقوتسقيطهاالمدينة بمختلف أنواع األسلحة، فيّسر هللاُ للمجاهدين  تصفية  من فيها  داخل وخارج نقاط التفتيش توج 

ُد مع جرذان فاشتبك األسو ،الفلوجةقضاء ثالثة فرسان انغماسيين بأحزمتهم النّاسفة وسالحهم الخفيف واقتحموا مديرية شرطة 

وبعد ساعات من االشتباكات التي تكبّد خاللها الصفويون خسائر  جسيمة نفّذ  األبطاُل بأحزمتهم النّاسفة ، الشرطة واثخنوا فيهم

ن  وتقبّل  هللا فلله الحمُد على توفيقه ونصره منهم، عدد كبيروقد أسفرت  الغزوة عن هالك وإصابة تّدين، على تجّمعات المر  م 

ن  شارك  في الغزوة  .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في ذلككان و، وأجزل لهم الثواب كل م 

 ،حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين (، نكاالً له علىفي مدينة )هيت أحد عمالء الحكومة الصفويةتفخيخ وتفجير منزل  .76

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 37 في وذلك

استهداف وتصفية المرتد )عمر عفتان الذيابي( وهو عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة  .77

 ناسفةتفجير عبوة   .للهجرة 3414/ الحجة يذ/ 37 في وذلكأمنية في منطقة )ألبو ذياب/ جزيرة الّرمادي(، مما أدى لهالكه، 

/ 37 في وذلكعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطاش/ الّرمادي(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح، 

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي

 ذلكوك ثالثة عناصر منهم، على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الطاش/ الّرمادي(، مما أدى لهال ناسفةتفجير عبوة  .78

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 37 في

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .79

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 37 في وذلك)خرنابات/ أبو غريب(، مما أدى لهالكه، 

ون الرّدة حصناً من حص مستهدفين   انغماسيين  في غزوٍة مباركٍة يسَّر هللاُ تعالى أسباب ها؛ انطلقت  مفرزةُ استشهاديين  من ثالثة   .82

الى تع(، فمّكن هللاُ المجّمع األمني وسط مدينة الفلوجة، الذي يضم مديرية شرطة الفلوجة ومكتب مكافحة اإلرهابوالحرابة )

نة ّمع المجاقتحام بناية  من -الذين  تزّودوا بعد اإليمان  باهلل والتوّكل  عليه ببعض  األسلحة  الخفيفة- لألسود  الفدائيين   المحصَّ

ومن بين الهلكى الّرائد  عنصراً منهم( 23وقد انتهت  حصيلةُ الغزوة  عن هالك )واالشتباك مع عناصره قرابة الست  ساعات، 

ُد ، فلله الحمقبل أن ينال  اإلخوةُ الثالثةُ ما تمنّوه منهم بجروحٍ  عدد آخروإصابة  شهداني()نيسان الجميلي( والمقدم )جمال الم

 3414/ الحجة ذي/ 38 في ذلككان و، في كوكبة  الشهداء الثلة  المجاهدة على توفيقه وتسديده ونسأله جلَّ في عاله أن يتقبّل

 .للهجرة

لنّكاية مباشرة نسأل هللا اوكانت اإلصابة لوجة( برشقة من قنابر الهاون مديرية شرطة الفلوجة الصفوية في مدينة )الفقصف  .83

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 38 في وذلكوالتّسديد، 

( بعد اكتشافها، مما أدى خرنابات/ أبو غريبفي منطقة )جيش الّدّجال تفجير عبوة الصقة على عجلة عنصر مجرم في  .82

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلك ،لتدميرها

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )السجارية/ الّرمادي(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر على الخفيفة الهجوم باألسلحة  .81

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكمنهم، 

قبل مفرزة  يفة مناستهداف وتصفية المرتد )مشتاق الحالق( وهو عنصر مجرم في استخبارات الشرطة الصفوية باألسلحة الخف .84

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكأمنية في منطقة )الملعب/ الّرمادي(، مما أدى لهالكه، 
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استهداف المرتّد المجرم )حامد الخرمة( القيادي في صحوات العار بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في  .83

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكنجاته،  منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، ويقّدر هللا

لحي بالسالح ا استهداف وتصفية المرتد )خلف النواف( مختار منطقة الحصوة وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي .86

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكمن قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحصوة/ أبو غريب(، مما أدى لهالكه، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المنسية/  .87

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 39 في وذلكأبو غريب(، مما أدى لتدميرها وهالكه، 

/ 39 يف وذلكتدميرها وهالك من فيها، على طريق )السمسية/ راوة(، مما أدى ل على عجلة للجيش الصفوي ناسفةتفجير عبوة  .88

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي

صابته إل(، مما أدى في مدينة )هيتمن قبل مفرزة أمنية  عنصر مجرم في استخبارات الشرطة الصفوية بأسلحة كاتمةاستهداف  .89

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكبجروح بليغة، 

 في وذلكموّجهة على عجلة للجيش الصفوي في مدينة )الصقالوية(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .92

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22

نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في حي )جبيل/ الفلوجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .93

   .للهجرة 3414/ حجةال ذي/ 23 في وذلكمنهم، 

على دورية الستخبارات الجيش الصفوي في منطقة )الجرايشي/ الّرمادي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  ناسفةتفجير عبوة  .92

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلكمنهم، 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )حميد شعبان/ الشيحة(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  ناسفةتفجير عبوة  .91

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلك

ة نسأل هللا مباشروكانت اإلصابة مقر سرية لواء المثنى للجيش الصفوي في منطقة )الحمدانية( برشقة من قنابر الهاون قصف  .94

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلكيد، النّكاية والتّسد

أل هللا مباشرة نسوكانت اإلصابة مقر سرية لواء المثنى للجيش الصفوي في منطقة )زوبع( برشقة من قنابر الهاون قصف  .93

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

الصفوي في منطقة )الحمدانية األولى(، مما أدى لهالك عنصر منهم دورية للجيش طة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .96

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 22 في وذلكوإصابة آخر بجروح، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )علي خلف الكرطاني( قائد صحوة الكرطان بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة  .97

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 21 في وذلكأمنية في منطقة )الكرطان/ جزيرة الّرمادي(، مما أدى لهالكه، 

رطة الصفوية في شارع )أربعين/ الفلوجة(، مما أدى لهالك عنصر نقطة تفتيش للشطة على المتوسّ الخفيفة والهجوم باألسلحة  .98

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 21 في وذلكمنهم وإصابة آخر بجروح، 

بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي .99

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 21 في وذلكهالكه، )دور السّجانة/ أبو غريب(، مما أدى ل

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  من عناصر جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عجلتهما من قبل مفرزة أمنية  .322

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 21 في وذلكفي منطقة )حميد شعبان/ الشيحة(، مما أدى لهالكهما، 

تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )البيطرة/ أبو غريب(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .323

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 21 في وذلك

على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )الطاش/ الّرمادي(، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  ناسفةتفجير عبوة  .322

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 21 في وذلك

على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )ألبو فّراج/ الّرمادي(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  ناسفةتفجير عبوة  .321

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 21 في وذلكبجروح، 

ما أدى ن قبل مفرزة أمنية في منطقة )الشيحة(، ماستهداف تجّمع لعناصر في جيش الّدّجال الصفوي بتفجير عبوتين  ناسفتين  م .324

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 24 في وذلكإلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح، 

تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في منطقة )حميد شعبان/ الشيحة(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  .323

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلك

 في لكوذسامّراء(، مما أدى لتدميره،  -تفخيخ وتفجير محطّة وزن )قبّان( للكشف عن السيّارات المفّخخة في مفرق )ذراع دجلة .326

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23
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 استهداف مدير شرطة أبو طيبان بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )أبو طيبان/ الّرمادي(، ويقّدر هللا .327

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في وذلكنجاته، 

 ذلكوثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الجفة/ عامرية الفلوجة(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، على  بمختلف أنواع األسلحةالهجوم  .328

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في

، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة آخر بجروح، على عجلة للشرطة الصفوية في مدينة )الفلوجة( تفجير عبوة الصقة .329

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 26 في وذلك

استهداف وكر خبيث لجيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )أبو غريب(، مما أدى إلصابة خمسة  .332

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 26 في وذلكعناصر منهم بجروح، 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )رفوش/ زوبع(، مما أدى إلعطابها وإصابة عنصرين  منهم  ناسفةتفجير عبوة  .333

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 28 في وذلكبجروح، 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )اللهيب/ الكرمة(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  ناسفةتفجير عبوة  .332

  .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 29 في وذلك

وتصفية المرتد )محمد حميد سيد ناصر( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على دّراجته استهداف  .331

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 29 في وذلكلهالكه، (، مما أدى وسط مدينة )هيتأمنية  من قبل مفرزة النّارية

لحة ( بالهجوم عليهم باألسفي ناحية )الكرمةجاءت العتقال المسلمين والمسلمات  لمليشيا "سوات" الصفويةالتصّدي لدورية  .334

   .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 29 في وذلكلهالك عنصرين  منهم، المتوّسطة، مما أدى الخفيفة و

 هو: 4141لعام  األنبار المجموع الكلي للعمليات العسكرية الجهادية لوالية

 عملية 4681 

 هي: 4141لعام  األنبارلوالية العسكرية الجهادية إحصائيّة العمليات تفاصيل 
 

 عدد العمليات العسكري الجهادي نوع العمل ت
 11 سيارات مفخخة بالعمليات االستشهادية  1
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 4 الدّراجات المفّخخة المركونة 4
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 8 يننصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدّ و انتشار واستعراض سرايا المجاهدين  11
 4 القـنص 11
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 والية صالح الدين وشمال بغداد

 للهجرة: 4141محّرم 

الصجري( العضو في البرلمان الشركي في منطقة )الصينية/ بيجي(، نكاالً له على  تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )علي .3

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، وذلك في 

استهداف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية وسط قضاء  .2

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3(، مما أدى لهالكه على الفور وإحراق عجلته بالكامل، وذلك في )سامّراء

استهداف حافالت  الزّوار اإليرانيين  الصفويين  المتوّجهين  لزيارة وثن ي هم المزعومين  في سامّراء وعصابات  الشركات األمنية  .1

ة بالقرب من سيطرة محطّة بلد في قضاء )بلد(، مما أدى لهالك المكلّفة بحمايتهم بتفجير سيّارة مفّخخة وخمس عبوات ناسف

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 2( منهم بجروٍح متفاوتة وإحراق حافلتين  بالكامل، وذلك في 43( وإصابة )32)

لتأّكد من اتفجير عبوة ناسفة على صهريج لنقل الوقود لقيادة عمليات سامّراء الصفوية في منطقة )الحّجاج/ بيجي(، ولم يتسنَّ  .4

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 2حجم الخسائر، وذلك في 

ذلك ولتدميرها وهالك وإصابة كل من كان فيها، أدى  مماي في منطقة )التاجي(، الصفو جيشلعلى عجلة ل ةناسف ةتفجير عبو .3

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 1في 

الهجوم بالرّمان اليدوي على نقطة تفتيش لشرطة حماية المنشئات الحكومية الصفوية في منطقة )الطارمية(، مما أدى إلحراق  .6

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 4وذلك في النقطة وهالك وإصابة من فيها، 

 كامل وهالك كل من كان فيها،لتدميرها بالأدى  مماي في منطقة )التاجي(، الصفو جيشلعلى عجلة "همر" ل ةناسف ةتفجير عبو .7

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 4وذلك في 

لتدميرها بالكامل وهالك كل من أدى  مماي في منطقة )المكارم/ الطارمية(، الصفو جيشلعلى عجلة "همر" ل ةناسف ةتفجير عبو .8

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 4وذلك في كان فيها، 

كريت( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية قصف قاعدة "سبايكر" الجوية الصفوية في مدينة )ت .9

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 4والتسديد، وذلك في 

في كميٍن يّسر هللاُ أسباب ه؛ تمَّ تفخيخ وتفجير وثن يُعبد من دون هللا وسط مدينة )تكريت( الستدراج المرتّدين، بعد ركن سيّارة  .32

ناسفة في الطرق المؤّدية لمكان الحادث، وعند مجيء دوريّات الجيش والشرطة الصفوية لمكان مفّخخة وزرع أربع عبّوات 

الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير العبّوات األربعة بشكل متزامن، أعقبها تفجير السيّارة المفّخخة على دوريّة لمجرمي ما يسّمى 

ما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، فلله الحمُد على توفيقه بقوات مكافحة اإلرهاب "سوات" التي هرعت لنجدة المرتدين، م

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3لعباده ومكره بأعدائه، وذلك في 

ت ه  .33 استهداف وتصفية المرتّد )أحمد صبّار منفي( وهو عضو مجرم في قائمة التحالف الوطني الصفوي من قبل مفرزة أمنية أسر 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 6م  هللا  فيه وغنمت عجلته، وذلك في في منطقة )الصينية/ بيجي( ونفّذت حك

قصف مقر الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الفتحة/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  .32

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 6النكاية والتسديد، وذلك في 

/ 6الصفوية في قضاء )بيجي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، وذلك في تفجير عبوة ناسفة على دوريّة للشرطة  .31

 للهجرة. 3414محّرم/ 

لتدميرها بالكامل وهالك كل من كان أدى  مماي في منطقة )الطارمية(، الصفو جيشلعلى عجلة "همر" ل ةناسف ةتفجير عبو .34

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 6وذلك في فيها، 

التحادية الصفوية في قضاء )سامّراء( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية قصف مقر للشرطة ا .33

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 8والتسديد، وذلك في 

استهداف وتصفية أحد منظّري التشيّع والرفض الخبيث الصفوي )الدكتور أدهم( من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الطارمية(،  .36

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 9وذلك في هالكه وإصابة شقيقة العنصر في األمن الوطني الصفوي بجروح، مما أدى ل

استهداف وتصفية قائد صحوة المالحمة المجرم المرتد )رياض الملحمي( بالهجوم عليه باألسلحة الحيّة من قبل مفرزة أمنية في  .37

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 9وذلك في منطقة )الطارمية(، مما أدى لهالكه على الفور، 
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استهداف وتصفية عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لهالكه  .38

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 9وذلك في على الفور، 

فاوتة، صر منهم بجروح متالهجوم بالسالح المتوّسط على ثكنة للشرطة الصفوية في قضاء )بيجي(، مما أدى إلصابة أربعة عنا .39

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في 

قصف تجمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة لكربالء ألداء طقوس "عاشوراء" بخمسة صواريخ موّجهة  .22

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 33في قضاء )الّدجيل( وكانت اإلصابة مباشرة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، وذلك في 

قصف تجمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة في وثنهم المزعوم )علي الهادي( في قضاء )سامّراء( بخمسة صواريخ  .23

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32موّجهة وكانت اإلصابة مباشرة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، وذلك في 

افقة المتوّجهة لكربالء ألداء طقوس "عاشوراء"  بالصواريخ الموّجهة في قصف تجمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المر .22

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32منطقة )الجاّلم/ سامّراء(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد، وذلك في 

اء" بصاروخين موّجهين قرب قصف تجمعات جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة لكربالء ألداء طقوس "عاشور .21

/ محّرم/ 32مديرية التنسيق المشترك الصفوية في قضاء )سامّراء( وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد، وذلك في 

 للهجرة. 3414

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في تفجير سيّارة مفّخخة مركونة قرب معسكر )التاجي(، ولم يتسنَّ التأكد من حجم الخسائر،  .24

استهداف وتصفية المرتّد )سمير صالح الياسين( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب وقيادي في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة  .23

/ محّرم/ 32الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المعلّمين/ سامّراء(، مما أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

 للهجرة. 3414

استهداف وتصفية قائد صحوة ألبو فّراج بالهجوم عليه باألسلحة الحيّة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الطارمية(، مما أدى  .26

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في لهالكه وهالك عنصرين من عناصر حمايته، 

كان  لتدميرها وهالك كل منأدى  مما(، ي على الشارع الرئيسي لمنطقة )الطارميةالصفو جيشلعلى عجلة ل ةناسف ةتفجير عبو .27

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في فيها، 

تفجير عبوة ناسفة على صهريج محّمل بالوقود للعصابات النصيرية الصفوية في الشام في منطقة )الحّجاج/ بيجي(، مما أدى  .28

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32لتدميره وهالك وإصابة من فيه، وذلك في 

( عناصر منهم، 32عبّوات ناسفة على دوريّات الجيش الصفوي في منطقة )التاجي(، مما أدى لهالك وإصابة ) تفجير سلسلة .29

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31وذلك في 

استهداف عناصر مجرمة في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عجلتهم أثناء مرورها في السيطرة الرئيسية لقضاء  .12

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31ها وإصابتهم بجروٍح بليغة وبتر أطرافهم، وذلك في )الدجيل(، مما أدى لتدمير

 بدأ باالشتباك معهم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، قامت مفرزة عسكرية باقتحام مقر للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(، .13

دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة  أعقبها قصف المقر بصاروخ موّجه وكانت اإلصابة مباشرة، وتفجير عبوة ناسفة على

 3414/ محّرم/ 34وذلك في العديد منهم وإحراق عجلة، وقد ُشوهد  عناصر الجيش الصفوي يفّرون ال يلوون على أحد، 

 للهجرة.

فرزة ماستهداف وتصفية قائد صحوة الحالبسة المجرم المرتد )نايف الخلف الحلبوسي( بالهجوم عليه باألسلحة الحيّة من قبل  .12

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 34وذلك في أمنية في منطقة )الحالبسة/ المشاهدة(، مما أدى لهالكه على الفور، 

لتدمير عجلة "همر" بالكامل وهالك أدى  مماي في منطقة )المكارم/ الطارمية(، الصفو جيشلعلى دورية ل ةناسف ةتفجير عبو .11

/ محّرم/ 34وذلك في كل من كان فيها، أعقبها االشتباك معهم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك عنصرين منهم، 

 للهجرة. 3414

وذلك ، ديدلتسنسأل هللا النكاية وامباشرة وكانت اإلصابة  مقر استخبارات )الطارمية( الصفوي برشقة من قنابر الهاونقصف  .14

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 34في 

منزل قيد اإلنشاء لعنصر مجرم في صحوة الرّدة والنفاق في منطقة )السلمان/ الطارمية(، نكاالً له على حرابته تفجير تفخيخ و .13

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 34وذلك في وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

يش الصفوي في قضاء )بيجي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، وذلك تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للج .16

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 36في 

ر إلصابة ستّة عناصأدى  مماعلى مقر لصحوات الرّدة والنّفاق في منطقة )العبايجي(،  والمتوسطة الخفيفة باألسلحةالهجوم  .17

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 37وذلك في منهم، 
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لهالك عنصرين منهم وإصابة ثالثة آخرين أدى  مماية في منطقة )الطارمية(، الصفو على دورية للشرطة ةناسف ةبوتفجير ع .18

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 37وذلك في بجروٍح متفاوتة، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الطارمية(، مما  .19

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 37وذلك في أدى لهالكه وإصابة عنصر استخبارات كان برفقته، 

 )بيجي(، مما أدى إلحراق عجلة لهم وهالك ثالثةتفجير عبوة ناسفة كبيرة على دورية لقيادة عمليات دجلة الصفوية في قضاء  .42

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 22عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح، وذلك في 

استهداف ضابط مجرم برتبة رائد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في قرية )عّواد  .43

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 24وذلك في نين من عناصر حمايته، الحسين(، مما أدى إلصابته بجروح وهالك اث

منية على عجلتهما من قبل مفرزة أ ةناسف ةتفجير عبومجرمين  من عناصر صحوة الرّدة والنّفاق ب استهداف وتصفية عنصرين   .42

 لهجرة.ل 3414/ محّرم/ 24وذلك في لتدميرها وهالكهما على الفور، أدى  ممافي منطقة )هور الباشا/ التاجي(، 

لتدميرها وهالك وإصابة كل من أدى  مماي في منطقة )العنّاز/ خزرج(، الصفو جيشلعلى عجلة "همر" ل ةناسف ةتفجير عبو .41

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 24وذلك في كان فيها، 

بة لهالك أربعة عناصر منهم وإصاأدى  مماي في منطقة )الالين/ المشاهدة(، الصفو جيشلتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة ل .44

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 24وذلك في ثالثة آخرين بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على صهريج لجيش الّدّجال لتهريب النفط الخام في منطقة )الالين/ المشاهدة(، أعقبها الهجوم عليهم باألسلحة  .43

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 24وذلك في الخفيفة، مما أدى لهالك عنصرين منهم، 

عناصر  لهالك ثمانيةأدى  مماعلى نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة(،  والمتوسطة الخفيفة باألسلحةالهجوم  .46

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 23وذلك في منهم بينهم ضابط النقطة وإحراق عجلة "همر"، 

على عجلتهما من قبل مفرزة أمنية في منطقة  ةفناس ةتفجير عبومجرمين  من مصادر الجيش الصفوي ب استهداف مصدرين   .47

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 23وذلك في لتدميرها وإصابتهما بجروٍح بليغة، أدى  مما)المشاهدة(، 

اية نسأل هللا النكمباشرة وكانت اإلصابة  مقر الجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطارمية( برشقة من قنابر الهاونقصف  .48

 .للهجرة 3414/ محّرم/ 26وذلك في ، والتسديد

قصف قاعدة "سبايكر" الجوية الصفوية في مدينة )تكريت( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد،  .49

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 26وذلك في 

رها مما أدى لهالك عناصالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )الدجيل(،  .32

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 26الخمسة، وذلك في 

استهداف وتصفية المرتّد )عمر خليل( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة  .33

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 26أمنية في قضاء )سامّراء(، مما أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

ف وتصفية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء استهدا .32

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 26)سامّراء(، مما أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

ي ة بتفجير عبوة ناسفة فاستهداف حافلة تقل  مواكب جيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة المتوّجهة ألداء طقوسهم الوثني .31

منطقة )الداهري/ سامّراء( وعند تجّمع قطعان الجيش الصفوي في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير سيّارة مفّخخة، مما أدى 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 27لهالك وإصابة العشرات منهم، وذلك في 

ظمة "بدر" الصفوية وأحد منّظري العلمانية بتفجير عبوة استهداف وتصفية المرتّد )صباح بهاد الدين( وهو عضو مجرم في من .34

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 28الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة )تكريت(، مما أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

دى لهالك جيل(، مما أالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة والّرّمان اليدوي على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قضاء )الدّ  .33

وإصابة عدد غير محّدد منهم، أعقبها الهجوم على تجّمعات لعناصر جيش الّدّجال في طريق االنسحاب، ولم يتسنَّ التأّكد من 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 28حجم الخسائر، وذلك في 

الح الدين الصفوي بتفجير استهداف المرتّد المحارب المحامي )غازي فيصل مصلح( وهو أحد مرّشحي مجلس محافظة ص .36

/ محّرم/ 29عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة )تكريت(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، وذلك في 

 للهجرة. 3414
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 للهجرة 4141صفر 

 وذلك فيها، كان من كل وإصابة لهالك أدى مما ،(الحسين عّواد) قرية في الصفوي للجيش" همر" عجلة على ناسفة عبوة تفجير .3

 .للهجرة 3414/ صفر/ 3 في

 في فّخخةم سيّارة بتفجير الوثنية طقوسهم ألداء المتوّجهة المرافقة الحماية وعناصر الّدجال جيش مواكب تقل   حافالت استهداف .2

 مكان في الصفوي الجيش قطعان تجّمع وعند فيها، من وهالك بالكامل حافلتين إلحراق أدى مما ،(سامّراء/ الداهري) منطقة

 .للهجرة 3414/ صفر/ 2 في وذلك منهم، العشرات وإصابة لهالك أدى مما مفّخخة، سيّارة بتفجير استهدافهم تمَّ  الحادث

 غلأو ومّمن الصفوي للجيش مجرم استخباري ومصدر بلدي مجلس عضو وهو( الراشدي محمد مهنّا) المرتدّ  وتصفية استهداف .1

 لفور،ا على لهالكه أدى مما ،(سامّراء) قضاء في أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير المسلمين حرابة في

 .للهجرة 3414/ صفر/ 1 في وذلك

 ونفّذت( ءسامّرا/ الجزيرة) منطقة في منزله اقتحمت   أمنية مفرزة قبل من والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم قيادي وتصفية استهداف .4

ي هما، درب على سارا الّلذين نجل ي ه وفي فيه هللا   حكم    .للهجرة 3414/ صفر/ 1 في وذلك والد 

 حمايتهمب المكلّفة والدوريات سامّراء في المزعومين   وثن ي هم لزيارة المتوّجهين   اإليرانيين   للزّوار صفوي شركي موكب استهداف .3

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك منهم، العديد وإصابة لهالك أدى مما ،(الّدجيل) قضاء في ناسفة عبوات أربع بتفجير

 حمايتهمب المكلّفة والدوريات سامّراء في المزعومين   وثن ي هم لزيارة المتوّجهين   اإليرانيين   للزّوار صفوي شركي موكب استهداف .6

/ صفر/ 4 في وذلك فيها، كان من كل وإصابة وهالك بالكامل حافلتين إلحراق أدى مما العام الطريق على مفّخخة سيّارة بتفجير

 .للهجرة 3414

 ،(34 قناة) قةمنط في الخفيفة باألسلحة دوريته على بالهجوم الصفوية الشرطة في مقّدم برتبة مجرم ضابط وتصفية استهداف .7

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك حمايته، عناصر من عنصر وإصابة لهالكه أدى مما

 ىأد مما ،(تكريت) مدينة في موكبه على مفّخخة سيّارة بتفجير الصفوي الدين صالح شرطة مدير معاون موكب استهداف .8

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك المجرم، مصير من التأّكد يتسنَّ  ولم فيها كان من كل وهالك بالكامل عجلة إلحراق

 منهم نصرينع لهالك أدى مما ،(بلد/ يثرب) منطقة في الصفوية للشرطة تفتيش نقطة على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .9

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك سالحهم، وغنم بجروح آخرين   وإصابة

 وفرار منهم عنصرين لهالك أدى مما ،"الديوم سيطرة" الصفوية للشرطة تفتيش نقطة على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .32

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك سالحهم، وغنم اآلخرين  

 عناصر ةخمس لهالك أدى مما ،(الطارمية) منطقة في الصفوي للجيش تفتيش نقطة على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .33

 واتق على وتفجيرها النقطة داخل مفّخخة سيّارة ركن تمَّ  االنسحاب وقبل النقطة إحراق وبعد الحديثة، أسلحتهم وغنم منهم

 3414/ صفر/ 4 في وذلك بالكامل، النقطة وتدمير منهم العديد وإصابة لهالك أدى مما الحادث، لمكان جاءت التي اإلمداد

 .للهجرة

 ابوإعط" همر" عجالت خمس لتدمير أدى مما ،(التاجي) منطقة في الصفوي الجيش دوريّات على ناسفة عبّوات عشر تفجير .32

 وفسي من هرباً  منازلهم فأخلوا المرتدين قلوب في الّرعب   تعالى هللا ألقى إثرها وعلى منهم، العديد وإصابة وهالك آخر عدد

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك المجاهدين،

 كوهال عجالت ثالثة إلحراق أدى مما ،(الّدجيل/ خزرج) منطقة في الصفوي للجيش دورية على ناسفة عبوات أربع تفجير .31

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك منهم، عدد وإصابة

 نهمم عناصر ثالثة وهالك لتدميرها أدى مما ،(الطارمية) منطقة في الصفوية للشرطة عجلة على مفّخخة نارية دراجة تفجير .34

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك بجروٍح، رابع وإصابة

 لخمسةا عناصرها وهالك عجلة لتدمير أدى مما ،(بيجي) قضاء في الصفوية للشرطة دوريّة على كبيرة ناسفة عبوة تفجير .33

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك بجروح، آخرين ثالثة وإصابة

 مكان في قطعانهم تجّمع وعند ،(سامّراء/ اإلسحاقي) ناحية في الصفوية االتحادية للشرطة دوريّة على ناسفة عبوة تفجير .36

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك منهم، العديد وإصابة لهالك أدى مما ثانية، ناسفة عبوة بتفجير استهدافهم تمَّ  الحادث

 جروح،ب آخر عدد وإصابة منهم عنصرين لهالك أدى مما ،(سامّراء) قضاء في الصفوية للشرطة دوريّة على ناسفة عبوة تفجير .37

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك

/ 4 يف وذلك منهم، محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(الدور) قضاء في الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .38

 .للهجرة 3414/ صفر
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 ،منهم محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(بيجي/ هونداي) طريق على الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .39

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك

 عناصرها وهالك بالكامل لتدميرها أدى مما ،(الطارمية) منطقة في الصفوي للجيش" همر" عجلة على ناسفة عبوة تفجير .22

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك األربعة،

 البشرية، سائرالخ حجم من التأّكد يتسنَّ  ولم لتدميرها أدى مما ،(بيجي) قضاء في الصفوية للشرطة مراب طة نقطة وتفجير تفخيخ .23

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك

 النكاية هللا نسأل مباشرة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( تكريت) مدينة في الصفوية الجوية" سبايكر" قاعدة قصف .22

 .للهجرة 3414/ صفر/ 4 في وذلك والتسديد،

 حراقإل أدى مما ،(تكريت) مدينة في موكبه على مركونة مفّخخة سيّارة بتفجير الدين صالح محافظ المجرم المرتدّ  استهداف .21

 .للهجرة 3414/ صفر/ 3 في وذلك المجرم، نجاة هللا ويقّدر فيها كان من كل وهالك بالكامل عجلة

 مهوريةالج رئيس نائب( الهاشمي طارق) الخائن للمرتدّ  الشخصي السائق( الحيالي فالح) المجرم المرتدّ  وتصفية استهداف .24

 .للهجرة 3414/ صفر/ 3 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(العبايجي) منطقة في أمنية مفرزة قبل من المطرود؛

 وكانت الموّجهة الصواريخ من بموجة الرافضية( خزرج) بقرية الّدّجال جيش في وقيادات عناصر وتجّمعات أوكار قصف .23

 .للهجرة 3414/ صفر/ 3 في وذلك والتسديد، النكاية هللا نسأل مباشرة اإلصابة

 عدد ةوإصاب لهالك أدى مما الرافضية،( خزرج) قرية في الصفوي للجيش دورية على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .26

 .للهجرة 3414/ صفر/ 3 في وذلك منهم، محّدد غير

 في وذلك فيها، كان من وهالك لتدميرها أدى مما ،(المشاهدة) منطقة في الصفوي للجيش" همر" عجلة على ناسفة عبوة تفجير .27

 .للهجرة 3414/ صفر/ 3

 عبرةً  ليكونو حرابته على له نكاالً  ،(الطارمية) بمنطقة الصفوية الشرطة في مجرم لعنصر اإلنشاء قيد منزل وتفجير تفخيخ .28

 .للهجرة 3414/ صفر/ 3 في وذلك المرتّدين، من لغيره

 من لغيره برةً ع وليكون حرابته على له نكاالً  ،(الجزيرة/ الباج تلول) منطقة في والنّفاق الرّدة صحوة قائد منزل وتفجير تفخيخ .29

 .للهجرة 3414/ صفر/ 3 في وذلك المرتّدين،

 قبل من جلتهع على الصقة عبوة بتفجير الصفوية الكاظمية استخبارات ضابط( داوود) المقّدم المجرم المرتدّ  وتصفية استهداف .12

 .للهجرة 3414/ صفر/ 7 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(تكريت) مدينة جنوب أمنية مفرزة

 لتدميره أدى امم ،(بيجي) قضاء في الشام في الصفوية النصيرية للعصابات بالوقود محّمل صهريج على ناسفة عبوة تفجير .13

 .للهجرة 3414/ صفر/ 7 في وذلك فيه، من وإصابة وهالك

 النكاية هللا نسأل مباشرة اإلصابة وكانت الهاون قنابر من برشقة( بيجي) قضاء في النّفطية المنشئات حماية وحدة مقر قصف .12

 .للهجرة 3414/ صفر/ 8 في وذلك والتسديد،

 أدى مما ،(الّدجيل) قضاء جنوب أمنية مفرزة قبل من عليه ناسفة عبوة بتفجير والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم قيادي استهداف .11

 .للهجرة 3414/ صفر/ 9 في وذلك بليغة، بجروحٍ  إلصابته

 مما ،(زيمةالخ) منطقة في" موعود أبو سيطرة" والنّفاق الرّدة لصحوة تفتيش نقطة على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .14

 .للهجرة 3414/ صفر/ 9 في وذلك للمراقبة، برج وتفجير وعجلة النقطة وإحراق الثالثة عناصرها لهالك أدى

 الثةث وإصابة منهم عناصر أربعة لهالك أدى مما ،(المشاهدة) منطقة في والنفاق الرّدة لصحوة عجلة على ناسفة عبوة تفجير .13

 .للهجرة 3414/ صفر/ 32 في وذلك آخرين،

 تمَّ  حادثال مكان في قطعانهم تجّمع وعند ،(تكريت) مدينة جنوب ممّوهة ناسفة عبوة بتفجير الصفوي للجيش دورية استدراج .16

 .للهجرة 3414/ صفر/ 31 في وذلك منهم، محّدد غير عدد وإصابة لهالك أدى مما الرئيسية، الناسفة العبوة بتفجير استهدافهم

 بجروحٍ  ماإلصابته أدى مما ،(بيجي) قضاء في عجلتهما على الصقة عبوة بتفجير الّدّجال جيش في مجرمين   عنصرين   استهداف .17

 .للهجرة 3414/ صفر/ 31 في وذلك بليغة،

 محدد رغي عدد وإصابة لهالك أدى مما ،(بيجي) قضاء في التركية األمنية الشركات لمرتزقة دورية على ناسفة عبوة تفجير .18

 .للهجرة 3414/ صفر/ 31 في وذلك منهم،

 لغيرهم برةً ع وليكونوا حرابتهم على لهم نكاالً  ،(المشاهدة) بمنطقة والنفاق الرّدة صحوة في لعناصر منازل أربعة وتفجير تفخيخ .19

 .للهجرة 3414/ صفر/ 34 في وذلك المرتّدين، من

 أعقبها طة،والمتوس الخفيفة باألسلحة( المشاهدة) منطقة في الصفوي للجيش ثكنات ثالث مع باالشتباك عسكرية مفرزة قامت .42

 .للهجرة 3414/ صفر/ 33 في وذلك منهم، العديد وإصابة لهالك أدى مما اإلمداد، دوريات على ناسفة عبوة تفجير
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 الزيارة" سطقو ألداء لكربالء تلعفر من المتوّجهة الّدّجال لجيش الصفوية المواكب على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم3 .43

/ صفر/ 33 في وذلك لهم، حافالت ثالث وإعطاب منهم العديد وإصابة لهالك أدى مما ،(العبايجي) منطقة في" األربعينية

 .للهجرة 3414

 قبل نم منزله قرب ناسفة عبوة بتفجير الدين صالح محافظة مجلس لعضوية المرشح( عبيد طارق) المجرم المرتدّ  استهداف .42

 .للهجرة 3414/ صفر/ 33 في وذلك المجرم، مصير من التأّكد يتسنَّ  ولم ،(بيجي) قضاء في أمنية مفرزة

 ذلكو فيها، كان من وإصابة إلعطابها أدى مما ،(المشاهدة/ الالين) منطقة في الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .41

 .للهجرة 3414/ صفر/ 33 في

 تفجيرها فتمَّ  شافهااكت هللا وقّدر ،(التاجي/ الباشا هور) منطقة في والنفاق الرّدة لصحوة تفتيش نقطة بتفخيخ عسكرية مفرزة قامت .44

 .للهجرة 3414/ صفر/ 33 في وذلك بجروح، صفوي جندي إلصابة أدى مما النقطة، على

 مدينة يف عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوية االستخبارات في مجرم عنصر وهو( خلف مهنّد) المجرم المرتدّ  استهداف .43

 .للهجرة 3414/ صفر/ 36 في وذلك بجروٍح، وإصابته لتدميرها أدى مما ،(تكريت)

/ الداهري) نطقةم في تفكيكها حاولت التي الصفوية" المتفّجرات عن الكشف" بمفرزة يسّمى ما على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .46

 فقته،بر كان آخر خبير وهالك سامراء عمليّات قيادة في المتفّجرات خبراء عن العام المسؤول وهالك لتفكيك أدى مما ،(سامّراء

 .للهجرة 3414/ صفر/ 37 في وذلك

 ذلكو منهم، العشرات وإصابة لهالك أدى مما ،(يثرب) ناحية في الصفوية للشرطة دورية على مركونة مفّخخة سيّارة تفجير .47

 .للهجرة 3414/ صفر/ 37 في

 في ذلكو منهم، العديد وإصابة لهالك أدى مما ،(تكريت) مدينة وسط الصفوية للشرطة دورية على ناسفة عبوات ثالث تفجير .48

 .للهجرة 3414/ صفر/ 37

 في وذلك يد،والتسد النكاية هللا نسأل مباشرة اإلصابة وكانت هاون بقذيفتي( تكريت) مدينة شمال الصفوي للجيش مقر قصف .49

 .للهجرة 3414/ صفر/ 37

 في صرينعن اصطياد من هللاُ  فمّكنهم الماّرة، العجالت وتفتيش( الطارمية) منطقة في تفتيش نقطة بنصب أمنية مفرزة قامت .32

 .للهجرة 3414/ صفر/ 38 في وذلك فيهم، هللا حكم تنفيذ وتمَّ  الصفوية، الداخلية استخبارات في وعنصر الصفوية الشرطة

 في نزلهم اقتحمت أمنية مفرزة قبل من الصفوي للجيش مجرم استخباري مصدر وهو( فاضل محمد) المرتد وتصفية استهداف .33

 .للهجرة 3414/ صفر/ 38 في وذلك فيه، هللا حكم   ونفّذت( التاجي/ المكارم) منطقة

 ذلكو منهم، عنصرين وهالك لتدميرها أدى مما ،(الطارمية) منطقة في الصفوي للجيش" همر" عجلة على ناسفة عبوة تفجير .32

 .للهجرة 3414/ صفر/ 38 في

 أدى مما ،(تكريت) مدينة وسط أمنية مفرزة قبل من العلمانية الكردية" األسايش" مليشيا في مجرم ضابط وتصفية استهداف .31

 .للهجرة 3414/ صفر/ 39 في وذلك الفور، على لهالكه

 ،(سامّراء /الجزيرة) منطقة في أمنية مفرزة قبل من الخفيف بالسالح والنّفاق الرّدة صحوة في مجرم عنصر وتصفية استهداف .34

 .للهجرة 3414/ صفر/ 22 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما

 منطقة في أمنية مفرزة قبل من الحي بالسالح كمين في الصفوي الجيش في رائد برتبة مجرم ضابط وتصفية استهداف .33

 .للهجرة 3414/ صفر/ 23 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(المشاهدة)

 وكانت" كراد" صواريخ بأربعة( بلد) قضاء في معبوداتهم أحد قرب الّدّجال جيش وقياداتٍ  عناصر   وتجّمعاتٍ  أوكارٍ  قصف .36

 .للهجرة 3414/ صفر/ 22 في وذلك منهم، العشرات وإصابة لهالك أدى مما ودقيقة، مباشرة اإلصابة

 عجلته لىع الصقة عبوة بتفجير الّدّجال جيش في مجرم عنصر وهو( عبّاس غريب طالب) الرافضي المرتدّ  وتصفية استهداف .37

 .للهجرة 3414/ صفر/ 22 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(تكريت) مدينة في

 يف موكبه على مركونة مفّخخة سيّارة بتفجير الدين صالح محافظة مجلس رئيس( يوسف عّمار) المجرم المرتدّ  استهداف .38

/ صفر/ 21 في وذلك المجرم، نجاة هللا ويقّدر فيها كان من كل وهالك بالكامل عجلة لتدمير أدى مما ،(سامّراء/ مكيشيفة) منطقة

 .للهجرة 3414

 فيها، انك من كل وإصابة وهالك لتدميرها أدى مما ،(الّدجيل/ يثرب) منطقة في الصفوي للجيش عجلة على ناسفة عبوة تفجير .39

 .للهجرة 3414/ صفر/ 24 في وذلك

 من ليهع الصقة عبوة بتفجير الصفوي للجيش استخباري مصدر وهو( كامل فراس أشرف) المجرم المرتدّ  وتصفية استهداف .62

 .للهجرة 3414/ صفر/ 23 في وذلك الفور، على لهالكه أدى مما ،(تكريت/ الزهور) شارع في أمنية مفرزة قبل
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 ،(تكريت) مدينة في أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوية الحكومة في مجرم منتسب وتصفية استهداف .63

 .للهجرة 3414/ صفر/ 23 في وذلك الفور، على وهالكه لتدميرها أدى مما

 لقب من عليه الصقة عبوة بتفجير الصفوية الشرطة في مجرم عنصر وهو( الشمري راهي دحام) المجرم المرتدّ  استهداف .62

 ،المجاهدين محاربة عن وإقالعه توبته المرتد أعلن إثرها وعلى بجروح، إلصابته أدى مما ،(الّدجيل) قضاء في أمنية مفرزة

 .للهجرة 3414/ صفر/ 26 في وذلك

 ،(تكريت) وسط أمنية مفرزة قبل من عجلته على الصقة عبوة بتفجير الصفوية الشرطة في مجرم عنصر وتصفية استهداف .61

 .للهجرة 3414/ صفر/ 26 في وذلك الفور، على وهالكه إلحراقها أدى مما

 عناصر ةخمس لهالك أدى مما ،(التاجي) منطقة في الصفوية للشرطة تفتيش نقطة على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .64

 لتيا اإلمداد دوريات على وتفجيرها النقطة في مفّخخة سيّارة ركن تمَّ  االنسحاب وقبل سالحهم، وغنم آخرين   ثالثة وإصابة

 .للهجرة 3414/ صفر/ 28 في وذلك منهم، العديد وإصابة لهالك أدى مما الحادث، لمكان جاءت

 عدد ابةوإص لهالك أدى مما ،(الطارمية) منطقة في الصفوي للجيش تفتيش نقطة على والمتوسطة الخفيفة باألسلحة الهجوم .63

 .للهجرة 3414/ صفر/ 28 في وذلك منهم، محّدد غير

 همل عجالت أربع وإعطاب لتدمير أدى مما ،(المشاهدة) منطقة في الصفوي الجيش دوريّات على ناسفة عبّوات أربعة تفجير .66

 .للهجرة 3414/ صفر/ 28 في وذلك منهم، العديد وإصابة وهالك

 ناصرهاع وهالك بالكامل لتدميرها أدى مما ،(الطارمية) منطقة في الصفوي للجيش" همر" عجلة على كبيرة ناسفة عبوة تفجير .67

 .للهجرة 3414/ صفر/ 28 في وذلك األربعة،

/ صفر/ 28 في وذلك منهم، عنصرين لهالك أدى مما ،(الطارمية) منطقة في الصفوية للشرطة عجلة على ناسفة عبوة تفجير .68

 .للهجرة 3414

  

 للهجرة 4141ربيع األول 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكارٍ وتجّمعاتٍ عناصر وقيادات جيش الّدّجال في قضاء )الّدجيل(، أعقبها تفجير ثالث عبوات  .3

( 326ناسفة على دوريّات اإلمداد من الجيش والشرطة الصفوية ُزرعت لهم في مكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة )

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في عنصراً منهم، 

ر لهالك ثالثة عناصأدى  مماعلى مقر الجيش الصفوي في منطقة )الخزيمة/ الحويش(،  والمتوّسطة الخفيفة باألسلحةالهجوم  .2

 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في وإصابة اثنين آخرين بجروح وإحراق المقر وعجلتي "همر" بالكامل بعد غنم أسلحتهم، 

 للهجرة.

لهالك دى أ مماعلى تجّمعات وأوكار خبيثة لصحوات الرّدة والنّفاق في منطقة )ألبو حامد(،  والمتوّسطة فيفةالخ باألسلحةالهجوم  .1

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في وإصابة العديد منهم، 

ربيع / 3وذلك في لتدميرها وهالك من فيها، أدى  مماعلى عجلة للشرطة الصفوية في قضاء )سامّراء(،  ةناسف ةتفجير عبو .4

 للهجرة. 3414/ األول

/ 3 وذلك فيتفجير عبوة ناسفة على مقر لصحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )بيجي(، مما أدى لتدميره وهالك كل من كان فيه،  .3

 للهجرة. 3414/ ربيع األول

دى أ مماسامّراء(، كبيرة على دورية راجلة لمجرمي ما يسّمى بقوات مكافحة اإلرهاب "سوات" في قضاء ) ةناسف ةتفجير عبو .6

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في لهالك أربعة عناصر منهم، 

( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية اقتحمت منزله كامل محمد زيد محمداستهداف وتصفية المرتّد ) .7

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في ونفّذت حكم  هللا فيه، 

أدى  مامعلى عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )بلد(،  الصقة ةتفجير عبومجرم في جيش الّدّجال ب عنصر استهداف وتصفية .8

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في لتدميرها وهالكه على الفور، 

/ ربيع األول/ 3وذلك في تفخيخ وتفجير أربع ثكنات لصحوات الرّدة والنّفاق في منطقة )الشباب/ الّدجيل(، مما أدى لتدميرها،  .9

 للهجرة. 3414

/ ربيع األول/ 3وذلك في تفخيخ وتفجير ثكنة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الفرحاتية/ اإلسحاقي(، مما أدى لتدميرها،  .32

 للهجرة. 3414
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كون على حرابته وليتفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )ميّسر أحمد( أحد مرّشحي االنتخابات في قضاء )بيجي(، نكاالً له  .33

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في عبرةً لغيره من المرتّدين، 

قصف المجّمع الحكومي بمبنى محافظة صالح الدين في مدينة )تكريت( بصاروخين  موّجهين  نوع "كراد" وكانت اإلصابة  .32

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد، 

قصف مقر القّوات الصفوية المشتركة في مدينة )تكريت( بصاروخ موّجه نوع "كراد" وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية  .31

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في والتسديد، 

اإلصابة  تقصف وكر خبيث لضابط كبير في القّوات الصفوية المشتركة في مدينة )تكريت( بصاروخ موّجه نوع "كراد" وكان .34

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3وذلك في مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد، 

أدى  مامعليهما في قضاء )الّدجيل(،  ناسفة "ضغط" ةتفجير عبومجرمين  في جيش الّدّجال ب استهداف وتصفية عنصرين   .33

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 2وذلك في لهالكهما على الفور، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالهجوم على عجلته باألسلحة الكاتمة من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الدجيل(،  .36

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 2وذلك في مما أدى لهالكه على الفور، 

ذلك وامل وهالك كل من كان فيها، لتدميرها بالكأدى  مماعلى عجلة للشرطة الصفوية في قضاء )سامّراء(،  ةناسف ةتفجير عبو .37

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 2في 

لهالك عنصرين  منهم وإصابة أربعة أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .38

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 2وذلك في آخرين  بجروح، 

ذلك ولتدميرها بالكامل وهالك كل من كان فيها، أدى  مماية في قضاء )سامّراء(، على عجلة للشرطة الصفو ةناسف ةتفجير عبو .39

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 1في 

/ 1وذلك في إلحراق أجزاء من المركز، أدى  مماالهجوم برّمانة حرارية على مركز للشرطة الصفوية في قضاء )سامّراء(،  .22

 للهجرة. 3414/ ربيع األول

ته في شارع على عجل الصقة ةتفجير عبوبرتبة نقيب في الشرطة الصفوية ب المجرم )محمد فاضل( وهو ضابطاستهداف المرتد  .23

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4وذلك في إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه، أدى  مما)الزهور/ تكريت(، 

قبل مفرزة أمنية في منطقة )خزرج/  على عجلته من ناسفة ةتفجير عبومجرم في جيش الّدّجال ب استهداف وتصفية عنصر .22

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4وذلك في لهالكه وإصابة عنصر آخر كان برفقته بجروح، أدى  مماالّدجيل(، 

على  ةالصق ةتفجير عبومجرم في الشرطة االتحادية الصفوية ب استهداف وتصفية المرتد )أمجد حميد شرقي( وهو عنصر .21

/ 4في  وذلكلتدميرها وهالكه على الفور، أدى  مماتفتيش للجيش الصفوي في مدينة )تكريت(، عجلته أثناء مرورها بنقطة 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول

أدى  امممجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )التاجي(،  استهداف وتصفية عنصر .24

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 7وذلك في لهالكه على الفور، 

زرع عبوة ناسفة في عجلة قائد صحوة التاجي المرتّد المجرم )ياسين األعور( وقّدر هللا اكتشافها فتمَّ تفجيرها على العجلة في  .23

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 7وذلك في منطقة )التاجي(، مما أدى لتدميرها، 

ركية لجيش الّدجال وعناصر الحماية المرافقة لها في منطقة )محطّة الهجوم باألسلحة المتوّسطة على أحد المواكب الصفوية الش .26

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 8وذلك في بلد(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

في ملحمة أسطوريّة قّدر هللا أن تحدث وقائعها في منطقة الثرثار، تقابلت مفرزتان للمجاهدين مكونة من اثني عشر بطالً من  .27

ل اإلسالم، مع حشوٍد من المرتّدين مكونة من لواء للجيش الصفوي، وفوج من الشرطة االتحادية وفوج من الشرطة المحلية، أبطا

والعشرات من عناصر الصحوات المرتّدة المرافقة لها، في أرتال طويلة من العجالت العسكرية مع غطاء جويٍّ من ثمان  

ٍع تحّصن به اإلخوة في جزيرة سامراء، فتبايع اإلخوة على الموت وحسموا طائرات مروحيّة، في عملية عسكرية على موق

خيارهم على مواجهة العدو واإلثخان فيه بما تيّسر من أسلحة بعد أن استدرجوهم وكمنوا لهم في منطقة الثرثار، لتبدأ معركة  

تدين وجرح العشرات غيرهم بينهم ضباط  ضارية استمرت يوماً وليلة قبل أن ينقشع غبارها وقد هلك أكثر من سبعين من المر

( عجلة وإسقاط طائرة مروحية، وقد مّن هللا على اإلخوة بالشهادة وكان منهم عشرة 34كبار في الجيش والشرطة وتدمير )

أنصار واثنان من المهاجرين، نسأل هللا أن يتقبل منهم ويحشرهم في زمرة النبيّين والصديقين ويرزقهم الفردوس األعلى من 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 9الجنة، وكان ذلك في 



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
313 

 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )الشيخ صبّار خداوي العبّاسي( القيادي في صحوات الرّدة والنّفاق وعضو المجلس البلدي في  .28

/ ربيع األول/ 9وذلك في ، قضاء سامّراء من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه في منطقة )الجاّلم/ سامّراء( ونفّذت حكم  هللا فيه

 للهجرة. 3414

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد )قصي المزروعي( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بناحية )يثرب(، نكاالً له على حرابته  .29

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 9وذلك في وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

رزة أمنية في كبيرة على دوريته من قبل مف ناسفة ةتفجير عبولجيش الصفوي بمجرم برتبة نقيب في ا استهداف وتصفية ضابط .12

/ ربيع األول/ 32وذلك في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته وتدمير عجلة "همر" بالكامل، 

 للهجرة. 3414

لى عجلته ع الصقة ةتفجير عبوالمشتركة الصفوية بمجرم في القّوات  استهداف وتصفية المرتد )صباح الدوري( وهو ضابط .13

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في لتدميرها وهالكه على الفور، أدى  ممامن قبل مفرزة أمنية في مدينة )تكريت(، 

/ 32 وذلك فيلتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماعلى عجلة للشرطة الصفوية في مدينة )تكريت(،  ةناسف ةتفجير عبو .12

 للهجرة. 3414/ ربيع األول

إلعطابها وإصابة من فيها أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة(،  ةناسف ةتفجير عبو .11

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في بجروح، 

لتدميرها وهالك من فيها، أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )تل طاسة/ الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .14

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في 

في  وذلكلتدميرها وهالك وإصابة من فيها، أدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .13

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 32

لهالك وإصابة كل من كان فيها، أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .16

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في 

لتدميرها بالكامل وهالك عناصرها األربعة، أدى  مماعلى عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .17

 للهجرة. 3414/ ألولربيع ا/ 32وذلك في 

قصف مقر فوج استخبارات الجيش الصفوي في الطارمية برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة وقد ُشوهدت أعمدة  .18

الّدخان تتصاعد من المقر، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على عجالتهم التي نقلت الجرحى، مما أدى لتدمير عجلة وهالك من فيها، 

 للهجرة. 3414/ األول ربيع/ 32وذلك في 

لى عجلته ع الصقة ةتفجير عبوبرتبة رائد في شؤون الداخلية الصفوية ب استهداف المرتد المجرم )مروان برهان( وهو ضابط .19

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 33وذلك في من قبل مفرزة أمنية في مدينة )تكريت(، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )بلد(، أعقبها تفجير عبوتين ناسفتين على  .42

دوريّات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، ومن بين الهلكى المجرم الخبيث )سعد 

 3414/ ربيع األول/ 32وذلك في ل في تعذيب المسلمين في السجون الصفوية، كوان( القيادي في جيش الّدّجال الذي أوغ

 للهجرة.

 الصقة ةوتفجير عبتحقيق مجرم برتبة مقّدم في الداخلية الصفوية ومّمن أوغل في تعذيب أسرى المسلمين ب استهداف ضابط .43

/ ربيع األول/ 31وذلك في وبتر ساقيه،  على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )بيجي(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة

 للهجرة. 3414

 ةفجير عبوتاستهداف المرتد )إسماعيل عليان( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي ومن قبُل كان مصدراً للصليبيين ب .42

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 31وذلك في على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )اإلسحاقي(،  الصقة

أمنية  على عجلته من قبل مفرزة الصقة ةتفجير عبومجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة الصفوية ب داف وتصفية ضابطاسته .41

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 34وذلك في إلحراقها وهالكه على الفور، أدى  ممافي منطقة )الصينية(، 

ذلك ولتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماعلى عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )سامّراء(،  الصقة ةتفجير عبو .44

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 34في 

تفخيخ وتفجير ثكنة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك عناصرها الثالثة،  .43

 للهجرة. 3414/ بيع األولر/ 34وذلك في 

تفخيخ وتفجير وكر للمرتد المجرم )سعيد جاسم( مسؤول صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الطارمية( بعد غنم سالحه، مما أدى  .46

 لتدمير وإحراق أجزاء كبيرة منها نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
314 

 

ربيع / 33وذلك في اإلمداد من الجيش الصفوي التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم، 

 للهجرة. 3414/ األول

/ 33في  وذلكتفجير عبوة الصقة على صهريج محّمل بالوقود المعد للتهريب إلى الّشام في قضاء )بيجي(، مما أدى لتدميره،  .47

 لهجرة.ل 3414/ ربيع األول

ذلك وتفجير عبوة الصقة على صهريج محّمل بالوقود المعّد للتهريب إلى الشام على جسر )هونداي/ بيجي(، مما أدى لتدميره،  .48

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 36في 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 37وذلك في تفخيخ وتفجير مقر للجيش الصفوي في منطقة )الحمرة(، مما أدى لتدمير بالكامل،  .49

يه من قبل عل ناسفة ةتفجير عبومجرم برتبة رائد في شرطة الطوارئ الصفوية ب استهداف المرتد )تحسين علي( وهو ضابط .32

/ ربيع األول/ 38وذلك في مفرزة أمنية في منطقة )الحي الصناعي/ تكريت(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وبتر أطرافه، 

 للهجرة. 3414

مجرم برتبة عقيد وخبير في تفكيك المتفّجرات بتفجير سيّارة مفّخخة  تد )عّمار الكوامي( وهو ضابطاستهداف وتصفية المر .33

مركونة على دوريته في منطقة )محطّة بلد(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريّات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، مما 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 39 وذلك فيأدى لهالكه وهالك وإصابة ستّة من عناصر حمايته، 

فة من قبل باألسلحة الخفي مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة االتحادية الصفوية بالهجوم على دوريته استهداف وتصفية ضابط .32

/ ربيع األول/ 39وذلك في لهالكه على الفور وهالك أربعة من عناصر الدورية، أدى  ممامفرزة أمنية في قضاء )سامّراء(، 

 للهجرة. 3414

تفخيخ وتفجير محل تجاري لمتعهّد مرتد يقوم بتجهيز الجيش الصفوي بالمواد الغذائية في قضاء )الّدجيل(، نكاالً له على عمالته  .31

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 39وذلك في وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

صفوية وعناصر في صحوة الرّدة والنّفاق بقضاء )سامّراء(، على تجّمع خبيث لعناصر الشرطة االتحادية ال ناسفة ةتفجير عبو .34

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 22وذلك في لهالك أربعة منهم، أدى  مما

تفخيخ وتفجير منزل لعنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )سامّراء(، مما أدى إلحراق منزله وتدمير عجلته نكاالً  .33

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 23وذلك في له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

ه ال .36 نّاسف مستهدفاً تجّمعاً كبيراً لقطعان  صحوات  الرّدة والنّفاق في انطلق فارس  من فرسان الشهادة )أبو مقداد المهاجر( بحزام 

رابتهم ألهل السنّة وعمالتهم  منطقة )التاجي(، تهافتوا على ما يرميه لهم السيُّد الصفوي  من فُتات  مرتّباٍت زهيدة مقابل ح 

ليمّزقهم كلَّ ممزق، مما أدى لهالك وإصابة للروافض، فيّسر هللاُ للبطل التوّغل  وسط جمعهم وتفجير  حزامه الناسف بينهم 

/ ربيع 22( عنصر منهم، فلله الحمُد من قبل ومن بعد ونسأله سبحانه أن يتقبّل أخانا في ُزمرة الشهداء، وكان ذلك في 322)

 للهجرة. 3414األول/ 

ى لهالكه ي تقاطع )بلد(، مما أداستهداف وتصفية آمر فوج في الجيش الصفوي بكمين مسلّح على دوريته من قبل مفرزة أمنية ف .37

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 22وذلك في وهالك عدد من عناصر حمايته، 

استهداف وتصفية المرتد المجرم )صدام الخزعل( القيادي في صحوة الدياثة بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قضاء  .38

 للهجرة. 3414/ األولربيع / 22وذلك في )سامّراء(، مما أدى لهالكه على الفور، 

اً خبيثاً عانتقاماً للحرائر المسلمات العفيفات؛ انطلق  أحُد أبناء  السنّة  الغيورين  )أبو الوليد المهاجر( بسيّارته المفّخخة مستهدفاً تجمّ  .39

ن  ورية، ف ك  لمجرمي ما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب "سوات" المكلّفة باالعتداء على أسرى سجن التاجي وإذاللهم بصورة د م 

ع   خاُت األسيرات  تترّدُد في أذنيه، وانتظر تجمَّ ر  لهم األسُد عند بّوابة السجن المحّصنة وُصوُر األسرى تتراءى بين عينيه وص 

راً سيّارته المفخّخة وسطهم، فأحدث  فيهم مقتلةً عظيمة، إذ أدت  قّوةُ ا نفجار الدوريّاتهم وقطعانهم ليكبّر  هللا  وينغمس  فيهم مفج 

( عنصراً منهم، ولم ينُج منهم سوى أربعةُ نفٍر خلع  الرعُب قلوب هم 32لتدمير وإحراق ست  عجالت بالكامل وهالك وإصابة )

ب هم الحّراُس مجاهدين  فاشتبكوا معهم طويالً، فلله  الحمُد على انتقامه  س  وأطار  عقول هم فهرعوا نحو السجن ليلوذوا بجدرانه، وح 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 24وتوفيق ه لعباده ونسأله سبحانه أن يتقبّل أخانا البطل في علييّن، وكان ذلك في من أعدائه 

في  وذلكإلعطابها وإصابة من فيها، أدى  مماعلى عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الحّجاج/ بيجي(،  ناسفة ةتفجير عبو .62

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 23

ذلك ولهالك وإصابة من فيها، أدى  مماعلى عجلة لمجرمي مغاوير الداخلية الصفوية في قضاء )سامّراء(،  ةناسف ةتفجير عبو .63

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 23في 

استهداف وتصفية قائد صحوة الرّدة والنّفاق في الطارمية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الطارمية(، مما أدى  .62

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 23وذلك في لهالكه على الفور، 
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 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 26وذلك في على عجلة "همر" للجيش الصفوي في شارع )الطارمية(،  ناسفة ةتفجير عبو .61

ذلك في وإلعطابها وإصابة من فيها، أدى  مماعلى عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في مدينة )تكريت(،  الصقة ةتفجير عبو .64

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 26

وح، ها بجرعلى عجلة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )تل ألبو جراد(، مما أدى إلعطابها وإصابة من في ناسفة ةتفجير عبو .63

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 27وذلك في 

تفخيخ وتفجير وكر لمصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي في قضاء )سامّراء(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  .66

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 27وذلك في من المرتّدين، 

لهالكه  أدى مماح الحي من قبل مفرزة أمنية في قضاء )سامّراء(، مجرم في الشرطة الصفوية بالسال استهداف وتصفية عنصر .67

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 27وذلك في على الفور، 

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء  الصقة ةتفجير عبواستهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ب .68

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 27وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مما)سامّراء(، 

على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من  ناسفة ةتفجير عبو .69

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 28وذلك في كان فيها، 

/ ربيع األول/ 29وذلك في نَّ التأّكد من حجم الخسائر، استهداف مركز شرطة ناحية يثرب الصفوية بتفجير عبوة ناسفة، ولم يتس .72

 للهجرة. 3414

ت لتدمير ثالث عجالأدى  مماكبيرة على دورية لمجرمي مغاوير الداخلية الصفوية في قضاء )سامّراء(،  ناسفة ةتفجير عبو .73

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 29وذلك في لهم وهالك وإصابة من فيها، 

استهداف وتصفية المرتّد )فيصل غازي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي ومن قبُل كان مصدراً للصليبيين من  .72

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 29وذلك في ق بل مفرزة أمنية اقتحمت منزله في منطقة )عزيز بلد( ونفّذت حكم  هللا فيه، 

 
 للهجرة 4141ربيع اآلخر 

صحوة الرّدة والنّفاق في الطارمية وهو مّمن أوغل في حرابة المسلمين والتعّدي على أعراضهم بأسلحة  استهداف وتصفية مؤسس .3

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 3وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مماكاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الطارمية(، 

ليه من قبل ع الصقة ةتفجير عبوالمجرمين الذين يعّذبون المسلمين باستهداف وتصفية المرتّد )كريم نّواف( وهو أحد المحقّقين  .2

 3414/ ربيع اآلخر/ 3وذلك في لهالكه وإصابة قاٍض مرتدٍّ كان برفقته بجروح، أدى  ممامفرزة أمنية وسط قضاء )بلد(، 

 للهجرة.

قبل  على موكبه من الصقة ةر عبوتفجيصالح الدين الصفوي ب محافظة مجلس رئيساستهداف المرتّد المجرم )عّمار اليوسف(  .1

ربيع / 3وذلك في لهالك ضابط برتبة مقّدم في حماية المجرم ويقّدر هللا نجاته، أدى  ممامفرزة أمنية وسط مدينة )تكريت(، 

 للهجرة. 3414/ اآلخر

 ةتفجير عبواستهداف وتصفية المرتّد )سعد خميس( وهو عنصر مجرم في صحوات العار ومّمن أوغل في حرابة المسلمين ب .4

 3414/ ربيع اآلخر/ 3وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مماعليه من قبل مفرزة أمنية في شارع )الزهور/ تكريت(،  الصقة

 للهجرة.

استهداف المرتّد المجرم )فهمي بدع( وهو قيادي في صحوات العار ومّمن أوغل في قتل المسلمين بتفخيخ وتفجير وكره من قبل  .3

 3414/ ربيع اآلخر/ 3وذلك في إلصابته وثالثة من عناصر حمايته بجروح، أدى  ممامفرزة أمنية في قضاء )سامّراء(، 

 للهجرة.

، على عجلته من قبل مفرزة أمنية وسط قضاء )بلد( الصقة ةتفجير عبورطة الصفوية باستهداف وتصفية عنصر مجرم في الش .6

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 3وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مما

 الصقة ةتفجير عبو( وهو مصدر مجرم للجيش الصفوي ومن قبُل كان جاسوساً للصليبيّين برائد محمد مضراستهداف المرتّد ) .7

روح إلصابته بجأدى  ممال مفرزة أمنية أثناء مروره في نقطة تفتيش "سيطرة عوينات" جنوب مدينة )تكريت(، عليه من قب

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 2وذلك في بليغة وبتر أطرافه، 

 مما، (على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الّدجيل ناسفة ةتفجير عبواستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال ب .8

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 1وذلك في لهالكه وإصابة اثنين من عناصر جيش الّدّجال كانا برفقته بجروح، أدى 
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دى أ مماعلى عناصر في الجيش الصفوي ُزرعت  لهم داخل مقّرهم في منطقة )جزيرة النّباعي/ الّدجيل(،  ةناسف ةتفجير عبو .9

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 1وذلك في لهالك وإصابة عدد منهم وعلى إثرها أخلوا المقر، 

إلعطاب عجلة "همر" وهالك أدى  مماعلى دورية للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(،  المتوّسطة باألسلحةالهجوم  .32

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 1وذلك في عنصرين  منهم، 

 الصقة ةتفجير عبو( وهو عضو مجرم في المجلس البلدي الصفوي لناحية اإلسحاقي بمزبان الجيسيوليد استهداف المرتّد ) .33

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 1وذلك في عليه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )اإلسحاقي(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(، مما أدى لتدميرهما نكاالً  تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في صحوة الرّدة والنّفاق .32

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 1وذلك في لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

هما ل تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في صحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )العلم/ تكريت(، مما أدى لتدميرهما نكاالً  .31

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 1وذلك في على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

لتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاطئ التّاجي(،  ةناسف ةتفجير عبو .34

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 4وذلك في 

 مامعلى عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الّدجيل(،  ناسفة ةتفجير عبومجرم في جيش الّدّجال باستهداف وتصفية عنصر  .33

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 4وذلك في لهالكه على الفور، أدى 

 منهم ن  لهالك عنصريأدى  مماعلى ثكنة لصحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )يثرب/ بلد(،  والمتوّسطة الخفيفة باألسلحةالهجوم  .36

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 4وذلك في وإصابة ثالث بجروح، 

لهالك  أدى مماعلى نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )المحّزم/ تكريت(،  والمتوّسطة الخفيفة باألسلحةالهجوم  .37

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 4وذلك في عناصرها األربعة وغنم أسلحتهم، 

تفجير عبوتين  ناسفتين  على تجّمعات لعناصر في جيش الّدّجال في قضاء )بلد(، مما أدى لهالك وإصابة تسعة عناصر منهم  .38

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 4وذلك في إصابة معظمهم بليغة، 

ل مفرزة ه من قبعلى عجلت الصقة ةتفجير عبواستهداف عنصر مجرم فيما يسمى بقوات مكافحة اإلرهاب الصفوية "سوات" ب .39

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 4وذلك في أمنية في ناحية )اإلسحاقي(، مما أدى إلحراقها ويقّدر هللا نجاته، 

لتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  ممابيجي(،  -على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )هونداي ةناسف ةتفجير عبو .22

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 4وذلك في 

وكبه من على م ناسفة ةتفجير عبواستهداف المرتّد المجرم )أحمد شنداح( معاون محافظ صالح الدين الصفوي للشؤون األمنية ب .23

/ ربيع اآلخر/ 4وذلك في قبل مفرزة أمنية في حي )القادسية/ تكريت(، مما أدى لهالك أحد عناصر حمايته ويقّدر هللا نجاته، 

 للهجرة. 3414

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 4وذلك في وة الرّدة والنّفاق في قضاء )الّدور(، إحراق عجلتين  لصح .22

ة في عليه من قبل مفرزة أمني الصقة ةتفجير عبواستهداف المرتّد )كيالن البازي( وهو قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ب .21

ربيع / 4وذلك في إلصابته بجروح بليغة وبتر أطرافه وإصابة عنصر صحوة كان برفقته بجروح، أدى  مماقضاء )سامّراء(، 

 للهجرة. 3414/ اآلخر

لتدميرها وهالك ثالثة عناصر منهم، أدى  ممافي قضاء )سامّراء(،  ةناسف ةتفجير عبواستهداف ثكنة لصحوة الرّدة والنّفاق ب .24

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 4وذلك في 

ك في وذللتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(،  ةناسف ةر عبوتفجي .23

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 3

إلحراقها وهالك وإصابة أدى  ممااستهداف عجلة "همر" للجيش الصفوي بصاروخ موّجه في قرية )الشيخ حمد/ الطارمية(،  .26

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 6ك في وذلمن كان فيها، 

تفخيخ وتفجير محل تجاري ألحد منظّري الشيوعية اإللحادية ومرّوجي انتخابات مجالس المحافظات الصفوية في ناحية  .27

ذلك و)الصينية/ بيجي(، أعقبها تفخيخ وتفجير منزله في اليوم التالي، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 6في 

 لتدميرها وهالك وإصابة منأدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الشيخ حمد/ الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .28

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 7وذلك في كان فيها، 

قصف مقر استخبارات قيادة عمليات سامّراء الصفوية بصاروخ موّجه، وكانت اإلصابة مباشرة وقد ُسمع دوي أربعة انفجارات  .29

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 7وذلك في داخل المقر، 
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ن الروافض غيره متفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال في قضاء )الّدجيل(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً ل .12

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 7وذلك في المشركين، 

تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية في منطقة )ألبو جيلي/ يثرب(، نكاالً له على حرابته وليكون  .13

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 7وذلك في عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )ألبو جيلي/ يثرب(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .12

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 7وذلك في لغيره من المرتّدين، 

 أدى لتدمير عجلةتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية للجيش الصفوي على الطريق العام في منطقة )الطارمية(، مما  .11

"همر" بالكامل وهالك كل من كان فيها، أعقبها تفجير عبوة ناسفة عليهم ُزرعت بالقرب من السيّارة، مما أدى لتدمير عجلة 

"همر" وهالك من كان فيها، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تم استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك 

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 8وذلك في م، وهلل الحمُد على توفيقه وتسديده، وإصابة العديد منه

قامت مفرزة عسكرية باقتحام مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )الالين/ التّاجي( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة والّرمان  .14

( 22من جميع الجوانب وتصفية ما يقارب )اليدوي بعد قطع الطُرق المؤدية للمقر بالعبوات الناسفة، فتّمت محاصرة المقر 

عنصراً منهم وإحراق المقر والعجالت المتواجدة فيه، أعقبها تفجير عبوتين ناسفتين على دوريات اإلمداد، مما أدى لتدمير 

ان كو، عجلتين "همر" وهالك وإصابة كل من كان فيهما، وانسحب األسود تحفّهم عناية الّرحمان، فلله الحمُد من قبُل ومن بعد

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 8ذلك في 

/ ربيع اآلخر/ 8وذلك في لتدميرها، أدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي على جسر )هونداي/ بيجي(،  ةناسف ةتفجير عبو .13

 للهجرة. 3414

إلصابة أربعة عناصر منهم أدى  ممافي قضاء )بيجي(،  ةناسف ةتفجير عبواستهداف نقطة مرابطة لصحوة الرّدة والنّفاق ب .16

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 8وذلك في بجروح بعضها بليغة، 

ور، لهالكه على الفأدى  ممااستهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في قضاء )بيجي(،  .17

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 8وذلك في 

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )سامّراء(، مما  الصقة ةتفجير عبوفوية باستهداف عنصر مجرم في الشرطة الص .18

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 8وذلك في أدى لتدميرها، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتد )عباس الدبش( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )سامّراء(، نكاالً له على  .19

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 8وذلك في يره من المرتّدين، حرابته وليكون عبرةً لغ

ك في وذللتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .42

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 8

لتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في طريق )المكارم/ الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .43

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 8وذلك في 

لتدميرها وهالك من كان أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )زملة حمدي/ الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .42

 للهجرة. 3414/ اآلخر ربيع/ 8وذلك في فيها، 

ة عناصر لهالك ثالثأدى  مماعلى نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )الّدور(،  والمتوّسطة الخفيفة باألسلحةالهجوم  .41

هالك لأدى  ممامنهم، أعقبها تفخيخ النقطة وتفجيرها على دوريات اإلمداد من الشرطة الصفوية التي جاءت لنجدة المرتدين، 

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 9وذلك في  عدد منهم،وإصابة 

لهالك أدى  مامعلى مفرزة لما يسّمى بالكتيبة الهندسية لتفكيك المتفّجرات في منطقة )الحّجاج/ بيجي(،  ةناسف ةتفجير عبو .44

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 9وذلك في وإصابة عدد منهم، 

استهداف المرتّد المجرم العقيد )محمد حميد علي( مدير شرطة ناحية الطارمية الصفوية بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة على  .43

 وذلك فيموكبه في منطقة )الطارمية(، مما أدى لتدمير عجلته وإصابته بجروٍح بليغة وهالك معاونه المجرم )الرائد عّمار(، 

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 32

من قبل مفرزة أمنية اقتحمت منزله في منطقة )الطارمية( )مولود عبدهللا الحيالي( هداف وتصفية المرتّد المجرم القاضي است .46

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 32وذلك في ونفّذت  حكم  هللا  فيه، 

ربيع / 32وذلك في م، لهالك عنصرين  منهأدى  مماعلى نقطة تفتيش للجيش الصفوي في قضاء )بلد(،  ةناسف ةتفجير عبو .47

 للهجرة. 3414/ اآلخر
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صابة وكانت اإل (،سامراء/ الشيخ محمد)في شارع قصف نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية برشقة من قنابر الهاون  .48

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 32وذلك في مباشرة وقد ُشوهدت  أعمدة الّدخان تتصاعد من النقطة، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )فراس األمريكي( وهو مّمن أوغل في حرابة المسلمين وقتال المجاهدين في منطقة  .49

دى أ مما)الحّجاج/ بيجي(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد من الشرطة الصفوية التي جاءت لمكان الحادث، 

 للهجرة. 3414/ اآلخرربيع / 32وذلك في  لهالك وإصابة عدد منهم،

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )سامّراء(،  الصقة ةتفجير عبواستهداف وتصفية قيادي في صحوة الرّدة والنّفاق ب .32

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 32وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مما

إلعطابها وإصابة من فيها أدى  ممالجاّلم/ سامّراء(، على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )ا ةناسف ةتفجير عبو .33

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 31وذلك في بجروح، 

لهالك وإصابة من فيها، أدى  مماعلى عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )محطة بلد(،  ةناسف ةتفجير عبو .32

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 31وذلك في 

ي وذلك فشرطة ألبو خّدو بعد هروب المرتدين منه في منطقة )ألبو خّدو/ سامّراء(، مما أدى لتدميره،  تفخيخ وتفجير مركز .31

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 31

لتدمير عجلة وهالك من فيها، أدى  مماالهجوم بالسالح المتوّسط على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )سامّراء(،  .34

 للهجرة. 3414/ اآلخرربيع / 34وذلك في 

هالك لأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية على طريق )سيد محمد/ بلد(،  .33

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 34وذلك في ثالثة عناصر وإصابة رابع بجروح، 

اري مجرم للجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة من قبل ( وهو مصدر استخبمعتز علي المشهدانياستهداف وتصفية المرتّد ) .36

( بجروح وهو عصام محمود المشهدانيلهالكه وإصابة مرافقه المرتد )أدى  ممامفرزة أمنية في حي )الخضراء/ الطارمية(، 

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 34وذلك في مصدر استخباري أيضاً، 

ور، لهالكه على الفأدى  ممان قبل مفرزة أمنية في ناحية )الطارمية(، استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية م .37

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 36وذلك في 

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في مدينة )تكريت(،  الصقة ةتفجير عبواستهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي ب .38

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 36وذلك في مما أدى إلعطابها، 

ل لتدميرها بالكامل وهالك كأدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في الشارع العام في منطقة )الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .39

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 37وذلك في من كان فيها، 

استهداف عضو مجرم في الحزب "اإلسالمي" العميل بالهجوم على وكره باألسلحة الخفيفة في منطقة )المشاهدة(، مما أدى  .62

إلصابة اثنين من مرافقيه، وعند مجيء دوريات اإلمداد إلنقاذ المجرم تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لتدمير عجلة 

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 38وذلك في يها، "همر" بالكامل وهالك كل من كان ف

 لتدمير عجالت الموكبأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على موكب للحكومة الصفوية في منطقة )محطة بلد(،  .63

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 38وذلك في الثالثة وإبادة كل من كان فيها، 

ابة لهالك عنصرين منهم وإصأدى  مماللشرطة الصفوية في منطقة )محطة بلد(،  على دورية تينناسف تينعبومزدوج بتفجير  .62

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 38وذلك في آخر بجروح، 

 اكتشافها ويقّدر هللا )الّدور(،في قضاء  قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة ناسفة في عجلة منتسب مجرم في سجن تسفيرات تكريت .61

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 38وذلك في ما أدى لتدميرها، فتمَّ تفجيرها على العجلة م

/ ربيع اآلخر/ 38وذلك في تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في حي )الشرطة/ سامّراء(، مما أدى لتدميرها،  .64

 للهجرة. 3414

على موكبه من قبل مفرزة أمنية في قضاء  ناسفتين مزدوج بعبوتينتفجير استهداف آمر فوج طوارئ الّدجيل الصفوي ب .63

)الّدجيل(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة وهالك أحد عناصر حمايته وإصابة عنصر في جيش الّدّجال بجروح بليغة وبتر 

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 38وذلك في ساقيه، 

أدى  مامقبل مفرزة أمنية في قضاء )سامّراء(، استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الخفيف من  .66

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 38وذلك في لهالكه وغنم سالحه، 

/ ربيع اآلخر/ 38وذلك في لهالك وإصابة من فيها، أدى  مماعلى عجلة للجيش الصفوي في قضاء )الّدور(،  ةناسف ةتفجير عبو .67

 للهجرة. 3414
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اق أبو سالم( وهو قيادي في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الجاّلم/ سامّراء( برشقة من قصف وكر المرتّد المجرم )عبد الّرز .68

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 38وذلك في قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة وعلى إثرها هرب المجرم من المنطقة، 

ى عجلته من عل الصقة ةتفجير عبو"سوات" ب استهداف ضابط مجرم برتبة نقيب فيما يسمى بقوات مكافحة اإلرهاب الصفوية .69

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 38وذلك في قبل مفرزة أمنية في مدينة )تكريت(، مما أدى إلعطابها ويقّدر هللا نجاته، 

ي مدينة على عجلته من قبل مفرزة أمنية ف الصقة ةتفجير عبواستهداف ضابط مجرم برتبة نقيب في االستخبارات الصفوية ب .72

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23وذلك في )تكريت(، مما أدى لتدميرها، 

على موكبه من قبل مفرزة أمنية في ناحية )يثرب/ بلد(، ولم  ناسفة ةتفجير عبوللجيش الصفوي ب 37استهداف آمر فوج لواء  .73

 للهجرة. 3414/ خرربيع اآل/ 22وذلك في يتسنَّ التأّكد من مصيره، 

إلعطابها وإصابة من فيها أدى  مماعلى عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجاّلم/ سامّراء(،  ةناسف ةتفجير عبو .72

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 22وذلك في بجروح، 

ء صابة مباشرة، وعند مجيقصف نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )محطة بلد( بصاروخ موّجه وكانت اإل .71

قّوات اإلمداد لمكان اإلطالق تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ُزرعت لهم تحت منصة اإلطالق، مما أدى لهالك وإصابة عدد 

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 22وذلك في منهم، 

لتدميرها بالكامل أدى  ممامية(، نوع "مّدة" على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطار ةناسف ةتفجير عبو .74

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 22وذلك في وهالك كل من كان فيها، 

استهداف وتصفية الجاسوسة المرتّدة )علياء شكر المشهداني( وهي مصدر استخباري مهم للجيش الصفوي من قبل مفرزة أمنية  .73

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23ذلك في وفي قرية )الطالبي/ الطارمية(، مما أدى لهالكها على الفور، 

ر هللا )سامّراء(، ويقدّ في قضاء  قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة ناسفة في عجلة ضابط مجرم برتبة مقّدم في الجيش الصفوي .76

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23وذلك في اكتشافها فتمَّ تفجيرها على العجلة مما أدى لتدميرها بالكامل، 

استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالهجوم على عجلته باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )محطة بلد(،  .77

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23وذلك في 

استهداف المرتّد المجرم )كامل  محمد تركي الملحمي( مسؤول صحوة المالحمة بالهجوم على وكره باألسلحة الخفيفة من قبل  .78

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23وذلك في مفرزة أمنية في ناحية )الصينية/ بيجي(، 

إلعطابها وإصابة من كان أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .79

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23وذلك في فيها، 

نهم لهالك عنصر مأدى  مماطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ الطارمية(، الهجوم باألسلحو الخفيفة والمتوسّ  .82

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 26وذلك في وإصابة عدد غير محّدد بجروح، 

قامت مفرزة عسكرية باقتحام نقطة تفتيش "سيطرة" للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة بعد  .83

طع الطُرق المؤدية إليها بالعبوات الناسفة، فتّمت محاصرة السيطرة من جميع الجوانب وتصفية خمسة من عناصرها دون أن ق

يجرأ أي أحد منهم على إطالق رصاصة واحدة، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دورية لصحوة الرّدة والنّفاق جاءت لنجدة 

الك من كان فيهما، وعند مجيء دوريات اإلمداد من استخبارات الجيش الصفوي إخوانهم المرتدين، مما أدى لتدمير عجلة وه

تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ثانية، مما أدى لتدمير عجلة بالكامل وهالك من كان فيها وبينهم آمر الدورية، وانسحب المجاهدون 

ه،   للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر /27ذلك في كان وبعدها بسالم، فالحمُد هلل الذي نصر  عباده وخذل أعداء 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الّدور(،  .82

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 27وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مما

على دوريته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )خزرج/ الّدجيل(،  ناسفة ةتفجير عبوللجيش الصفوي ب 37استهداف آمر سرية لواء  .81

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 27وذلك في مما أدى إلصابته وعدد من عناصر حمايته بجروح، 

على عجلة لجيش الّدّجال في قضاء )الّدجيل(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح،  ةناسف ةتفجير عبو .84

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 27وذلك في 

استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الّدجيل(، مما أدى  .83

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 27وذلك في لتدميرها وإصابته بجروح بليغة وبتر ساقه، 

برشقة  (ءاسامرّ منطقة )الجاّلم/ في قصف نقطة تفتيش مشتركة للشرطة الصفوية وصحوة الرّدة والنّفاق "سيطرة ألبو حامد"  .86

 3414/ ربيع اآلخر/ 27وذلك في من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة وقد ُشوهدت  أعمدة الّدخان تتصاعد من النقطة، 

 للهجرة.
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ى عجلته من عل الصقة ةتفجير عبوب فيما يسمى بقوات مكافحة اإلرهاب الصفوية "سوات" باستهداف ضابط مجرم برتبة نقي .87

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 27وذلك في قبل مفرزة أمنية في قضاء )الّدور(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

استهداف وتصفية عنصرين  مجرمين  في الشرطة الصفوية من حّراس القاضي المرتد )شهاب البازي( بالسالح الحي من قبل  .88

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 27وذلك في لهالكهما على الفور، أدى  ممامفرزة أمنية في قضاء )سامّراء(، 

حافظة صالح الدين الصفوي والمرتّد المجرم )مطّشر استهداف موكب المرتّد المجرم )عّمار اليوسف( رئيس مجلس م .89

السامّرائي( عضو البرلمان العراقي الشركي بتفجير أربع عبّوات ناسفة بالتعاقب في منطقة )الحويش/ سامّراء(، مما أدى لتدمير 

 لهجرة.ل 3414/ ربيع اآلخر/ 28وذلك في وإعطاب عدد من عجالت الموكب وهالك وإصابة عدد من عناصر الحماية، 

أدى  مماامّراء(، س -على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في الطريق الرابط بين )الدور والمتوّسطة الخفيفة باألسلحةالهجوم  .92

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 28وذلك في لهالك عناصرها الستّة وبينهم القيادي المجرم )شاكر الصنوعي(، 

رها لهالك عناصأدى  مماعلى نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )سامّراء(،  والمتوّسطة الخفيفة باألسلحةالهجوم  .93

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 28وذلك في الخمسة، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )أحمد لبيب( مسؤول استخبارات العوجة الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )العوجة/  .92

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 28وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مماتكريت(، 

 ماماستهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الصينية/ بيجي(،  .91

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 29وذلك في لهالكه على الفور، أدى 

 إلعطابها وإصابة من كانأدى  ممالجيش الصفوي في منطقة )منشأة النّصر/ التّاجي(، على عجلة "همر" ل ةناسف ةتفجير عبو .94

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 12وذلك في فيها، 

ملة/ الطارمية(،  ةناسف ةتفجير عبو .93 لتدميرها بالكامل وهالك كل من أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الزَّ

 للهجرة. 3414/ بيع اآلخرر/ 12وذلك في كان فيها، 

 
 للهجرة 4141جمادى األولى 

قصف تجّمعات وأوكار خبيثة لعناصر  وقياداتٍ في جيش الّدّجال في قضاء )بلد( بثالثة صواريخ موّجهة، وكانت اإلصابة مباشرة  .3

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في ودقيقة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ن  لهالك عنصرين  وإصابة اثنين  آخريأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية وسط مدينة )سامّراء(،  .2

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في بجروح، 

(، وكانت اإلصابة الهجوم بّرّمانة يدوية على عنصر مجرم في صحوة الّردة والنّفاق من قبل مفرزة أمنية في مدينة )سامّراء .1

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على دورية للشرطة الصفوية على الشارع العام قرب محطّة )بلد(، أعقبها االشتباك مع دوريات  .4

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في ة العديد منهم، اإلمداد التي جاءت لنجدة المرتدين، مما أدى لهالك وإصاب

لك في وذتفجير ثالث عبوات ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )سد سامّراء(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .3

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 2

قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الُحّجاج/ بيجي( بقذيفة هاون وكانت اإلصابة مباشرة ودقيقة  .6

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 2وذلك في وقد شوهدت  سيّارات اإلسعاف تنقل الهلكى والجرحى، 

جمادى / 2وذلك في  (،الفلوجة– سامّراء) مفرقفوية قرب حراق أربعة صهاريج لنقل الوقود لجيش الّدّجال وللمليشيات الصأ .7

 للهجرة. 3414/ األولى

، مية"دولة اإلسالالقُطّاع الطرق الذين يرّوعون المسلمين  ويبتّزونهم بالمال  باسم " استدراج وأسر أحد مجرميأمنية ب مفرزة   قامت   .8

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 1وذلك في ، (تكريتفي مدينة ) وبعد التحقيق معه واعترافه بجرائمه تمَّ تنفيذ حكم هللا فيه

إلعطابها وإصابة من فيها أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجاّلم/ سامّراء(،  .9

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 4وذلك في بجروح، 

ش الصفوي كانوا متخف ين بلباٍس مدني بعد اعتراض عجلتهم على الشارع العام قامت مفرزة أمنية بأسر ثمانية عناصر من الجي .32

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في في منطقة )الحّجاج/ بيجي(، وتصفيتهم جميعاً بعد التأّكد من بطاقاتهم العسكرية، 
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استخباريان مجرمان للجيش الصفوي من قبل  استهداف وتصفية المرتدَّين  الرافضيّين  )رسول الخزرجي وأبيه( وهما مصدران .33

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في مفرزة أمنية اقتحمت منزلهما في ناحية )الطّارمية( ونفّذت حكم هللا فيهما، 

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )بيجي(، مما أدى  الصقة ةتفجير عبواستهداف عنصر مجرم في الشرطة الصفوية ب .32

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في صابته بجروٍح بليغة، إل

استهداف المرتّد المجرم )فاروق البازي( قائد صحوة سامّراء بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في  مدينة )سامّراء(،  .31

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في ويقّدر هللاُ نجاته، 

على عجلته من قبل مفرزة  الصقة ةتفجير عبوب الدين لصالح السابق المحافظ( اجيالدرّ  حسن خالدالمجرم )استهداف المرتّد  .34

جمادى / 3وذلك في أمنية في مدينة )سامّراء(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة وهالك مسؤول حماياته المجرم )ماهر تمتوم(، 

 للهجرة. 3414/ األولى

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الّدجيل(، مما أدى  ناسفة ةتفجير عبوّدّجال باستهداف عنصر مجرم في جيش ال .33

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة، 

رار فالهجوم باألسلحة المتوّسطة على سيطرة مدخل ناحية )اإلسحاقي/ سامّراء( للجيش الصفوي، مما أدى لتدمير جزء منها و .36

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في منتسبيها، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )يثرب/ بلد(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث  .37

 3414/ جمادى األولى/ 3ك في وذلتمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى إلصابة ستّة عناصر منهم بجروحٍ متفاوتة، 

 للهجرة.

جمادى / 3وذلك في تفجير عبوة ناسفة على ثكنة لصحوة الّردة والنّفاق في مدينة )سامّراء(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم،  .38

 للهجرة. 3414/ األولى

جمادى / 3وذلك في تفخيخ وتفجير ثكنة لصحوة الّردة والنّفاق في ناحية )اإلسحاقي/ سامّراء(، مما أدى لتدميرها بالكامل،  .39

 للهجرة. 3414/ األولى

ه المفّخخ  ( المهاجر أبو محمد) البطلُ فارس  من فرسان  الشهادة   انطلق   .22  )مقر فوج الكفر صرحاً من صروح مستهدفاً  بصهريج 

غم كل  اإلجراءات  األمنية  المشّددة  والُجدر اإلسمنتية العالية الطوارئ  الصفوية( الكائن بين قضاء )بيجي( وناحية )الصينية(، ور 

للبطل  الوصول  لهدفه وتفجير  سيّارته المفّخخة على المقر، مما أدى لهالك وإصابة عدد كبير منهم وتدمير أجزاء  تعالى هللا يّسر

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7 علييّن، وكان ذلك في  في االستشهاديَّ  أخانا هللاُ  تقبّلهلل على توفيقه، ومن المقر، فالحمُد 

لتدمير عجلة "همر" وهالك كل من كان فيها، أدى  مماسيّارة مفّخخة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الطّارمية(، تفجير  .23

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في 

وذلك لتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  ممااستهداف عجلة "همر" للجيش الصفوي بصاروخ موّجه في ناحية )الطّارمية(،  .22

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 7في 

ان لتدمير عجلتي "همر" وهالك من كأدى  مماتفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتين  للجيش الصفوي في ناحية )الطّارمية(،  .21

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في ا، فيهم

لتدميرها وهالك عناصرها األربعة، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة(،  .24

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في 

اصرها لتدمير عجلة لهم وهالك عنأدى  مما عبوة ناسفة كبيرة على دورية لمليشيا "سوات" الصفوية في قضاء )بيجي(،تفجير  .23

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في األربعة، 

ذلك ولتدميرها بالكامل وهالك من كان فيها، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )الطّارمية(،  .26

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 7في 

قصف فوج طوارئ الجيش الصفوي في قضاء )بيجي( والمعروف بفوج )حّماد(، برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة  .27

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

قصف معسكر الجيش الصفوي في منطقة )الحمرة/ تكريت( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .28

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في 

ليكون وتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة عميد ركن في منطقة )األسمدة/ بيجي(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته  .29

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في عبرةً لغيره من المرتّدين، 

في منطقة )سيّد غريب/ بلد(، مما أدى لتدميره نكاالً له على  بلد لقضاء البلدي مجلستفخيخ وتفجير منزل عضو مجرم في ال .12

 رة.للهج 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 
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استهداف قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالهجوم باألسلحة الخفيفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المزار(  .13

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 8وذلك في بين قضائي )بلد والّدجيل(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة، 

ش الّدّجال عند وثنهم المزعوم )إبراهيم األشتر( في قضاء )الّدّجيل(، مما أدى تفجير عبوة ناسفة على تجّمعاٍت لعناصر  في جي .12

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 8وذلك في لهالك وإصابة العديد منهم، 

جمادى / 8وذلك في أدى لهالك وإصابة من فيها،  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )سد سامّراء(،  .11

 للهجرة. 3414/ األولى

ل لتدميرها بالكامل وهالك كأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الشيخ حمد/ الطّارمية(،  .14

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 8وذلك في من كان فيها، 

قصف مقر للجيش الصفوي في منطقة )شركة الهندية/ الطّارمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة مما أدى  .13

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 8وذلك في لهالك عنصر وإحراق مخازن الوقود داخل المقر، 

شاهدة(، مما أدى لتدميرهما بالكامل وهالك كل من تفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتين  لجيش الّدّجال في منطقة )خزرج/ الم .16

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 8وذلك في كان فيهما، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )التمايمة/ التّاجي(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل من كان فيها،  .17

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 8وذلك في 

 لهالك وإصابة عدد غيرأدى  مماباألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة(،  الهجوم .18

محّدد منهم، أعقبها تفجير ثالث عبوات ناسفة عليهم وعلى دوريات اإلمداد التي جاءت  لمكان الحادث، مما أدى لتدمير ثالث 

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 8وذلك في ا، عجالت "همر" بالكامل وهالك كل من كان فيه

استهداف وتصفية المرتّد )محمد نجم( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة ُزرعت له من قبل مفرزة  .19

ي وذلك فلهالكه وهالك مصدر استخباري مجرم كان برفقته، أدى  مماأمنية داخل ثكنة للشرطة الصفوية في قضاء )الدور(، 

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 9

قصف نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجاّلم/ سامّراء( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة وقد ُشوهدت  .42

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 9وذلك في سيّارات االسعاف تهرع للنقطة، 

أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )ألبو جيلي/ يثرب(،  .43

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 32وذلك في 

 يتفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )ياسين لغوة الحلبوسي( قائد صحوة شمال بغداد ومنزل شقيقه المرتّد )جمهوري لغوة( ف .42

/ 32وذلك في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لتدميرهما بالكامل نكاالً لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى

 هتفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )عّواد السامي الحلبوسي( قائد صحوة التّاجي في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لتدمير .41

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 32وذلك في بالكامل نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

 عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المشاهدة(، مما ناسفة ةتفجير عبواستهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي ب .44

 للهجرة. 3414/ ىجمادى األول/ 32وذلك في أدى لهالكه على الفور، 

لتدميرها بالكامل وهالك أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )السكراب/ الطّارمية(،  .43

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 33وذلك في كل من كان فيها، 

 في منطقة )الركة/ سامّراء(، مما استهداف مدير شرطة الركة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية .46

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 32وذلك في أدى إلعطابها ويقّدر هللا نجاته، 

ذلك وأدى لهالك وإصابة من فيها،  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجاّلم/ سامّراء(،  .47

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 32في 

إحراق عجلة المرتد )منير سامي( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في مكتب التنسيق المشترك الصفوي في تكريت من قبل مفرزة  .48

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 32وذلك في أمنية في قضاء )الدور(، 

ء )الدور(، نية في قضااستهداف عنصر مجرم في مليشيا "سوات" الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أم .49

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 31وذلك في مما أدى لتدميرها وإصابته بجروح بليغة، 

 أدى لتدميرها وهالك عنصر منهم وإصابة مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في شارع )تل العليج/ الجاّلم(،  .32

 هجرة.لل 3414/ جمادى األولى/ 31وذلك في آخرين  بجروح، 
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يرتاُده عناصُر الجيش الصفوي وجيش الّدّجال إلرتكاب الفاحشة،  (أمنية باقتحام منزل للدعارة شرق مدينة )تكريت مفرزة قامت .33

فرزق  هللاُ المجاهدين  تصفية  ضابط مجرم برتبة رائد وعنصر مجرم في االستخبارات الصفوية وأربعة عناصر في جيش 

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 34وذلك في وهلل الحمُد من قبُل ومن بعد،  الّدّجال وغنم عجالتهم وأجهزتهم

استهداف وتصفية المرتّد )مثنى أحمد العبّاسي( وهو عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية من قبل مفرزة أمنية في  .32

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 34وذلك في لهالكه وغنم عجلته، أدى  ممامنطقة )العبّاسية/ سامّراء(، 

سيّارة مفّخخة مركونة على حافلة تقل  مواكب  زّواٍر إيرانييّن  ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة لها على الشارع العام تفجير  .31

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 33وذلك في إلصابة العديد منهم بجروٍح متفاوتة، أدى  ممافي ناحية )اإلسحاقي/ سامّراء(، 

هالك وإصابة لأدى  مماثالث عبوات ناسفة على تجّمعاتٍ وأوكاٍر خبيثةٍ لعناصر  في جيش الّدّجال في ناحية )يثرب/ بلد(، تفجير  .34

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 33وذلك في العديد منهم، 

/ 33ي وذلك فأدى إلعطابها وهالك عنصر منهم،  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )يثرب/ بلد(،  .33

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى

/ 36في  وذلكأدى لهالك وإصابة عدد منهم،  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي(،  .36

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى

ية من قبل مفرزة قنص في مدينة )سامّراء(، مما أدى لهالكه على استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفو .37

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 36 في وذلك ،الفور

ن قبل على عجلته م الصقة ةتفجير عبواستهداف المرتّد )علي خليفة شكر( أحد قيادات صحوات العار في منطقة )الطّارمية( ب .38

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 36وذلك في لتدميرها وإصابته بجروح بليغة، أدى  ممامفرزة أمنية في ناحية )الطّارمية(، 

ة بالقرب سيّارة مفّخخة مركونتفجير استهداف المرتّد المجرم )العقيد كمال( مدير المكتب الصفوي للتنسيق األمني المشترك ب .39

صفوية )المرشحة عن ائتالف قائمة الطاغوت من منزله في ناحية )مكيشيفة/ سامّراء(، مما أدى إلصابة المجرم وزوجته ال

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 37وذلك في المالكي( بجروٍح بليغة وتدمير المنزل وعجلتين  لهم، 

( عضو المجلس البلدي الصفوي لناحية )المعتصم( بتفجير عبوة العزاوي حميد المجيد عبداستهداف وتصفية المرتّد المجرم ) .62

 3414/ جمادى األولى/ 37 في وذلك ،قبل مفرزة أمنية في مدينة )سامّراء(، مما أدى لهالكه على الفور الصقة على عجلته من

 .للهجرة

 ،استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الّردة والنّفاق من قبل مفرزة قنص في مدينة )سامّراء(، مما أدى لهالكه على الفور .63

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 37 في وذلك

/ جمادى األولى/ 37وذلك في أدى إلصابة العديد منهم،  مماير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قضاء )بيجي(، تفج .62

 للهجرة. 3414

في حادثٍة أظهرت عناية هللا تعالى لعباده المجاهدين؛ استوقفت  نقطةُ تفتيش للجيش الصفوي أسداً من أسود الدولة اإلسالمية في  .61

منطقة )محطّة بلد( وأخذوا مستمسكاته وأوراق سيّارته فعرفوا بأنّه مجاهد، وقاموا بحجز المستمسكات وطلبوا من األخ بأن 

ض اعتقاله بعد أن ركب  معه أحُد جنودهم، فما كان من أخينا إال أن ينطلق بكل سرعته مغادراً يدخل لثكنتهم العسكرية لغر

ه ورماه  النقطة، والمرتّدون يمطرونه بوابٍل من الرصاص، فوضع ثالث طلقات نارية برأس الجندي الذي بجنبه وغنم سالح 

/ 38 يف ذلككان ولذي أنجى أخانا المجاهد من كيد الصفويين، طعاماً للكالب وعاد سالماً لعرينه ولم يمسسه سوء، فالحمُد هلل ا

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

استهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )رسول محمود( وهو عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من  .64

جّمع عناصر جيش الّدّجال النتشال جيفة أخيهم تمَّ وعند ت ،قبل مفرزة أمنية في قضاء )الّدجيل(، مما أدى لهالكه على الفور

 3414/ جمادى األولى/ 22 في وذلكاستهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ممّوهة، مما أدى لهالك وإصابة خمسة عناصر منهم، 

 .للهجرة

منية مفرزة أعلى عجلته من قبل  ناسفة ةتفجير عبواستهداف المرتّد )ماهر هادي موسى( وهو مصدر مجرم للجيش الصفوي ب .63

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 22وذلك في لتدميرها وإصابته بجروح بليغة، أدى  ممافي منطقة )المشاهدة(، 

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )بيجي(، مما  الصقة ةتفجير عبواستهداف عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ب .66

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 22وذلك في أدى لتدميرها ويُرّجُح هالكه، 

استهداف وتصفية ثالثة ضبّاط مجرمين  في الشرطة الصفوية بينهم ضابط برتبة رائد وثالثة من عناصر حمايتهم وتدمير  .67

وإعطاب عدد من عجالتهم بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة وعبوة ناسفة على دوريتهم على الخط السريع قرب سيطرة )الديوم/ 

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 23لك في وذتكريت(، 
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جمادى / 23وذلك في أدى لهالك وإصابة من فيها،  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في مدينة )تكريت(،  .68

 للهجرة. 3414/ األولى

ها، هالك وإصابة من فيأدى لتدميرها و مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )محطّة بلد(،  .69

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في 

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على ثكنة للشرطة الصفوية في منطقة )ألبو خّدو/ سامّراء(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .72

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في 

لّردة والنّفاق في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى لتدمير عجلتين  لهم وإصابة عنصر الهجوم باألسلحة المتوّسطة على ثكنة لصحوة ا .73

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في منهم بجروح، 

( مما أدى لتدميرهما وهالك من كان فيهما، سامّراء/ الحويش) منطقة الصفوي في للجيش عجلتين   على ناسفتين عبوتين تفجير .72

 للهجرة. 3414/ األولىجمادى / 23وذلك في 

وذلك ( مما أدى لتدميرها وهالك من كان فيها، سامّراء/ قرب مفرق )الفلوجةالصفوي  للجيشعجلة على  ناسفة عبوة تفجير .71

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 23في 

امل وهالك من لتدميرها بالكأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )خزرج/ المشاهدة(،  .74

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في كان فيها، 

امل لتدميرها بالكأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )سّكة القطار القديم/ التّاجي(،  .73

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 23وذلك في وهالك من كان فيها، 

ه المفّخخ  ( المهاجر أبو تراب) البطلُ هادة  فارس  من فرسان  الش انطلق   .76 ة )مديري الكفر صرحاً من صروح مستهدفاً  بصهريج 

غم كل  اإلجراءات  األمنية  المشّددة  من الحواجز والُجدر  شؤون الداخلية الصفوية( الكائن في حي )القادسية/ تكريت(، ور 

للبطل  الوصول  لهدفه وتفجير  سيّارته المفّخخة داخل المديرية بعد أن أعمى هللاُ أبصارهم،  تعالى هللا يّسرواألسالك الشائكة؛ 

( آخرين  وتدمير جانب كبير من بناية المديرية، 322( عنصراً منهم وبينهم ضبّاط كبار وإصابة )42مما أدى لهالك أكثر من )

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22 عداد الشهداء، وكان ذلك في في االستشهاديَّ  أخانا هللاُ  تقبّلفالحمُد هلل على تسديده، و

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )حامد العكاب العلياوي( وهو عضو في المجلس المحلي الصفوي لمدينة )تكريت( ومصدر  .77

زل ه على أمنية اقتحمت  مناستخباري مهم للجيش والشرطة الصفوية ومن قبُل كان جاسوساً مخلصاً للصليبيّين؛ من ق بل مفرزة 

ت ه ونفّذت  حكم  هللا  فيه،   .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22 في وذلكالخط السريع في مدينة )تكريت( وأسر 

استهداف وتصفية المرتّد )أحمد حاتم البازي( وهو ضابط مجرم في شؤون الداخلية الصفوية بالهجوم على دوريته برّمانتين   .78

/ 22 يف وذلك ،رزة أمنية في مدينة )سامّراء(، مما أدى لهالكه واثنين من عناصر حمايته وتدمير عجلتهمحراريتين  من قبل مف

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى

 ،استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الّردة والنّفاق من قبل مفرزة قنص في مدينة )سامّراء(، مما أدى لهالكه على الفور .79

 .للهجرة 3414/ األولىجمادى / 22 في وذلك

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الّردة والنّفاق في مدينة )سامّراء(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر  .82

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 22وذلك في منهم، 

ق من قبل مفرزة قنص وهو داخل منزله استهداف وتصفية المرتّد )هيثم أحمد( وهو قيادي مجرم في صحوة الّردة والنّفا .83

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22 في وذلك ،المحّصن في منطقة )العويسات/ اإلسحاقي(، مما أدى لهالكه على الفور

استهداف المرتّد )حذيفة ماجد( وهو عنصر مجرم في شؤون الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة  .82

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22 في وذلك ،مدينة )سامّراء(، مما أدى إلصابته بجروح بليغةأمنية في 

رها أدى لتدميرها وهالك عناص مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في شارع )تل العليج/ الجاّلم(،  .81

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 24وذلك في الخمسة، 

يش مشتركة للجيش والشرطة الصفوية )سيطرة الّرياشية( في منطقة )الُحّجاج/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون قصف نقطة تفت .84

/ جمادى األولى/ 23وذلك في وكانت اإلصابة دقيقة وقد ُشوهدت سيّارات اإلسعاف قد هرعت  للنقطة لنقل الهلكى والجرحى، 

 للهجرة. 3414

وذلك في في شارع )هونداي/ بيجي(، مما أدى لهالك وإصابة من كان فيها، الصفوي  للجيشعجلة على  ناسفة عبوة تفجير .83

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 26

قصف نقطة تفتيش مشتركة للجيش والشرطة الصفوية )سيطرة وادي الموت( في منطقة )الُحّجاج/ بيجي( برشقة من قنابر  .86

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 27وذلك في لتّسديد، الهاون وكانت اإلصابة دقيقة نسأل هللا النّكاية وا
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استهداف وتصفية عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الطّارمية/  .87

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مماداخل(، 

ة العديد أدى لهالك وإصاب مماى دورية للشرطة الصفوية في منطقة )الّرواشد/ اإلسحاقي(، تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  عل .88

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28وذلك في منهم، 

لتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في ناحية )الطّارمية/ داخل(،  .89

 للهجرة. 3414/ األولى جمادى/ 28وذلك في 

لتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطّارمية(،  .92

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28وذلك في 

 لتدمير عجلة "همر" وهالكأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في الشارع العام في منطقة )الطّارمية(،  .93

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28وذلك في وإصابة عدد منهم، 

 لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة اثنين  آخرين  أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في قضاء )التّاجي(،  .92

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28وذلك في بجروح، 

لتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة(، تفجير عبوة ناسفة  .91

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28وذلك في 

إصابة لهالك وأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على برجي مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطّارمية(،  .94

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28ذلك في وعدد منهم، 

على وكر للمرتّد المجرم )حميد ربابة( قائد صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )النّباعي(،  والمتوّسطة الخفيفة باألسلحةالهجوم  .93

نهم، مأعقبها تفجير ثالث عبوات ناسفة على دوريات الجيش والشرطة والصحوة الصفوية، مما أدى لهالك وإصابة العديد 

  للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28وذلك في 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة حاول تفكيكها في الشارع العام في منطقة )الطّارمية(،  .96

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مما

استهداف وتصفية المرتّد )موسى هادي الشبالوي( وهو عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي باألسلحة الخفيفة من  .97

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مماقبل مفرزة أمنية في منطقة )المشاهدة(، 

ي قضاء على عجلته من قبل مفرزة أمنية ف ناسفة ةتفجير عبوي باستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في الجيش الصفو .98

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 28وذلك في لهالكه وهالك قيادي مجرم في جيش الّدّجال كان برفقته، أدى  مما)التّاجي(، 

/ 28ذلك في وكاية والتّسديد، قصف وكر خبيث لصحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )التّاجي( برشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّ  .99

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى

استهداف وتصفية المرتّد )صباح إبراهيم الكريم( وهو قيادي مجرم في صحوة الّردة والنّفاق من ق بل مفرزة أمنية اقتحمت   .322

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 29 في وذلكمنزل ه في ناحية )مكيشيفة/ سامّراء( ونفّذت  حكم  هللا  فيه بعد أن غنمت  أسلحته، 

على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )محطّة  استهداف عنصر مجرم في جيش الّدّجال بالهجوم باألسلحة الخفيفة .323

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 29وذلك في بلد(، مما أدى إلعطابها وإصابته بجروٍح بليغة، 

 
 للهجرة 4141جمادى اآلخرة 

استهداف وتصفية المرتّد )عيسى حميد ماجد( وهو ضابط مجرم برتبة عقيد ومسؤول سيطرات قضاء الّدور بالسالح الحي من  .3

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 2 في وذلكق بل مفرزة أمنية في قضاء )الّدور(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف وتصفية المرتّد )شحاذة عواد رحيل( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق وأحد الحّراس األمنيين الصفويين من  .2

ت ه ونفّذت  حكم  هللا  فيه في قضاء )الّدور(،   .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 2 في وذلكق بل مفرزة أمنية أسر 

/ جمادى اآلخرة/ 2وذلك في يش الصفوي في ناحية )الطارمية(، مما أدى لتدميره، تفخيخ وتفجير برج مراقبة قيد اإلنشاء للج .1

 للهجرة. 3414

 -سيّارة مفّخخة مركونة على حافلة تقل  مواكب  زّواٍر إيرانييّن  ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة لها على طريق )بغدادتفجير  .4

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكالعديد منهم، لهالك وإصابة أدى  مماالموصل( قرب قضاء )الّدجيل(، 
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استهداف مقر )ائتالف جماهير العراقية( العلماني الذي يتزّعمه محافظ صالح الدين الصفوي )أحمد عبد هللا الجبوري( بتفجير  .3

خة دافهم بتفجير سيّارة مفخّ سيّارة مفّخخة مركونة وسط مدينة )تكريت(، وعند مجيء قّوات اإلمداد من الشرطة الصفوية تمَّ استه

/ جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكثانية ُركنت لهم في مكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة عدد كبير منهم وتدمير أجزاء من المقر، 

 .للهجرة 3414

اقتحام مقر سرية الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجاّلم/ سامّراء( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون، وعند  .6

مجيء قّوات اإلمداد لنجدة المرتدين تمَّ استهدافهم بتفجير سيّارة مفّخخة مركونة وثالث عبوات ناسفة، مما أدى لهالك أكثر من 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4 في وذلك( آخرين  بجروٍح بليغة، 32برتبة عقيد وإصابة )( منهم بينهم ضابط 22)

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الّردة والنّفاق في شارع )معمل األدوية/ سامّراء(، أعقبها تفجير  .7

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكة عدد منهم، عبوة ناسفة كبيرة على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصاب

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على عجلة للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى إلعطابها وانقالبها  .8

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكوإصابة من فيها بجروح، 

لة للشرطة االتحادية الصفوية على الشارع العام في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى إلعطابها الهجوم باألسلحة المتوّسطة على عج .9

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكوإصابة من فيها بجروح، 

قصف مقر لواء الجيش الصفوي في منطقة )الشيخ جميل/ الّدجيل( بالصواريخ الموّجهة وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  .32

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4 في وذلكاية والتّسديد، النّك

/ 4 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )عشرة كلش/ الّدجيل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

في منطقة )بنات الحسن/ سامّراء(،  مسؤول شبكة تجّسس خبيثةتفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )عبد القادر البازي( وهو  .32

 في وذلكأعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد من الشرطة الصفوية، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح، 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 4

يادي مجرم في صحوات العار ومصدر استخباري مهم استهداف وتصفية المرتّد )مثنى النيساني( المعرف باسم )جون( وهو ق .31

للجيش الصفوي ومن قبُل كان جاسوساً وفيّاً للصليبيّين ومّمن قتل  بيديه الكثير من المسلمين؛ بأسلحة كاتمة من ق بل مفرزة أمنية 

 .هجرةلل 3414/ جمادى اآلخرة/ 3 في وذلكفي منطقة )ألبو نيسان/ سامّراء(، مما أدى لهالكه على الفور، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في شؤون الداخلية الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الطارمية(،  .34

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 3وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مما

دى لهالك عنصر منهم وإصابة عنصرين  أ مماتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في ناحية )الطارمية(،  .33

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 6وذلك في آخرين  بجروح، 

ك في وذللتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )الطارمية(،  .36

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 6

لتدمير عجلة وهالك ثمانية عناصر أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )الّدور(،  .37

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 6 في وذلكمنهم، 

/ 6 يف وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي(،  .38

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

قصف معسكر الجيش الصفوي في منطقة )الحمرة/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .39

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 7 في وذلكوالتّسديد، 

لشارع العام في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى لهالك الهجوم باألسلحة المتوّسطة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية على ا .22

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 8 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  على تجّمعاٍت وأوكاٍر خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في منطقة )العبيدي/ التاجي( مما أدى  .23

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 9وذلك في لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 

 ارات الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية فياستهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مقّدم في االستخب .22

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 9وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مماقضاء )التاجي(، 

/ 9ك في وذل استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب من قبل مفرزة أمنية في قضاء )التاجي(، مما أدى لهالكه على الفور .21

 للهجرة. 3414/ اآلخرة جمادى
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ك في وذللتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )الطارمية(،  .24

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 9

لتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماتكريت(،  -تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في طريق )بغداد .23

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 9وذلك في 

ة لتدميرها وهالك عنصرين  منهم وإصابأدى  مماتفجير عبوة ناسفة كبيرة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )الطارمية(،  .26

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 9وذلك في اآلخرين  بجروح، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )ألبو خدو/ الجاّلم(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .27

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 9 في وذلك

جمادى / 9 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية وسط قضاء )بيجي(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .28

 .للهجرة 3414/ اآلخرة

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في حي )النّفط/ بيجي(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح،  .29

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 9 في

في  وذلككان فيها، لتدميرها وهالك من أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة(،  .12

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 9

تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  .13

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 9وذلك في المرتّدين، 

ة )المشاهدة(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في منطق .12

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 9وذلك في عبرةً لغيره من المرتّدين، 

قصف مقر الجيش الصفوي في ناحية )الطارمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .11

 للهجرة. 3414/ اآلخرةجمادى / 9وذلك في 

قصف معسكر التاجي للجيش الصفوي في قضاء )التاجي( بصاروخين  موّجهين  نوع "كراد" وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  .14

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 9وذلك في النّكاية والتّسديد، 

/ 32 يف وذلكأدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )الحّجاج/ بيجي(، مما  .13

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دوريتين  للجيش الصفوي في منطقة )سيّد غريب/ بلد(، مما أدى لهالك وإصابة العديد  .16

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33 في وذلكمنهم، 

ى مقر للجيش الصفوي في منطقة )جزيرة بيجي(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية عل بمختلف أنواع األسلحةالهجوم  .17

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 32 في وذلكوالتّسديد، 

على مخازن الجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  بمختلف أنواع األسلحةالهجوم  .18

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 32 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

على سيطرة للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  بمختلف أنواع األسلحةالهجوم  .19

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 32 في وذلكوالتّسديد،  النّكاية

قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة المدخل الغربي" في ناحية )الصينية/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت  .42

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 32 في وذلكاإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

الجيش الصفوي في قضاء )بيجي( والمعروف بفوج )حّماد( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة قصف مقر فوج طوارئ  .43

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 32 في وذلكدقيقة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

اية والتّسديد، كقصف مخازن الجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّ  .42

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 32 في وذلك

قصف مقر فوج طوارئ الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )سيّد غريب/ بلد( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة  .41

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 32 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

اقتحام ثالث نقاط تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في منطقة )بنات الحسن/ الجاّلم(، مما أدى لتسقيطها  .44

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 31 في وذلكوالسيطرة عليها بالكامل وهالك وإصابة العديد منهم، 
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هم جميعاً وإحراق ، مما أدى لفراربمختلف أنواع األسلحة)الصينية/ بيجي(  اقتحام نقطة تفتيش رئيسية للجيش الصفوي في ناحية .43

جمادى / 31 يف وذلكالنقطة بالكامل وتفخيخ وتفجير أبراج المراقبة وتدمير عجلتين  لهم بعد غنم كّمية جيّدة من السالح والعتاد، 

 .للهجرة 3414/ اآلخرة

ون على ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الشيخ محمد/ الجاّلم(، مما الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الها .46

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 31 في وذلكأدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية على الشارع العام قرب ناحية )اإلسحاقي(، مما  .47

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 31 في وذلكدى لهالك وإصابة عدد منهم، أ

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية مشتركة للجيش الصفوي والشرطة االتحادية الصفوية على الشارع العام قرب  .48

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 31 في وذلكمنطقة )محطّة بلد(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )سيّد غريب/ بلد(، مما أدى لهالك  .49

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 31 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

رب يا "سوات" الصفوية على الشارع العام قالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية مشتركة للشرطة االتحادية ومليش .32

 3414/ جمادى اآلخرة/ 31 في وذلكسيطرة )أحمد العلواني( في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 31 في وذلك

 كلوذلتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد(،  .32

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 31 في

قصف قاعدة الصينية للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  .31

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 31 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

على مخازن الجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  بمختلف أنواع األسلحةالهجوم  .34

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية على الشارع العام قرب ناحية )اإلسحاقي(،  .33

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلكا أدى لهالك وإصابة عدد منهم، مم

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الشيخ محمد/ الجاّلم(، مما أدى لهالك  .36

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

لخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية على الشارع العام قرب منطقة )محطّة بلد(، مما الهجوم باألسلحة ا .37

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلكأدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

قصف مقر فوج طوارئ الدجيل الصفوي في قضاء )الّدجيل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .38

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلكوالتّسديد، 

ابة اون وكانت اإلصقصف تجّمعات وأوكار خبيثة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في قضاء )الّدجيل( برشقة من قنابر اله .39

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلكدقيقة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

قصف مقر للجيش الصفوي قرب محطّة القطار في ناحية )الصينية/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .62

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية على شارع )الهونداي/  .63

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلكبيجي(، مما أدى لهالكه على الفور، 

بيجي وحديثة( والسيطرة على الشارع لساعات، أعقبها نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الشارع الرابط بين قضاءي ) .62

على مقر ودورية للجيش الصفوي واالشتباك مع أربع طائرات مروحيّة صفوية، ودامت المعركة  بمختلف أنواع األسلحةالهجوم 

نم أربع عجالت قرابة الخمس ساعات، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وفرار الطائرات وانسحاب من تبقّى من الّدورية وغ

للجيش وكّمية كبيرة من األسلحة والذخيرة وعادت سرايا المجاهدين  لعرينها تحفّها عناية الّرحمان، فلله الحمُد من قبُل ومن بعد، 

  .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلك

إخالء جميع نقاط التفتيش الصفوية في قضاء )سامّراء( وفرار عناصرها بعد نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في سامّراء  .61

  .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلكلساعات، وقد استبشر أهُل السنّة  في المنطقة وعلت  وجوه هم الفرحة، 
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 في ذلكوتحادية الصفوية في ناحية )اإلسحاقي/ بلد(، مما أدى لهالك عنصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة اال .64

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 34

اقتحام نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك من فيها  .63

 3414/ جمادى اآلخرة/ 34 في وذلكعد غنم كّمية جيّدة من السالح والعتاد، وإحراق النقطة وتدمير عجلتين  "همر" لهم ب

 .للهجرة

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة مقّدم في االستخبارات الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في ناحية )الطارمية(،  .66

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مما

لهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة ا .67

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في لهالك وإصابة العديد منهم، أدى  مماعليهم، 

د لهالك وإصابة عدأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطارمية(،  .68

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في منهم، 

بوة ناسفة ع الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة(، أعقبها تفجير .69

 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في لهالك وإصابة العيدد منهم، أدى  مماعلى دوريات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، 

 للهجرة.

اقتحام نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك  .72

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33 في وذلكسلحتهم وعتادهم وعجلة لهم، من فيها وغنم أ

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )اإلسحاقي/ بلد(، مما أدى لهالك ثمانية عناصر منهم  .73

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 33 في وذلكوإصابة عدد آخر بجروح، 

/ 36 في وذلكعجلة للجيش الصفوي في منطقة )العوجة/ تكريت( مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها،  تفجير عبوة ناسفة على .72

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة

ك ستة لهالأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على تجّمع لعناصر في صحوة الّردة والنّفاق في منطقة )النباعي(،  .71

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 36وذلك في عناصر منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى لهالك خمسة عناصر منهم  .74

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 36 في وذلكوإصابة عنصرين  آخرين  بجروح، 

 ، وقد ُشوهدت  وكانت اإلصابة دقيقة ومباشرة ةموّجه قرب مدينة )تكريت( بأربعة صواريخقاعدة "سبايكر" الجوية  قصف .73

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 36 في وذلكأعمدةُ الد خان تتصاعد من القاعدة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ر/ المكارم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية قصف مقر الجيش الصفوي في منطقة )القص .76

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 36وذلك في والتّسديد، 

نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الطريق العام الرابط بين )بغداد والموصل( قرب منطقة محطّة بلد( ونصب نقاط  .77

  .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 36 في وذلكارع لساعات، تفتيش والسيطرة على الش

نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في الشارع الرابط بين قضاءي )بيجي وحديثة( والسيطرة على الشارع لساعات، أعقبها  .78

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش ومقر للجيش الصفوي، مما أدى لفرار جميع عناصر الجيش وإحراق 

غنم كّمية جيّدة من السالح والعتاد، وقد استبشر أهُل السنّة  في المنطقة وعلت  وجوه هم  النقطة وتدمير المقر وبرج المراقبة بعد

  .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 36 في وذلكالفرحة وارتفعت  أصواتُهم بالتكبير ولهجت  ألسنتُهم بدعوات النصر للمجاهدين، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )اإلسحاقي/ بلد(، مما أدى لهالك وإصابة  .79

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 37 في وذلكعدد منهم، 

نصرين أدى لهالك عالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )خزرج/ يثرب(، مما  .82

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 37 في وذلكمنهم وإصابة اثنين آخرين  بجروح، 

( وهو قيادي مجرم في صحوات العار بأسلحة خفيفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة رافد رزاق زبيباستهداف وتصفية المرتّد ) .83

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 37 في وذلك )العوينات/ تكريت(، مما أدى لهالكه وثالثة من عناصر حمايته،

في  وذلكلتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة(،  .82

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 37

وصحوات الّردة والنّفاق في قضاء  سيّارة مفّخخة مركونة وعبوة ناسفة ممّوهة على دورية مشتركة للجيش الصفويتفجير  .81

، 32لهالك )أدى  مما)التاجي(،   للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 38وذلك في ( عناصر منهم بينهم ضابطين  مجرمين 



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
331 

 

ر لتدميرها بالكامل وهالك ثالثة عناصأدى  مماتفجير عبوة ناسفة كبيرة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )الطّارمية(،  .84

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 38وذلك في منهم وإصابة عنصرين  آخرين  بجروح، 

الهجوم باألسلحة المتوّسطة والّرّمان اليدوي على برج مراقبة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى  .83

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 39 في وذلكآخرين  بجروح وإعطاب عجلة "همر"،  لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة اثنين

قصف تجّمعات خبيثة لعناصر  في جيش الّدّجال عند وثنهم المزعوم )إبراهيم األشتر( في قضاء )الّدجيل( بصاروخ موّجه  .86

 .للهجرة 3414 /جمادى اآلخرة/ 39 في وذلكوكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

قصف مقر فوج الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )شيخ محمد/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة، مما  .87

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 39 في وذلكأدى لتدمير أحد أبراج المراقبة وهالك من فيه، 

صفوية على الشارع العام قرب منطقة )الرياشية/ بيجي(، مما أدى لتدمير تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية ال .88

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22 في وذلكعجلة بالكامل وهالك كل من كان فيها وإعطاب عجلة أخرى وإصابة من فيها، 

اجهة ار عناصرها من موتفخيخ وتفجير ثكنة للشرطة الصفوية على الشارع العام قرب منطقة )العوينات/ تكريت( بعد فر .89

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22 في وذلكمجاهدي دولة اإلسالم، 

 ذلكوالهجوم على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية بقذيفة وسط قضاء )سامّراء(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة من فيها،  .92

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22 في

دد لهالك وإصابة عأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة(،  .93

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في منهم، 

ة )خزرج/ قاستهداف وتصفية عنصر مجرم في مليشيا "سوات" الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منط .92

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مماالمشاهدة(، 

قصف مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطارمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .91

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في والتّسديد، 

جّمعاً أمنيّاً م ؛ انطلقت  مفرزةُ استشهاديين  من ثالثة  مهاجرين  مستهدفين  ألبطال ها أسباب  النّصرمباركٍة يسَّر هللاُ تعالى  ملحمةٍ في  .94

، (مديرية شرطة الطارمية ومديرية النّجدة الصفوية)يضم  ،(في ناحية )الطارمية/ التاجي رابةوالح   الرّدة   صناً من حصون  ح  و

أُذيق  فيه أهُل السنّة  أشدَّ العذاب  وانتُهكت  فيه أعراُضهم.. وبعد أن  قطعت  مفارُز اإلسناد  جميع  الطرق المؤدية للمجّمع  ول طالما

األمني بالعبوات الناسفة وانتشرت مفارز االقتحام على جنبات الطُرق وتهيّأت  مفارز الدفاع الجّوي لصد  محاوالت الطيران 

عد التوّكل  ب-ّك الحصار عن المرتدين؛ توّجه فرساُن الشهادة  نحو هدفهم ملتحفين  أحزمت هم النّاسفة ومزّودين  المعادي المحتملة لف

بالسالح الخفيف والّرّمان اليدوي، وبدأ اإلخوةُ الثالثةُ االقتحام  بالتزامن مع مشاغلة إخوانهم أبراج  المقر، فتمّكنوا بقّوة  -على هللا

البوابة الرئيسية وعناصر البرج القريب منها، ثم دخلوا أروقة مديرية الشرطة وبدؤوا بتمشيط  غرفها،  هللا من تصفية حّراس

يحصدون  رؤوس المرتدين  حصداً بعد أن خلع الّرعُب قلوب هم فال تسمع لهم إال الصراخ والعويل، فتمّكن  األسوُد من قتل مدير 

، ولم ينُج من بأس 22( عنصراً وجرح )22ساعديه الضبّاط وتصفية )المركز وهو ضابط برتبة مقّدم وقتل اثنين  من م ( آخرين 

ن  فرَّ منهم من األبواب الخلفية.. ثمَّ انصرف  أحُد االستشهاديين  تلقاء  مديرية النّجدة المجاورة واقتحمها وفجَّ  ر المجاهدين  إال م 

ه النّاسف  وسط  جموعهم المذعورة ليدّمر  البناية  بالكا ن  كان فيها، عندها سقط المجّمُع بالكامل حزام  مل ويُهلك  هللاُ على يديه كلَّ م 

، فعملوا على إحراق  جميع العجالت واآلليات وخزان الوقود، ليغدو المقر  بعدها قاعاً صفصفا..  ين  بيد االستشهاديَّين  اآلخر 

نا وتجهَّزا لصد  محاوالت  وعندما استنفد  البطالن  ذخيرت هما  م  دخول البناية من جانب مليشيات  المالكي وما يسّمى بقوات النّخبة  ك 

لك  هالصفوية، ولّما دخلت  قّوات "سوات" للبناية كبشاً للفداء تلقّاهم أحُد االستشهاديَّين  بالتكبير وفّجر  حزامه النّاسف وسط هم، ليُ 

 بعدها لم يتجرأ أحد  على دخول البناية إال في اليوم التالي هللاُ على يديه خمسة عناصر منهم وبينهم قائد قوات "سوات" الصفوية،

ر  ما تبقّى م  نظنّاً منهم انتهاء المعركة، فلّما دخلوا وتجّمعوا انغمس فيهم االستشهادي  الثالث ليوقع فيهم مقتلةً عظيمة ول يُدم 

مير عجلتين  لقوات "سوات" وعجلة "همر" للجيش أطالل بناية مديرية الشرطة بالكامل.. أما مفارُز اإلسناد فقد تمّكنت من تد

الصفوي بتفجير ثالثة عبوات ناسفة وفضالً عن الهجوم على دوريات اإلمداد بمختلف أنواع األسلحة، مما أدى لهالك وإصابة 

ضبّاط قال كل عناصر وعدد كبير منهم وشل  حركتهم بالكامل.. واتماماً لشفاء  هللا  قلوب  الموّحدين؛ قامت  مليشيات المالكي باعت

هم أحياء  بحكمته،  فلله الحمُد على توفيقه وتسديده ونسأله جلَّ في عاله أن يتقبّل الثُلة  المجاهدة في الشرطة الذين  قّدر هللاُ بقاء 

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 23، وأن يجزل المثوبة لكل من شارك في هذه الغزوة، وكان ذلك في كوكبة الشهداء

 ماماف وتصفية المرتّد المجرم )حبيب إسماعيل حمد( قائد صحوة ألبو عبيد من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المشاهدة(، استهد .93

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 23وذلك في لهالكه على الفور، أدى 
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ت ه ونفّذ( وهو عنصر مجرم في شرطة الحدود الصفوية من ق بل مفرزعامر خلف علياستهداف وتصفية المرتّد ) .96 ت  ة أمنية أسر 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكحكم  هللا  فيه في قضاء )بيجي(، 

تفخيخ وتفجير برج مراقبة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )بنات الحسن/ الجاّلم( بعد فرار عناصرها من مواجهة مجاهدي  .97

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكدولة اإلسالم، 

قصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )شيخ محمد/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة، وقد  .98

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكُشوهدت  أعمدةُ الد خان تتصاعد من الثكنة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة .99

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكمنهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى لهالك  .322

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 22 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

استهداف المرتّد المجرم )ناجي صبري( قائد صحوة خزرج بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )منشأة  .323

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في إلصابته بجروٍح بليغة وبتر ساقه وفقد بصره، أدى  ممانصر/ التاجي(، 

قصف سيطرة العناز للجيش الصفوي في منطقة )العناز/ المشاهدة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  .322

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 22وذلك في النّكاية والتّسديد، 

قصف مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .321

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 21وذلك في والتّسديد، 

في  وذلكإلعطابها وإصابة من فيها بجروح، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )الطارمية(،  .324

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 21

تدمير لأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الشيخ حمد/ شاطئ الطارمية(،  .323

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 21وذلك في عجلة "همر" وهالك وإصابة عدد منهم، 

لتدميرها بالكامل وهالك كل من أدى  مماصفوي في منطقة )الخمسين دار/ التاجي(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش ال .326

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 21وذلك في كان فيها، 

صابيات/ ال-استهداف قيادي مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )التمايمة .327

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 21وذلك في رها بالكامل وإصابته بجروٍح بليغة، لتدميأدى  مماالتاجي(، 

( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي من ق بل مفرزة أمنية في مدينة ناجح غدير عبيد هدهوداستهداف وتصفية المرتّد ) .328

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 21 في وذلك ،مما أدى لهالكه على الفور)تكريت(، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية من قبل مفرزة قنص في مدينة )سامّراء(، مما أدى لهالكه على  .329

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 24 في وذلك ،الفور

ي قضاء ف استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة رائد في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من ق بل مفرزة أمنية .332

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 24 في وذلك ،هالكه على الفورتدميرها ومما أدى ل)الّدور(، 

 ذلكوتفخيخ وتفجير ثكنة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )محطّة بلد( بعد فرار عناصرها من مواجهة مجاهدي دولة اإلسالم،  .333

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 24 في

 ذلكوة على عجلة للشرطة الصفوية قرب منطقة )تل أبو جراد/ بيجي(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسف .332

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 24 في

أدى  امماستهداف عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المشاهدة(،  .331

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 24وذلك في إلصابته بجروٍح بليغة، 

استهداف وتصفية المرتّد )إحمد إسماعيل فليّح( وهو ضابط مجرم برتبة مقّدم في شرطة الطوارئ الصفوية بالسالح الحي من  .334

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلك ،مما أدى لهالكه على الفورق بل مفرزة أمنية في مدينة )تكريت(، 

وتصفية المرتّد )عالء ممتاز( وهو مفّوض مجرم في األمن الوطني الصفوي بالسالح الحي من ق بل مفرزة أمنية في  استهداف .333

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلك ،مما أدى لهالكه على الفورمدينة )تكريت(، 

ك ى سريع مدينة )تكريت(، مما أدى لهالالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش وثكنة للشرطة الصفوية عل .336

عناصرها الستّة وتفخيخ وتفجير الثكنة، أعقبها الهجوم على دورية لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية، مما أدى لهالك عنصرين  

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكمنهم وإصابة عدد آخر بجروح، 
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ك وإصابة لهالأدى  ممافوي في الشارع الرابط بين قضاءي )بيجي وحديثة(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الص .337

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكمن فيها، 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكفي قضاء )الدجيل(،  االتحادية الصفوية للشرطة تفجير عبوة ناسفة على عجلة .338

ها، لهالك وإصابة من فيأدى  ممالفوج طوارئ الدجيل الصفوي في طريق )سيّد غريب/ بلد(،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة .339

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلك

لهالك  أدى مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق الّرابط بين مدينتي )النّباعي والّدجيل(،  .322

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكوإصابة من فيها، 

ح، لهالك عنصرين  وإصابة آخر بجروأدى  ممافي ناحية )يثرب/ بلد(،  الصفوية دورية راجلة للشرطةتفجير عبوة ناسفة على  .323

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )سّدة سامّراء(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  .322

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكمن فيها، 

اء )الّدجيل(، في قضالجيش الصفوي بالمواد الغذائية معسكر بتجهيز  ونيقوممرتّدين   ين  لمتعهّدتفخيخ وتفجير مجّمع تجاري  .321

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 26 في وذلكالمحاربين، عبرةً لغيره من  واوليكون معلى عمالته منكاالً له

ي وعند تجّمع عناصر الشرطة الصفوية ف(، الّدورفي قضاء ) تفخيخ وتفجير محل تجاري لضابط مجرم في الشرطة الصفوية .324

/ جمادى اآلخرة/ 26 في وذلك( عنصراً منهم، 33بوة ناسفة، مما أدى لهالك وإصابة )مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير ع

 .للهجرة 3414

قصف سيطرة الرياشية للجيش الصفوي في قضاء )بيجي( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة مما أدى لهالك عنصرين   .323

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 26 في وذلكمنهم، 

قصف مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )الفتحة/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .326

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 26 في وذلكوالتّسديد، 

تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للشرطة االتحادية قرب منطقة )العوجة/ تكريت(، مما أدى إلعطاب عجلتين  وإصابة  .327

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 26 في وذلكمن فيهما بجروح، 

لهالك دى أ ممالمشاهدة(، الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )أبو جليعيدة/ ا .328

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 26وذلك في عنصرين  منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )حميد أحمد جميل( قائد صحوة ألبو ركبية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في  .329

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 26وذلك في  لهالكه على الفور،أدى  ممامنطقة )ألبو ركبية(، 

أدى  مامالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة العناز" في منطقة )العناز/ المشاهدة(،  .312

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 26وذلك في لهالك وإصابة عدد منهم، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )المشاهدة(،  .313

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 27وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مما

ر عجلتين  سامّراء(، مما أدى لتدمي تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الحويش/ .312

وهالك من فيهما، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثالثة، مما أدى لهالك وإصابة عدد 

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 27 في وذلكمنهم، 

تدميرها لأدى  مماقرب ناحية )الصينية/ بيجي(، تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في شارع حديثة  .311

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 27 في وذلكوهالك من فيها، 

جمادى / 27 في وذلكتفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلة لجيش الّدّجال في قضاء )الّدجيل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .314

 .للهجرة 3414/ اآلخرة

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )جزيرة سامّراء(، مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة  .313

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 28 في وذلكعناصر منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

ّسطة، مما )تكريت وبيجي( باألسلحة الخفيفة والمتو اقتحام "سيطرة الرياشية" للجيش الصفوي على الطريق الّرابط بين مدينتي .316

/ جمادى اآلخرة/ 28 في وذلكأدى لهالك عدد منهم وفرار اآلخرين  وإحراق النقطة وتدمير عجلة "همر" وتفجير برج مراقبة، 

 .للهجرة 3414

ي منطقة فرزة أمنية فاستهداف وتصفية عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل م .317

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 28وذلك في لهالكه على الفور، أدى  مما)المشاهدة(، 
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دد لهالك وإصابة عأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة(،  .318

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 28وذلك في منهم، 

لتدميرها وهالك من كان أدى  ممافجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )تل طاسة/ الطارمية(، ت .319

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 29وذلك في فيها، 

أل سقصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية على طريق )شيخ محمد/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة ن .342

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 29 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

استهداف وتصفية نائب ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .343

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 12وذلك في لهالكه وإصابة جندي صفوي كان برفقته بجروح، أدى  مما)المشاهدة(، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية على طريق )شيخ محمد/ الجاّلم(، مما أدى لتدمير عجلة وهالك من  .342

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 12 في وذلكفيها وإعطاب عجلة أخرى وإصابة من فيها، 

 

 

 للهجرة 4141رجب 

في كميٍن يّسر هللاُ أسبابه؛ قامت  مفرزة  أمنية باستهداف وتصفية ثالثة من عناصر جيش الّدّجال وتفخيخ عجلتهم وركنها في  .3

منطقة )المشاهدة(، وعند مجيء دوريات الجيش الصفوي لنجّدة إخوانهم وتجّمعهم حول العجلة تمَّ تفجيرها عليهم، مما أدى 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 يف وذلك( عنصراً منهم، 32لهالك )

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )الحّجاج/ بيجي(،  .2

/ محطّة بلد(، مما أدى لهالك ثمانية عناصر 34الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )قناة  .1

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2 في وذلكمنهم بينهم ضابط الدورية وإصابة عدد آخر بجروح، 

 ماملته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الّدجيل(، استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عج .4

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2 في وذلكلتدميرها وهالكه، أدى 

هالك وإصابة لأدى  مماتفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتين  للجيش الصفوي قرب الجسر السريع عند مدخل مدينة )تكريت(،  .3

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2 في وذلكمن فيهما، 

/ رجب/ 2 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قضاء )بيجي(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .6

 .للهجرة 3414

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )تّل الّذهب/ محطّة بلد(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .7

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2 في وذلك

/ محطّة 34عبوة ناسفة على حافلة تقل  مواكب  زّواٍر إيرانييّن  ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة لها في منطقة )قناة تفجير  .8

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2 في وذلكلهالك وإصابة العديد منهم، أدى  ممابلد(، 

 روره في نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة العنّاز" فيتفجير عبوة الصقة على صهريج لنقل الوقود لجيش الّدّجال أثناء م .9

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2 في وذلكلتدميره وتدمير أجزاء من السيطرة، أدى  ممامنطقة )المشاهدة(، 

تفخيخ وتفجير برج مراقبة لصحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )الصينية( بعد فرار عناصرها من مواجهة مجاهدي دولة اإلسالم،  .32

 .للهجرة 3414/ رجب/ 2 في وذلك

/ 1 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية قرب جسر )األسمدة/ بيجي(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .33

 .للهجرة 3414/ رجب

استهداف قافلة شاحنات لجيش الّدّجال بتفجير سلسلة عبوات ناسفة في منطقة )النّباعي/ الّدجيل(، مما أدى إلعطاب شاحنتين   .32

 .للهجرة 3414/ رجب/ 1 في وذلكوإصابة من فيهما بجروح، 

هللا النّكاية  نسألقصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )الصينية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .31

 .للهجرة 3414/ رجب/ 4 في وذلكوالتّسديد، 

قصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الشيخ محمد/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل  .34

 .للهجرة 3414/ رجب/ 4 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 
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من قبل مفرزة قنص في مدينة )سامّراء(، ( وهو قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق البازيان ماجد حسّ المرتد )استهداف  .33

 للهجرة. 3414/ رجب/ 4وذلك في  إلصابته وحارسه الشخصي بجروح،مما أدى 

ك وإصابة هالالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في حي )المعمل/ سامّراء(، مما أدى ل .36

 للهجرة. 3414/ رجب/ 4وذلك في عدد منهم، 

الهجوم برّمانة يدوية على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )ألبو شيمان/ سامّراء(، مما أدى لهالك عنصر  .37

 للهجرة. 3414/ رجب/ 4وذلك في منهم وإصابة آخر بجروح، 

في جيش الّدّجال في قضاء )الّدجيل(، وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا تفجير عبوة ناسفة "ضغط" على مجموعة عناصر  .38

 للهجرة. 3414/ رجب/ 4وذلك في النّكاية والتّسديد، 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة عقيد في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .39

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلكمن عناصر حمايته، لهالكه وعدد أدى  مما)الطارمية(، 

استهداف وتصفية المرتد )لؤي نضير( وهو أحد جالدي سجن "مكافحة اإلرهاب/ تكريت" وكان يباشر تعذيب المسلمين بنفسه؛  .22

 .لهجرةل 3414/ رجب/ 3 في وذلكلهالكه، أدى  ممابتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الدور(، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في ناحية )الصينية(، مما أدى لهالك ستّة عناصر منهم وإصابة  .23

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلكثالثة آخرين  بجروح وفرار اآلخرين، 

لتدميرها وهالك من أدى  ممالطارمية(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في الشارع العام في منطقة )ا .22

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلككان فيها، 

 لكوذلتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي وسط ناحية )الطارمية(،  .21

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في

تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة عقيد في الشرطة الصفوية في ناحية )يثرب/ بلد(، مما أدى لتدميره نكاالً له على  .24

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية في ناحية )يثرب/ بلد(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته  .23

 .للهجرة 3414/ رجب/ 3 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

امّراء(، سمنطقة )بنات الحسن/ في  يةأمنمن قبل مفرزة قائد صحوة سامّراء بتفجير سلسلة عبوات ناسفة على موكبه استهداف  .26

 للهجرة. 3414/ رجب/ 3وذلك في  إلصابة عدد من عناصر حمايته بجروح ويقّدر هللا نجاته،مما أدى 

قصف تجّمعات وأوكار خبيثة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال في حي )المالك/ الّدجيل( برشقة من قنابر الهاون وكانت  .27

 3414/ رجب/ 6وذلك في اإلصابة دقيقة وقد ُشوهدت  سيّارات االسعاف تهرع لمكان الحادث نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 للهجرة.

ه لهالكأدى  مماجرم في الشرطة الصفوية حاول  تفكيك ها قرب مركز شرطة )المشاهدة(، تفجير عبوة ناسفة على عنصر م .28

 .للهجرة 3414/ رجب/ 6 في وذلكوتفكيكه، 

/ رجب/ 6 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )الصينية(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .29

 .للهجرة 3414

ديد منهم لهالك وإصابة العأدى  مماتين  على تجّمعات خبيثة لعناصر  في جيش الّدّجال وسط قضاء )بلد(، تفجير عبوتين  ناسف .12

 .للهجرة 3414/ رجب/ 7 في وذلكوتدمير عجلة ودّراجتين  ناريتين  لهم، 

يها، وهالك من ف تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع قرب مدينة )سامّراء(، مما أدى لتدميرها .13

 .للهجرة 3414/ رجب/ 7 في وذلك

رمضان/ المشاهدة(، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم  34الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة حراسة للجيش الصفوي في منطقة ) .12

 .للهجرة 3414/ رجب/ 7 فيالخسائر، 

قصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الشيخ محمد/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل  .11

 .للهجرة 3414/ رجب/ 7 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

/ 8 في وذلكك من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )الفسكانة/ سامّراء(، مما أدى لتدميرها وهال .14

 .للهجرة 3414/ رجب

/ 8 في وذلكأدى إلعطابها وإصابة من فيها،  مماتفجير عبوة ناسفة على ناقلة جنود للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد(،  .13

 .للهجرة 3414/ رجب
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 ها وهالك من كان فيها،لتدميرأدى  مماا تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطارمية(،  .16

 .للهجرة 3414/ رجب/ 8 في وذلك

انطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مستهدفاً مقّراً لصحوات الرّدة والنّفاق على الطريق السريع في منطقة  .17

مقر، ت عناصر الصحوة وسط ال)الحويش/ سامّراء(، فيّسر هللاُ لالستشهادي اقتحام  المقر وتفجير  سيّارته المفّخخة على تجّمعا

( عجلة لهم وتدمير أجزاء من المقر، تقبّل هللاُ أخانا المظفّر في عداد 37( عنصراً منهم وتدمير )322مما أدى لهالك وإصابة )

  للهجرة. 3414/ رجب/ 9ذلك في كان والشهداء، 

 للهجرة. 3414/ رجب/ 9ذلك في أدى لتدميرها، وتفخيخ وتفجير ثكنة لصحوة الرّدة والنّفاق في شارع )وطبان/ سامّراء(، مما  .18

انطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مستهدفاً رأساً من رؤوس الكفر أوغل في دماء المسلمين وتمادى في االعتداء  .19

لى موكب رته المفّخخة ععلى أعراضهم، المرتّد المجرم )شعالن النّمراوي( قائد صحوة بيجي، فيّسر هللاُ لالستشهادي تفجير سيّا

المجرم في قضاء )بيجي(، مما أدى إلصابته وابنه الذي سار  على نهج  أبيه بجروح وهالك حارسه الشخصي، تقبّل هللاُ أخانا 

  للهجرة. 3414/ رجب/ 9ذلك في كان وفي عليّين وعّجل  تعالى في إهالك  المجرم، 

كب  زّواٍر إيرانييّن  ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة لها في منطقة )محطّة سيّارة مفّخخة مركونة على حافلة تقل  مواتفجير  .42

 .للهجرة 3414/ رجب/ 9 في وذلك( إيرانيّاً صفوياً، 16لهالك وإصابة )أدى  ممابلد(، 

ة لتفكيك يفي عمليٍة نوعية؛ قامت  مفرزة  أمنية بتفخيخ عجلة ضابط مجرم برتبة نقيب فيما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفو .43

المتفّجرات في قضاء )التاجي( وتفجيرها عليهم، مما أدى لهالك النّقيب وستّة من ُخبراء الكتيبة المذكورة وتفكيكهم ألجزاٍء 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 9 في وذلكمتعّددة وهلل الحمد، 

( عنصراً 31وّسطة، مما أدى لهالك )اقتحام مقر سرية الشرطة الصفوية في منطقة )الالين/ المشاهدة( باألسلحة الخفيفة والمت .42

 .للهجرة 3414/ رجب/ 9 في وذلكمنهم وإحراق عجلتين  لهم وتدمير المقر بالكامل بعد غنم أسلحتهم وعتادهم، 

لتدميرها وهالك من كان أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )ألبو حيّات/ الطارمية(،  .41

 .للهجرة 3414/ رجب/ 9 في وذلكفيها، 

 3414/ رجب/ 9 في وذلكأدى لتدميرها،  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة لصحوة الرّدة والنّفاق وسط مدينة )تكريت(،  .44

 .للهجرة

اقتحام مقر سرية الشرطة الصفوية في منطقة )النّباعي( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك كل عناصر المقر وهم  .43

 ذلكوم آمر فوج وهو ضابط برتبة مقّدم وإحراق جميع عجالتهم وتدمير المقر بالكامل بعد غنم أسلحتهم وعتادهم، ( بينه34)

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في

استهداف وتصفية المرتّد الّرافضي )عبد الرزاق عبد جبر حسن( وهو عريف مجرم في الجيش الصفوي من ق بل مفرزة أمنية  .46

ت ه ونفّذت  حكم  هللا    .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلك فيه في جزيرة )تكريت(، أسر 

لتدمير أدى  مامتفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصفوية على الطريق السريع في مدينة )تكريت(،  .47

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكعجلة للجيش وأخرى للشرطة وهالك من فيهما، 

تفخيخ وتفجير مجّمع تجاري تابع لجيش الّدجال في قضاء )بلد(، مما أدى لتدميره نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم  .48

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكمن الروافض المشركين، 

ي هما النّاسفين  وبعض  األسلحة  ا .49 ن  جنود  الدولة اإلسالمية بحزام  لكفر  لخفيفة  مستهدف ين  وكراً خبيثاً من أوكار  اانطلق  استشهاديان  م 

للجيش الصفوي ومقر المجلس البلدي الصفوي لقضاء  22والحرابة )المجّمع األمني في الطارمية الذي يضم  مقر سرية اللواء 

مَّ اقتحم  البطالن  ة المجمع، ثالطارمية(، فيّسر  هللاُ لألسدين  تصفية  عناصر  نقطة  تفتيٍش وثكنٍة عسكرية في طريق الوصول لبّواب

ه النّاسف على تجّمٍع لحرس  المجّمع المكلّفين  بحمايته، ليفتح  الطريق  أمام رفيقه  ر االستشهادي  األول حزام  البناية  وفجَّ

خلوا لجرحى بعد أن داالستشهادي  الثاني، الذي دخل  المجّمع  واشتبك  مع عناصر  الجيش  والشرطة  وأوقع  فيهم عدداً من القتلى وا

ه النّاسف  وسط  البناية،  هم وفّجر  حزام  في حالةٍ من االضطراب والهلع، فلّما نفدت  ذخيرتُه في رؤوس  المرتدين  انغمس  في جموع 

يقه فوقد انتهت  حصيلةُ الغزوة  المباركة بعشرات الهلكى والجرحى وتدمير أجزاء من بناية المجّمع األمني، فالحمُد هلل  على تو

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33ذلك في كان ووتقبّل  هللاُ فار س ي الشهادة في جنّات  النّعيم، 

قصف مقر فوج الجيش الصفوي في ناحية )الطارمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .32

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلك

ادية الصفوية في منطقة )اإلسحاقي/ بلد( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة وقد ُشوهدت  قصف مقر الشرطة االتح .33

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكأعمدةُ الد خان تتصاعد من الثكنة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 
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ك من أدى لهال مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في الطريق الرابط بين قضاءي )بيجي وحديثة(،  .32

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكفيها، 

 في كوذللتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(،  .31

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33

/ رجب/ 33 في وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(،  .34

 .للهجرة 3414

قصف مركز شرطة المشاهدة الصفوية في منطقة )المشاهدة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .33

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكتّسديد، وال

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )الشيخ إبراهيم العادي( قائد صحوة المحامدة من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه ونّفذت حكم   .36

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكهللا  فيه في منطقة )المحامدة/ الطارمية(، 

أدى  مامل  مواكب  زّواٍر إيرانييّن  ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة لها في قضاء )الّدجيل(، عبوة ناسفة على حافلة تقتفجير  .37

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، 

لتدمير عجلة  أدى مماتفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في الطريق الرابط بين قضاءي )بيجي وحديثة(،  .38

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكوإعطاب أخرى وهالك وإصابة العديد منهم، 

استهداف ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة موّجهة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في حي )القادسية/  .39

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلك إلصابته وأحد عناصر حمايته بجروح وهالك عنصر آخر،مما أدى تكريت(، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد )عّمار ناجي( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم أّول فيما يسّمى بجهاز مكافحة اإلرهاب الصفوي في  .62

 .للهجرة 3414/ رجب/ 32 في وذلكقضاء )الدور(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

استهداف رئيس أركان الفرقة الّرابعة للجيش الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية على الشارع العام  .63

لتدمير  أدى ممافي منطقة )العوجة/ تكريت(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلكك ثمانية عناصر منهم وإصابة خمسة آخرين، عجلتين  من عجالت الموكب وهال

اقتحام مركز شرطة المشاهدة الصفوية في منطقة )المشاهدة( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك ستّة عناصر منهم  .62

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلكوإصابة عنصر آخر بجروح وإحراق عجلة لهم وتدمير برجين  للمراقبة، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة مشتركة لمليشيا "سوات" والشرطة الصفوية في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لهالك خمسة  .61

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلكعناصر منهم، 

قيقة وقد ُشوهدت  أعمدةُ قصف مقر مقر لواء الجيش الصفوي في قضاء )الّدجيل( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة د .64

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلكالد خان تتصاعد من الثكنة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

إحراق نقطتي تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )سامّراء( بعد فرار عناصرها من مواجهة مجاهدي دولة اإلسالم،  .63

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلك

ت  نقاط تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )سامّراء( بعد فرار عناصرها من مواجهة مجاهدي دولة اإلسالم، إحراق س .66

 .للهجرة 3414/ رجب/ 31 في وذلك

سيّارة مفّخخة مركونة على حافلة تقل  مواكب  زّواٍر إيرانييّن  ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة لها في منطقة تفجير  .67

 .للهجرة 3414/ رجب/ 34 في وذلك( إيرانيّاً صفوياً، 42لهالك وإصابة )أدى  مما)اإلسحاقي/ بلد(، 

مدينة في  ةأمنيمن قبل مفرزة فجير عبوة الصقة على موكبه المرتّد المجرم )نايف الخالص( قائد صحوة الجبيرية بتاستهداف  .68

 للهجرة. 3414/ رجب/ 34وذلك في  إلصابته بجروح بليغة،سامّراء(، مما أدى )

تفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الجيش الصفوي في منطقة )العبّاسية/ سامّراء(، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  .69

 .للهجرة 3414/ رجب/ 34 في وذلك

امل وهالك أدى لتدمير عجلتين  بالك مماتفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في منطقة )العوينات/ تكريت(،  .72

 .للهجرة 3414/ رجب/ 34 في وذلكوإصابة العديد منهم، 

 3414/ رجب/ 34 في وذلكلتدميره، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على صهريج لنقل الوقود لجيش الّدّجال في منطقة )الالين(،  .73

 .للهجرة

وهالك  لتدميرها بالكاملأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على ناقلة جنود للجيش الصفوي في الشارع العام في منطقة )الطارمية(،  .72

 .للهجرة 3414/ رجب/ 34 في وذلكعناصرها الستّة، 
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تكريت(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم وإصابة خامس  تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في حي )القادسية/ .71

 .للهجرة 3414/ رجب/ 34 في وذلكبجروح، 

استهداف المرتّد المجرم )صباح الفتالوي( قائد عمليات سامّراء الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة أمنية  .74

لموكب وهالك من فيها وتصادم عجلتين  ببعضهما وإصابة من لتدمير إحدى عجالت اأدى  ممافي منطقة )الحويش/ تكريت(، 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكفيهما، 

 وذلك ،مما أدى لهالكهفي منطقة )شاطئ الطارمية(، من قبل مفرزة قنص الجيش الصفوي استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .73

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في

تفخيخ وتفجير منزل يتّخذه عناصر جيش الّدجال في قضاء )الّدجيل( وكراً لهم، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً لهم على حرابتهم  .76

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في وذلكوليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض المشركين، 

 في وذلكأدى لتدميرها وهالك من فيها،  مما(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )يثرب/ بلد .77

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33

/ 33 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )اإلسحاقي/ بلد(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .78

 .للهجرة 3414/ رجب

 ذلكوأدى لتدميرها وهالك من فيها،  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي قرب جسر السريع في مدينة )سامّراء(،  .79

 .للهجرة 3414/ رجب/ 33 في

تفجير سيّارة مفّخخة على دورية للجيش الصفوي ُركنت  لهم قرب مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )عّواد الحسين/ الالين(،  .82

 .للهجرة 3414/ رجب/ 36 في وذلكلتدمير عجلة "همر" بالكامل وإعطاب أخرى وهالك وإصابة العديد منهم، أدى  مما

ك عنصر لهالأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة لصحوة الّردة والنّفاق في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(،  .83

لثكنة بالكامل بعد غنم سالحهم وعجلتين  لهم، علماً بأن الهالك في الغزوة منهم وإصابة آخر بجروح بليغة وتدمير عجلة وتدمير ا

/ رجب/ 36 في وذلكهو المجرم الخبيث )شويب الدوري( وهو مّمن أوغل في حرابة المسلمين وانتهاك أعراضهم في المنطقة، 

 .للهجرة 3414

ل بصاروخين  موّجهين  وكانت اإلصابة مباشرة نسأقصف نقطة تفتيش للجيش الصفوية "سيطرة العنّاز" في منطقة )المشاهدة(  .82

 .للهجرة 3414/ رجب/ 36 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

( عنصراً منهم 39لهالك وإصابة )أدى  مماتفجير سيّارة مفّخخة على "سيطرة بّوابة الطارمية" للجيش والشرطة الصفوية،  .81

 .لهجرةل 3414/ رجب/ 37 في وذلكوتدمير جزء من البّوابة، 

قصف مقر الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )اإلسحاقي/ بلد( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة وقد ُشوهدت   .84

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37 في وذلكأعمدةُ الد خان تتصاعد من الثكنة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

، أعقبها الهجوم على المقر باألسلحة  .83 قصف مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )النّباعي/ الّدجيل( بصاروخين  موّجهين 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37 في وذلكلهالك ثمانية عناصر منهم وإصابة عشرة آخرين  بجروح، أدى  مماالمتوّسطة، 

ة على الشارع العام قرب قضاء )بلد(، مما أدى إلعطابها وإصابة من تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوي .86

 .للهجرة 3414/ رجب/ 37 في وذلكفيها بجروح، 

ير عبوة بتفج سامّراءمدينة في المرتّد المجرم )سنان المليسي( مسؤول شبكة تجّسس خبيثة ومنظّر صحوات النّفاق استهداف  .87

 للهجرة. 3414/ رجب/ 37وذلك في  إلصابته بجروح،امّراء(، مما أدى سمدينة )في  أمنيةمن قبل مفرزة ناسفة عليه 

ذلك في وتفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عناصر في جيش الّدّجال في منطقة )خزرج/ الّدجيل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .88

 للهجرة. 3414/ رجب/ 37

المرتّد المجرم )مازن سنّارة( وهو مسؤول شبكة تجّسس خبيثة للجيش الصفوي بالهجوم عليه باألسلحة استهداف وتصفية  .89

 .للهجرة 3414/ رجب/ 38 في وذلك ،مما أدى لهالكهوسط ناحية )الطارمية(،  أمنيةمن قبل مفرزة الخفيفة 

هدة بتفجير عبوة الصقة على عجلته أثناء استهداف وتصفية المرتّد المجرم )محمد المزهر( وهو مساعد مسؤول صحوة المشا .92

مرورها في نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة أبو جليعيدة" في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لهالكه وابنه الذي هو عنصر 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 38 في وذلكفي الصحوة، 

رزة من قبل مفبتفجير عبوة ناسفة على دوريته المرتّد المجرم )حقّي الدوري( مدير مركز شرطة الجاّلم الصفوية استهداف  .93

 للهجرة. 3414/ رجب/ 38وذلك في  إلصابته وثالثة من عناصر حمايته بجروح،سامّراء(، مما أدى حي )المعلمين/ في  أمنية

ل مفرزة بمن قالمرتّد المجرم )أحمد عبد هللا الجبوري( محافظ صالح الّدين الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه استهداف  .92

 للهجرة. 3414/ رجب/ 38وذلك في  ويقّدر هللا نجاته،(، مدينة )تكريتفي  أمنية
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المرتّد المجرم )أحمد عبد هللا الجبوري( محافظ صالح الّدين الصفوي بتفجير سيّارتين  مفّخختين  على موكبه في عقر استهداف  .91

أربع من عجالت موكبه وهالك وإصابة العديد من عناصر مما أدى لتدمير (، داره ومسقط رأسه في منطقة )الحّجاج/ بيجي

 للهجرة. 3414/ رجب/ 38وذلك في  حمايته وحّراسه ويقّدر هللا نجاته،

/ 38 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية لشؤون الداخلية الصفوية في مدينة )سامّراء(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .94

 .للهجرة 3414/ رجب

ان أدى إلعطابها وإصابة كل من ك ممااسفة على ناقلة جنود للجيش الصفوي في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(، تفجير عبوة ن .93

 .للهجرة 3414/ رجب/ 38 في وذلكفيها، 

تفخيخ وتفجير ثكنتين  لصحوة الرّدة والنّفاق في شارع )وطبان/ سامّراء(، بعد فرار عناصرها من مواجهة مجاهدي دولة  .96

 .للهجرة 3414/ رجب/ 38 في وذلكاإلسالم، 

ت ه وسائق ه  .97 استهداف وتصفية المرتّد المجرم )معتصم أحمد خضر الدوري( قائد صحوة قضاء الدور من ق بل مفرزة أمنية أسر 

 .للهجرة 3414/ رجب/ 39 في وذلك)محمد  مجيد حميد( ونفّذت  حكم  هللا  فيهما في قضاء )الدور(، 

 ،كهمما أدى لهالفي طريق )ابن سينا/ الطارمية(، من قبل مفرزة قنص الجيش الصفوي استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .98

 .للهجرة 3414/ رجب/ 39 في وذلك

لهالك عنصرين  منهم أدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة لصحوة الّردة والنّفاق في قضاء )سامّراء(،  .99

ين  في الغزوة هو المجرم )عمر األسودي( مساعد )سنان المليسي( القيادي في وإصابة آخر بجروح، علماً بأن أحد الهالك

 .للهجرة 3414/ رجب/ 39 في وذلكصحوات سامّراء، 

لتدميرها وهالك من كان فيها، أدى  مما/ بلد(، 34تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية في منطقة )قناة  .322

 .للهجرة 3414/ رجب/ 39 في وذلك

صف مقر سرية الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الّرواشد/ اإلسحاقي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة ق .323

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

لهالك أدى  مامالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنتين  للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الّرواشد/ اإلسحاقي(،  .322

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

الك عنصرين  لهأدى  مماالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنتين  لصحوة الّردة والنّفاق في ناحية )مكيشيفة/ سامّراء(،  .321

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22 في وذلكمنهم وإصابة آخر بجروح، 

 (في منطقة )الحّجاج/ بيجيالمرتّد المجرم )أحمد عبد هللا الجبوري( محافظ صالح الّدين الصفوي بقصف منزله استهداف  .324

 للهجرة. 3414/ رجب/ 22وذلك في  برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة ويقّدر هللا نجاته،

استهداف دورية للشرطة االتحادية الصفوية بصاروخين  موّجهين  في قضاء )سامّراء(، مما أدى لتدمير عجلة وهالك من كان  .323

 .هجرةلل 3414/ رجب/ 22 في وذلكفيها، 

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )حمدان العبيدي( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه  .326

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في وذلكقرب ناحية )العلم/ تكريت( ونّفذت حكم  هللا  فيه وغنمت  عجلته، 

( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  استهداف وتصفية المرتّد المجرم )رائد حمدان جلعوط .327

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في وذلكمنزل ه قرب ناحية )العلم/ تكريت( ونّفذت حكم  هللا  فيه وغنمت  عجلته، 

استهداف وتصفية ثالثة عناصر مجرمين  في جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية أسرت هم قرب ناحية )العلم/ تكريت( ونّفذت حكم   .328

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في وذلكهللا  فيهم، 

 وذلك، ن فيهاأدى إلعطابها وإصابة من كا مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )العبّاسية/ سامّراء(،  .329

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في الطريق الّرابط بين )الطارمية والمشاهدة(، مما أدى لتدمير عجلة  .332

تفجير "همر" وهالك وإصابة عدد منهم وفرار اآلخرين، وعند مجيء قوات اإلمداد لنجدت إخوانهم المرتّدين تمَّ استهدافهم ب

 .للهجرة 3414/ جمادى اآلخرة/ 23 في وذلكعبوة ناسفة، مما أدى إلعطاب عجلة "همر" وإصابة من فيها بجروح، 

 لكوذلهالك وإصابة عدد منهم، أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )زملة حمدي/ الطارمية(،  .333

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في

إلصابة ثالثة  أدى مماخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )سيّد غريب/ الّدجيل(، الهجوم باألسلحة ال .332

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في وذلكعناصر منهم بجروح وفرار اآلخرين، 
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تفخيخ وتفجير ثالث ثكنات لصحوة الرّدة والنّفاق وإحراق عجلة لهم في شارع )التعاون/ جزيرة سامّراء(، بعد فرار عناصرها  .331

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22 في وذلكمن مواجهة مجاهدي دولة اإلسالم، 

 ذلكولهالك وإصابة من فيها، ى أد مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )سامّراء(،  .334

 .للهجرة 3414/ رجب/ 22 في

تفخيخ وتفجير منزل المرتد المجرم )سعدون العبّاسي( وهو عنصر في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الّركة/ سامّراء(، مما  .333

 .لهجرةل 3414/ رجب/ 21 في وذلكأدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، 

هالك وإصابة لأدى  مماتفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية لشرطة الطوارئ الصفوية في منطقة )سيّد غريب/ الّدجيل(،  .336

 .للهجرة 3414/ رجب/ 24 في وذلكعدد منهم، 

ك لتدميرها وهالأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الشيخ محمد/ الجاّلم(،  .337

 .للهجرة 3414/ رجب/ 24 في وذلكعنصرين  منهم، 

لهالك وإصابة عدد أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية ُزرعت  لهم قرب مركز شرطة قضاء )الدور(،  .338

 .للهجرة 3414/ رجب/ 24 في وذلكمنهم، 

/ 24 في وذلكلهالك وإصابة من فيها، أدى  مماقضاء )سامّراء(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة لصحوة الّردة والنّفاق في  .339

 .للهجرة 3414/ رجب

 ،كهمما أدى لهالفي طريق )ابن سينا/ الطارمية(، من قبل مفرزة قنص الجيش الصفوي استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .322

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في وذلك

صحوة الرّدة والنّفاق ومّمن أوغل  في حرابة المسلمين؛ عنصر مجرم في و وه المرتد )محمد شعالن الفّراجي(استهداف وتصفية  .323

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في وذلك ،مما أدى لهالكهأمنية في قضاء )الطارمية(،  من قبل مفرزة

ك من لتدميرها وهالأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في الطريق السريع في مدينة )تكريت(،  .322

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في وذلكفيها، 

ا إلعطابها وإصابة من فيهأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحليوات/ الصينية(،  .321

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في وذلكبجروح، 

/ رجب/ 23لك في وذ)سعود/ بلد(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، تفجير عبوتين  ناسفتين  على عناصر في جيش الّدّجال في منطقة  .324

 للهجرة. 3414

لتدميرها بالكامل وهالك كل من كان أدى  ممااستهداف عجلة "همر" للجيش الصفوي بصاروخ قاذفة في ناحية )يثرب/ بلد(،    .323

 .للهجرة 3414/ رجب/ 23 في وذلكفيها، 

ية في أمن من قبل مفرزةللجيش الصفوي بأسلحة كاتمة  وهو مصدر استخباري مهم المرتد )محمود محسن(استهداف وتصفية  .326

 .للهجرة 3414/ رجب/ 26 في وذلك ،مما أدى لهالكهمنطقة )تل طاسة/ المشاهدة(، 

 كوذل ،مما أدى لهالكهوسط قضاء )الطارمية(، من قبل مفرزة قنص الشرطة الصفوية استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .327

 .للهجرة 3414 /رجب/ 26 في

( عضو المجلس المحلي الصفوي لناحية اإلسحاقي بتفجير عبوة الصقة على مهدي الضيف المجمعيالمرتّد المجرم )استهداف  .328

ُح هالُكه،(، ناحية )اإلسحاقي/ بلدفي  أمنيةمن قبل مفرزة عجلته   3414/ رجب/ 26وذلك في  مما أدى لتدميرها بالكامل ويُرجَّ

 للهجرة.

أدى لتدميرها وهالك سبعة عناصر منهم  مماتفجير عبوة ناسفة على ناقلة جنود للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد(،  .329

 .للهجرة 3414/ رجب/ 26 في وذلكوإصابة آخر بجروح، 

ة وقد ققصف ثكنة للجيش الصفوي في الشارع الرابط بين قضاءي )بيجي وحديثة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقي .312

 للهجرة. 3414/ رجب/ 26وذلك في ُشوهدت سيّارات االسعاف تهرع لمكان الحادث نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

أدى لتدميرها وهالك من فيها،  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحليوات/ الصينية(،  .313

 .للهجرة 3414/ رجب/ 26 في وذلك

صابة أدى إلعطابها وإ مماناسفة على عجلة للجيش الصفوي في الشارع العام قرب ناحية )مكيشيفية/ سامّراء(، تفجير عبوة  .312

 .للهجرة 3414/ رجب/ 26 في وذلكمن فيها، 

قصف مقر استخبارات الجيش الصفوي في منطقة )هور الباشا( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  .311

 .للهجرة 3414/ رجب/ 27 في وذلكتّسديد، النّكاية وال
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قصف مقر فوج الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )اإلسحاقي/ بلد( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة وقد  .314

 .للهجرة 3414/ رجب/ 27 في وذلكُشوهدت  أعمدةُ الد خان تتصاعد من الثكنة وعلى إثرها فرَّ أربعون  عنصراً منهم من المقر، 

أدى لتدميرها وهالك عناصرها  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في تقاطع )مريدي/ سامّراء(،  .313

 .للهجرة 3414/ رجب/ 27 في وذلكاألربعة، 

فيها،  منأدى لتدميرها وهالك  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في الطريق السريع قرب مدينة )سامّراء(،  .316

 .للهجرة 3414/ رجب/ 28 في وذلك

من  لتدمير عجلة وهالكأدى  مماتفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في شارع )وطبان/ سامّراء(،  .317

 .للهجرة 3414/ رجب/ 28 في وذلكفيها، 

 في ذلكوأدى لتدميرها وهالك من فيها،  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الدبس/ بيجي(،  .318

 .للهجرة 3414/ رجب/ 28

الك من أدى لتدميرها وه مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في الشارع الرابط بين قضاءي )بيجي وحديثة(،  .319

 .للهجرة 3414/ رجب/ 28 في وذلكفيها، 

قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في الشارع الرابط بين قضاءي )بيجي وحديثة( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة دقيقة مما  .342

 للهجرة. 3414/ رجب/ 28وذلك في أدى لتدمير عجلة همر، 

ة ناسفة، والتصدي لدورية للجيش الصفوي جاءت العتقال المسلمين والمسلمات في منطقة )الشيخ محمد/ الجاّلم( بتفجير عب .343

 .للهجرة 3414/ رجب/ 28 في وذلكأدى لتدمير عجلة "همر" وهالك كل من كان فيها،  مما

روح، أدى إلعطابها وإصابة من فيها بج مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في الشارع العام في قضاء )بيجي(،  .342

 .للهجرة 3414/ رجب/ 29 في وذلك

لتدميرها بالكامل وهالك كل من أدى  ممامر" للجيش الصفوي في منطقة )الالين/ المشاهدة(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "ه .341

 .للهجرة 3414/ رجب/ 29 في وذلككان فيها، 

ته إلصابمما أدى أمنية في قضاء )الطارمية(،  من قبل مفرزةصحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي استهداف عنصر مجرم في  .344

 .للهجرة 3414/ رجب/ 29 في وذلك بجروح،

 ذلكوقصف مقر فوج الجيش الصفوي في قضاء )الطارمية( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .343

 .للهجرة 3414/ رجب/ 29 في

 
 للهجرة 4141شعبان 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو دفة/ الجاّلم(، أعقبها االشتباك  .3

 وذلكمع دوريات اإلمداد التي جاءت لنجدة إخوانهم المرتّدين، مما أدى لهالك تسعة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في

جوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطتي تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي(، مما أدى لهالك وإصابة اله .2

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكالعديد منهم، 

هم، د منالهجوم برّمانة يدوية على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في مدينة )سامّراء(، مما أدى لهالك وإصابة عد .1

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك

الهجوم باألسلحة الخفيفة على وكر للمرتّد المجرم )محمود جمعة المشهداني( المسؤول األمني لصحوات العار في منطقة  .4

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك)المشاهدة(، مما أدى إلحراق عجلتين  له، 

للجيش الصفوي "سيطرة ألبو جليعيدة" في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لهالك  الهجوم باألسلحة المتوّسطة على نقطة تفتيش .3

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

الهجوم باألسلحة المتوّسطة والصواريخ الموّجهة على مركز شرطة المشاهدة في منطقة )المشاهدة(، مما أدى إلحراق الطابق  .6

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلككل من كان فيه،  الثاني للمركز بالكامل وهالك

اقتحام ثكنتين  للجيش الصفوي على الطريق السريع قرب مدينة )العوجة/ تكريت( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك  .7

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكستّة عناصر منهم وغنم أسلحتهم وعتادهم، 
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 في منطقة أمنية أسرتهمن قبل مفرزة المرتّد المجرم )أحمد محمد صالح( نائب قائد صحوة ألبو فّراج استهداف وتصفية  .8

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك )العبايجي/ الطارمية( ونفّذت حكم  هللا فيه،

ن قبل مة المسلمين المرتّد )زياد ياسين( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي ومّمن أوغل في حراباستهداف وتصفية  .9

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك في منطقة )العبايجي/ الطارمية( ونفّذت حكم  هللا فيه، أمنية أسرتهمفرزة 

في منطقة  أمنيةمن قبل مفرزة الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" مجرم في  ضابطاستهداف وتصفية  .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك ،كههالتدميرها ومما أدى ل)الطارمية(، 

/ 3 في وذلك ،مما أدى لهالكهفي قضاء )الدور(، من قبل مفرزة قنص الجيش الصفوي استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .33

 .للهجرة 3414/ شعبان

في  نيةأممن قبل مفرزة المرتّد )صّدام البازي( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة عليه استهداف  .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه،سامّراء(، مما أدى مدينة )

ن مما أدى لتدميرها وهالك مسامّراء(، مدينة )في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية على طريق السّدة  .31

 .ةللهجر 3414/ شعبان/ 3 في وذلكفيها، 

دميرها مما أدى لتسامّراء(، منطقة )الحويش/ في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية على طريق السّدة  .34

وهالك من فيها، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية أدت لهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك

هالك مما أدى لسامّراء(، مدينة ) تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية على الطريق السريع قرب .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

وهالك عنصرين  منهم، مما أدى لتدميرها ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )عّواد/ المشاهدة( .36

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلك

/ 3 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها،  .37

 .للهجرة 3414/ شعبان

أدى لتدميرها بالكامل وهالك من كان مما ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الالين/ المشاهدة( .38

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكفيها، 

مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في شارع )ألبو عبيد/ المشاهدة( .39

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلككان فيها، 

قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي على شارع حديثة في ناحية )الصينية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .22

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

الهاون  من قنابر الدور" في منطقة )الجاّلم/ سامراء( برشقة -قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة تقاطع ألبو خدو .23

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكوكانت اإلصابة دقيقة وقد شوهدت  سيّارات االسعاف تنقل جيف المرتّدين، 

بعد ورود  لواء المثنّى الصفوي يمجرم أحدللقصاص  من المرتّد )حسين صالح الدين محمد علي( وهو  فرت  مفرزة  أمنية  ن .22

كم هللا  فمّكن  هللاُ المفرزة  من أسره وتنفيذ  ح، سلمات وتعذيبه المسلمين  في السجون الصفويةالعديد من الممعلومات عن اغتصابه 

، هذا ول يعلم  كل  من سّولت  له نفُسهُ مسَّ مسلمٍة عفيفٍة طاهرة أنَّ جنود  الّدولة  اإلسالمية قد أقسموا بالذي فيه بعد توثيق اعترافاته

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلك، منه ولو كان في بروٍج مشيّدة رفع السماء  بغير عمد أن يقتّصوا

اقتحام نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )يثرب/ بلد( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك وإصابة ثالثة عناصر  .21

رة على الشارع ونصب نقاط تفتيش منهم وإحراق النّقطة، أعقبها نزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في المنطقة والسيط

الصطياد المرتدين، وقد استبشر أهُل الناحية بإخوانهم وأبنائهم المجاهدين وعلت  وجوه هم الفرحة بعودتهم للمناطق التي انحازوا 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكمنها ولهجت  ألسنتُهم بالّدعاء لهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )اإلسحاقي/ بلد(، مما أدى لهالك  .24

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكعنصر منهم وإحراق عجلة لهم، 

ك )محطّة بلد(، مما أدى لهال الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة .23

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكعنصر منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح وعلى إثرها أخلى المرتّدون النقطة من مكانها، 

جلتين  مما أدى لتدمير ع(، تفجير أربع عبوات ناسفة على دوريات للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الّرواشد/ اإلسحاقي .26

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكوإعطاب عجلتين  وهالك وإصابة العديد منهم، لهم 
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نهم، مما أدى لهالك وإصابة العديد مسامّراء(، مدينة )في تفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتين  للشرطة االتحادية الصفوية  .27

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلك

ك من كان لتدميرها وهالأدى  مماعلى شارع حديثة في ناحية )الصينية/ بيجي(،  تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي .28

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكفيها، 

لتدميرها بالكامل وهالك أدى  مما/ بيجي(، 622تفجير عبوة ناسفة على دورية لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية في منطقة ) .29

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكعناصر الخمسة، 

هالك مما أدى لتدميرها بالكامل و(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت .12

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلككل من كان فيها، 

حادث تمَّ م في مكان التفجير عبوة صوتية الستدراج الشرطة الصفوية لكمين في ناحية )اإلسحاقي/ بلد(، وعند تجّمع قطعانه .13

استهدافهم بتفجير العبوة الناسفة األولى، وعند تجّمعهم مّرة أخرى على جيف هلكاهم تمَّ استهدافهم بتفجير العبوة الناسفة الثانية، 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

 ذلكومما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، (، ئ الصفوية في مدينة )تكريتتفجير عبوة ناسفة موّجهة على دورية لفوج الطوار .12

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لتدميرها وهالك من كان فيها،  .11

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لتدميرها وهالك من كان فيها،  .14

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في

 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .13

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2

 3414/ شعبان/ 2 في وذلكتفخيخ وتفجير معبد للروافض "حسينية الصادق" في منطقة )السجلة/ خزرج(، مما أدى لتدميره،  .16

 .للهجرة

قصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الشيخ محمد/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل  .17

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 2 في وذلكلتّسديد، هللا النّكاية وا

ن قبل مالمرتّدة الجاسوسة )أم ياسين اللّهيبية( وهي مصدر استخباري مهم للجيش الصفوي بالسالح الحي استهداف وتصفية  .18

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلك أمنية في منطقة )الالين/ المشاهدة(، مما أدى لهالكها،مفرزة 

خبيث لعناصر في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  عتجمّ  استهداف .19

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلك

استهداف المرتّد )خضر جاسم الدوري( وهو ضابط مجرم برتبة رائد فيما يسّمى بقّوات "مكافحة اإلرهاب" الصفوية بتفجير  .42

لته من ق بل مفرزة أمنية في قضاء )الدور(، مما أدى لتدميرها وإصابته وسائق ه بجروحٍ بليغة وبتر ساق ي هما، عبوة ناسفة على عج

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلك

استهداف ضابط مجرم في فوج الطوارئ الصفوية بتفجير عبوة ناسفة موّجهة على عجلته من ق بل مفرزة أمنية في حي )القادسية/  .43

ُح هالُكه، تكريت(، و  .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلكيُرجَّ

جلتين  مما أدى إلعطاب ع(، تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية لفوج الطوارئ الصفوية في منطقة )الحي الصناعي/ تكريت .42

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلكوإصابة من فيهما بجروح، 

لة مما أدى إلعطاب عج، حمادي شهاب/ بيجي( -على طريق )سبايكر تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي .41

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلكوإصابة من فيها بجروح، 

تين  مما أدى لتدمير عجل(، تفجير أربع عبوات ناسفة على دورية لشؤون الداخلية الصفوية في منطقة )بنات الحسن/ سامّراء .44

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلكوهالك وإصابة العديد منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من كان فيها،  .43

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلك

 في ذلكوك من فيها، مما أدى لتدميرها وهال(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة الستخبارات الشرطة الصفوية في مدينة )سامراء .46

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1

بجروح،  مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم، تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للشرطة الصفوية في حي )القادسية/ تكريت( .47

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلك
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ي "همر" مما أدى لتدمير عجلت(، سحاقي/ بلدتفجير ثالث عبوات ناسفة على دوريات للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )اإل .48

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلكوهالك من كان فيهما، 

وإصابة من  لهالكأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على الطريق الّرابط بين مدينتي )تكريت وبيجي(،  .49

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 1 في وذلكفيها، 

الهجوم بمختلف أنواع األسلحة على وكر لقائد صحوة المشاهدة المرتّد المجرم )محمود جمعة( في منطقة )المشاهدة(، مما أدى  .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 4 في وذلكلهالك عنصرين  من عناصر حمايته وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، (، رمضان/ الّدجيل 34منطقة )تفجير عبوة ناسفة على دورية لفوج الطوارئ الصفوية في  .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 4 في وذلك

الك لتدميرها بالكامل وهأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الّرواشد/ اإلسحاقي(،  .32

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 4 في وذلككل من كان فيها، 

ن مما أدى إلعطابها وإصابة م، عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي عند المدخل الشمالي لمدينة )تكريت(تفجير  .31

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 4 في وذلكفيها بجروح، 

(، تاجي)المنطقة في ُزرعت  لهم داخل أحد أوكارهم ال تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجّ تفجير عبوة ناسفة على  .34

 3414/ شعبان/ 4 في وذلك( آخرين  بجروح متفاوتة وتدمير أجزاء كبيرة من الوكر، 32)وإصابة ( منهم 22)مما أدى لهالك 

 .للهجرة

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الشيخ حمد/ الطارمية(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  .33

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 4 في وذلكمن كان فيها، 

/ 4 في وذلكرمضان/ المشاهدة(،  34تفخيخ وتفجير بنايتين قيد اإلنشاء تابعتين  لسيطرة بّوابة بغداد الصفوية في منطقة ) .36

 .للهجرة 3414/ شعبان

ن، مما ديتفخيخ وتفجير ثكنة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت( بعد هروب عناصرها من مواجهة المجاه .37

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 4 في وذلكأدى لتدميرها، 

بعد متابعٍة حثيثٍة للجهد االستخباري للدولة اإلسالمية؛ تمَّ بفضل هللا تعالى تفكيك وتصفية شبكة تجّسس خبيثة تعمل لصالح  .38

ن  مجرمي قُطّاع الطرق الذين دولة الهم باسم "أموال   ويبتّزون   يرّوعون المسلمين   الجيش الصفوي وفي ذات الوقت هم م 

هم في قرية )ألبو فّراج/ الطارمية( وتنفيذ  حكم هللا فيهم بعد التحقيق  اإلسالمية" في قضاء )الطارمية(، فيّسر هللاُ للمجاهدين  أسر 

 معهم والحصول على معلوماٍت مهّمة منهم وتوثيق جرائمهم وعمالتهم، وعناصر العصابة المجرمة هم كل من: )عبّاس مطلب

عبّاس، وهالل مطلب عبّاس، وإسماعيل غانم مطلب، ووسام أبو إسحاق، ومحمد أبو حارث، ورياض الفّراجي، وأمجد 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7-3الفّراجي، وخلف الفّراجي(، وكان ذلك في يومي 

كاالً لها على مما أدى لتدميره ن تفخيخ وتفجير منزل المرتّدة المجرمة القاضية )فاتن التكريتية( في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت( .39

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكحرابتها ولتكون عبرةً لغيرها من المرتّدين، 

ن مما أدى لهالك م، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على شارع حديثة قرب ناحية )الصينية/ بيجي( .62

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 3 في وذلكفيها، 

( 12) (، مما أدى لهالكمنطقة )التاجيفي  التجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدجّ على رة مفّخخة مركونة تفجير سيّا .63

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في وذلك( آخرين  بجروح متفاوتة، 22)وإصابة منهم 

ية(، مما أدى لتدميرها وهالك من تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الطارم .62

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في وذلككان فيها، 

(، مما شا/ التاجيهور الباتفجير عبوة ناسفة على دورية لما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفجرات في منطقة ) .61

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في وذلك، وتفكيك خبير متفجرات منهمأدى لهالك 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية قرب مصفى بيجي في قضاء )بيجي(، مما أدى لهالك وإصابة من  .64

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في وذلكفيها، 

ن قبل مفرزة مالمرتّد المجرم )ناظم اللّهيبي( وهو مسؤول شبكة تجّسس خبيثة للجيش الصفوي بالسالح الحي استهداف وتصفية  .63

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في وذلك نية في منطقة )الالين/ المشاهدة(، مما أدى لهالكه،أم

(، مما أدى رمضان/ الّدجيل 34في منطقة ) أمنيةمن قبل مفرزة األمن الوطني الصفوي استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .66

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 6 في وذلك ،لهالكه
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انطلق  فارس  من فرسان  الشهادة  )أبو خيثمة  الجزراوي( بسيّارته المفّخخة مستهدفاً تجّمعاً كبيراً لدوريات الجيش الصفوي عند  .67

المدخل الشمالي لمدينة )تكريت( قرب "سيطرة األقواس" الصفوية المشتركة، فيّسر هللاُ لالستشهادي االنغماس  بين جموعهم 

ة عليهم، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم وتدمير وإعطاب العديد من عجالتهم، وقد ُشوهدت  سبُع وتفجير  سيّارته المفّخخ

/ شعبان/ 7 في وذلكسيّارات  إسعاٍف تنقل الهلكى والجرحى، فلله الحمُد على تسديده وتقبّل هللاُ أخانا المهاجر في عداد الشهداء، 

 .للهجرة 3414

مجرم النّقيب )شهاب أحمد خلف( في قضاء )الد ور( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون تفخيخ وتفجير منزل المرتّد ال .68

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلكعبرةً لغيره من المرتّدين، 

النّكاية  في منطقة )محطّة بلد/ بلد(، نسأل هللا تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية حاولوا تفكيكها .69

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلكوالتّسديد، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )إبراهيم بن علي/ التاجي(، مما أدى لتدميرها وهالك من كان  .72

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلكفيها، 

كامل مما أدى لتدميرها بال، ب ناحية )الصينية/ بيجي(تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على شارع حديثة قر .73

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلكوهالك كل من كان فيها، 

قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي على شارع حديثة في ناحية )الصينية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .72

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )محطّة بلد/ بلد(، مما أدى لهالك  .71

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 7 في وذلكعنصرين  منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروٍح بعضها بليغة، 

قائد صحوة خزرج ومّمن أوغل في أذية المسلمين والتعّدي على أعراضهم  جي()قاسم الخزرالمرتّد المجرم استهداف وتصفية  .74

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلك ،هالكهتدميرها بالكامل و(، مما أدى لفي منطقة )خزرج/ الّدجيل أمنيةمن قبل مفرزة 

غريب/  زة أمنية في منطقة )سيّداستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفر .73

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلكلتدميرها بالكامل وهالكه، أدى  مماالّدجيل(، 

إحراق بساتين لعناصر مجرمين في جيش الّدّجال في منطقة )عشرة كلش/ الّدجيل(، نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً  .76

 جرة.لله 3414/ شعبان/ 8 في وذلكلغيرهم من الّروافض المشركين، 

 وذلك( عنصراً منهم، 33لهالك )أدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية في قضاء )بيجي(،  .77

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي محاذاة الكرمة في منطقة )التاجي(، مما أدى لتدميرها وهالك من كان  .78

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلكفيها، 

 ةتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في ناحية )الصينية/ بيجي(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك عناصرها السبع .79

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلكوبينهم ضابط الدورية، 

قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي على طريق )مفرق شمس العجاج/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .82

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 8 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ى نقطة تفتيش للجيش الصفوي في حي )التأميم/ بيجي(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة عل .83

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في وذلكمنهم، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية اقتحمت  منزل ه في منطقة )النّباعي/ الّدجيل( ونّفذت  .82

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في وذلكحكم  هللا  فيه، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )خزرج/ الّدجيل(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل من كان فيها،  .81

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في وذلك

الثة اصرها الثألبو عجيل(، مما أدى إلعطابها وإصابة عن -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )طوز .84

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في وذلكبجروح، 

صواريخ موّجهة وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  بستّة( منطقة )التاجيللجيش الصفوي في  التاجيقصف معسكر  .83

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في وذلك، والتّسديد

، يدوكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسد بقذيفتي هاون( منطقة )شاطئ الطارميةلجيش الصفوي في ا مقر فوجقصف  .86

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 9 في وذلك
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قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي على شارع حديثة في ناحية )الصينية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .87

 .هجرةلل 3414/ شعبان/ 32 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 ذلكومما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، (، تفجير عبوة ناسفة موّجهة على دورية لفوج الطوارئ الصفوية وسط مدينة )تكريت .88

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في

ربعة أ(، مما أدى لهالك قضاء )الّدجيلال في جّ لجيش الدّ الصفوية تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على إحدى المواكب الشركية  .89

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلكعدد آخر بجروح وتدمير أربع عجالت لهم، وإصابة عناصر منهم 

 3414/ شعبان/ 33 في وذلك(، تكريت -تفجير عبوة ناسفة موّجهة على دورية لفوج الطوارئ الصفوية على طريق )موصل .92

 .للهجرة

إعطاب مما أدى لتدمير عجلة و(، وية قرب منطقة )الحّجاج/ بيجيتفجير عبوة ناسفة على دورية مشتركة للجيش والشرطة الصف .93

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلكأخرى وهالك وإصابة العديد منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية على شارع الملح في منطقة )الجاّلم/ سامّراء(، مما أدى إلعطابها،  .92

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الشيخ محمد/ الجاّلم(، مما أدى لتدميرها وهالك من كان  .91

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلكفيها، 

وهو مصدر استخباري مجرم للشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة الصقة  (سوديأعالء حسين علي المرتد )استهداف  .94

/ شعبان/ 33 في وذلك لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة،مما أدى أمنية في حي )القادسية/ سامّراء(،  من قبل مفرزةعلى عجلته 

 .للهجرة 3414

رية/ الح األبيض من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الجبياستهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية طعناً بالس .93

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلك لهالكه،مما أدى سامراء(، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في شارع )التعاون/ سامّراء(، مما أدى لهالك  .96

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلكأربعة عناصر منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في شارع )التعاون/ سامّراء(، مما أدى لهالك عنصرين   .97

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلكمنهم، 

ثالثة  ما أدى لهالكخبيث لعناصر في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة في شارع )االحتفاالت/ تكريت(، م عتجمّ  استهداف .98

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 32 في وذلكعناصر منهم وإصابة أربعة آخرين  بجروح، 

/ 31 في كوذلالهجوم بمختلف أنواع األسلحة على وكر لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )النّباعي(، نسأل هللا النّكاية التّسديد،  .99

 .للهجرة 3414/ شعبان

/ 31 في لكوذتفخيخ وتفجير بناية قيد اإلنشاء لمركز شرطة ألبو عجيل في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(، مما أدى لتدميرها،  .322

 .للهجرة 3414/ شعبان

 ،( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديدوكر لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )النّباعيقصف  .323

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 34 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الغزيلية/ الطارمية(، مما أدى لتدميرها وهالك من كان فيها،  .322

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 34 في وذلك

/ 34 في كوذلثالثة عناصر منهم، تكريت(، مما أدى لهالك  -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في تقاطع )العلم .321

 .للهجرة 3414/ شعبان

/ شعبان/ 34 في وذلكتفخيخ وتفجير بناية إحدى الشركات األمنية اإلجرامية وسط مدينة )تكريت(، مما أدى لتدمير أجزاء منها،  .324

 .للهجرة 3414

انطلق  فارس  من فرسان الشهادة )أبو عائشة الحجازي( بحزامه النّاسف مستهدفاً رأساً من رؤوس الكفر أوغل  في دماء المسلمين  .323

وتمادى في االعتداء على أعراضهم، المرتّد المجرم العقيد )غازي علي خلف( مدير ما يسّمى بمكتب مكافحة الجرائم الكبرى 

هللاُ للبطل اختراق المنظومة األمنية المهترئة للحكومة الصفوية والوصول للجبان وهو محاطاً في محافظة صالح الدين، فيّسر 

بحّراسه في مرآب كلية القانون/ جامعة تكريت عندما كان المجرم يؤدي امتحاناته النهائية في القانون الوضعي، فلّما تأّكد األسُد 

يسته وفّجر حزامه النّاسف عليه، ليُهلك  هللاُ على يديه الطاهرتين  العقيد  من عدم وجود طاّلب في مرآب السيّارات انقّض على فر

 3414/ شعبان/ 33 في ذلككان ووسائق ه ويصيب  حّراسه الثالثة بجروح، فالحمُد هلل على توفيقه وتقبّل هللاُ أخانا في عليّين، 

 . للهجرة
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رع )التعاون/ سامّراء(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في شا .326

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلككان فيها، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )خزرج/ الّدجيل(، مما أدى إلعطابها وإصابة من كان فيها بجروٍح  .327

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلكبليغة، 

تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة شمس العجاج" في قضاء )بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة قصف نقطة  .328

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة السّكة الحديدية" في قضاء )بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .329

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 33 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

جلته فجير عبوة الصقة على ع( القيادي في صحوات العار بتالمشهداني محمود سلمان صالحالمرتّد المجرم )استهداف وتصفية  .332

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 36 في وذلك أمنية في منطقة )التاجي(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه،من قبل مفرزة 

استهداف وتصفية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" في منطقة )شاطئ  .333

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 36 في وذلكرها وهالكه وهالك عدد من عناصر حمايته، الطارمية(، مما أدى لتدمي

بتفجير عبوة ناسفة على موكبه على شارع بغداد قرب مدينة )تكريت(، مما أدى إلعطاب  قائد شرطة صالح الديناستهداف  .332

دد بوة ناسفة ثانية، مما أدى إلصابة ععجلتين  وإصابة من فيهما، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تم استهدافهم بتفجير ع

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 36 في وذلكمنهم بجروح، 

/ شعبان/ 36 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عناصر في جيش الّدّجال في قرية )الجمعية/ الّدجيل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .331

 .للهجرة 3414

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقاط تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )محطّة بلد/ بلد(، مما ادى لفرارهم من  .334

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 37 في وذلكمواجهة المجاهدين وإخالئهم لنقاطهم، 

/ 37 في وذلكبة عنصرين  منهم بجروح، تفجير عبوة ناسفة على تجّمع للجيش الصفوي وسط مدينة )تكريت(، مما أدى إلصا .333

 .للهجرة 3414/ شعبان

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطارمية(، مما أدى لتدميرها وهالك من كان فيها،  .336

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 37 في وذلك

في منطقة )الطارمية(، مما أدى لتدميرها وهالك من تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الشارع العام  .337

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 37 في وذلككان فيها، 

/ شعبان/ 37 في وذلكفي منطقة )المشاهدة(، صة بتفكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها تدمير آلية متخصّ  .338

 .للهجرة 3414

قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة ناسفة على الشارع العام في منطقة )المشاهدة(، فقام أحد حمير الجيش الصفوي بحملها ووضعها  .339

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 37 في وذلكفي عجلته "الهمر"، فتمَّ تفجيرها عليهم، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، 

كريت(، أمنية في حي )الصقور/ ت من قبل مفرزةر عبوة ناسفة على دوريته ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجياستهداف  .322

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38 في وذلك إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروٍح،مما أدى 

أمنية ة من قبل مفرزالمرتّد )مصطفى خاتون( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الحي استهداف وتصفية  .323

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38 في وذلك قة )الطارمية/ داخل(، مما أدى لهالكه،في منط

أمنية في منطقة )الطارمية/ داخل(، مما أدى من قبل مفرزة عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي استهداف  .322

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38 في وذلك إلصابته بجروح،

/ شعبان/ 38 في وذلكرمضان/ المشاهدة(،  34تفخيخ وتفجير بناية قيد اإلنشاء تابعة لسيطرة بّوابة بغداد الصفوية في منطقة ) .321

 .للهجرة 3414

( 36)(، مما أدى لهالك وإصابة منطقة )التاجيفي الّدّجال تجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش تفجير عبوة ناسفة على  .324

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38 في وذلكعنصراً منهم، 

/ شعبان/ 38 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )سّدة سامّراء/ سامّراء(، مما أدى إلعطابها،  .323

 .للهجرة 3414

 في لكوذتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )مكيشيفة/ سامّراء(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح،  .326

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 38
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سالمية أحُد فرسان  الّدولة اإل انطلق  انتقاماً ألهل  السنّة  المغدورين  على أيدي المليشيات  الصفوية  في والية صالح الدين األبية ؛  .327

ه النّاسف  محمد المغربي)أبو  الغيارى ي الصفوية، اجتمعوا فلعناصر وقادة عصابات الغدر  اجتماعاً كبيراً مستهدفاً  ( بحزام 

االنغماس  وسط  جموعهم  هللاُ للبطل   ، فيّسر  مجلس  عزاء  أحد  هلكاهم في منطقة )خزرج/ الّدجيل( إحدى معاقل  الّرفض الخبيثة

( عنصراً منهم وبينهم القيادي النّقيب )رعد سلمان الخزرجي( وإصابة أكثر 12مما أدى لهالك  )، عليهماسف حزامه النّ  وتفجير  

ونسأله وتصويبه  على تسديدهالحمُد  لله  ( عجلة لهم، ف22( آخرين  وكثير  من اإلصابات  بالغةُ الخطورة وإحراق )42ن )م

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 39 في ذلككان وجنّات  النّعيم، في االستشهاديَّ سبحانه أن يتقبّل أخانا 

أمنية في منطقة )المشاهدة(، مما أدى من قبل مفرزة ة نائب ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفاستهداف  .328

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 39 في وذلك إلصابته وجندي صفوي كان برفقته بجروح بليغة،

نطقة في م أمنيةمن قبل مفرزة قائد صحوة الجاّلم بتفجير عبوة ناسفة على عجلته  (حميد الحّجي)المرتّد المجرم استهداف  .329

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 39 في وذلك إلعطابها وإصابته بجروح،مما أدى (، )الجاّلم/ سامّراء

أدى لتدمير  مما(، تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية لفوج الطوارئ الصفوية على طريق الطيوب في منطقة )الجاّلم/ سامراء .312

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 39 في وذلكعجلتين  وهالك وإصابة من فيهما، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الطارمية/ داخل(، مما أدى لتدميرها  .313

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 39 في وذلكوهالك من كان فيها، 

 ابة العديدتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية على طريق )الشيخ محمد/ الجاّلم(، مما أدى لهالك وإص .312

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 39 في وذلكمنهم، 

انطلقت  مفرزة  أمنية  من صيّادي الصحوات مستهدفةً منازل  صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )نديم/ المشاهدة(، وبعد مداهمة ستّة  .311

ادي محمود مضعن الشمري( القيمنازل وتفتيشها يّسر  هللاُ للمجاهدين  أسر  وتصفية  ثمانية عناصر منهم وتصفية المجرم )طه 

البارز في إئتالف دولة القانون التابع للطاغوت المالكي ومدير مفّوضية الّرضوانية الذي كان ضيفاً لدى الصحوات فبئس  

 كلذكان والضيُف وبئس  المضي ف، كما أطلق  المجاهدون  سراح  اثنين مّمن تمَّ أسُرهم بعد التحقيق معهم والتأّكد من براءتهم، 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في

إلسحاقي(، أمنية في منطقة )شطيط/ ا من قبل مفرزةضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته استهداف  .314

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلك إلصابته وثالثة من عناصر حمايته بجروٍح،مما أدى 

 ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية وسط مدينة )تكريت(، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح،  .313

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في

مما أدى لتدميرها وهالك كل من كان (، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجاّلم/ سامراء .316

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في كوذلفيها، 

وهو ضابط تحقيقات بيجي ومّمن أوغل في تعذيب المسلمين في السجون  (المقّدم حميد مكيّة)المرتّد المجرم استهداف وتصفية  .317

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في وذلك ،(، مما أدى لهالكهفي ناحية )الصينية/ بيجي أمنيةمن قبل مفرزة بالسالح الحي 

/ شعبان/ 22 في وذلكة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )التاجي(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبو .318

 .للهجرة 3414

مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )المعتصم/ سامراء .319

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في وذلك

ح، مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجرو(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية قرب جسر )ألبو عجيل/ تكريت .342

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في منطقة )الحويش/ سامّراء(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  .343

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 22 في ذلكوبجروح، 

المرتّد )النّقيب نشوان( وهو ضابط مجرم فيما يسّمى بقّوات "مكافحة اإلرهاب" الصفوية ومّمن أوغل في استهداف وتصفية  .342

دميرها ت(، مما أدى لفي قضاء )بيجي أمنيةمن قبل مفرزة تعذيب المسلمين في السجون؛ بتفجير عبوة الصقة على عجلته 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21 في ذلكو ،هالكهو

تفجير عبوة ناسفة على تجّمع لعناصر في الشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الحويش/ سامّراء(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،  .341

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21 في وذلك

قصف مقر للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )اإلسحاقي/ بلد( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  .344

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 21 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 
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التعّدي ذية المسلمين والمرتّد )مثنّى البّراك( وهو ضابط مجرم في مليشيا "سوات" الصفوية ومّمن أوغل في أاستهداف وتصفية  .343

 في ذلكو ،هالكهتدميرها و(، مما أدى لفي قضاء )بيجي أمنيةمن قبل مفرزة على أعراضهم؛ بتفجير عبوة الصقة على عجلته 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 24

/ 24 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في مدينة )تكريت(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .346

 .للهجرة 3414/ شعبان

 3414/ شعبان/ 24 في وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في ناحية )يثرب/ بلد(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .347

 .للهجرة

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )سّدة سامّراء/ سامّراء(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة  .348

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 24 في وذلكاآلخرين  بجروح، 

روح، جمما أدى إلعطابها وإصابة من فيها ب(، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )شطيط/ اإلسحاقي .349

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )سعود/ يثرب(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  .332

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلكآخرين  بجروح، 

/ 23 في كوذلنسأل هللا النّكاية والتّسديد، (، يتتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في شارع )المحافظة/ تكر .333

 .للهجرة 3414/ شعبان

مما أدى إلعطابها وإصابة عنصر منهم بجروح، (، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )القادسية/ تكريت .332

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 23 في وذلك

أمنية في  من قبل مفرزةضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة ُزرعت  له استهداف وتصفية  .331

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في وذلك ،هالكهل(، مما أدى باب منزله في قضاء )الدور

ة )محطّة صفوية المرافقة لها في منطقعبوتين  ناسفتين  على حافلتين  تقاّلن  مواكب  زّواٍر إيرانييّن  ودوريات الشرطة التفجير  .334

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في وذلكلهالك وإصابة العديد منهم، أدى  ممابلد/ بلد(، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على شارع حديثة قرب ناحية )الصينية/ بيجي(، مما أدى لتدميرها بالكامل  .333

 .للهجرة 3414/ نشعبا/ 26 في وذلكوهالك كل من كان فيها، 

لة لتدمير عجأدى  مماتفجير عبوة ناسفة على دورية لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية على طريق )سّدة سامّراء/ سامّراء(،  .336

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27 في وذلكوإعطاب أخرى وهالك وإصابة العديد منهم، 

 ذلكوقة )المشاهدة(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منط .337

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في

مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة( .338

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في وذلكالثالثة، 

قصف وكر المرتّد المجرم )عبد هللا الجاري( قائد صحوة المشاهدة في منطقة )المشاهدة( بصاروخين موّجهين وكانت اإلصابة  .339

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

تخباري للحكومة الصفوية بتفجير استهداف المرتّد المجرم )أحمد عامر جار هللا( وهو عنصر في صحوات العار ومصدر اس .362

ُح هالكه،   كوذلعبوة ناسفة عليه ُزرعت له داخل محلّه التجاري في منطقة )المشاهدة(، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة ويُرجَّ

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 26 في

من قبل مفرزة هما على دوريت ضابطين  مجرمين  برتبتي نقيب ومالزم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفةاستهداف وتصفية  .363

 ما وإصابة عنصرين  من عناصرهالكهل(، مما أدى أمنية على الطريق الّرابط بين تكريت والموصل قرب منطقة )الحّجاج/ بيجي

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 27 في وذلك حمايتهما بجروح،

فَّق  هللاُ تعالى أحد  جنود الدولة اإلسالمية من نصب كمين لعناصر صحوة .362 ية الرّدة والنّفاق في قضاء )بيجي(، فمّكنه هللا من تصف و 

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28 في وذلكخمسة عناصر منهم بمفرده، وهلل الفضُل والمنّة، 

خبيث لعناصر في جيش الّدّجال بتفجير عبوتين  ناسفتين  في منطقة )النّباعي(، مما أدى لهالك خمسة عناصر  عتجمّ  استهداف .361

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28 في وذلكمنهم، 

(، ارميةأمنية في منطقة )الطمن قبل مفرزة عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بالسالح الخفيف استهداف وتصفية  .364

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28 في وذلك ،هالكهلمما أدى 
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(، جينية في منطقة )العصرية/ بيأممن قبل مفرزة مدير مركز شرطة العصرية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه استهداف  .363

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28 في وذلك إلصابته بجروح بليغة،مما أدى 

الدور(، مما ادى لهالك  -الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقاط تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق على طريق )طوز .366

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 28 في وذلكعناصرها الثالثة وغنم أسلحتهم، 

/ 28 في ذلكومما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، ، تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للشرطة الصفوية في مدينة )تكريت( .367

 .للهجرة 3414/ شعبان

/ شعبان/ 28 في وذلكفي منطقة )الطارمية(، صة بتفكيك المتفجرات )روبوت( بتفجير عبوة ناسفة عليها تدمير آلية متخصّ  .368

 .جرةلله 3414

/ شعبان/ 29 يف وذلكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحويش/ سامّراء(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .369

 .للهجرة 3414

(، ارميةأمنية في منطقة )الطمن قبل مفرزة عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي بالسالح الخفيف استهداف وتصفية  .372

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 29 في وذلك ،هالكهلمما أدى 

مما أدى ، رمضان/ محطّة بلد( 34الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة ) .373

 .للهجرة 3414/ شعبان/ 29 في وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، 

/ 12 في ذلكوتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الصفوية في ناحية )المعتصم/ سامّراء(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .372

 .للهجرة 3414/ شعبان

 
 

 للهجرة 4141رمضان 

وتصفية المرتّد المجرم )عبد القادر فؤاد قّدوري( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة الصقة استهداف  .3

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك أمنية في قضاء )الّدور(، مما أدى لهالكه،من قبل مفرزة على عجلته 

ره مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيتفخيخ وتفجير منزل محقّق صفوي مجرم في منطقة )الصينية/ بيجي(  .2

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكمن المرتّدين، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية لما يسّمى بقّوات "مكافحة اإلرهاب" الصفوية في شارع )أربعين/ تكريت(، مما أدى  .1

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكى ضابط الدورية، ( عنصراً منهم ومن بين الهلك33لهالك وإصابة )

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في قرية )فدعوس/ الّدجيل( إحدى  .4

/ 2 في وذلك( آخرين  بجروٍح متفاوتة وتدمير عدد من أوكارهم، 32( منهم وإصابة )22معاقل الّرافضة، مما أدى لهالك )

 .للهجرة 3414/ رمضان

ارة مفّخخة مركونة على دورية للجيش الصفوي على الطريع السريع قرب منطقة )الحويش/ سامّراء(، مما أدى لتدمير تفجير سيّ  .3

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكعجلة بالكامل وهالك وإصابة العديد منهم، 

دمير قضاء )بيجي(، مما أدى لت تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية على الطريع السريع قرب .6

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكعجلة بالكامل وهالك وإصابة العديد منهم، 

في شارع )المحافظة/ تكريت(، مما أدى حاول تفّحصها تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على عنصر مجرم في الشرطة الصفوية  .7

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكلهالكه، 

بل مفرزة من قرتّد )ثامر عبد الغني( وهو عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على وكره الماستهداف  .8

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك أمنية في قضاء )الّدور(، ولم يتسنَّ التأكد من مصيره،

فرزة من قبل مالمرتّد )أحمد محمود يوسف( وهو ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته استهداف  .9

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك أمنية في قضاء )الّدور(، مما أدى إلصابته وسائقه بجروح،

حية قرب نامن قبل مفرزة قنص  الشرطة االتحادية الصفوية في سيطرة "الرميالت"استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك ،مما أدى لهالكه)اإلسحاقي/ بلد(، 

 في ذلكوتفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في قضاء )الّدور(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم،  .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2
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/ رمضان/ 2 في وذلكحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )الّدور(، مما أدى لهالك عنصر منهم، تفجير عبوة ناسفة على ثكنة لص .32

 .للهجرة 3414

قصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الجاّلم/ سامّراء( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة وقد  .31

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكشوهدت سيّارات اإلسعاف تنقل هلكاهم نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ّدة والنّفاق في منطقة )محطّة بلد(، أعقبها االشتباط مع دوريات الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على وكر لصحوة الر .34

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكالشرطة االتحادية الصفوية التي جاءت لنجدة المرتّدين، نسأل هللا النّكاية التّسديد، 

لّدجيل(، مما أدى لهالك من فيها، كلش/ ا 32الهجوم باألسلحة المتوّسطة على عجلة تقل  عناصر  في جيش الّدّجال في منطقة ) .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك

قصف أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقياداٍت في جيش  الّدّجال في قضاء )بلد( بصاروخين  موّجهين  وقذيفة هاون وكانت  .36

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكاإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ر مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في ناحية )يثرب(، مما أدى لتدمير عجلة "همر" وهالك وإصابة تفجي .37

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكالعديد منهم، 

ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية على شارع )السّدة/ سامّراء( بصاروخ موّجه، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث استهداف  .38

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلك ( عناصر منهم،32) مما أدى لهالكتمَّ استهدافهم بصاروخ ثاٍن، 

ة والنّفاق في قضاء )بيجي(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الردّ  .39

 للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكمنهم، 

الّرعايا/ بيجي(، قرب منطقة )على دورية لما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفجرات تفجير سيّارة مفّخخة مركونة  .22

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكمما أدى لهالكهم وتفكيكهم جميعاً، 

تفخيخ وتفجير خمسة منازل لعناصر في صحوات النّفاق في قضاء )بيجي( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من  .23

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكالمرتّدين، 

هالك مما أدى ل، بيجي(الهجوم بمختلف أنواع األسلحة على ثكنة للجيش الصفوي على شارع حديثة قرب ناحية )الصينية/  .22

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكوإصابة العديد منهم، 

ن مما أدى لهالك م، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على شارع حديثة قرب ناحية )الصينية/ بيجي( .21

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 2 في وذلكفيها، 

/ رمضان/ 2 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، ، في قضاء )بيجي(تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية  .24

 .للهجرة 3414

الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في شارع )الطيوب/ الجاّلم(، استهداف عنصر مجرم في  .23

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلك إلصابته بجروح بليغة،مما أدى 

فوج الشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )اإلسحاقي/ بلد( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل قصف مقر  .26

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

/ 1 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في شارع )الهونداي/ بيجي( .27

 .للهجرة 3414/ رمضان

مما أدى لتدمير عجلة وانقالب عجلة أخرى بعد ، تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في شارع )الهونداي/ بيجي( .28

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلكاصطدامها بالعجلة المدّمرة وهالك وإصابة العديد منهم، 

النّكاية  وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللابيجي( بقذيفتي هاون قرب منطقة )الحّجاج/ للجيش الصفوي  "الرياشية"صف سيطرة ق .29

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 1 في وذلكوالتّسديد، 

 ذلكومما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة( .12

 .ةللهجر 3414/ رمضان/ 4 في

/ 4 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )الحّجاج/ بيجي( .13

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ 4 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في شارع )السحل/ الصينية( .12

 .للهجرة 3414/ رمضان

رة وكانت اإلصابة مباشقصف مقر فوج طوارئ الجيش الصفوي في قضاء )بيجي( والمعروف بفوج )حّماد( بقذيفتي هاون  .11

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 
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نّكاية باشرة نسأل هللا الفي محطّة )حليوات/ الصينية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة م الصفوي قصف مقر للجيش .14

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4 في وذلكوالتّسديد، 

قصف أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش  الّدّجال في قضاء )بلد( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .13

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 4 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 وذلكسديد، نسأل هللا النّكاية والتّ ، ة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على الشارع العام في ناحية )اإلسحاقي/ بلد(تفجير عبو .16

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في

موكب أحد مسؤولي حكومة المنطقة الخضراء الصفوية بتفجير عبوة ناسفة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )ألبو استهداف  .17

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلك إلعطاب إحدى عجالت الموكب وإصابة من فيها بجروح،مما أدى عجيل/ تكريت(، 

مما أدى لتدمير عجلة "همر" وإعطاب ، تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )تل أبو جراد/ الصينية( .18

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكأخرى وهالك ثالثة عناصر وإصابة عدد آخر بجروح، 

 ذلكومما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي وسط ناحية )الصينية/ بيجي( .19

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في

عدد  مما أدى لهالك وإصابة، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على شارع بغداد قرب منطقة )مكيشيفة/ سامّراء( .42

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكنهم، م

عناصر  مما أدى لهالك ثالثة، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على شارع بغداد قرب منطقة )مكيشيفة/ سامّراء( .43

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكمنهم، 

بعد متابعٍة ورصد؛ قامت  مفرزة أمنية باستهداف وتصفية ثالثة ضبّاط مجرمين برتب مختلفة وخمسة عناصر في الشرطة  .42

االتحادية الصفوية كانوا متخفّين  باللباس المدني وبعجلة مدنية يستقلّونها؛ بالهجوم عليهم على الطريق السريع الّرابط بين )بغداد 

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 3 في وذلكما أدى لهالكهم جميعاً، والموصل( قرب مدينة تكريت، م

 في ذلكومما أدى لهالك وإصابة من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي( .41

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6

مما أدى لهالك وإصابة من ، ّجاج/ بيجي(تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على شارع بغداد قرب منطقة )الح .44

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلكفيها، 

بمختلف أنواع األسلحة، مما أدى لهالك ستّة عناصر منهم بينهم ضابطين  اقتحام سرية للجيش الصفوي في ناحية )الصينية( .43

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلكوإحراق السرية وتدمير عجلة "همر"، 

الهجوم بمختلف أنواع األسلحة على قاعدة "الصينية" العسكرية في ناحية )الصينية(، رافقها قصف القاعدة بقنابر الهاون  .46

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 6 في وذلكوالصواريخ الموّجهة، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

/ 32 يف وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، ية(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطارم .47

 .للهجرة 3414/ رمضان

 لهالكه مما أدىأمنية شمال مدينة )تكريت(، من قبل مفرزة الجيش الصفوي بأسلحة كاتمة استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .48

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك وغنم عجلته،

نية شمال مدينة أممن قبل مفرزة المليشيات الصفوية يحمل الجنسية اإليرانية بأسلحة كاتمة استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .49

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك وغنم عجلته، مما أدى لهالكه)تكريت(، 

 مفرزةقبل  منوهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته  (سامي الجيسيالمرتد )استهداف  .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك لتدميرها بالكامل وإصابته بجروحٍ بليغة وبتر ساقه،مما أدى أمنية في قضاء )بيجي(، 

 مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب ناحية )الصينية/ بيجي( .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في ذلكومنهم وإصابة اثنين آخرين بجروح، 

مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي قرب ناحية )الصينية/ بيجي( .32

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلكبجروح، 

هم وإعطاب العديد من عجالتتفجير سلسلة عبوات ناسفة على دوريات الجيش الصفوي في منطقة )التاجي(، مما أدى لتدمير  .31

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلكوهالك وإصابة العشرات منهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )منشأة النّصر/ الطارمية(، مما أدى لهالك وإصابة  .34

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلكعدد منهم وإحراق الثكنة بالكامل، 
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ة )التاجي(، أمنية في منطقمن قبل مفرزة الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .33

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك ،مما أدى لهالكه

منطقة  ية فيأمنمن قبل مفرزة صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .36

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك ،مما أدى لهالكه)التاجي(، 

/ 32 يف وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية( .37

 .للهجرة 3414/ رمضان

 ذلكومما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، اطئ الطارمية(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )ش .38

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في

 ،صواريخ موّجهة وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد بأربعة( مقر الشرطة االتحادية في منطقة )النّباعيقصف  .39

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك

 ،صواريخ موّجهة وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد بأربعة( منطقة )النّباعيفي قصف معسكر للجيش الصفوي  .62

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك

 ،صواريخ موّجهة وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد بستّة( في منطقة )النّباعيلجيش الصفوي قر لواء اقصف م .63

 .للهجرة 3414 /رمضان/ 32 في وذلك

 وذلك ،صواريخ موّجهة وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد بستّة( مطار المروحيّات في منطقة )تل طاسةقصف  .62

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في

، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على شارع حديثة قرب ناحية )الصينية( .61

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في وذلك

من  مما أدى إلعطابها وإصابة، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على شارع حديثة قرب ناحية )الصينية( .64

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في وذلكفيها بجروح، 

مي مليشيا "سوات" الصفوية في قضاء )بيجي(، مما أدى لهالك وإصابة العديد تفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتين  لمجر .63

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في وذلكمنهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في قضاء )بيجي(، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم  .66

 للهجرة 3414 /رمضان/ 31 في وذلكوإصابة رابع بجروح، 

قصف ثكنة للشرطة الصفوية وصحوات الرّدة والنّفاق على طريق الملح في منطقة )الجاّلم/ سامّراء( برشقة من قنابر الهاون  .67

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 31 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 ذلكومما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، بيجي( تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الحّجاج/ .68

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 34 في

/ 33 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )الّدور( .69

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ رمضان/ 36 في وذلكاّلم/ سامّراء( بعد هروب عناصرها منها، ة والنّفاق في منطقة )الجثكنة لصحوة الردّ تفخيخ وتفجير  .72

 .للهجرة 3414

 همما أدى لهالكأمنية شمال مدينة )تكريت(، من قبل مفرزة جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .73

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلك وغنم عجلته،

ما مأمنية شمال مدينة )سامّراء(،  من قبل مفرزةضابط مجرم برتبة نقيب بتفجير عبوة الصقة ُزرعت له داخل وكره استهداف  .72

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلك إلصابته بجروٍح بليغة وتدمير أجزاء من الوكر،أدى 

 في ذلكوأدى لهالك وإصابة من فيها،  مما، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت( .71

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38

طقة )ألبو عجيل/ حاولوا تفكيكها في منعلى دورية لما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفجرات تفجير عبوة ناسفة  .74

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، ، تكريت(

شرطة االتحادية الصفوية على طريق )الشيخ محمد/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة قصف ثكنة لل .73

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

قصف ثكنة للشرطة الصفوية وصحوات الرّدة والنّفاق على طريق الملح في منطقة )الجاّلم/ سامّراء( برشقة من قنابر الهاون  .76

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 38 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 
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/ 38 في وذلكثكنة لصحوات الرّدة والنّفاق في قضاء )الدور(، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح،  علىتفجير عبوة ناسفة  .77

 .للهجرة 3414/ رمضان

/ 38 يف وذلكعجلة للشرطة الصفوية في قضاء )الدور(، مما أدى إلحراقها وإصابة من فيها بجروح،  علىتفجير عبوة ناسفة  .78

 .للهجرة 3414/ رمضان

المرتّد )ضياء حسين( وهو ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية في ناحية )المعتصم/ سامّراء( تفخيخ وتفجير منزل  .79

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلكمما أدى لتدمير أجزاء منه نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

الّدّجال في قضاء )بلد( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة قصف أوكارٍ وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقياداتٍ في جيش   .82

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

تفخيخ وتفجير منزل عضو مجرم في المجلس البلدي الصفوي لقضاء الّدجيل في قضاء )الّدجيل( مما أدى لتدميره نكاالً له على  .83

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلكبرةً لغيره من المرتّدين، حرابته وليكون ع

الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )المعتصم/ سامّراء(، استهداف عنصر مجرم في  .82

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلك إلعطابها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره،مما أدى 

ريق )الشيخ محمد/ حاولوا تفكيكها على طعلى دورية لما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفجرات تفجير عبوة ناسفة  .81

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلك لهالك وإصابة عدد منهم،، مما أدى الجاّلم(

كيكها في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(، مما أدى الشرطة الصفوية حاول تفمجرم في تفجير دّراجة ناريّة مفّخخة على عنصر  .84

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلكلهالكه وتفكيكه، 

قصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية على طريق )الشيخ محمد/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .83

 .جرةلله 3414/ رمضان/ 39 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )بيجي( .86

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكاآلخرين بجروح، 

قصف معسكر "سعد" للجيش الصفوي في مجّمع )الّدور( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .87

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكوالتّسديد، 

لنّكاية اقصف ثكنة للجيش الصفوي على طريق )ألبو دفة/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  .88

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكوالتّسديد، 

مما أدى إلعطابها وإصابة عناصرها األربعة بجروح، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )بيجي( .89

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك

اون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية قصف مقر للجيش الصفوي في منطقة )الحمرة/ تكريت( برشقة من قنابر اله .92

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكوالتّسديد، 

/ رمضان/ 22 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، ، تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في قضاء )بيجي( .93

 .للهجرة 3414

الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه من قبل مفرزة أمنية في منطقة )العصرية/ عنصر مجرم في وتصفية استهداف  .92

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلك لهالكه،مما أدى بيجي(، 

الشرطة الصفوية في ناحية )الصينية/ بيجي( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته عنصر مجرم في تفخيخ وتفجير منزل  .91

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلكه من المرتّدين، وليكون عبرةً لغير

تفجير عبوة ناسفة على دورية لمجرمي مليشيا "سوات" الصفوية في ناحية )الصينية/ بيجي(، مما أدى لهالك وإصابة عدد  .94

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلكمنهم، 

جي( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته وليكون صحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )بيعنصر مجرم في تفخيخ وتفجير منزل  .93

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 22 في وذلكعبرةً لغيره من المرتّدين، 

ين/ في منطقة )الال أمنيةمن قبل مفرزة قائد صحوة الالين بالهجوم عليه بالسالح الحي  (محمد حواس)المرتّد المجرم استهداف  .96

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في وذلك وهالك نجله الذي سار  على دربه،إلصابته بجروح (، مما أدى المشاهدة

تفخيخ وتفجير منزلين  قيد اإلنشاء لقائد صحوة هور الباشا في منطقة )هور الباشا/ التاجي( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .97

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها األربعة، ، جلة للجيش الصفوي في منطقة )السكك/ الصينية(تفجير عبوة ناسفة على ع .98

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 21 في وذلك
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مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )هور الباشا/ التاجي( .99

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 24 في وذلك

 ،في منطقة )هور الباشا/ التاجي( أمنيةمن قبل مفرزة المرتّد المجرم قائد صحوة جميلة بتفجير عبوة ناسفة عليه استهداف  .322

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكويقّدُر هللا نجاته، 

ت اإلصابة هاون وكانقصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي على الطريق الّرابط بين مدينتي )الّدور والّدوز( برشقة من قنابر ال .323

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .322

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في وذلك

 وذلك ،لهالكهمما أدى للشرطة االتحادية الصفوية من قبل مفرزة أمنية في منطقة )محطّة بلد(،  مجرم وتصفية مصدراستهداف  .321

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 23 في

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في طريق )تكريت الموصل(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ  .324

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 26 في وذلكاستهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

يق الملح في منطقة )الجاّلم/ سامّراء( برشقة من قنابر الهاون قصف ثكنة للشرطة الصفوية وصحوات الرّدة والنّفاق على طر .323

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 26 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، دار/ المشاهدة( 32تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة ) .326

 .ةللهجر 3414/ رمضان/ 26 في

في  منيةأمن قبل مفرزة القيادي في صحوات العار بتفجير عبوة ناسفة على عجلته  (عبد هللا الجاري)المرتّد المجرم استهداف  .327

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في وذلكمما أدى لتدميرها بالكامل وإصابته بجروٍح بليغة، ، دار/ المشاهدة( 32منطقة )

بل مفرزة من قاالستخبارات الصفوية بالسالح الحي عنصر مجرم في وهو  (دينار شوكة سعد)المرتّد المجرم استهداف وتصفية  .328

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 27 في وذلك ،، مما أدى لهالكهأمنية في منطقة )العنّاز/ المشاهدة(

/ 28 يف لكوذمما أدى لهالك وإصابة من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على جسر )األسمدة/ بيجي( .329

 .للهجرة 3414/ رمضان

مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من ، تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي تحت جسر )األسمدة/ بيجي( .332

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلكفيها، 

لهالك وإصابة  مما أدى، / بيجي(تفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريتن  للجيش الصفوي على شارع حديثة قرب ناحية )الصينية .333

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلكالعديد منهم، 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )الكراغول/ الّدجيل(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصر منهم وإصابة  .332

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلكآخر بجروح، 

قصف قاعدة "الصينية" العسكرية في ناحية )الصينية/ بيجي( بصاروخين  موّجهين  وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .331

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلكوالتّسديد، 

 النّكاية قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي( بصاروخين  موّجهين  وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا .334

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلكوالتّسديد، 

قصف "معسكر سعد" للجيش الصفوي في مجّمع )الدور( في قضاء )الّدور( برشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .333

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 28 في وذلك

مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها ، )منشأة نصر/ المشاهدة(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة  .336

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكبجروح، 

مما أدى لتدميرها وهالك من ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الشيخ حمد/ شاطئ الطارمية( .337

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكفيها، 

ن قبل مقائد صحوة المشاهدة بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة  (خالد خليفة صالح المشهداني)المرتّد المجرم استهداف وتصفية  .338

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 29 في وذلكمما أدى لهالكه، ، في منطقة )تل طاسة/ المشاهدة( أمنيةمفرزة 
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 للهجرة 4141شوال 

ة ( بتفجير عبوة ناسفالجاّلم/ سامّراءمن الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات في منطقة ) لدوريةالتصّدي  .3

مما أدى لتدمير عجلة "همر" لهم، وعند تجّمعهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك عليهم، 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلك ة عدد آخر بجروح،سبعة عناصر منهم بينهم ضابط الدورية وإصاب

رمضان/ المشاهدة(، نسأل هللا  34الهجوم بمختلف أنواع األسلحة والصواريخ الموّجهة على سيطرة "بّوابة بغداد" في منطقة ) .2

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، رمضان/ المشاهدة( 34ي منطقة )تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي ف .1

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلك

تفخيخ وتفجير أربع بنايات قيد اإلنشاء وتوابعها معّدة لصحوات العار في منطقة )الطارمية(، أعقبها تفجير سلسلة عبوات ناسفة  .4

جدة المرتّدين، مما أدى لتدمير أربع عجالت "همر" بالكامل وهالك على دوريات اإلمداد من الجيش الصفوي التي جاءت لن

 .للهجرة 3414/ شوال/ 2 في وذلكوإصابة العديد منهم، 

أمنية زة من قبل مفروتصفية المرتّد المجرم )عبد هللا الجاري( قائد صحوة المشاهدة بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة استهداف  .3

 .للهجرة 3414/ شوال/ 1 في وذلك لهالكه،في منطقة )الطارمية(، مما أدى 

 3414/ شوال/ 1 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قضاء )بيجي( .6

 .للهجرة

كه لهالاستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، مما أدى  .7

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلك ،وغنم عجلته

دد مما أدى لهالك وإصابة ع، الفلوجة( -تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي على طريق السّدة قرب مفرق )سامّراء .8

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلكمنهم، 

/ 4 في وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، جيل(تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )كراغول/ الدّ  .9

 .للهجرة 3414/ شوال

 ذلكومما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )جزيرة سامّراء( .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على برج مراقبة للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الطارمية(، مما أدى  .33

لهالك وإصابة عدد منهم، أعقبها تفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريات اإلمداد من الجيش الصفوي التي جاءت لنجدة المرتّدين، 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكوإصابة العديد منهم،  مما أدى لتدمير عجلتي "همر" وهالك

/ شوال/ 3 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )بيجي( .32

 .للهجرة 3414

جروح، صابة اثنين آخرين  بمما أدى لهالك عنصر منهم وإ، تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في مدينة )تكريت( .31

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلك

ة مما أدى لهالك وإصاب، الموصل( قرب قضاء )بيجي( -تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي على طريق )بغداد .34

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكعدد منهم، 

مما أدى لهالك ثالثة ، لى طريق )الشيخ محمد/ الجاّلم(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية ع .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكعناصر منهم وإصابة آخر بجروح، 

قصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية على طريق )الشيخ محمد/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .36

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 امّراء(في منطقة )الجاّلم/ سجاءت  العتقال المسلمين والمسلمات لمليشيا "سوات" الصفوية والجيش الصفوي  لدوريةالتصّدي  .37

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلكبتفجير عبوتين  ناسفتين  عليهم، مما أدى لتدمير عجلتين  لهم وهالك من فيهما، 

)الشيخ  أمنية في منطقةمن قبل مفرزة عة من عناصر صحوة الرّدة والنّفاق في كمين باألسلحة الخفيفة وتصفية سباستهداف  .38

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلك عامر/ الشيحة(، مما أدى لهالكهم جميعاً،

امر/ الشيحة(، خ عأمنية في منطقة )الشيمن قبل مفرزة وتصفية قائد صحوة الشيحة بتفجير عبوة ناسفة على دوريته استهداف  .39

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلك مما أدى لهالكه وهالك اثنين من عناصر حمايته،
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مفرزة  من قبلالمرتّد )علي الشكر( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالهجوم على وكره باألسلحة الخفيفة استهداف  .22

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلك إثرها أعلن المرتد  توبته،أمنية في منطقة )المشاهدة(، ويقّدر هللا نجاته، وعلى 

/ شوال/ 6 في وذلكقصف مقر لواء الجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة( برشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .23

 .للهجرة 3414

/ 6 يف وذلكدى لتدميرها وهالك من فيها، مما أ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية( .22

 .للهجرة 3414/ شوال

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الطارمية(، رافقها تفجير عبوة  .21

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلكناسفة عليهم، مما أدى لتدمير عجلتين  لهم وهالك وإصابة العديد منهم، 

 ذلكومما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية وسط مدينة )تكريت( .24

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في

/ 6 يف وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، الجاّلم/ سامّراء(في منطقة )تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .23

 .للهجرة 3414/ شوال

 ذلكومما أدى لهالك سبعة عناصر منهم، ، تفجير أربع عبوات ناسفة على دوريات لصحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )الّدور( .26

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في

ما أدى م أمنية في قضاء )الّدور(،من قبل مفرزة عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته استهداف  .27

 .للهجرة 3414/ شوال/ 6 في وذلك لتدميرها وإصابته بجروح،

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطارمية(، مما أدى لهالك ثالثة  .28

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكعناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

مما أدى لتدمير "الهمر" وهالك ، دورية راجلة وعجلة "همر" للجيش الصفوي وسط قضاء )الطارمية(تفجير عبوة ناسفة على  .29

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكخمسة عناصر منهم وإصابة خمسة آخرين  بجروح، 

مما أدى لتدميرها وهالك أربعة عناصر منهم وإصابة ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )المشاهدة( .12

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكعدد آخر بجروح، 

(، يجيناحية )الصينية/ بمن قبل مفرزة أمنية في  بالهجوم على موكبه باألسلحة الخفيفةاستهداف وتصفية قاٍض مرتدٍّ مجرم  .13

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكوهالك اثنين من حّراسه الشخصيين، مما أدى لهالكه 

مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك ثالثة عناصر ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )هونداي/ بيجي( .12

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكمنهم وإصابة اآلخرين  بجروح، 

نسأل  ،الموصل( قرب منطقة )الحّجاج/ بيجي( -تفجير عبوة ناسفة على دورية الستخبارات الجيش الصفوي على طريق )بغداد .11

 .للهجرة 3414/ شوال/ 7 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، مما أدى لهالكه  .14

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في وذلك ،وغنم عجلته

/ 8 يف وذلكمما أدى لهالك ستّة عناصر منهم، ، عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )السكك/ بيجي(تفجير  .13

 .للهجرة 3414/ شوال

مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة( .16

 .للهجرة 3414/ شوال/ 8 في وذلك

ا أدى إلعطابها مم، الجاّلم/ سامّراء(لما يسّمى بالكتيبة الهندسية لتفكيك المتفّجرات في منطقة ) دوريةجير عبوة ناسفة على تف .17

وإصابة عدد منهم بجروح، وعند تجّمع حمير خبرائهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية ُزرعت لهم في 

ما أدى لهالك وتفكيك ستّة خبراء منهم بينهم ضابطين أحدهما برتبة رائد واآلخر برتبة نقيب، نفس موضع العبوة األولى، م

 .للهجرة 3414/ شوال/ 9 في وذلك

/ 9 يف وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الطارمية( .18

 .للهجرة 3414/ شوال

/ 9 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، ، ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )السكك/ بيجي(تفجير عبوة  .19

 .للهجرة 3414/ شوال

قصف ثكنة للجيش الصفوي قرب محطّة )الحليوات/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .42

 .للهجرة 3414/ شوال/ 9 في وذلكوالتّسديد، 



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
357 

 

تفخيخ وتفجير منزل قيادي مجرم في صحوات الرّدة والنّفاق في منطقة )جزيرة سامّراء( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .43

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

ما، ه(، مما أدى لهالكوع بلدمنطقة )مشرفي وهما يحتسيان  الخمر   عنصرين  مجرمين  في الشرطة الصفويةاستهداف وتصفية  .42

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلك

 ذلكو في منطقة )سّدة سامّراء(، نسأل هللا  النّكاية والتّسديد،من قبل مفرزة قنص الجيش الصفوي استهداف عنصر مجرم في  .41

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في

مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك كل من كان ، سامّراء(شارع )التعاون/ في تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .44

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكفيها، 

ي قضاء فمحطّة وزن )قبّان( للكشف عن السيّارات المفّخخة استدراج دوريات الجيش والشرطة الصفوية لكمين بتفخيخ وتفجير  .43

بتفجير عبوة ناسفة ثانية، وعند تجّمعهم مرة أخرى في مكان  )بيجي(، وعند تجّمع قطعانهم في مكان التفجير تمَّ استهدافهم

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكالتفجير تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ثالثة، مما أدى لهالك وإصابة العشرات منهم، 

ما أدى تكريت(، مبأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )األمن الوطني الصفوي استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .46

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلك ،لهالكه وغنم عجلته

هللا  النّكاية  نسأل، تفجير عبوة ناسفة على موكب لحكومة المنطقة الخضراء الصفوية على الطريق السريع قرب مدينة )سامّراء( .47

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 32 في وذلك والتّسديد،

تفخيخ وتفجير منزل أحد عمالء الحكومة الصفوية في منطقة )عين الفرس/ سامّراء( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  .48

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكمن المرتّدين، 

غيره من عبرةً لتفخيخ وتفجير منزل أحد عمالء الحكومة الصفوية في منطقة )العوجة/ تكريت( نكاالً له على حرابته وليكون  .49

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكالمرتّدين، 

تفخيخ وتفجير خمسة منازل لعناصر في الجيش والشرطة الصفوية في قضاء )بيجي( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً  .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكلغيرهم من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير أربعة منازل لعناصر في الجيش والشرطة الصفوية في ناحية )الصينية/ بيجي( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا  .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكعبرةً لغيرهم من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير أربعة منازل لعناصر في الجيش والشرطة الصفوية في شارع )التعاون/ سامّراء( نكاالً لهم على حرابتهم  .32

 .للهجرة 3414/ شوال/ 32 في وذلكوليكونوا عبرةً لغيرهم من المرتّدين، 

رزة أمنية في هما من قبل مفبتفجير عبوة ناسفة على دوريت ضابطين مجرمين  في مليشيا "سوات" الصفويةاستهداف وتصفية  .31

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31 في وذلكما وهالك خمسة من عناصر حمايتهما، (، مما أدى لهالكهمنطقة )النّباعي/ الّدجيل

/ 31 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )السكك/ بيجي( .34

 .للهجرة 3414/ شوال

/ شوال/ 31 في وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، فجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قضاء )بيجي(ت .33

 .للهجرة 3414

مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر ، دار/ المشاهدة( 32تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة ) .36

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31 في وذلكوح، منهم وإصابة عنصرين  آخرين  بجر

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الطارمية(، مما أدى لهالك  .37

 .للهجرة 3414/ شوال/ 31 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

المرتّد المجرم )جاسم إجبارة( مسؤول األمن الوطني الصفوي في محافظة صالح الدين بتفجير عبوة ناسفة على استهداف  .38

/ 34 في وذلك العلم(، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروح بليغة وهالك سائقه، -أمنية على طريق )تكريتمن قبل مفرزة عجلته 

 .للهجرة 3414/ شوال

/ شوال/ 34 في وذلكي منطقة )المشاهدة( برشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّكاية والتّسديد، قصف مقر لواء الجيش الصفوي ف .39

 .للهجرة 3414

 دت  وقد ُشوهقصف مقر فوج الجيش الصفوي في منطقة )شاطئ الطارمية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .62

  .للهجرة 3414/ شوال/ 34 في وذلكوالتّسديد، نسأل هللا النّكاية  أعمدة الّدخان تتصاعد من المقر

)أبو  ميةالدولة اإلسال؛ انطلق  فارس  من فرسان  على أيدي المليشيات  الصفوية  في العراق والشامانتقاماً ألهل  السنّة  المغدورين   .63

ه النّاسف  مستهدفاً معاذ المغربي(  نة المليشيات المرتبطة بإيران في مدي منعصابات  الغدر   وعناصر   قادة  تجّمعاً خبيثاً لبحزام 
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هم يّسر  سبحان هُ لألسد  )الّدجيل( هم،، وبعد أن  أعمى هللاُ تعالى أبصار  ه  همفلّما توّسط   االنغماس  بين جموع  كبّر  وفّجر  حزام 

في  أبا معاذٍ أن يتقّبل  ( منهم، فلله  الحمُد على تسديده ونسأله سبحانه 13)، مما أدى لهالك وإصابة أكثر من النّاسف  عليهم

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33ذلك في ، وكان الشهداء

 في كوذلمما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )تل طاسة/ الطارمية( .62

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33

/ 33 في وذلكمما أدى لتدميرها بالكامل، ، الحجاج/ بيجي(تفجير عبوة ناسفة على ناقلة عجالت للجيش الصفوي في منطقة ) .61

 .للهجرة 3414/ شوال

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية في منطقة )ألبو حشمة/ يثرب( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .64

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد )ناطق عزيز( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية في قضاء )الدور( نكاالً له على  .63

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

لشرطة الصفوية في قضاء )الدور( نكاالً له تفخيخ وتفجير منزل المرتّد )مهنّد مجيد( وهو ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في ا .66

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكعلى حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد )أحمد طالب( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب فيما يسّمى بقّوات مكافحة اإلرهاب الصفوية في قضاء  .67

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، )الدور( نكاالً له على حرابته 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد )إسحاق المجّمعي( وهو عميل مجرم للمخابرات اليهودية "الموساد" في منطقة )اإلسحاقي/ بلد(  .68

 .رةللهج 3414/ شوال/ 33 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل سكرتير قائم مقام الدور الصفوي المرتّد المجرم المدعو )أبو طه( في قضاء )الدور( نكاالً له على حرابته  .69

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )دّحام عبد( وهو أّحد سّجاني سجن تسفيرات تكريت الصفوي في منطقة )ألبو عجيل/  .72

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكتكريت( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

رةً منطقة )يثرب/ بلد( نكاالً له على حرابته وليكون عب تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في فوج طوارئ الدجيل الصفوي في .73

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )تل الذهب/ يثرب( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .72

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد )طالب سليمان( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(  .71

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

م برتبة رائد في شؤون الداخلية الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تفخيخ وتفجير منزل المرتّد )نوري عبد( وهو ضابط مجر .74

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكتكريت( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

ء( اتفخيخ وتفجير منزل المرتّد )إسماعيل عبد هللا جعفر( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )الجاّلم/ سامرّ  .73

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد )غسان ثابت مخلف( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )الجاّلم/ سامّراء( نكاالً  .76

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكله على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )ألبو خّدو/ الجاّلم(، مما أدى إلعطاب عجلتين  لهم  .77

 .للهجرة 3414/ شوال/ 33 في وذلكوهالك عنصرين  منهم وإصابة اآلخرين  بجروح، 

 مما أدى لهالك وإصابة من، مجرمين  في الجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد(تفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل  ضبّاطاً  .78

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلكفيها، 

شاهدة(، أمنية في منطقة )الممن قبل مفرزة عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالهجوم على وكره باألسلحة الخفيفة استهداف  .79

 .للهجرة 3414/ شوال/ 36 في وذلك لمنطقة،مما أدى إلصابته بجروح ورحيله من ا

تفخيخ وتفجير حقول دواجن لقائد صحوة الطارمية المرتّد المجرم )سعيد الجاسم( في منطقة )الطارمية( نكاالً له على حرابته  .82

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

/ 37 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها، ، في منطقة )السكك/ بيجي(تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .83

 .للهجرة 3414/ شوال
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ابة مما أدى لهالك وإص، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على الطريق السريع قرب منطقة )الحّجاج/ بيجي( .82

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في وذلكمن فيها، 

جاري للمرتّد )يوسف مرعيد المجّمعي( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )أبو تفخيخ وتفجير منزل ومحل ت .81

 .للهجرة 3414/ شوال/ 37 في وذلكصفة/ اإلسحاقي( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

م(، مما أدى إلعطابها وهالك عنصر منهم تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )ألبو خّدو/ الجاّل  .84

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلكوإصابة اآلخرين  بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد(، مما أدى لتدمير عجلة بالكامل وهالك  .83

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلكعنصر منهم، 

بيجي( قرب ناحية )الصينية( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  -ثكنة للجيش الصفوي على طريق )حديثةقصف  .86

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ن قبل مسلحة الخفيفة ( وهو عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بالهجوم عليه باألكمال محمد مدرمالمرتّد )استهداف  .87

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلك أمنية على طريق )هونداي/ بيجي(، ويقّدر هللا نجاته،مفرزة 

ية من قبل مفرزة أمنبتفجير سيّارة مفّخخة على موكبه  قاضي محكمة بلد الصفوية )حازم العزاوي(المرتّد المجرم استهداف  .88

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلكوعدد من حّراسه الشخصيين بجروح،  إلصابته(، مما أدى منطقة )محطّة بلدفي 

بل مفرزة من قوتصفية المرتّد )سعيد األبكع( وهو عنصر مجرم في صحوات العار بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف  .89

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلك أمنية على طريق )السكرية/ بيجي(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالكه،

تفخيخ وتفجير منزل مرتّدة مجرمة في الشرطة الصفوية في ناحية )المعتصم/ سامّراء( نكاالً لها على حرابتها ولتكون عبرةً  .92

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلكلغيرها من المرتّدين، 

قامت مفرزة أمنية بمداهمة منطقة )تل طاسة/ الطارمية( وأسر ستّة مرتّدين وهم كل من: نقيب صالح )ضابط استخبارات ناحية  .93

الصينية(، ووسام حكمت )مدّرب قّوات المهام الخاصة لحماية مسؤولي المنطقة الخضراء(، ووليد إبراهيم وعلي محسن وعبّاس 

في االستخبارات الصفوية(، ثمَّ قامت المفرزة بتنفيذ حكم هللا فيهم بعد التحقيق معهم، رحيم وحسين رحيم )وهم عناصر فاعلة 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 38 في وذلك

منية في منطقة أمن قبل مفرزة ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" استهداف  .92

/ شوال/ 39 في وذلك ها وإصابته بجروح وهالك وإصابة عدد من عناصر حمايته،دار/ المشاهدة(، مما أدى لتدمير 32)

 .للهجرة 3414

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )عّواد السامي( قائد صحوة الحالبسة في منطقة )الحالبسة/ المشاهدة( نكاالً له على حرابته  .91

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم المدعو )ياسين لغوة( قائد صحوة الالين في منطقة )الالين/ المشاهدة( نكاالً له على حرابته  .94

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

اهدة( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من تفخيخ وتفجير منزل قائد صحوة ألبو عّساف في منطقة )ألبو عّساف/ المش .93

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكالمرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الحالبسة/ المشاهدة( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً  .96

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، مما أدى  الشرطة الصفويةفي  ين  مجرم ين  استهداف وتصفية عنصر .97

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلك ما،وغنم عجلته مالهالكه

 ديد،النّكاية والتّس في شارع )التعاون/ سامّراء(، نسأل هللا  من قبل مفرزة قنص الشرطة الصفوية استهداف عنصر مجرم في  .98

 .للهجرة 3414/ رمضان/ 39 في وذلك

تفخيخ وتفجير منزل ومحل تجاري للمرتّد )يوسف مرعيد المجّمعي( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في قرية )أبو  .99

ن لغيره م صفة/ اإلسحاقي( عندما شرع  بترميمهما بعد تفجيرهما على يد المجاهدين، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكالمرتّدين، 

مما أدى  ،تفجير عبوة ناسفة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي تمَّ زرعها لهم داخل نّقطتهم في منطقة )تل أبو جراد/ بيجي( .322

 .للهجرة 3414/ شوال/ 39 في وذلكلهالك أربعة عناصر منهم، 

قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة الحمرة" في منطقة )الحمرة/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة  .323

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 
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وقيادات  جيش  الّدّجال في منطقة الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة وقنابر الهاون على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر   .322

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلك )خزرج/ الدجيل(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،

مما أدى لتدميرها وهالك من ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الطارمية( .321

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلكفيها، 

مما أدى لتدميرها، وعند تجّمع قطعانهم في ، فجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي وسط قضاء )الطارمية(ت .324

/ 23 في وذلك مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم وإصابة عدد آخر بجروح،

 .للهجرة 3414/ شوال

لمان/ أمنية في منطقة )السمن قبل مفرزة عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة استهداف  .323

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك الطارمية(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة،

ما أدى إلعطابها وإصابة من تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية على طريق )الشيخ محمد/ الجاّلم(، م .326

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكفيها بجروح، 

وتفجيرها أثناء توقّف عجلة "همر" فوقها، مما أدى لتدمير "الهمر"  تفخيخ قنطرة للجيش الصفوي في منطقة )الجاّلم/ سامّراء( .327

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكبالكامل وهالك من فيها، 

ن مما أدى لتدميرها وهالك م(، مدينة )سامّراءمتعهّد يقوم بتجهيز الجيش الصفوي بالمؤن في لى عجلة تفجير عبوة ناسفة ع .328

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكفيها، 

/ شوال/ 22 في وذلك، ( بعد هروب عناصرها منهاألبو عجيل/ تكريتتفخيخ وتفجير ثكنة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة ) .329

 .للهجرة 3414

 تين  ناسف ن  تي( بتفجير عبوالجاّلم/ سامّراءجاءت  العتقال المسلمين والمسلمات في منطقة ) ةالصفوي للشرطة لدوريةالتصّدي  .332

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلك مما أدى لفرارهم مذعورين،عليهم، 

موّجه وكانت اإلصابة مباشرة  قصف مقر للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )منشأة النّصر/ المشاهدة( بصاروخ .333

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

 ذلكومما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة( .332

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في

راجلة للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة ضابط تفجير عبوة ناسفة على دورية  .331

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلك الدورية بجروح،

تفخيخ وتفجير منزل قيادي في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الحالبسة/ المشاهدة( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  .334

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلك من المرتّدين،

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )المشاهدة( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  .333

 .للهجرة 3414/ شوال/ 22 في وذلكالمرتّدين، 

 ميةالدولة اإلسال؛ انطلق  فارس  من فرسان  لعراق والشامعلى أيدي المليشيات  الصفوية  في اانتقاماً ألهل  السنّة  المغدورين   .336

ه النّاسف  مستهدفاً )العدناني الليبي(  إيران في الصفوية المرتبطة بعصابات  الغدر   وعناصرُ  قادةُ وكراً خبيثاً يجتمُع فيه بحزام 

هم يّسر  سبحان هُ قضاء )بلد( ٍة لوكر  والهجوم  عليهم برّمانٍة يدوية، فدخلوا في حالللبطل  اقتحام  ا، وبعد أن  أعمى هللاُ تعالى أبصار 

ه النّاسف  عليهم  ألسدُ ا من الهلع  واالضطراب، فلّما ُحشر  حميُرهم في مكاٍن واحد انقضَّ  قهم كلَّ  وسط  جموعهموفّجر  حزام  ليمز 

، فلله  الحمُد على بجروٍح متفاوتة وتدمير الوكر ( آخرين37( منهم وإصابة )11عن هالك  ) الغزوةوقد انتهت  حصيلةُ  ممزق،

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21ذلك في ، وكان في الشهداء أخانا الليبيتسديده وتصويبه ونسأله سبحانه أن يتقّبل  

ر ( عناص32تفجير عبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي وسط قضاء )الطارمية(، مما أدى لتدمير عجلتين  لهم وهالك ) .337

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلك منهم وإصابة عدد آخر بجروح،

غدادي/ أمنية في منطقة )البمن قبل مفرزة عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة استهداف  .338

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلك الطارمية(، ولكن قّدر هللاُ توقّف السالح عن العمل في لحظة التنفيذ،

/ شوال/ 21 في وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على )سّدة سامّراء( .339

 .للهجرة 3414

مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحويش/ سامّراء( .322

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلك
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مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة اثنين  آخرين  ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )سامّراء( .323

 .للهجرة 3414/ شوال/ 21 في وذلكبجروح، 

، مما أدى جيل(أمنية في قضاء )الدّ من قبل مفرزة وتصفية ضابط رافضي مجرم بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف  .322

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلك لتدميرها بالكامل وهالكه واثنين من عناصر حمايته وإصابة آخر بجروح،

/ 24 يف وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة( .321

 .للهجرة 3414/ شوال

مما أدى لتدميرها وهالك من ، على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الطارمية(تفجير عبوة ناسفة  .324

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في وذلكفيها، 

 ذلكومما أدى لتدميرها وهالك من فيها، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة( .323

 .للهجرة 3414/ شوال/ 24 في

/ 23 في وذلكقصف مقر للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )المشاهدة( بصاروخ موّجه نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .326

 .للهجرة 3414/ شوال

ي(، مما أمنية في قضاء )بيجمن قبل مفرزة وتصفية أحد عمالء الحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته استهداف  .327

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلك أدى لتدميرها وهالكه،

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )المزرعة/ بيجي(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك  .328

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكعناصرها الثمانية، 

 -سفهاُء الحكومة الصفوية في إحدى السيطرات على طريق )بغدادتفجير عبوة ناسفة على جهاز لكشف المتفّجرات وضعه  .329

 .للهجرة 3414/ شوال/ 23 في وذلكصالح الدين(، مما أدى لتدميره، 

ث مما أدى لتدمير ثال، تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دوريات للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الطارمية( .312

/ شوال/ 26 في وذلك( عناصر منهم بينهم أربعة ضبّاط مجرمين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، 32عجالت لهم وهالك )

 .للهجرة 3414

قة )ألبو عبيد/ أمنية في منطمن قبل مفرزة وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته استهداف  .313

 .للهجرة 3414/ شوال/ 26 في وذلك (، مما أدى لهالكه وهالك ستّة من عناصر حمايته،المشاهدة

( وهو عنصر مجرم في الداخلية الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(، نكاالً جاسم محمد أحمدتفخيخ وتفجير منزل المرتّد ) .312

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلكله على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )حميد الحجي( قائد صحوة ألبو حامد في منطقة )الجاّلم/ تكريت(، نكاالً له على حرابته  .311

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

حويش والعوينات(، نكاالً لهما على حرابتهما تفخيخ وتفجير منزل قائد صحوة الحويش والعوينات ومساعده في منطقتي )ال .314

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلكوليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )حميد الحجي( قائد صحوة ألبو حامد في منطقة )الجاّلم/ تكريت(، نكاالً له على حرابته  .313

 .للهجرة 3414/ شوال/ 27 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير ثالثة منازل لعمالء مجرمين للحكومة الصفوية في منطقتي )الحويش والعوينات(، نكاالً لهم على حرابتهم  .316

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلكوليكونوا عبرةً لغيرهم من المرتّدين، 

 ط مجرم برتبة مالزم أّول فيما يسّمى بمفتشية تكريت الصفوية في قضاءتفخيخ وتفجير منزل المرتّد )عّمار أبو ياسر( وهو ضاب .317

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلك)الدور( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

 هوتفخيخ وتفجير منزل المرتّدة )الدكتورة سحر( وهي عضوة مجرمة في مجلس محافظة صالح الدين الصفوي وزوجها و .318

عضو في المجلس المحلي الصفوي لقضاء الدور وسط قضاء )الدور( نكاالً لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من 

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلكالمرتّدين، 

ةً رتفخيخ وتفجير خمسة منازل لعمالء مجرمين للحكومة الصفوية في قضاء )بيجي(، نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عب .319

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلكلغيرهم من المرتّدين، 

مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة اثنين  ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )بيجي( .342

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلكآخرين  بجروح، 

ُح لتدميره،  مما أدى في قضاء )بيجي(من قبل مفرزة أمنية  عجلتهبتفجير عبوة الصقة على استهداف قاضٍ مرتدٍّ مجرم  .343 ا ويرجَّ

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلكهالكه، 
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ره وهالك مما أدى لتدمي، تجّمع لعناصر في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على وكٍر لهم في قضاء )بيجي(استهداف  .342

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلك، عنصر منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح

في منطقة  أمنيةمن قبل مفرزة وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" استهداف  .341

 .للهجرة 3414/ شوال/ 28 في وذلك رمضان/ المشاهدة(، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته، 34)

رزة من قبل مفسامي( وهو عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بالهجوم عليه باألسلحة الخفيفة  المرتّد )عامراستهداف  .344

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29 في وذلك أمنية في منطقة )البغدادي/ الطارمية(، مما أدى إلصابته بجروح،

مما أدى لتدميرها وهالك من ، )الطارمية(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة  .343

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29 في وذلكفيها، 

 كوذلمما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، ، تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في شارع )هونداي/ بيجي( .346

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29 في

مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك وإصابة ثمانية عناصر ، بيجي(تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قضاء ) .347

 .للهجرة 3414/ شوال/ 29 في وذلكمنهم، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )العبّاسية/ سامّراء(، مما أدى لهالك  .348

 .جرةلله 3414/ شوال/ 29 في وذلكأربعة عناصر منهم، 

 يف وذلك أمنية في منطقة )الركة/ سامّراء(، مما أدى لهالكه،من قبل مفرزة وتصفية مصدر مهم للشرطة الصفوية استهداف  .349

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12

ق )الشيخ أمنية على طريمن قبل مفرزة عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف  .332

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في وذلك الجاّلم(، مما أدى إلعطابها ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره،محمد/ 

ة في أمنيمن قبل مفرزة عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالهجوم على وكره باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة استهداف  .333

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في لكوذ منطقة )الشيخ حمد/ الطارمية(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة،

تفخيخ وتفجير منزل وعجلة عنصر مجرم في الجيش الصفوي في منطقة )العصرية/ بيجي(، نكاالً له على حرابته وليكون  .332

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في وذلكعبرةً لغيره من المرتّدين، 

مما أدى لتدميرها وهالك من ، منطقة )الطارمية(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الشارع العام في  .331

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في وذلكفيها، 

روح، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بج، تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في حي )القادسية/ تكريت( .334

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12 في وذلك

 

 للهجرة 4141ذو القعدة 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على برج وثكنة للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )شاطئ الطارمية(، مما أدى  .3

لهالك خمسة عناصر منهم وإحراق عجلة لهم، وعند مجيء قوات اإلمداد لنجدت المرتّدين تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلكمن فيها،  مما أدى لتدمير عجلة "همر" وهالك

 في وذلكد، نسأل هللا النّكاية والتّسدي، تجّمع لعناصر في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة في منطقة )الحاتمية/ الّدجيل(استهداف  .2

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3

ا، مما أدى لهالك وإصابة من فيه، )الشيخ محمد/ الجاّلم(تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة  .1

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك

تفجير عبوة ناسفة على دورية لما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفّجرات حاولت تفكيكها في شارع )هونداي/  .4

 .للهجرة 3414/ ةذي القعد/ 3 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، ، بيجي(

، مما (وسط قضاء )الطارميةبأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية  مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوياستهداف وتصفية  .3

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك ،أدى لهالكه

 ابة ثالثة آخرين  مما أدى لهالك عنصر منهم وإص (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية وسط قضاء )الطارمية .6

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 2 في وذلكبجروح، 
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ذي / 2 في وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في مدينة )بيجي .7

 .للهجرة 3414/ القعدة

مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )أبو صفة/ تفخيخ وتفجير منزل قيد اإلنشاء للمرتد )هشام خلف المجمعي( وهو عنصر  .8

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 2 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين،  (اإلسحاقي

رها صاقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في منطقة )الحاتمية/ الّدجيل(، مما أدى لهالك عنا .9

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلكالخمسة وغنم أسلحتهم وعتادهم، 

استهداف وتصفية ثالثة عناصر في صحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة في شارع )وطبان/ سامّراء(، مما أدى لهالكهم وغنم  .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلكأسلحتهم، 

جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، مما أدى لهالكه استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 1 في وذلك ،وغنم عجلته

تفخيخ وتفجير منزل المرتد )جاسم نصيف حاوي الشايع( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في االستخبارات الصفوية في ناحية  .32

 ذلكو، مما أدى لتدمير أجزاء منه وتدمير عجلتين  له نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، ()اإلسحاقي/ بلد

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في

، (تفخيخ وتفجير منزل المرتد ) المقّدم محمود حسن الشايع( مدير حركات شرطة اإلسحاقي الصفوية في ناحية )اإلسحاقي/ بلد .31

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكدمير أجزاء منه نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، مما أدى لت

ذي / 4 في وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )المزاريع/ يثرب .34

 .للهجرة 3414/ القعدة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في فلكة العلم في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(، مما  .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكأدى لهالك خمسة عناصر منهم وإعطاب عجلة لهم، 

حة الشغب الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت(، الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية لما يسّمى بقّوات مكاف .36

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلكمما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح، 

ارع )بغداد/ في شمن قبل مفرزة أمنية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته استهداف وتصفية  .37

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك، وهالكه وهالك عدد من عناصر حمايته ، مما أدى لتدمير عجلته بالكامل(بيجي

في شارع ة من قبل مفرزة أمنيثالثة ضبّاط مجرمين في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريتهم استهداف وتصفية  .38

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك، ، مما أدى لتدمير عجلتهم بالكامل وهالكهم()بغداد/ بيجي

، (بيجيفي مدينة )من قبل مفرزة أمنية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته استهداف  .39

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 4 في وذلك، مما أدى إلعطابها

 كوذلة عناصر منهم، مما أدى لهالك أربع (،تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي على شارع )سّدة سامّراء .22

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في

/ 3 يف وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )المزرعة/ بيجي .23

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

/ ذي القعدة/ 3 يف وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحزم/ تكريت .22

 .للهجرة 3414

ية والتّسديد، نسأل هللا النّكا (،الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة مرابطة للجيش الصفوي في منطقة )الحزم/ تكريت .21

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  (الحزم/ تكريتقصف مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة ) .24

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلكوالتّسديد، 

ي منطقة فمن قبل مفرزة أمنية استهداف محافظ صالح الدين الصفوي  )أحمد عبد هللا الجبوري( بتفجير عبوة ناسفة على موكبه  .23

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك، مما أدى لهالك وإصابة ستة من عناصر حمايته ،(/ محطّة بلد34)قناة 

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  (سامّراء -قصف ثكنة للجيش الصفوي على طريق )الدور .26

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلكوالتّسديد، 

، مما (في منطقة )السلمان/ الطارميةمن قبل مفرزة أمنية بالسالح الخفيف  مجرم للجيش الصفويمصدر استخباري استهداف  .27

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك، أدى إلصابته بجروح
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وإصابة  مما أدى لهالك، تفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتي "همر" للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الطارمية( .28

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 3 في وذلك د منهم،العدي

اشا/ في منطقة )هور البمن قبل مفرزة أمنية جاسوسة رافضية وهي مصدر استخباري مهم للجيش الصفوي استهداف وتصفية  .29

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلك، ، مما أدى لهالكها(التاجي

، ، مما أدى لهالكه(في منطقة )المزاريع/ يثربمن قبل مفرزة أمنية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية استهداف وتصفية  .12

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلك

، ويقّدر هللا (في منطقة )المزاريع/ يثربمن قبل مفرزة أمنية مدير شرطة يثرب الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليه استهداف  .13

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلك، نجاته

مما  ،(عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية ُزرعت  لهم قرب مركز شرطة الخليفة في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت تفجير .12

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلكأدى لهالك خمسة عناصر منهم، 

 وذلك، عناصر منهممما أدى لهالك خمسة  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )الصينية/ بيجي .11

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في

 النّكاية نسأل هللا (،الهجوم باألسلحة المتوّسطة على قاعدة الصينية العسكرية للجيش الصفوي في منطقة )الصينية/ بيجي .14

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلكوالتّسديد، 

قصف قاعدة الصينية العسكرية للجيش الصفوي في منطقة )الصينية/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .13

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

بة مباشرة هة وكانت اإلصاقصف قاعدة الصينية العسكرية للجيش الصفوي في منطقة )الصينية/ بيجي( بأربعة صواريخ موجّ  .16

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

استهداف سرية للجيش الصفوي في منطقة )الصينية/ بيجي( بصاروخي قاذفة، مما أدى إلحراق عجلة "همر" وهالك وإصابة  .17

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلكعدد منهم، 

لتدميره  ، مما أدى(المرتد )أحمد سلّوم القيسي( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في مدينة )بيجي تفخيخ وتفجير منزل .18

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلكبالكامل نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، مما أدى  الشرطة الصفويةاستهداف وتصفية عنصر مجرم في  .19

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 6 في وذلك ،لهالكه

، فيّسر (منطقة )عامر العفات/ التاجيالصفوية  في  مقرَّ االستخبارات  انطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته  المفّخخة مستهدفاً  .42

عدد كبير منهم وإصابة اآلخرين  هالك تدميره بالكامل و، مما أدى لوسطه ه المفّخخة  تفجير  سيّارت  و المقرهللاُ للبطل  اقتحام  

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 7 في وذلك ،، فالحمُد هلل على توفيقه وتقبّل  هللاُ أخانا االستشهادي في الفردوس األعلىبجروح

لقتال توّجهة م" الصفوي أبو الفضل العبّاس" لواءمتطّوعين روافض فيما يسّمى ب حافلة تقل   على تفجير سيّارة مفّخخة مركونة .43

على الطريق السريع في منطقة )الرميالت/ اإلسحاقي(، مما أدى لتدمير الحافلة وهالك معظم من فيها  أهلنا المسلمين في الشام

 . للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 7 في وذلك وإصابة اآلخرين  بجروح،

مما أدى لهالك خمسة عناصر منهم وإصابة  (،عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )المصفى/ بيجيتفجير  .42

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 7 في وذلكآخرين  بجروح، 

 ،فةبالهجوم عليهم باألسلحة الخفي( قضاء )الدورمن الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات في  لدوريةالتصّدي  .41

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 7 في وذلكمما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم، 

 في ذلكونسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )هور الباشا/ التاجي .44

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 7

هالك مما أدى لتدمير إحديهما و، صفوي في منطقة )تل طاسة/ الطارمية(تفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتي "همر" للجيش ال .43

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلك وإصابة العديد منهم،

اقتحام نقطة تفتيش للشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في منطقة )اإلسحاقي/ بلد(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم  .46

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلكوفرار اآلخرين وتدمير النّقطة، 

دمير عجلة بالكامل وهالك من كان فيها، مما أدى لت (،الهجوم باألسلحة المتوّسطة على دورية للجيش الصفوي شمال قضاء )بلد .47

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلك

غيره ، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً ل(تفخيخ وتفجير منزلين  لقيادي مجرم في صحوات الرّدة والنّفاق في قضاء )بيجي .48

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلكمن المرتّدين، 
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الً له على ، نكا(نية لمحافظ صالح الدين الصفوي المرتد المجرم )أحمد الجبوري( في قضاء )بيجيتفخيخ وتفجير عمارة سك .49

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 8 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

مما أدى لهالكه ، (على طريق )سّدة سامّراءمن قبل مفرزة أمنية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق استهداف وتصفية  .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك، وإحراق عجلته

 ذلكومما أدى لتدميرها وهالك عنصرين  منهم،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )عشرة كلش/ الّدجيل .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في

نكاالً له على  ،(الشرطة الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريتتفخيخ وتفجير مجّمع تجاري لضابط مجرم برتبة عقيد في  .32

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

كفره ونفّذت حكم  هللا فيه بعد اعترافه ب (أسرته في منطقة )العوجة/ تكريتاستهداف وتصفية ساحر مرتد من قبل مفرزة أمنية  .31

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك لمسلمين،وأذيّته ل

 ، نكاالً له على(تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )محمد الحسن( القيادي في صحوات العار في منطقة )الجاّلم/ سامّراء .34

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

في نية من قبل مفرزة أمبالسالح الخفيف  ئد بدر حمندي( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفويةالمرتد )رااستهداف وتصفية  .33

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك، ، مما أدى لهالكه(منطقة )السلمان/ الطارمية

دة(، في منطقة )خزرج/ المشاهالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على أوكاٍر وتجّمعاتٍ خبيثةٍ لعناصر  وقيادات  جيش  الّدّجال  .36

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك نسأل هللا النّكاية والتّسديد،

قصف مقر سرية الجيش الصفوي في منطقة )خزرج/ المشاهدة( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  .37

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

 ،داف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، مما أدى لهالكهاسته .38

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلك

( عناصر 32الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مركز شرطة المشاهدة الصفوية في منطقة )المشاهدة(، مما أدى لهالك ) .39

 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكوإصابة عدد آخر بجروح وتدمير برجين  للمراقبة وإحراق أجزاء من بناية المركز،  منهم

 .للهجرة

ة من قبل مفرز المرتد )خالد جواد المشهداني ووالده( وهما مصدران  استخباريان  مجرمان  للجيش الصفوياستهداف وتصفية  .62

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك، ونفّذت حكم  هللا  فيهما (راء/ الطارميةاقتحمت منزلهما في منطقة )الخضأمنية 

كاالً له على ن (تفخيخ وتفجير منزل قيد اإلنشاء لعنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي في منطقة )السلمان/ الطارمية .63

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

/ 32 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )السلمان/ الطارمية .62

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

ونوا نكاالً لهم على حرابتهم وليك (تفخيخ وتفجير خمسة منازل لعناصر في الجيش والشرطة الصفوية وسط قضاء )الطارمية .61

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكلغيرهم من المرتّدين،  عبرةً 

ذي / 32 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية وسط قضاء )الطارمية .64

 .للهجرة 3414/ القعدة

 يف وذلكمما أدى لهالك خمسة عناصر منهم،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي وسط قضاء )الطارمية .63

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32

المرتّد المجرم المدعو )عادل أبو ياسر( وهو مسؤول شبكة تجسس خبيثة للداخلية الصفوية في قضاء استهداف وتصفية  .66

 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك ،(، مما أدى لهالكهوسط قضاء )الطارميةبأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية الطارمية؛ 

 .للهجرة

مما أدى إلعطابها وإصابة  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق العام في منطقة )الطارمية .67

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكمن فيها بجروح، 

ةً نكاالً له على حرابته وليكون عبر (الطارميةتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في منطقة )تل طاسة/  .68

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الشيخ حمد/ الطارمية(، مما أدى لهالك  .69

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكعنصر منهم، 
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مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )التمايمة/ التاجي .72

 ذلكوبجروح، وعند تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في

 ذلكوبعد إخالئها وهروبهم منها، مما أدى لتدميرها،  (تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )محطّة بلد .73

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في

 وذلكة والتّسديد، يقصف ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )الحزم/ تكريت( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكا .72

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في

قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )الحزم/ تكريت( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .71

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك

يش الصفوي في منطقة )سور اشناس( الكائنة على الطريق الّرابط الهجوم بمختلف أنواع األسلحة وقنابر الهاون على ثكنة للج .74

 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلكبين مدينتي )الدور وسامّراء(، مما أدى إلعطاب عجلتين  لهم وهالك وإصابة عدد منهم، 

 .للهجرة

قصف ثكنة للجيش الصفوي على الشارع الّرابط بين مدينتي )حديثة وبيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة  .73

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

نت اإلصابة قنابر الهاون وكاقصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي على الشارع الّرابط بين مدينتي )حديثة وبيجي( برشقة من  .76

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكمباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

ن  مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  آخري (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الصينية/ بيجي .77

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكبجروح، 

 ، مما أدى لتدمير أجزاء منه، نكاالً (يخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )أبو صفة/ اإلسحاقيتفخ .78

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكله على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر  (،يثرب تفجير عبوة ناسفة على عجلة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )المزاريع/ .79

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكبجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )النهر المالح/ شاطئ الطارمية(، مما أدى لتدمير  .82

إلمداد لنجدت المرتّدين تمَّ االشتباك معهم، مما أدى لهالك عجلة "همر" بالكامل وهالك كل من كان فيها، وعند مجيء قوات ا

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكوإصابة العديد منهم، 

مما أدى إلعطابها  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق العام في شارع )عمشة/ المشاهدة .83

 .للهجرة 3414/ القعدةذي / 33 في وذلكوإصابة من فيها بجروح، 

 (رميةاقتحمت منزلهما وسط قضاء )الطامن قبل مفرزة أمنية  مصدرين  استخبارييّن  مجرمين  للجيش الصفوياستهداف وتصفية  .82

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك، ونفّذت حكم  هللا  فيهما

مما أدى لتدميرها وهالك  (،سط قضاء )الطارميةتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على الطريق العام و .81

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكمن فيها، 

ذي / 33 في وذلكمما أدى لهالك خمسة عناصر منهم،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة .84

 .للهجرة 3414/ القعدة

مما أدى لهالك خمسة عناصر منهم وإصابة  (،الصفوي وسط قضاء )الطارميةتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش  .83

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكضابط الدورية برتبة نقيب بجروٍح بليغة، 

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على طائرة مروحيّة صفوية في منطقة )تل طاسة/ الطارمية(، مما أدى إلسقاطها قرب معسكر  .86

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في لكوذالتاجي، 

 المرتد )سالم خليفة( وهو مصدر استخباري مجرم للحكومة الصفوية ومّمن أوغل في حرابة المسلمين؛استهداف وتصفية  .87

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك، ، مما أدى لهالكه(في شارع )البعث/ الطارميةمن قبل مفرزة أمنية بالسالح الخفيف 

ع )التعاون/ في شارمن قبل مفرزة أمنية بالسالح الخفيف  عنصرين  مجرمين  من عناصر صحوة الرّدة والنّفاقاف وتصفية استهد .88

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 32 في وذلك ، مما أدى لهالكهما وغنم سالحيهما،(سامّراء

 ذلكومما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،المشاهدةتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )ألبو عبيد/  .89

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في
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ه ، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً ل(تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )المقّدم صالح بنكة( في منطقة )ألبو جواري/ بيجي .92

 .للهجرة 3414/ دةذي القع/ 31 في وذلكعلى حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

/ ذي القعدة/ 31 في وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي شمال قضاء )بلد .93

 .للهجرة 3414

 ذلكوقصف ثكنة للجيش الصفوي في قضاء )بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .92

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في

رة في منطقة )جزيمن قبل مفرزة أمنية بالسالح الخفيف  عنصر مجرم من عناصر صحوة الرّدة والنّفاقاستهداف وتصفية  .91

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلك ، مما أدى لهالكه،(سامّراء

 في وذلكمما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  (،كركوك -الدوزتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على طريق ) .94

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31

/ 31 في ذلكونسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحزم/ تكريت .93

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

م بالهجوم عليه( في منطقة )الشيخ محمد/ الجاّلممن الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات  لدوريةالتصّدي  .96

/ ذي القعدة/ 31 في وذلكمما أدى النسحابهم وفرارهم من المنطقة، فالحمد هلل الذي حفظ المسلمين وأعراضهم، ، بقنابر الهاون

 .للهجرة 3414

، نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض (ّجال في قضاء )الّدّجيلتفخيخ وتفجير مجّمع تجاري لجيش الدّ  .97

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلكالمشركين، 

محطّة منطقة )على حافلة تقل  مواكب  زّواٍر إيرانييّن  ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة لها في  الهجوم باألسلحة المتوّسطة .98

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في وذلكمن فيها، إصابة تدميرها وهالك وأدى ل (، ممابلد

تفخيخ وتفجير منزل المرتّد المجرم )الشيخ دلف هلوب المجمعي( القيادي في صحوات العار وأحد أركان المشروع الصفوي  .99

 ذلكورابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، ، مما أدى لتدميره وتدمير عجلتين  له نكاالً له على ح(في قرية )العذية/ اإلسحاقي

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31 في

 في وذلك، مما أدى إلعطابها وهالك عنصر منهم، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )الملح/ سامّراء .322

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 31

دى لتفكيك المتفّجرات في منطقة )الجاّلم/ سامّراء(، مما أ الصفوية الهندسية فجير عبوة ناسفة على دورية لما يسّمى بالكتيبةت .323

بوة في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عوقطعان الجيش الصفوي ، وعند تجّمع حمير خبرائهم لهالك وتفكيك عنصرين  منهم

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في وذلكلتّسديد، نسأل هللا النّكاية واناسفة ثانية ُزرعت لهم في نفس موضع العبوة األولى، 

 في وذلك، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )السكك/ بيجي .322

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34

 ذلكو، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي .321

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في

/ ذي القعدة/ 34 في وذلك، مما أدى إلعطابها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في حي )القادسية/ تكريت .324

 .للهجرة 3414

 ذلكوأدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  ، مما(تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي .323

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 34 في

ذي / 34 في وذلك، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد .326

 .للهجرة 3414/ القعدة

/ 33 يف وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،)الالين/ المشاهدةتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة  .327

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

، (تاجيفي منطقة )هور الباشا/ المن قبل مفرزة أمنية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة عليه استهداف  .328

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة

بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، مما أدى لهالكه  الشرطة الصفويةاستهداف وتصفية عنصر مجرم في  .329

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلك ،وغنم عجلته
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صر منهم وإصابة آخر ، مما أدى لهالك عن(الهجوم على دورية للجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص في ناحية )يثرب/ بلد .332

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 33 في وذلكبجروح، 

 الكفر  وكراً خبيثاً من أوكار  مستهدفين  من خمسة  انغماسيين  تبايعوا على الموت ؛ انطلقت  مفرزةُ استشهاديين  مباركةفي غزوٍة  .333

(، فيّسر  هللاُ تعالى لإلخوة  دار/ بيجي 622منطقة ) والحرابة )المقرَّ العام لمليشيات "سوات" الصفوية اإلجرامية( الكائن في

الّرّمان و الذين  التحفوا أحزمة  العز  النّاسفة  وتزّودوا بعد اإليمان  باهلل والتوّكل  عليه ببعض  األسلحة  الخفيفة-األبطال  االنغماسيين  

ر  هواالشتباك  مع عناصر المقراقتحام   -اليدوي وقد  ،المرتّدين وسط  جموع أحزمتهم النّاسفة األسودُ  ، وبعد االثخان فيهم فجَّ

وتقبّل  هللاُ اإلخوة  االستشهاديين  في جنّات النّعيم، ، فلله الحمُد وحده، وتدمير المقر من عتاتهم( 22أسفرت العملية عن هالك )

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في ذلككان و

نسأل  ،(ناحية )اإلسحاقي/ بلدوّجهة ألداء طقوسهم الوثنية بتفجير عبوة ناسفة في استهداف حافلة تقل  مواكب جيش الّدجال المت .332

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك ثالثة عناصر منهم  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في منطقة )السجلة/ الّدجيل .331

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلكوإصابة رابع بجروح، 

، مما أدى لهالك خمسة عناصر منهم، (تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية على طريق )سّدة سامّراء .334

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلك

سامّراء( بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  -للجيش الصفوي "مقر سعد" على طريق )الدورقصف مقر  .333

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلكوالتّسديد، 

اية كقصف ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو خدو/ سامّراء( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّ  .336

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلكوالتّسديد، 

قصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية على طريق )الشيخ محمد/ سامّراء( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة وقد  .337

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلكشوهدت أعمدة الّدخان تتصاعد من الثكنة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة (تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )الحّجاج/ بيجي .338

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلكاآلخرين  بجروح، 

(، مما أدى يجيالدبس/ بمنطقة )لتفكيك المتفّجرات في الصفوية فجير عبوة ناسفة على دورية لما يسّمى بالكتيبة الهندسية ت .339

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلكلهالك وتفكيك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح بليغة وبتر يده، 

 في وذلك، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )السكك/ بيجي .322

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36

ة/ بتفجير ست  عبواتٍ ناسفة عليهم في شارع )السكريمن الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات  لدوريةصّدي الت .323

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلكمما أدى لتدمير عجلتي "همر" وهالك وإصابة العديد منهم، ، بيجي(

قصف قاعدة الصينية العسكرية للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة وقد  .322

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 36 في وذلكشوهدت أعمدة الّدخان تتصاعد من الثكنة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،وي في منطقة )تل طاسة/ الطارميةتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصف .321

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلك

ون عبرةً ، نكاالً له على حرابته وليك(تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في مليشيا "سوات" الصفوية في قرية )إجديدة/ بيجي .324

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلكلغيره من المرتّدين، 

المرتّد المجرم )المقّدم رزاق( مدير التنسيق المشترك في قضاء بيجي وأحد اعضاء حزب "الدعوة" الصفوي استهداف وتصفية  .323

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلك ، مما أدى لهالكه،(في شارع )هونداي/ بيجيمن قبل مفرزة أمنية 

مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  (،والنّفاق في منطقة )المزاريع/ يثربتفجير عبوة ناسفة على عجلة لصحوة الرّدة  .326

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلك

ي منطقة فمن قبل مفرزة أمنية المرتّد )عبد هللا الهرفي الشايع( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي استهداف وتصفية  .327

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 37 في وذلك كه،، مما أدى لهال()أبو صفة/ اإلسحاقي

ريق )ألبو على طمن قبل مفرزة أمنية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته استهداف وتصفية  .328

 3414/ ذي القعدة/ 38 في وذلك ، مما أدى لهالكه وهالك عنصرين  من عناصر حمايته وإصابة آخر بجروح،(الدور -خدو

 .للهجرة
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ذي / 39 في وذلك، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في مدينة )بيجي .329

 .للهجرة 3414/ القعدة

إصابة ، مما أدى لهالك عنصرين  منهم و(تفجير عبوة الصقة على نقطة تفتيش الستخبارات الشرطة الصفوية في مدينة )بيجي .312

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 39 في وذلكثالثة آخرين  بجروح، 

، مما أدى إلحراقها وانقالبها وهالك (تفجير عبوة ناسفة على ناقلة محّملة بزوارق نهرية للشرطة الصفوية شمال قضاء )بلد .313

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 39 في وذلكسائقها، 

/ ذي القعدة/ 22 في وذلك، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، (وة ناسفة على دورية للجيش الصفوي على شارع )سّدة سامّراءتفجير عب .312

 .للهجرة 3414

/ 22 في وذلك، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )سامّراء .311

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

 في وذلك، ، نسأل هللا النّكاية والتّسديد(ير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع في مدينة )تكريتتفج .314

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22

ة عدد ، مما أدى لهالك وإصاب(الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي على شارع )سّدة سامّراء .313

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكمنهم، 

ابة ، مما أدى لهالك وإص(الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية على شارع )سّدة سامّراء .316

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكعدد منهم، 

، مما (بفي منطقة )سعود/ يثرمن قبل مفرزة أمنية في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة عليه  قيادي مجرماستهداف وتصفية  .317

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك أدى لهالكه،

 ،ه(، مما أدى لهالكفي منطقة )تل طاسة/ الطارمية قنصمن قبل مفرزة  عنصر مجرم في الجيش الصفوياستهداف وتصفية  .318

 .للهجرة 3414/ القعدةذي / 22 في وذلك

في ة من قبل مفرزة أمنيالمرتد )محمد دّحام( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بالسالح الخفيف استهداف وتصفية  .319

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك، ، مما أدى لهالكه(منطقة )السلمان/ الطارمية

ليكون ، نكاالً له على حرابته و(ة الصفوية في حي )السكك/ بيجيتفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم برتبة عقيد في الحكوم .342

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكعبرةً لغيره من المرتّدين، 

/ 23 في ذلكو، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر للجيش الصفوي في منطقة )الّرياشية/ بيجي .343

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الالين/ المشاهدة(، أعقبها تفجير عبوة  .342

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلكناسفة عليهم، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من  (عناصر في جيش الّدّجال في قضاء )الطارميةتفخيخ وتفجير خمسة منازل ل .341

الروافض المشركين، وعند مجيء قوات اإلمداد من الجيش والشرطة الصفوية وتجّمعهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكبينهم ضبّاط، ( عنصراً منهم 24عبوتين  ناسفتين، مما أدى لهالك وإصابة )

سلحة بالهجوم عليهم باأل( شاطئ الطارميةمن الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات في منطقة ) لدوريةالتصّدي  .344

 تجر  أذيال  الهزيمة،مما أدى إلعطاب عجلتين  لهم وهالك وإصابة عدد منهم وانسحبت  القوة المداه مة ، الخفيفة والمتوّسطة

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكفالحمُد هلل الذي حفظ المسلمين وأعراضهم، 

ما وهالك مما أدى لتدميره، تفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتين  للشرطة الصفوية على الطريق العام في منطقة )الطارمية( .343

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك وإصابة العديد منهم،

ونفّذت  (اقتحمت منزلهما في قضاء )الطارميةمن قبل مفرزة أمنية  عنصرين  مجرمين  في الشرطة الصفويةاستهداف وتصفية  .346

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلك، حكم  هللا  فيهما

مما أدى لتدمير عجلتي "همر"  ،استهداف دورية للجيش الصفوي بصاروخ موّجه وعبوتين  ناسفتين  في منطقة )الطارمية( .347

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلك وهالك وإصابة العديد منهم،

مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، وعند  (،تفجير عبوة ناسفة على ناقلة جند للجيش الصفوي في منطقة )تل طاسة/ الطارمية .348

ذي / 21 في وذلكناسفة ثانية، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  تجّمع قطعانهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة

 .للهجرة 3414/ القعدة
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ي ناحية فمن قبل مفرزة أمنية  بتفجير عبوة ناسفة على عجلته المرتّد المجرم )وليد العايش( قائد صحوة العبايجياستهداف  .349

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلك إلصابته وسائقه بجروٍح بليغة،(، مما أدى )العبايجي/ الطارمية

/ 21 في كوذلمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )العبايجي/ الطارمية .332

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

ي ناحية فمن قبل مفرزة أمنية بالسالح الخفيف  المرتّد )وسام جميل( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفويةاستهداف وتصفية  .333

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلك، ، مما أدى لهالكه وغنم سالحه()العبايجي/ الطارمية

المرتّد المجرم المدعو )صباح هالل مطلب( وهو مسؤول شبكة تجسس خبيثة لمليشيا "سوات" الصفوية استهداف وتصفية  .332

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلك ،(، مما أدى لهالكهنطقة )الالين/ المشاهدةفي ممن قبل مفرزة أمنية  باألسلحة الخفيفة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على أوكاٍر وتجّمعاٍت لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الحالبسة/ المشاهدة(، مما أدى  .331

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 21 في وذلكلهالك وإصابة عدد منهم، 

يخ وتفجير منزلين  لمصدرين  استخباريين  مجرمين  للحكومة الصفوية من آل )علي هالل الحلبوسي( في منطقة )الحالبسة/ تفخ .334

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 24 في وذلكالمشاهدة( نكاالً لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

بيثاً من أوكار  وكراً خمستهدفين  من ثالثة  انغماسيين  تبايعوا على الموت ؛ انطلقت  مفرزةُ استشهاديين  سّددها هللاُ تعالىفي غزوٍة  .333

استقلّوا لذين  ا ن  واالنغماسي إلخوةُ فانطلق  ا(، الكفر  والحرابة )مديرية مكافحة المتفّجرات الصفوية( الكائنة وسط مدينة )تكريت

 ان اليدوي،والّرمّ  ببعض  األسلحة  الخفيفة -بعد اإليمان  باهلل والتوّكل  عليه-النّاسفة  وتزّودوا  تهمالتحفوا أحزمسيّارةً مفّخخةً و

رس وبعدما قام األسوُد بتصفية ح، واقتحام  المديرية لهم الوصول  لهدف هم وركن  السيّارة  المفّخخة  عند بّوابة البنايةفيّسر  هللاُ 

ر  األبطالُ  أعداء  هللا   في اثخانهموبعد دؤوا بتصفية  وحصد  رؤوس  المجرمين، وحماية البّوابة دخلوا البناية وب  تهم النّاسفةأحزم فجَّ

العشرات منهم بينهم مدير المديرية )العقيد عبد الّرحمان خضر الجبوري( ، وقد أسفرت العملية عن هالك المرتّدين وسط  جموع

، فلله الحمُد وحده، هزم المرتّدين  وحده، ير أجزاء كبيرة من بناية المديريةوتدم وسبعة من كبار الضبّاط وإصابة العديد منهم

ه، وتقبّل  هللاُ   .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في ذلككان واالستشهاديين  في جنان  خلده، وأعزَّ المجاهدين  جند 

ى أهلنا بتفجير عدد من العبوات النّاسفة علبعد ورود معلومات عن قيام مليشيا "العصائب" الصفوية المرتبطة بإيران المجوسية  .336

السنّة في حي )القادسية/ يثرب( أّدت  الستشهاد وجرح عدد منهم؛ نفرت  مفارُز الدولة اإلسالمية للقصاص من هذه العصابات 

ابة عدد منهم لهالك وإص اإلجرامية الجبانة، فتمَّ استهدافهم بكمين مسلّح باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة والعبّوات النّاسفة، مما أدى

وقد استبشر أهُل السنّة  وارتفعت  أصواتُهم وعدد من عناصر الجيش الصفوي المكلّفين  بحمايتهم وفرارهم من المنطقة، وقد 

 3414/ ذي القعدة/ 23 في ذلككان ولهم، لمجاهدين ولهجت  ألسنتُهم بدعوات النصر بنائهم األالطعام والشراب  وقّدموابالتكبير 

 .للهجرة

 ذلكو، مما أدى لهالك عنصرين  منهم، (تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي على الطريق السريع في مدينة )تكريت .337

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في

منطقة  فيمن قبل مفرزة أمنية وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية  (ثائر فاضل جهاد الدوريالمرتد )استهداف وتصفية  .338

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك ، مما أدى لهالكه وإحراق عجلته بعد غنم سالحه،(لبو خدو/ سامّراء)أ

)جبار مشعان وهم كل من:  من مرتّدي صحوات النّفاق خمسة( وأسر الالين/ المشاهدةقامت مفرزة أمنية بمداهمة منطقة ) .339

، ثمَّ قامت المفرزة بتنفيذ حكم وناجي محمد صالح، وعبد الستار جبار مشعان، وسعدون جبار مشعان( عرميط "قائد صحوة"،

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 23 في وذلك ،هللا فيهم بعد التحقيق معهم

 منطقةي فالمسلمين والمسلمات  المروحية جاءت العتقالبالطائرات  ةمدعوم الصفوية والشرطة لجيشكبيرة ل لدورية التصّدي .362

 مروحيّة طائرة وإسقاطمنهم  العشرات وإصابة مما أدى لهالك ،بالهجوم عليهم بمختلف أنواع األسلحة / تكريت(السكرية)

، فلله الحمُد الذي حفظه المسلمين وردَّه كيد الصائلين، والعجالت المعدات في كبيرة لخسائر إضافة سبعة، وهم فيها من وهالك

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلك

رها الدور(، مما أدى لهالك عناص -اقتحام ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على طريق )تكريت .363

ذي / 26 يف وذلكالستّة وتفخيخ وتفجير برج المراقبة بعد غنم عجلة عسكرية وكّمية جيّدة من السالح الخفيف والمتوّسط، 

 .للهجرة 3414/ القعدة

/ ذي القعدة/ 26 في وذلك، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في مدينة )بيجي .362

 .للهجرة 3414

 في كوذل، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في شارع )هونداي/ بيجي .361

 .ةللهجر 3414/ ذي القعدة/ 26
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 في وذلك، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في حي )السكك/ بيجي .364

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26

في ن قبل مفرزة أمنية مخبير فيما يسمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفجرات بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف  .363

ُح هالكه،()تل أبو جراد/ بيجي منطقة  .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلك ، مما أدى لتدميرها وتفكيكها ويُرجَّ

، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، (تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )تل أبو جراد/ بيجي .366

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلك

ذي / 26 يف وذلك، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في شارع )النّفط/ تكريتتفجير عبوة  .367

 .للهجرة 3414/ القعدة

 ذلكو، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، (تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )الحزم/ تكريت .368

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في

قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في شارع )النّفط/ تكريت( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  .369

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلكوالتّسديد، 

 في ذلكومما أدى لتدميرها،  بعد إخالئها وهروبهم منها، (تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في مدينة )بيجي .372

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26

 في ذلكو، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، (تفجير عبوة ناسفة على تجمع لعناصر في جيش الّدّجال في منطقة )عشرة كلش/ الّدجيل .373

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26

هم ، مما أدى لتدميره نكاالً لهم على حرابت(منطقة )سجلة/ الّدّجيل تفخيخ وتفجير منزل يتّخذه عناصر جيش الّدّجال وكراً لهم في .372

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلكوليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض المشركين، 

على ة من قبل مفرزة أمنيآمر فوج برتبة مقّدم في الجيش الصفوي وستّة من عناصر حمايته بكمين مسلّح استهداف وتصفية  .371

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 26 في وذلك ، مما أدى لهالكهم جميعاً،()سّدة سامّراءشارع 

، (امّراءفي منطقة )العبّاسية/ سمن قبل مفرزة أمنية قائم مقام قضاء سامّراء الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على موكبه استهداف  .374

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلكمما أدى لتدمير إحدى عجالت الموكب وهالك عنصرين  من عناصر حمايته، 

ن ، مما أدى لتدمير عجلة وهالك م(تفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "سوات" الصفوية في منطقة )تل أبو جراد/ بيجي .373

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلكفيها، 

/ 27 يف وذلكا أدى لهالك وإصابة عدد منهم، ، مم(تفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "سوات" الصفوية في مدينة )بيجي .376

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

، مما (ي مدينة )بيجيفمن قبل مفرزة أمنية خبير فيما يسّمى بالكتيبة الهندسية الصفوية لتفكيك المتفّجرات استهداف وتصفية  .377

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في وذلك أدى لهالكه،

 ذلكو، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك من فيها، ("همر" للجيش الصفوي في منطقة )يثرب/ بلدتفجير عبوة ناسفة على عجلة  .378

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 27 في

انتقاماً ألهل  السنّة  المغدورين  على أيدي المليشيات  الصفوية  في العراق والشام؛ انطلق  فارس  من فرسان  الدولة اإلسالمية  .379

ه النّاسف  م يّسر  سبحان هُ فالمرتبطة بإيران في قضاء )بلد(،  اإلجراميةعصابات  الغدر   وعناصر   قادة  ل كبيراً  تجّمعاً ستهدفاً بحزام 

، فلله  الحمدُ على تسديده وتصويبه من عتاتهم( 62هالك  وإصابة )ل هم، مما أدىوسط   ه النّاسف  فّجر  حزام  االنغماس  فيهم وتللبطل  

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في ذلككان وعلييّن، في  االستشهاديونسأله سبحانه أن يتقّبل  أخانا 

دوريات الجيش الصفوي المدّرعة  جاءت  ؛ في عمليٍة أظهرت  عناية  الباري عزَّ وجلَّ لعباده المجاهدين وخذالن ه للمرتّدين .382

لها  ى، فتصدّ قضاء )بيجي(في  بالطيران  المروحي الحربي لمداهمة أحد مقّرات الدولة اإلسالميةعومة مدوال والّراجلة

ا تراءت  فلم المجاهدون الموجودون  في المقر وهم ثمانية إخوة فقط وليس في حوزتهم سوى بعض األسلحة الخفيفة والمتوّسطة،

وهالك كل من كان فيها،  طائرة إنزال مروحية محّملة بالجنودى إلسقاط مما أدالمجاهدون  مع طيران  العدو،  الفئتان  اشتبك  

مما أدى لهالك أكثر من أربعة جنود كانوا على متنها  ،فأسقطها هللا تعالى قُبيل هبوطها في قاعدتهاالطائرة الثانية  وانسحبت

يا الدولة اإلسالمية القريبة لنُصرة  إخوانهم، ثم بدأ االشتباك مع الدوريات ودام لساعات، فنفرت  سرا وإصابة اآلخرين  بجروح،

صاروخاً موّجهاً كانت على متنها وفكَّ الحصار  عن إخوانهم،  28ويّسر  هللاُ لهم إسقاط  طائرة مروحية ثالثة وغنم أسلحة و

دين  وسّدد رميهم وأذلَّ ونال  أحُد اإلخوة  درجة  الشهادة كما نحسبه، فلله الحمُد الذي حفظ  المجاه سبعة  منهم بسالم بانسحف

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في ذلككان وعدّوهم، 
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ذي / 28 في وذلك، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الحمرة/ بيجي .383

 .للهجرة 3414/ القعدة

، مما أدى لهالك وإصابة عدد (في منطقة )المزرعة/ بيجي اإلجراميةحدى الشركات األمنية تفجير عبوة ناسفة على دورية إل .382

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكمنهم، 

قة في منطمن قبل مفرزة أمنية المرتّد المجرم )منعم ألبو جواري( قائد صحوة ألبو جواري بهجوم مسلّح استهداف وتصفية  .381

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلك د عناصر حمايته بجروح،، مما أدى لهالكه وإصابة أح()ألبو جواري/ بيجي

 ، مما أدى لهالك(الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي على الشارع العام في قضاء )الّدجيل .384

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

د منهم ، مما أدى لهالك وإصابة عد(على نقطة تفتيش للجيش الصفوي ناحية )يثرب/ بلدالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة  .383

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكوفرار اآلخرين وانسحابهم من النّقطة، 

الك ما أدى له، م(الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )السيد غريب/ محطّة بلد .386

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

وهو ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية في منقطة )محمود حسن الشايع( تفخيخ وتفجير منزل قيد اإلنشاء للمرتد  .387

 .للهجرة 3414/ دةذي القع/ 28 في وذلك، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، ()اإلسحاقي/ بلد

دميره بالكامل ، مما أدى لت(تفخيخ وتفجير منزل قيد اإلنشاء لعنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منقطة )الفرحاتية/ اإلسحاقي .388

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

، مما (وقنابر الهاون على ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة .389

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكأدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

 ةقصف ثكنة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو خدو/ الجاّلم( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاي .392

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكوالتّسديد، 

قصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت( برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل  .393

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

 -الدورعلى طريق )من قبل مفرزة أمنية الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليهما  مصدرين  مجرمين  للجيشاستهداف وتصفية  .392

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلك ، مما أدى لهالكهما،(سامّراء( في منطقة )الطيوب

دى بعد اكتشافها، مما أ (تفجير عبوة الصقة على عجلة عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )ألبو حشمة/ يثرب .391

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكلتدميرها، 

، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم (الهجوم على تجّمع لعناصر في الجيش الصفوي من قبل مفرزة قنص شمال قضاء )بلد .394

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلكبجروح، 

ريق )الشيخ على طمن قبل مفرزة أمنية تفجير عبوة ناسفة على دوريته ضابط مجرم في الجيش الصفوي باستهداف وتصفية  .393

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في وذلك ، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته،(محمد/ الجاّلم

 وذلك بجروح، ، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها(تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )الملح/ سامّراء .396

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28 في

 يف وذلك، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها، (تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )الجاّلم/ سامّراء .397

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 28

إلجرامية، امستهدفاً دوريةً لمليشيا "سوات" الصفوية  بسيّارته  المفّخخة  )أبو حمزة  التونسي(  الشهادة   نطلق فارس  من فرسان  ا .398

هموسط  جمو(، فيّسر هللاُ للبطل  االنغماس  فيهم وتفجير  سيّارت ه المفّخخة  ناحية )الصينية/ بيجيفي كانوا متجّمعين   ، مما أدى ع 

 سديدهت، فالحمُد هلل على ين  لهممتفاوتة وتدمير عجلت بجروح وإصابة عدد آخر آمر الدوريةبينهم  تسعة عناصر منهملهالك 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29 في ذلككان و أبا حمزة  في عداد الشهداء،وتقبّل  هللاُ 

في زة أمنية من قبل مفرضابط مجرم برتبة نقيب في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على دوريته استهداف وتصفية  .399

  .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 29 في وذلك اثنين من عناصر حمايته،، مما أدى لهالكه وهالك (مدينة )تكريت

ذي / 29 في ذلكونسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )ألبو عبيد/ المشاهدة .222

 .للهجرة 3414/ القعدة
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 للهجرة 4141ذو الحجة 

اقتحمت  منية من قبل مفرزة أ ( آمر مدفعية الفرقة الثالثة للجيش الصفوي صالحهللا عبد اند أحمدالمرتّد المقّدم )استهداف وتصفية  .3

 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلك، ونفّذت حكم  هللا  فيه وغنمت كمية من السالح والعتاد (منزله في منطقة )الناعمة/ ألبو عجيل

 .للهجرة

، مما أدى (في مدينة )تكريتمن قبل مفرزة أمنية الصقة على عجلته  استهداف ضابط مجرم في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة .2

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلك، إلصابته بجروح

لبغدادي/ في منطقة )امن قبل مفرزة أمنية استهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته  .1

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلكالنّكاية والتّسديد، ، مما أدى لتدميرها نسأل هللا (الطارمية

أوكار لصحوات العار في منطقة )الحالبسة/ المشاهدة(، مما أدى لتدمير وكر لهم  على طةوالمتوسّ  الخفيفة باألسلحة الهجوم .4

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلكبالكامل نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

وكراً لهم في قضاء )الطارمية( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً  الّدّجال جيش عناصر للّرافضة يتّخذهمنزل  وتفجير تفخيخ .3

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلكلغيرهم من الّروافض المشركين، 

ره من ه وليكون عبرةً لغيمنزل أحد عمالء الحكومة الصفوية في منطقة )الالين/ المشاهدة( نكاالً له على حرابت وتفجير تفخيخ .6

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلكالمرتّدين، 

ذي / 3 في لكوذنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )أبو ركيبة/ المشاهدة .7

 .للهجرة 3414/ الحجة

ذي / 3 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،مدينة )تكريتتفجير عبوة ناسفة على "كاسحة ألغام" للجيش الصفوي في  .8

 .للهجرة 3414/ الحجة

 في ذلكومما أدى لتدميرها بالكامل وهالك عناصرها الستّة،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في مدينة )بيجي .9

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3

قبل  من وهو عنصر مجرم في صحوات العار ومصدر استخباري للجيش الصفوي( عادل الملحميالمرتد )استهداف وتصفية  .32

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 في وذلك ،(، مما أدى لهالكهفي ناحية )الصينية/ بيجيمفرزة أمنية 

(، رميةافي قضاء )الطمن قبل مفرزة أمنية ضياء خميس( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق )وتصفية المرتدّ استهداف  .33

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 في وذلكلهالكه، مما أدى 

ابة من مما أدى لهالك وإص (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على الطريق السريع الرابط بين )بغداد والموصل .32

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 في وذلكفيها، 

ذي / 2 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،)السحل/ بيجيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة  .31

 .للهجرة 3414/ الحجة

ن نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره م (تفخيخ وتفجير منزل أحد عمالء الحكومة الصفوية في ناحية )الصينية/ بيجي .34

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 في وذلكالمرتّدين، 

يفة على نقطة تفتيش للشرطة الصفوية في منطقة )تل الذهب/ يثرب(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، الهجوم باألسلحة الخف .33

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 2 في وذلك

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  (قصف مقر للجيش الصفوي في منطقة )الحزم/ تكريت .36

 .للهجرة 3414/ ي الحجةذ/ 2 في وذلكوالتّسديد، 

ذي / 2 في ذلكونسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )ألبو عبيد/ المشاهدة .37

 .للهجرة 3414/ الحجة

( 33مما أدى لهالك وإصابة ) (،تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دورية لصحوات الرّدة والنّفاق في منطقة )الحالبسة/ المشاهدة .38

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 1 في وذلكمنهم، 

، مما (في منطقة )محطّة بلد/ بلدمن قبل مفرزة أمنية استهداف عضو مجرم في الحزب "اإلسالمي" العميل باألسلحة الخفيفة  .39

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 1 في وذلك، أدى إلصابته بجروٍح بليغة

خفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في منطقة )الحويش/ سامّراء(، مما أدى الهجوم باألسلحة ال .22

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 1 في وذلكلهالك عنصرين  منهم، 
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مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )اإلسحاقي/ بلد .23

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 1 في وذلكبجروح، 

اقتحام نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية "سيطرة عماد الد ج" باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة في مدخل قضاء )بيجي(، مما  .22

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلكأدى لهالك سبعة عناصر منهم بينهم ضابط وتدمير النّقطة بالكامل بعد غنم أسلحتهم، 

ن قبل م ( وهو ضابط مجرم برتبة مقّدم بتفجير عبوة الصقة على عجلتهقصي فؤاد حسين طنشالمرتد )استهداف وتصفية  .21

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلك ،(، مما أدى لهالكهفي مدينة )بيجيمفرزة أمنية 

وهو  (عطيه أحمد صالحالشرطة الصفوية والمرتد ) ( وهو عنصر مجرم فيسعيد علي سلمان نجمالمرتد )استهداف وتصفية  .24

، ماونفّذت حكم  هللا  فيه (اقتحمت منزلهما شمال مدينة )تكريتمن قبل مفرزة أمنية  مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلك

/ 4 في كوذلمما أدى لهالك عنصرين  منهم،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة )السحل/ بيجي .23

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للشرطة الصفوية في مدينة )بيجي(، مما أدى لهالك أربعة عناصر منهم،  .26

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلك

مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك عناصرها  (،)تل أبو جراد/ بيجيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة  .27

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلكاألربعة، 

 نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من (تفخيخ وتفجير مجّمع تجاري ألحد عمالء الحكومة الصفوية في مدينة )تكريت .28

 .رةللهج 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلكالمرتّدين، 

برج مراقبة للجيش الصفوي في منطقة )خزرج/ المشاهدة(، وعند مجيء دوريات اإلمداد لمكان الحادث تمَّ  وتفجير تفخيخ .29

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 4 في وذلكاستهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم، 

في شارع )وطبان/ جزيرة من قبل مفرزة أمنية  وة الرّدة والنّفاقعنصرين  مجرمين  من عناصر صحاستهداف وتصفية  .12

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلك، ، مما أدى لهالكهما(سامّراء

على ة من قبل مفرزة أمنيبتفجير عبوة ناسفة عليه  استهداف المرتد )محسن اإلحيمد( وهو قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق .13

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلك، ، مما أدى إلصابته بجروٍح بليغة(مدينة )سامّراءالطريق السريع قرب 

مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  (،الهجوم باألسلحة المتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد/ بلد .12

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلكبجروح، 

مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح،  (،للشرطة الصفوية في منطقة )محطّة بلد/ بلد تفجير عبوة ناسفة على دورية .11

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 3 في وذلك

/ 3 في لكوذمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )مكيشيفية/ سامّراء .14

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

مليٍة نوعية؛ قامت المفارز العسكرية باستدراج دوريات الجيش الصفوي لطريق تمَّ تفخيخه بعشر  عبوات ناسفة في منطقة في ع .13

( منهم 12)منشأة النّصر/ الطارمية(، وعند دخولهم للكمين تمَّ تفجير العبوات عليهم بشكٍل متعاقب، مما أدى لهالك وإصابة )

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلكقيب، بينهم آمر لواء وضابط آخر برتبة ن

 مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة اثنين   (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )المكارم/ المشاهدة .16

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلكآخرين  بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في قضاء )الطارمية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .17

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلك

 لكوذمما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في شارع )عمشة/ المشاهدة .18

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة /7 في

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة نقطة تفتيش مشتركة للجيش الصفوي وصحوات العار في منطقة )شاطئ الطارمية(، مما  .19

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلكأدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

قة في منطمن قبل مفرزة أمنية  حوة الرّدة والنّفاقعنصر مجرم من عناصر ص عّمار النّوري( وهو)وتصفية المرتد استهداف  .42

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلكلهالكه، (، مما أدى )ألبو عبيد/ المشاهدة

 ذلكومما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )النّباعي/ المشاهدة .43

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في
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ي مدينة فمن قبل مفرزة أمنية  عضو مجرم في حزب "الدعوة" الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلتهاستهداف وتصفية  .42

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلك ،(، مما أدى لهالكه)بيجي

ُح (، مدينة )تكريتفي من قبل مفرزة أمنية  ضابط مجرم في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلتهاستهداف  .41 ويُرجَّ

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلك هالكه،

مما ، (في شارع )التعاون/ جزيرة سامّراءمن قبل مفرزة أمنية  أحد عمالء الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة عليهاستهداف  .44

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلك أدى إلصابته بجروح،

نهم مما أدى لهالك عنصر م (،دورية لمليشيا "سوات" الصفوية على الشارع العام قرب مدينة )بيجيتفجير عبوة ناسفة على  .43

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلكوإصابة ثالثة آخرين  بجروح، 

، مما أدى لهالك وإصابة من فيها (،/ بيجي622تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على الشارع العام قرب منطقة ) .46

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلك

مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة االتحادية الصفوية على جسر )سامّراء .47

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في وذلك

/ 7 في لكوذلهالك وإصابة من فيها، مما أدى  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )تل أبو جراد/ بيجي .48

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

/ ذي الحجة/ 7 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  (،تفجير عبوة الصقة على دورية للجيش الصفوي في مدينة )بيجي .49

 .للهجرة 3414

 ذلكومما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في حي )الّزراعة/ سامّراء .32

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 7 في

 في ذلكومما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )تل أبو جراد/ بيجي .33

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8

مليشيات أحد حصون الزةُ استشهاديين  من ثالثة  انغماسيين  مستهدفين  في غزوٍة مباركٍة يسَّر هللاُ تعالى أسباب ها؛ انطلقت  مفر .32

، ةالكائن في مدينة )سامّراء( المسلم أحد معاقل الّرفض والحرابة (الصفوية اإلجرامية عند ما يسّمى )مرقدي اإلمامين العسكريين

لحة  تزّودوا بعد اإليمان  باهلل والتوّكل  عليه ببعض  األسالنّاسفة والتحفوا أحزمة العز  الذين  -فمّكن هللاُ تعالى لألسود  الفدائيين  

، ر المليشياتوعناص ن واالشتباك مع قّوات الشرطة االتحادية المكلفة بحماية المرقدينالمحصَّ  الوكر الخبيثمن اقتحام  -الخفيفة

قبل أن ينال  اإلخوةُ الثالثةُ  ول حمايات المرقدين،بينهم ضابط كبير ومسؤ( عنصراً منهم 43)وإصابة  فمّكنهم هللا تعالى من قتل

ذي / 8 في لكذكان و، ما تمنّوه، فلله الحمُد على توفيقه وتسديده ونسأله جلَّ في عاله أن يتقبّل الثلة  المجاهدة في كوكبة  الشهداء

 .للهجرة 3414/ الحجة

ما أدى لهالك وإصابة م (،ّرابط بين قضاءي )بيجي وحديثةتفجير عبوتين  ناسفتين  على عجلتين  للجيش الصفوي على الطريق ال .31

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكالعديد منهم، 

ية برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكا (قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة )بتار/ يثرب .34

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكوالتّسديد، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية ودورية للجيش الصفوي على طريق )الشيخ محمد/  .33

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكسامّراء(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

د/ سامّراء(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، على طريق )الشيخ محم قنصمن قبل مفرزة أحد عمالء الحكومة الصفوية استهداف  .36

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلك

 لكوذمما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،سامّراء -للجيش الصفوي على طريق )الدور"همر" تفجير عبوة ناسفة على عجلة  .37

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في

مما أدى إلعطابها وهالك وإصابة  (،الصفوي على طريق )مجّمع الدور/ الدورللجيش "همر" تفجير عبوة ناسفة على عجلة  .38

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكمن فيها، 

مما  (وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي في منطقة )الصفة/ اإلسحاقي)حسن كردي المجمعي( تفخيخ وتفجير منزل المرتد  .39

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكه وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، أدى لتدمير أجزاء منه نكاالً له على حرابت

ذي / 8 يف وذلكنسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (،الدور -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية على طريق )تكريت .62

 .للهجرة 3414/ الحجة
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ابر الهاون وكانت اإلصابة دقيقة مما أدى إلصابة تسعة برشقة من قن (الدور -قصف ثكنة للجيش الصفوي على طريق )تكريت .63

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكعناصر منهم بجروح نسأل هللا النّكاية والتّسديد، 

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا  (الدور -قصف ثكنة للشرطة االتحادية الصفوية على طريق )تكريت .62

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكسديد، النّكاية والتّ 

نسأل  موّجهةبثالث صواريخ  (في منطقة )النّباعي/ المشاهدةباعي( )النّ  قائد صحوةاستهداف وكر المرتّد المجرم )حميد ربابة(  .61

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكهللا النّكاية والتّسديد، 

تفخيخ وتفجير منزلين  لمنتسبين  في األجهزة األمنية الصفوية في قضاء )الطارمية( نكاالً لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً  .64

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 8 في وذلكلغيرهما من المرتّدين، 

 تعالى ن  منهم، ومن تقدير هللامما أدى لهالك عنصري (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )العوينة/ يثرب .63

أن تصيب شظايا العبوة عجلة  رأٍس من رؤس الكفر والحرابة وهو قيادي في صحوات العار وعضو في حزب "الدعوة" 

/ 9 يف وذلكوعضو في المجلس البلدي لناحية يثرب، مما أدى لهالكه، فالحمُد هلل على قتله ألعدائه بأيدي عباده المجاهدين، 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة برج مراقبة للجيش الصفوي في قضاء )الطارمية(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  .66

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في وذلك

/ 9 يف وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قضاء )الطارمية .67

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

ك مما أدى لتدميرها بالكامل وهال (،للجيش الصفوي على الطريق السريع قرب مدينة )تكريت تفجير عبوة ناسفة على عجلة .68

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في وذلككل من كان فيها، 

/ 9 في وذلكا أدى لهالك وإصابة من فيها، مم (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )ألبو جواري/ بيجي .69

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

 مما أدى إلعطابها وهالك وإصابة من فيها، (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )العويسات/ اإلسحاقي .72

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في وذلك

(، ي/ بلدمنطقة )اإلسحاقرانييّن  ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة لها في حافلة تقل  مواكب  زّواٍر إيتفجير عبوة ناسفة على  .73

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكعدد منهم، إصابة لهالك ومما أدى 

اثنين  ابة إصلهالك عنصرين  منهم ومما أدى  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت .72

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 9 في وذلكآخرين  بجروح، 

مما أدى لهالك عنصر  ،قرب منطقة )الطيوب( (سامّراء -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )الدور .71

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في وذلكمنهم، 

(، مما بفي منطقة )سعود/ يثرمن قبل مفرزة أمنية سفة عليه قيادي مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة نااستهداف وتصفية  .74

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في وذلك وأحد عناصر جيش الّدّجال كان برفقته وإصابة اثنين  آخرين  بجروح، أدى لهالكه

(، نيسان/ الّدجيل 7في منطقة )من قبل مفرزة أمنية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف  .73

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في وذلك إلصابته بجروٍح بليغة وبتر ساقيه،مما أدى 

، مما (في منطقة )الحير/ الّدجيلمن قبل مفرزة أمنية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف  .76

ُح هالكه،أدى   .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في وذلك لتدميرها ويُرجَّ

بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، مما أدى لهالكه  الجيش الصفويمجرم في  عنصراستهداف وتصفية  .77

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 9 في وذلك ،وغنم عجلته

بوة ه بحزام ناسف وزرع عفي عمليٍة نوعية؛ قامت المفارز األمنية بأسر وتصفية أحد عمالء الحكومة الصفوية وتفخيخ جثّت .78

ناسفة بجنبها في قضاء )الطارمية(، فلّما تجّمع قطعان الجيش الصفوي على جيفة أخيهم تمَّ استهدافهم بتفجير الحزام النّاسف، 

مما أدى لهالك ستّة عناصر منهم، وعند مجيء دوريات اإلمداد تمَّ استهدافهم بتفجير العبوة النّاسفة، مما أدى لهالك وإصابة 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكعدد غير محدد منهم، 

بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، مما أدى لهالكه  الجيش الصفويمجرم في  عنصراستهداف وتصفية  .79

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلك ،وغنم عجلته

بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، مما أدى لهالكه  الجيش الصفويمجرم في  عريفاستهداف وتصفية  .82

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلك ،وغنم عجلته
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سرته أمن قبل مفرزة أمنية وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي  (رياض منفي المتشردالمرتد )استهداف وتصفية  .83

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلك  فيه بعد اعترافه بعمالته،ونفّذت حكم  هللا (في ناحية )الصينية/ بيجي

/ 32 يف وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تكريت -للجيش الصفوي على طريق )الطوز تفجير عبوة ناسفة على عجلة .82

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

/ 32 يف وذلكمما أدى لهالك عنصرين  منهم،  (،تكريت -تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية على طريق )الطوز .81

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

ن نكاالً له على حرابته وليكو (تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في جهاز مكافحة اإلرهاب الصفوي في حي )المعمل/ سامراء .84

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكعبرةً لغيره من المرتّدين، 

 بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية شمال مدينة )تكريت(، ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة الصفويةاستهداف وتصفية  .83

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلك ،مما أدى لهالكه وغنم عجلته

لنّكاية ا برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا (قصف مقر للجيش الصفوي في منطقة )الحزم/ تكريت .86

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكوالتّسديد، 

 ذلكومما أدى لهالك وإصابة عدد منهم،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي على شارع )السحل/ بيجي .87

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في

مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  (،للجيش الصفوي في منطقة )تل الذهب/ يثرب تفجير عبوة ناسفة على عجلة .88

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلك

 (في منطقة )الناعمة/ ألبو عجيلفي الجيش الصفوي مجرم المرتد )عدي صدام الدوري( وهو عنصر تفخيخ وتفجير منزل  .89

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

االً له على نك (في منطقة )المراسمة/ الجاّلم ةالصفوي الشرطةفي مجرم المرتد )حيدر خليفه( وهو عنصر تفخيخ وتفجير منزل  .92

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

لتفكيك  ةيالصفومجرم برتبة عقيد فيما يسّمى بالكتيبة الهندسية  ضابطالمرتد )كامل نصيف( وهو تفخيخ وتفجير منزل  .93

/ ذي الحجة/ 33 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين،  (كركوك -على طريق )العلم المتفجرات

 .للهجرة 3414

ن )وجدان وهم كل م (النّباعي/ المشاهدةتفكيك وتصفية شبكة تجّسس خبيثة تعمل لصالح صحوات الرّدة والدياثة في منطقة ) .92

العيساوي، وعّواد العيساوي، وعبد الستار العيساوي( من قبل مفرزة أمنية أسرتهم ونفّذت حكم  هللا فيهم بعد اعترافهم بجرائمهم 

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكوعمالتهم، 

كونا ية في قرية )العصرية/ الصينية( نكاالً لهما على حرابتهما وليتفخيخ وتفجير منزلين  لمنتسبين  في األجهزة األمنية الصفو .91

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكعبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

ه على نكاالً ل، فارس علي طعمة( مدير مكتب مستشار وزير الداخلية في قضاء )الدور()منزل المرتّد المجرم  وتفجير تفخيخ .94

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكلغيره من المرتّدين،  حرابته وليكون عبرةً 

تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين فيما يسّمى بفوج التدّخل السريع الصفوي في منطقة )ألبو عجيل/ تكريت( نكاالً لهما  .93

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكعلى حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

 وح،إلصابته بجر(، مما أدى في منطقة )الركة/ سامّراءمن قبل مفرزة أمنية مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي استهداف  .96

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكوعلى إثرها أعلن المرتد  توبته، 

كه، لهال(، مما أدى لمكارم/ المشاهدةفي منطقة )امن قبل مفرزة أمنية  وتصفية قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاقاستهداف  .97

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلك

 3414/ ذي الحجة/ 31 في وذلكبعد فرارهم منها،  (تفخيخ وتفجير ثكنة لصحوة الرّدة والنّفاق في شارع )وطبان/ سامّراء .98

 .للهجرة

مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها  (،بيجيتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )ألبو جواري/  .99

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 31 في وذلكبجروح، 

مما أدى لتدمير عجلتين  لهم وهالك ضابط  (،تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في مدينة )الدور .322

 .للهجرة 3414/ ةذي الحج/ 31 في وذلكالدورية وأحد عناصر حمايته وإصابة خمسة آخرين بجروح، 

ح، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجرو (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في الشارع العام في مدينة )بيجي .323

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 34 في وذلك
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/ 34 يف وذلك، مما أدى لتدميرها وهالك من فيها (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الفتحة/ بيجي .322

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

/ 34 في وذلكمما أدى إلحراقها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في مدينة )بيجي .321

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

في ة من قبل مفرزة أمنيالقيسي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش والشرطة الصفوية  )جمال العشباويوتصفية استهداف  .324

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 34 في وذلكلهالكه، (، مما أدى منطقة )الجزيرة/ اإلسحاقي

مما أدى إلعطابها وهالك عنصر منهم،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )الملح/ الجاّلم .323

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 34 في وذلك

نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  (منزل أحد عمالء الحكومة الصفوية في منطقة )الركة/ سامّراءتفخيخ وتفجير  .326

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 34 في وذلكالمرتّدين، 

منطقة في  وشبكات التجّسس تجّمعاً كبيراً لدوريات الشرطة الصفويةانطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته  المفّخخة مستهدفاً  .327

( منهم وإصابة 37لهالك )، مما أدى وسط جموعهم ه المفّخخة  وتفجير  سيّارت   االنغماس بينهم(، فيّسر هللاُ للبطل  )الركة/ سامّراء

ذي / 33 يف وذلك جنّات النعيم،وتقبّل  هللاُ أخانا االستشهادي في  تسديده، فالحمُد هلل على وتدمير عجلتين  لهم عدد آخر بجروح

 .للهجرة 3414/ الحجة

مما أدى مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية وسط مدينة )سامّراء .328

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلك

هم ك ثالثة عناصر منمما أدى لهال (،تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في شارع )البورمن/ سامّراء .329

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكوإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

 على الطريق السريع قرب مدينةمن قبل مفرزة أمنية وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي استهداف  .332

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 33 في وذلكلهالكه، (، مما أدى )تكريت

منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )المشاهدة( نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من  روتفجي تفخيخ .333

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 36 في وذلكالمرتّدين، 

وكراً لهم في منطقة )خزرج/ المشاهدة( نكاالً لهم على حرابتهم  الّدّجال جيش عناصر منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .332

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 37 في وذلكوليكونوا عبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

 في ذلكو، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، (تفجير عبوة ناسفة على تجمع لعناصر في جيش الّدّجال في منطقة )عشرة كلش/ الّدجيل .331

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 37

/ 37 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،الطوز -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )تكريت .334

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

 في ذلكومما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي عند مدخل مدينة )تكريت/ بيجي .333

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38

ذي / 38 يف وذلك، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، (تفجير عبوة ناسفة على تجمع لعناصر في جيش الّدّجال في قضاء )الّدجيل .336

 .للهجرة 3414/ الحجة

في منطقة ية زة أمنمن قبل مفرضابط مجرم برتبة نقيب في استخبارات الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليه استهداف  .337

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38 في وذلك نسأل هللا النّكاية والتّسديد،(، )المزاريع/ يثرب

مما أدى إلصابة ثالثة عناصر منهم بجروح،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي على شارع )هونداي/ بيجي .338

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38 في وذلك

تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  من عناصر صحوات الرّدة والدياثة في منطقة )الحالبسة/ المشاهدة( نكاالً لهما على حرابتهما  .339

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 38 في وذلكوليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

مما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،ميةتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )تل طاسة/ الطار .322

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 39 في وذلك

كه، لهال(، مما أدى في منطقة )تل طاسة/ الطارميةمن قبل مفرزة أمنية  وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوياستهداف  .323

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 39 في وذلك

، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح، (منطقة )فضالن/ الّدجيل تفجير عبوة ناسفة على عجلة لجيش الّدّجال في .322

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 39 في وذلك
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ذي / 39 في وذلك، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، (/ الّدجيل33تفجير عبوة ناسفة على تجمع لعناصر في جيش الّدّجال في منطقة ) .321

 .للهجرة 3414/ الحجة

نكاالً له على  (منزل المرتد )ياسر العفر( وهو عنصر مجرم في الجيش الصفوي في منطقة )ألبو عجيل/ تكريتتفخيخ وتفجير  .324

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 39 في وذلكحرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

نمها المجاهدون من الجيش الصفوي التي غالمفّخخة العسكرية  بسيّارته   )أبو مريم المغربي( انطلق  فارس  من فرسان الشهادة .323

للبطل   حانهسبيّسر وبعد أن أعمى هللا أبصارهم (، مقر سرية الجيش الصفوي على الطريق السريع قرب مدينة )سامّراءمستهدفاً 

وتدمير  ( منهم وإصابة عدد آخر بجروح12لهالك أكثر من )، مما أدى وسط جموعهم ه المفّخخة  وتفجير  سيّارت   دخول المقر

/ ذي الحجة/ 22 في وذلك عداد الشهداء،في  أبا مريم  وتقبّل  هللاُ وتوفيقه  تسديده، فالحمُد هلل على ست  عجالت وتسعة "كرفانات"

 .للهجرة 3414

 في لكوذمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )تل أبو جراد/ بيجي .326

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22

 وذلكمما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم،  (،/ بيجي622تفجير عبوة ناسفة على دورية لمليشيا "سوات" الصفوية في منطقة ) .327

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في

ه وليكون تمما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حراب (تفخيخ وتفجير منزل أحد شيوخ الصحوات في ناحية )الصينية/ بيجي .328

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكعبرةً لغيره من المرتّدين، 

 ذلكومما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )العوينية/ يثرب .329

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في

، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة اثنين  (في منطقة )السجلة/ الّدجيلتفجير عبوة ناسفة على تجمع لعناصر جيش الّدّجال  .312

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكآخرين  بجروح، 

 ذلكوبرشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (قصف تجمع لعناصر في جيش الّدّجال في منطقة )السجلة/ الّدجيل .313

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في

منطقة ي ف باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة حافلة تقل  مواكب  زّواٍر إيرانييّن  ودوريات الشرطة الصفوية المرافقة لهااستهداف  .312

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة/ 22 في وذلكلتدميرها بالكامل وهالك من فيها، (، مما أدى )محطّة بلد/ بلد

وكراً لهم في منطقة )عوارة/ الّدجيل( نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا  الّدّجال جيش اصرعن منزل للّرافضة يتّخذه وتفجير تفخيخ .311

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكعبرةً لغيرهم من الّروافض المشركين، 

ة على بتفجير عبوة ناسف عنصرين  مجرمين  أحدهما في الشرطة الصفوية واآلخر في صحوة الرّدة والنّفاقاستهداف وتصفية  .314

 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلك، ، مما أدى إلحراقها وهالكهما(في منطقة )عوارة/ الّدجيلمن قبل مفرزة أمنية عجلتهما 

 .للهجرة

فرزة أمنية من قبل موتصفية المرتد )لؤي ستار( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في الحكومة الصفوية بالسالح الحي استهداف  .313

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكلهالكه، (، مما أدى )بيجي وسط مدينة

بتفجير عبوة ناسفة  عنصر مجرم من عناصر صحوة الرّدة والنّفاق ( وهو)سالم شاكر المزروعيوتصفية المرتد استهداف  .316

 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكلهالكه، (، مما أدى في منطقة )زور المزاريع/ يثربمن قبل مفرزة أمنية على نقطة تفتيشه 

 .للهجرة

، المعروف بحميد الحّجي( قائد صحوة الجاّلم ومّمن أوغل في أذية )حميد زيدان محمودوتصفية المرتّد المجرم استهداف  .317

 وذلكلهالكه واثنين من مساعديه، (، مما أدى في منطقة )الجاّلم/ سامّراءمن قبل مفرزة أمنية المسلمين وانتهاك أعراضهم؛ 

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 23 في

مما أدى لتدميرها وهالك عناصرها  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في منطقة )القصير/ الطارمية .318

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكالثالثة، 

ره من وليكون عبرةً لغي منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في منطقة )المشاهدة( نكاالً له على حرابته وتفجير تفخيخ .319

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكالمرتّدين، 

منزله  اقتحمتمن قبل مفرزة أمنية  عنصر مجرم في استخبارات الجيش الصفوي وسام غازي( وهو)وتصفية المرتد استهداف  .342

 .ةللهجر 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكونفّذت حكم هللا فيه،  (في منطقة )الالين/ المشاهدة
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هم وليكونوا نكاالً لهم على حرابت (تفخيخ وتفجير سبعة منازل لعناصر وضبّاط في الشرطة الصفوية في منطقة )الديوم/ تكريت .343

/ ذي القعدة/ 22 في وذلكعبرةً لغيرهم من المرتّدين، وعلى إثرها هرب العديد من عناصر الشرطة من منازلهم وهجروها، 

 .للهجرة 3414

ة( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ومصدر استخباري مهم للجيش الصفوي )عباس حيايوتصفية المرتّد استهداف  .342

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكلهالكه، (، مما أدى في ناحية )الصينية/ بيجيمن قبل مفرزة أمنية 

من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا برشقة  (قصف معسكر "الحمرة" للجيش الصفوي في منطقة )الحمرة/ بيجي .341

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكالنّكاية والتّسديد، 

رةً لغيره نكاالً له على حرابته وليكون عب (تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الجيش الصفوي في منطقة )ألبو حشمة/ يثرب .344

 .هجرةلل 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكمن المرتّدين، 

مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك عناصرها  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )ألبو خدو/ الجاّلم .343

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكالستّة، 

على طريق ة من قبل مفرزة أمنيوتصفية ضابط مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف  .346

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22 في وذلكلهالكه واثنين من عناصر حمايته، (، مما أدى )الشيخ محمد/ سامّراء

/ 22 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )الجاّلم/ سامّراء .347

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

/ 22 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )مكيشيفة/ سامّراء .348

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

 في لكوذمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي على طريق )الشيخ محمد/ سامّراء .349

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 22

ي مدينة فمن قبل مفرزة أمنية ضابط مجرم برتبة نقيب في الجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على باب منزله استهداف  .332

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 21 في وذلكإلصابته بجروح، (، مما أدى )بيجي

/ 21 في كوذلمما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي .333

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة آخر بجروح،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد/ بلد .332

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 21 في وذلك

/ 21 يف وذلك، مما أدى لتدميرها بالكامل، (ل في منطقة )الجمهورية/ الّدجيلتفجير عبوة ناسفة على عجلة لعناصر جيش الّدّجا .331

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن انعقاد اجتماع كبير بين قادة صحوة قضاء الطارمية وقادة الجيش الصفوي في المنطقة  .334

ارمية )سعيد الجاسم( في منطقة )الطارمية(؛ استُنفرت  سرايا الدولة للتآمر على اإلسالم والمسلمين في مقر قائد صحوة الط

 اإلسالمية لضرب رؤوس النّفاق واستئصال شّرهم، في غزوٍة مباركة كانت أهم تفاصيلها:

بالعبوات الناسفة وانتشرت مفارز االقتحام على جنبات  مكان االجتماعبعد أن  قطعت  مفارُز اإلسناد  جميع  الطرق المؤدية ل -

زةُ مفر تالطُرق وتهيّأت  مفارز الدفاع الجّوي لصد  محاوالت الطيران المعادي المحتملة لفّك الحصار عن المرتدين؛ توّجه

حام  لفارس الشهادة األول اقت الهدف، ورغم اإلجراءات األمنية الشديدة يّسر هللاُ تعالىنحو  استشهاديين  من ثالثة  انغماسيين  

 احزمت همأ وتفجير  سيّارت ه المفّخخة عليهم ليبيد كل عناصر الحماية ويفتح الطريق أمام فارسي الشهادة اللذين  التحفا بوابّة المقر

بتصفية كل  ءاوبدالمقر  اقتحامبقّوة هللا من  ابالسالح الخفيف والّرّمان اليدوي، فتمّكن -بعد التوّكل  على هللا- وتزّوداالنّاسفة 

، فلّما نفدت  ذخيرتُهما فّجر أحُدهما حزامه النّاسف وسط المقر على من تبقّى منهم بينما خرج االشتشهادي المرتدين   من من فيه

الثاني من البناية باحثاً عن هدٍف سمين، فرزقه هللا الدخول على وكر خبيث لجيش الّدجال مجاور لمقر الصحوة، فانغمس 

وآمر فوج المغاوير  22وفّجر حزامه النّاسف بينهم.. فكانت حصيلة اقتحام المقر: هالك أربعة ضبّاط كبار هم آمر اللواء فيهم 

( آخرين  بجروح، وهالك 34( عنصراً منهم وإصابة )18وضابط استخبارات برتبة رائد وضابط برتبة مقّدم ركن، وهالك )

الّدّجال، وتدمير عجلتين  عسكريتين، و تدمير مقر الصحوة ومقر جيش  ( من عناصر جيش32نجل سعيد الجاسم، وهالك )

 الّدّجال.

قامت المفرز األمنية بتصفية نقاط تفتيش صحوات الرّدة والنّفاق على الطريق المؤدي لمكان االجتماع ونصب نقاط تفتيش  -

 في مكانها.
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سلحة وأجبرتها على االنسحاب بعد تكبّدها خسائر قامت مفارز اإلسناد باالشتباك مع دوريات اإلمداد بمختلف أنواع األ -

 فادحة، فلم يجرأ أحد  منهم على االقتراب حتى نهاية العملية وانسحاب اإلخوة.

قامت مفارز الدفاع الجوي بقصف دورية للجيش الصفوي بصاروخ موّجه، مما أدى إلعطاب عجلتين  لهم وهالك وإصابة  -

 عدد منهم، وأجبرتهم على االنسحاب.

مت مفارز العبوات الناسفة بتفجير سلسلة عبوات ناسفة على دوريات اإلمداد، مما أدى لتدمير عجلتين  لهم وإعطاب عجلتين قا -

 وهالك وإصابة العديد منهم بينهم آمر فوج برتبة مقّدم ركن وضابط آخر برتبة مالزم أّول. 

م ، وكان ذلك مساء يوفي جنان  خلده فرسان الشهادةه، وتقبّل  هللاُ المجاهدين  جند   نصر  هزم المرتّدين  وحده، وفلله الحمُد الذي   

 .للهجرة 3414/ / ذي الحجة24الخميس الموافق 

بصاروخين  موّجهين  وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  (قصف قاعدة "سبايكر" الجويّة الصفوية في مدينة )تكريت .333

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 24 في وذلكوالتّسديد، 

لنّكاية برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا ا (قصف نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي .336

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 24 في وذلكوالتّسديد، 

وكراً لهم في منطقة )الالين/  عّواد السامي( الذي يتّخذه عناصر صحوة الرّدة والنّفاق)منزل المرتّد المجرم  وتفجير تفخيخ .337

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 24 في وذلكنكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، (، المشاهدة

ذي / 24 في وذلكبرشقة من قنابر الهاون نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (قصف مقر لواء الجيش الصفوي في منطقة )المشاهدة .338

 .جرةلله 3414/ الحجة

قبها في منطقة )الشيخ حمد/ شاطئ الطارمية(، أع الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوات الرّدة والنّفاق .339

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكتفجير عبوتين  ناسفتين  على دوريات اإلمداد، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية  (منطقة )الحزم/ تكريتقصف مقر للجيش الصفوي في  .362

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكوالتّسديد، 

مما أدى إلحراق عجلة وهالك وإصابة من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد/ بلد .363

 .للهجرة 3414/ جةذي الح/ 23 في وذلك

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للشرطة االتحادية الصفوية في شارع )التعاون/ سامّراء(، مما أدى لهالك  .362

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 23 في وذلكوإصابة عدد منهم، 

 في ذلكونسأل هللا النّكاية والتّسديد،  (،ارميةتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي على الشارع العام في منطقة )الط .361

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 26

/ 26 يف وذلكمما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،بغداد -تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في طريق )تكريت .364

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

/ 26 يف وذلكمما أدى إلحراقها وهالك من فيها،  (،شمال قضاء )بلدتفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية  .363

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

( وهو عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق ومصدر استخباري مهم لمليشيا "سوات" )ساجر ماهروتصفية المرتّد استهداف  .366

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 26 في وذلككه، لهال(، مما أدى في ناحية )الصينية/ بيجيمن قبل مفرزة أمنية الصفوية 

الك مما أدى لتدمير عجلتي "همر" وه (،تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )الصينية/ بيجي .367

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 26 في وذلكمن فيهما، 

ن م( وهو عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته حبابي)مجيد جويكي األوتصفية المرتّد استهداف  .368

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 26 في وذلكلتدميرها بالكامل وهالكه، (، مما أدى في منطقة )المزاريع/ يثربقبل مفرزة أمنية 

منطقة )ألبو  فيمن قبل مفرزة أمنية وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على عجلته استهداف  .369

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 27 في وذلكلهالكه، (، مما أدى حشمة/ بلد

الهجوم باألسلحة المتوّسطة على حافلة تقل  عناصر  في الجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد/ بلد(، مما أدى لهالك وإصابة  .372

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 27 في وذلكعدد منهم، 

لهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في شارع )وطبان/ جزيرة سامّراء(، مما أدى ا .373

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 27 في وذلكلهالك أربعة عناصر منهم وإصابة ثالثة بجروح وفرار اآلخرين، 
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ذي / 27 في وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،نية/ بيجيتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )الصي .372

 .للهجرة 3414/ الحجة

رزة أمنية من قبل مف( القيادي في صحوات العار بتفجير عبوة ناسفة عليه )محمد مجيد كروطوتصفية المرتّد المجرم استهداف  .371

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 27 في وذلكلهالكه، (، مما أدى في مدينة )بيجي

بتفجير عبوة ناسفة على  وهو ضابط برتبة مالزم أّول في األمن الوطني الصفوي )إسكندر رشيد محمود(المرتّد استهداف  .374

/ ذي الحجة/ 27 في وذلكإلعطابها وإصابته بجروح، (، مما أدى في منطقة )ألبو عجيل/ تكريتمن قبل مفرزة أمنية عجلته 

 .للهجرة 3414

/ 28 يف وذلكمما أدى لهالك وإصابة من فيها،  (،لجيش الصفوي في منطقة )الرياشية/ بيجيتفجير عبوة ناسفة على عجلة ل .373

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في مدينة )بيجي(، مما أدى لهالك عنصرين  منهم  .376

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكوإصابة اثنين  آخرين  بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في مدينة )بيجي(، مما أدى لتدمير عجلة وهالك عنصرين   .377

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكمنهم، 

 في ذلكومما أدى لتدميرها وهالك من فيها،  (،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في منطقة )مصفى بيجي/ بيجي .378

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية للشرطة الصفوية في قضاء )بيجي(، مما أدى لتدمير وإحراق عجلتين  لهم وهالك  .379

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكالعديد منهم، 

 في ذلكوطة تفتيش للجيش الصفوي في شارع )السّدة/ سامّراء(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد، الهجوم باألسلحة المتوّسطة على نق .382

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )محطّة بلد/ بلد(، مما أدى لهالك أربعة عناصر  .383

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكمنهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في منطقة )السيد غريب/ محطّة بلد(، مما أدى لهالك وإصابة  .382

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 28 في وذلكعدد منهم، 

/ 29 يف وذلك، مما أدى إلصابة عنصر منهم بجروح، (تفجير عبوة ناسفة على عناصر جيش الّدّجال في منطقة )السعود/ بلد .381

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

/ 29 في كوذلالهجوم باألسلحة المتوّسطة على دورية للجيش الصفوي في شارع )السّدة/ سامّراء(، نسأل هللا النّكاية والتّسديد،  .384

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة

في حزب "الدعوة" الصفوي ومسؤول استخبارات منقطة ألبو  عضو ياس خضير شيحان( وهو)وتصفية المرتد استهداف  .383

زلهما اقتحمت منمن قبل مفرزة أمنية عّساف وتصفية شقيقه المرتد )أياد خضير عباس( وهو عنصر مجرم في صحوات العار 

/ ذي الحجة/ 29 في وذلكونفّذت حكم هللا فيهما بعد الحصول على معلومات مهّمة منهما،  (في منطقة )ألبو عّساف/ النّباعي

 .للهجرة 3414
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هو:  4141المجموع الكلي للعمليات العسكرية الجهادية لوالية صالح الدين وشمال بغداد لعام 

 عملية 4069

 

 هي: 4141العسكرية الجهادية لوالية صالح الدين وشمال بغداد لعام إحصائيّة العمليات تفاصيل 

 

 العملياتعدد  العسكري الجهادي نوع العمل ت
 11 سيارات مفخخة بالعمليات االستشهادية  1
 24 بأحزمة ناسفةالعمليات االستشهادية  2
 48 السّيارات المفّخخة المركونة 3
 4 الدّراجات المفّخخة المركونة 4
 531 العبوات )الناسفة+الالصقة+ الطائرة+...( 5
 51 الخفيفة+المتوّسطة+ الثقيلة(االقتحامات )بمختلف أنواع األسلحة:  6
 212 ...(االغتياالت والتصفيات )بأسلحة كاتمة+حّية+بيضاء 8
 151 القصف )الهاون+الصواريخ(   1
حراقتفخيخ وتفجير  5  285 ...(+عجالت)منازل+محال+مقار+معابد وا 
 4 يننصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدّ و انتشار واستعراض سرايا المجاهدين  11
 2 القـنص 11
صابة أو نجاة 12  218 استهداف وا 
 3 تسقيط مدن وتصفية رؤوس الكفر فيها 13
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 والية كركوك

 للهجرة 4141محّرم 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على وكٍر وتجّمٍع خبيث لعناصر وقيادات مليشيا "األسايش" الكردية العلمانية في منطقة )الفيلق/  .3

( منهم، وعند مجيء قوات اإلمداد تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ُزرعت 42الوكر وهالك وإصابة )كركوك(، مما أدى لتدمير 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3لهم في مكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم، وذلك في 

داد/ كركوك(، مما أدى لتدمير عجلة تفجير عبوة ناسفة كبيرة على دوريّة لشرطة الطوارئ الصفوية في منطقة )طريق بغ .2

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3وهالك عدد منهم بينهم ضابط الدورية، وذلك في 

استهداف وتصفية مدير مكتب مكافحة "اإلرهاب" في قضاء )الدبس( بتفجير سيّارة مفّخخة على موكبه في القضاء، مما أدى  .1

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3الموكب، وذلك في لهالكه مع أربعة من عناصر حمايته وتدمير عجلتين في 

ي ري( بتفجير عبوة ناسفة على موكبه على طريق )كركوك .4 م  وى(، نين-استهداف موكب المرتّد المجرم محافظ ديالى )عمر الح 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3مما أدى إلصابة عجلته بأضرار ماّدية ويقّدر هللاُ نجاته، وذلك في 

على عجلة للجيش الصفوي في قضاء )الحويجة(، مما أدى لتدميرها وهالك وإصابة كل من كان فيها،  تفجير عبوة ناسفة كبيرة .3

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3وذلك في 

طوبزاوة(، مما أدى لتدميرها وهالك ثالثة عناصر -تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي على طريق )داقوق .6

 هجرة.لل 3414/ محّرم/ 3منهم، وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزل ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بناحية )الّرياض/ الحويجة(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره  .7

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3من المرتّدين، وذلك في 

برةً لغيره حرابته وليكون عتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم بالشرطة الصفوية في ناحية )الّرياض/ الحويجة(، نكاالً له على  .8

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3من المرتّدين، وذلك في 

استهداف المرتّد المجرم قائد عمليات دجلة الفريق الركن )عبد األمير الزيدي( بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين على موكبه على  .9

عض عجالت الموكب ويقّدر هللا نجاة المجرم، كركوك( مقابل قرية )المفتول/ سليمان بيك(، مما أدى إلعطاب ب-طريق )بغداد

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 1وذلك في 

استهداف وتصفية المفتش العام لمحافظة كركوك المرتّد المجرم )قاسم عبد النّبي( بتفجير عبوة الصقة في عجلته من قبل مفرزة  .32

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 4مرافق له، وذلك في أمنية في الحي )العسكري/ كركوك(، مما أدى لهالكه وهالك شقيقه المرتّد ال

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على عجلة تقل  عناصر في "الوقف الشيعي" من مجرمي جيش الّدّجال في حي )البعث/ كركوك(،  .33

وة ر عب( منهم، وعند مجيء قوات اإلمداد من الشرطة الصفوية النتشال جثث الهلكى تمَّ استهدافهم بتفجي34مما أدى لهالك )

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 3ناسفة ُزرعت لهم في مكان الحادث، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم، وذلك في 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في وزارة الداخلية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة  .32

 للهجرة.  3414/ محّرم/ 7الك مرافقه، وذلك في )واحد آذار/ كركوك(، مما أدى لهالكه على الفور وه

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية للجيش الصفوي في قضاء )الحويجة(، وعند تجّمع قوات اإلمداد في مكان الحادث تمَّ  .31

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 9( عنصراً منهم، وذلك في 12استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى لهالك وإصابة )

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )الطوز(، ولم يتسنَّ التأّكد من حجم الخسائر، وذلك  .34

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 9في 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بتفجير عبوة ناسفة قرب منزله في قضاء )الحويجة(، مما أدى لهالكه على  .33

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 9لك في الفور، وذ

استدراج دوريات الجيش الصفوي لكميٍن بدأ بتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال في ناحية )آمرلي(، وعند  .36

مجيء قوات اإلمداد تمَّ استهدافهم بتفجير سلسلة عبوات ناسفة كانت مزروعة في مكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة العديد 

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 32وذلك في منهم، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على مقر لعناصر وقيادات ميليشيا "األسايش" الكردية العلمانية في حي )اإلسكان/ كركوك(، مما  .37

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31( منهم، وذلك في 22أدى لتدميره وهالك وإصابة )



 في العراق  - 4141حصاد العمليات العسكرية للدولة اإلسالمية لسنة  

 
385 

 

ة للشرطة الصفوية وميليشيا "األسايش" الكردية العلمانية في حي )اإلسكان/ تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية مشترك .38

/ محّرم/ 31كركوك(، مما أدى لتدمير عجلة وهالك خمسة عناصر منهم وإصابة خمسة آخرين بجروٍح متفاوتة، وذلك في 

 للهجرة. 3414

العلمانية في منطقة )الحصير/ كركوك(، مما أدى تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية راجلة لميليشيا "األسايش" الكردية  .39

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31لهالك خمسة عناصر منهم، وذلك في 

استهداف المرتد المجرم )عامر سعيد حمود( عضو المجلس المحلي الصفوي لناحية )الملتقى( بتفجير عبوة الصقة عليه من  .22

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31إلصابته بجروح، وذلك في  قبل مفرزة أمنية في ناحية )الملتقى/ الدبس(، مما أدى

تفخيخ وتفجير منزل الشاعر الرافضي الزنديق )عريان ولي آمرجي( في الحي )العسكري/ الطوز(، مما نكاالً له على حرابته  .23

 للهجرة.  3414/ محّرم/ 31وليكون عبرة لغيره من الرافضة المحاربين، وذلك في 

رم في جيش الّدّجال بحي )الطين/ الطوز(، مما أدى لتدميره بالكامل نكاالً له على حرابته تفخيخ وتفجير منزل عنصر مج .22

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31وليكون عبرةً لغيره من الروافض المشركين، وذلك في 

 له على تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال بمنطقة )اإلمام أحمد/ الطوز(، مما أدى لتدمير جزء منه نكاالً  .21

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31حرابته وليكون عبرةً لغيره من الروافض المشركين، وذلك في 

تفخيخ وتفجير ثالثة منازل لعناصر مجرمي جيش الّدّجال في منطقة )جميلة/ الطوز(، نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً  .24

 لهجرة.ل 3414/ محّرم/ 31لغيرهم من الروافض المشركين، وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال في حي )آقصو/ الطوز(، مما أدى لتدمير جزء منه نكاالً له على حرابته  .23

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 31وليكون عبرةً لغيره من الروافض المشركين، وذلك في 

للجيش والشرطة الصفوية برشقة من قنابر الهاون استهداف المجمع الحكومي في ناحية )سليمان بيك/ الطوز( الذي يضم مقّرات  .26

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 36وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد، وذلك في 

استهداف عنصر مجرم في ميليشيا "األسايش" الكردية العلمانية بتفجير عبوة الصقة على عجلته في منطقة )سوق الجمعة/  .27

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 21بجروح، وذلك في الطوز(، مما أدى إلصابته 

استهداف آمر فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته في ناحية )العبّاسي/ الحويجة(، مما أدى لتدميرها بالكامل  .28

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 23وإصابته واثنين من عناصر حمايته بجروح بليغة، وذلك في 

يد )صباح الفتالوي( المفتّش العام في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل استهداف المرتد المجرم العق .29

/ محّرم/ 27مفرزة أمنية في قضاء )الطوز(، مما أدى لتدميرها بالكامل وإصابته ومرافقه برتبة نقيب بجروح بليغة، وذلك في 

 للهجرة. 3414

قة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد، قصف مركز الشرطة الصفوية في قضاء )الدبس( برش .12

 للهجرة. 3414/ محّرم/ 29وذلك في 

 

 للهجرة 4141صفر 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على معبد "حسينية الّزهراء" وأوكار لعناصر وقيادات في جيش الّدّجال مجاورة له في حي  .3

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3إصابة العديد منهم وتدمير أجزاء كبيرة من المباني، وذلك في )السكك/ كركوك(، مما أدى لهالك و

استهداف أربعة أوكار خبيثة لعناصر وقيادات في جيش الّدّجال بتفجير سلسلة عبّوات ناسفة في حي )الخضراء/ كركوك(، مما  .2

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3وذلك في أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم وإلحاق أضرار بليغة بالمباني، 

استهداف معبد "حسينية اإلمام علي" ومنزل مجاور له يتّخذه عناصر جيش الّدّجال مقّراً لحرابة المسلمين وممارسة طقوسهم  .1

 الوثنية بتفجير عبوة ناسفة كبيرة في منطقة )المصلى/ كركوك(، مما أدى لتدمير المنزل بالكامل وتدمير جزء من بناية المعبد،

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3وذلك في 

استهداف ثالثة منازل يتّخذها عناصر جيش الّدّجال مقّرات لحرابة المسلمين وممارسة طقوسهم الوثنية بتفجير عبوتين ناسفتين  .4

 3414/ صفر/ 3كبيرتين في منطقة )المصلى/ كركوك(، مما أدى لتدمير مقرين بالكامل وجزء من المقر الثالث، وذلك في 

 ة.للهجر

استهداف ثالثة أوكار خبيثة لعناصر وقيادات في جيش الّدّجال بتفجير سلسلة عبّوات ناسفة في ناحية )تازة/ كركوك(، مما أدى  .3

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم وإلحاق أضرار بليغة بالمباني، وذلك في 
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حي )الخضراء/ كركوك(، مما أدى لتدمير جزء كبير منه نكاالً له تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في  .6

 للهجرة. 3414/ صفر/ 3على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، وذلك في 

تفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت لعناصر  وقياداٍت في جيش الّدّجال بمنطقة )شيقلى/ الطوز(، مما أدى  .7

 3414/ صفر/ 2( منهم، وذلك في 11يار  عشرة أوكار بالكامل وإلحاق أضرار ماّدية بثالثة عشر أخرى وهالك وإصابة )النه

 للهجرة.

قامت مفرزة  أمنية  بالقصاص  من عصابة مجرمة ترّوع المسلمين وتبتز أموالهم باسم "دولة العراق اإلسالمية" وفي ذات الوقت  .8

ش الصفوي، وهم كل من: )بنيان سليم ومحمد سليم ووالدهما(، فمّكن  هللاُ المجاهدين  من اقتحام  يعملون كمصادر استخبارية للجي

وكرهم في قضاء )الحويجة( وأسر هم وتنفيذ  حكم  هللا فيهم ليكونوا عبرةً لكل  من يتجّسُس على المسلمين ويتاجُر بسمعة 

 للهجرة.  3414/ صفر/ 2المجاهدين، وذلك في 

اسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العيصالنة/ الحويجة(، مما أدى لتدميرها بالكامل وهالك تفجير عبوة ن .9

 للهجرة. 3414/ صفر/ 2عناصرها الخمسة، وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الخزيفي/ الحويجة(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين منهم  .32

 للهجرة. 3414/ صفر/ 2ر بجروح، وذلك في وإصابة آخ

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )إسماعيل آوة/ الحويجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم،  .33

 للهجرة. 3414/ صفر/ 2وذلك في 

إلعطابها وإصابة عنصرين منهم تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي قرب )مجّمع صّدام/ الّرياض(، مما أدى  .32

 للهجرة. 3414/ صفر/ 2بجروح، وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في ناحية )العبّاسي/ الحويجة(، مما أدى لهالك عنصرين منهم وإصابة آخر  .31

روحٍ دمير عجلة وإصابة من فيها بجبجروح، وعند تجّمعهم في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، مما أدى لت

 للهجرة. 3414/ صفر/ 2بليغة، وذلك في 

استهداف قيادي مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )العبّاسي/  .34

 للهجرة. 3414/ صفر/ 2الحويجة(، مما أدى إلعطابها ويقّدر هللا نجاته، وذلك في 

هداف عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي في ناحية )الّرياض/ الحويجة(، مما أدى إلصابته بجروح، است .33

 للهجرة. 3414/ صفر/ 2وعلى إثرها أعلن توبته أمام مسجد المنطقة وقام بحرق مالبس الرّدة، وذلك في 

/ صفر/ 2اشرة نسأل هللا النكاية والتسديد، وذلك في قصف مطار )كيوان( للجيش الصفوي بقذيفتي هاون وكانت اإلصابة مب .36

 للهجرة. 3414

ين  رافضيين  اعتادا على سب  أّمهات  المؤمنين  وصحابة  رسول هللا )صلى هللا عليه وسلّم(  .37 نفرت  مفرزة  أمنية  للقصاص  من معل م 

لدين  الّرفض في قضاء )داقوق(؛ فمّكن  هللاُ المجاهدين  رضواُن هللا تعالى عليهم أجمعين أمام  الطاّلب ونشر  التشيّع والترويج  

 للهجرة.  3414/ صفر/ 1من أسرهما وتنفيذ  حكم  هللا فيهما ليكونا عبرةً لغيرهما من الرافضة المحاربين، وذلك في 

الشارع العام  ة فياستهداف ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريّته من قبل مفرزة أمني .38

 للهجرة. 3414/ صفر/ 6في قضاء )الطوز(، مما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروح، وذلك في 

استهداف ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء  .39

 للهجرة.  3414/ صفر/ 6ح، وذلك في )الطوز(، مما أدى إلعطابها وإصابته بجرو

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في ناحية )الّرياض(، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم،  .22

 للهجرة. 3414/ صفر/ 6وذلك في 

يره بالكامل (، مما أدى لتدمتفخيخ وتفجير منزل يتّخذه عناصر الجيش والشرطة الصفوية بيتاً للدعارة في قرية )السالم/ الطوز .23

 للهجرة. 3414/ صفر/ 6نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الفّجار، وذلك في 

داقوق(، مما أدى لتدميرها وإصابة -تفجير عبوة ناسفة على عجلة لنقل الُمؤن للمواكب الشركية الرافضية على طريق )طوز .22

 للهجرة. 3414/ صفر/ 8لك في عناصرها األربعة بجروٍح متفاوتة، وذ

استهداف وتصفية عضو مجرم في منّظمة "بدر" الصفوية بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قرية )حليوة/ الطوز(، مما  .21

 للهجرة. 3414/ صفر/ 32أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

، مما أدى لهالك ثالثة عناصر منهم وبينهم تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )راس دوميز/ كركوك( .24

 للهجرة. 3414/ صفر/ 37خبير متفّجرات، وذلك في 
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استهداف أربعة أوكار خبيثة لعناصر وقيادات جيش الّدّجال بتفجير سلسلة عبّوات ناسفة في حي )السكك/ كركوك(، مما أدى  .23

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38ذلك في لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم وإلحاق أضرار مادية بالمباني، و

استهداف ثالثة أوكار خبيثة لعناصر وقيادات جيش الّدّجال بتفجير سلسلة عبّوات ناسفة في حي )النصر/ كركوك(، مما أدى  .26

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38لهالك وإصابة عدد غير محدد منهم وإلحاق أضرار مادية بالمباني، وذلك في 

طقة تجاري لجيش الّدّجال في من-ادية الصفوية بتفجير سيّارة مفّخخة تمَّ ركنها عند مجّمع سكنياستهداف دورية للشرطة االتّح .27

 3414/ صفر/ 38)اإلمام أحمد/ الطوز(، مما أدى إلصابة أربعة منهم بجروح متفاوتة وتدمير أجزاء من المجّمع، وذلك في 

 للهجرة.

ة الشركات االستثمارية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه في شارع استهداف المرتّد المجرم العقيد )جودت حسن( مدير حماي .28

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38)القدس/ كركوك(، مما أدى إلصابة ثالثة من عناصر حمايته ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، وذلك في 

عة لة بالكامل وهالك سبتفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية قرب )الجسر الرابع/ كركوك(، مما أدى لتدمير عج .29

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38عناصر منهم، وذلك في 

تفجير مزدوج بعبوتين  ناسفتين  على دورية للجيش الصفوي في قضاء )الحويجة(، مما أدى إلعطاب عجلتي "همر" وهالك  .12

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38عنصرين منهم، وذلك في 

ى الشارع العام في قضاء )الطوز(، مما أدى لهالك عنصر منهم وإصابة تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية عل .13

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38اثنين آخرين بجروح، وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  بالجيش الصفوي في قضاء )الحويجة(، نكاالً لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً  .12

 للهجرة. 3414صفر/ / 38لغيرهما من المرتّدين، وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  بالجيش الصفوي في ناحية )الرياض/ الحويجة(، نكاالً لهما على حرابتهما وليكونا  .11

 للهجرة. 3414/ صفر/ 38عبرةً لغيرهما من المرتّدين، وذلك في 

منطقة )اإلمام أحمد/ الطوز(، وعند تجّمع قطعان تفجير دراجة نارية مفّخخة مركونة على تجّمعات وأوكار جيش الّدّجال في  .14

( منهم بجروٍح 37الجيش والشرطة وجيش الّدّجال في مكان الحادث تمَّ استهدافهم بسلسلة عبوات ناسفة، مما أدى إلصابة )

 لهجرة.ل 3414/ صفر/ 39متفاوتة، ومن مكر هللا تعالى أن  قام المرتّدون باعتقال جميع الروافض في المكان، وذلك في 

استهداف وتصفية ضابط مجرم في قّوات دجلة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريّته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )داقوق(،  .13

 للهجرة. 3414/ صفر/ 39مما أدى لهالكه وإصابة اثنين من عناصر حمايته بجروح، وذلك في 

لحرابة المسلمين وممارسة طقوسهم الوثنية في حي )العروبة/  تفخيخ وتفجير منزلين  يتّخذهما عناصر جيش الّدّجال مقّرين   .16

 للهجرة. 3414/ صفر/ 39كركوك(، نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض الحاقدين، وذلك في 

منية في الشارع فرزة أاستهداف قيادي مجرم في مليشيا "البيشمركة" العلمانية الكردية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل م .17

 للهجرة. 3414/ صفر/ 24بغداد(، ولم يتسنَّ التأّكد من مصيره، وذلك في -الرابط بين )كركوك

استهداف مسؤول خبيث في الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الطوز(، مما  .18

 للهجرة. 3414صفر/ / 23أدى إلعطابها ويقّدر هللا نجاته، وذلك في 

استهداف عنصر مجرم في مليشيا "األسايش" العلمانية الكردية بتفجير عبوة ناسفة على عجلته في قضاء )الطوز(، مما أدى  .19

 للهجرة. 3414/ صفر/ 28لتدميرها وإصابته بجروٍح بليغة، وذلك في 

  

 للهجرة 4141ربيع األول 

المهاجر )أبو عبد المالك الليبي( بسيّارته المفّخخة ليّدك  أحد أخبث صروح الكفر وأوكار انطلق فارس  من فرسان  الشهادة  األُخ  .3

رابة )مجّمع آزادي األمني( الكائن في شارع )أطلس/ كركوك( والذي يضم مقّراً للحزب الديمقراطي الكردستاني العلماني  الح 

بشمركة" القدامى ومكتبا لمدير شرطة األقضية والنّواحي، فيّسر ووكراً لمليشيا "األسايش" الكردية وبنايةً لمحاربي مليشيا "ال

 هللاُ للبطل الدخول  للمجّمع وتفجير  سيّارته أثناء  اجتماعهم داخله، وأّدت قّوة االنفجار لهالك وإصابة العشرات من أعتى المرتّدين

ملية المباركة تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على بينهم وتدمير أجزاء كبيرة من المجّمع وإحراق العديد من عجالتهم.. أعقب الع

دوريّات اإلمداد ومواكب المسؤولين الذين هرعوا لمكان الحادث، مما أدى لتدمير عجلتين بالكامل وهالك كل من كان فيهما، 

والخوف،  ( منهم، وعلى إثرها دخل المرتّدون في حالٍة من الهلع واالضطراب212وقد أسفر  التفجيران عن هالك وإصابة )

فالحمُد هلل على تسديده ونسأله سبحانه أن يتقبّل أخانا في علييّن ويجزل المثوبة لكل من شارك في هذه الغزوة المباركة، وكان 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4ذلك في 
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ك  مقّراً مشتركاً لمليشيا انطلق فارس  من فرسان  الشهادة  األُخ المهاجر )أبو بكر الطهراني الفارسي( بسيّارته المفّخخة ليدّ  .2

"البيشمركة" الكردية العلمانية واالتحاد الوطني الكردستاني العلماني الكائن وسط قضاء )الطوز(، فيّسر هللاُ للبطل الدخول  للمقر 

وكانت  ،وتفجير  سيّارته داخله، أعقبه تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد التي جاءت النتشال جثث الهلكى وإسعاف الجرحى

( عنصراً منهم، فنسأله تعالى أن يتقبّل أخانا في الشهداء، وكان 42حصيلة الغزوة المباركة تدمير المقر بالكامل وهالك وإصابة )

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4ذلك في 

أسلحة الصفوية ب( وهو ضابط مجرم برتبة نقيب في استخبارات الداخلية الديري عطية محمد خالداستهداف وتصفية المرتّد ) .1

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4كاتمة من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الحويجة(، مما أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )ألبو سالم/ سليمان بيك(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها بجروح،  .4

 للهجرة. 3414 / ربيع األول/4وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )العاكولة/ الحويجة(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصر منهم وإصابة  .3

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4اثنين آخرين بجروح، وذلك في 

أدى إلعطابها وإصابة من فيها، وذلك  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )العاكولة/ الحويجة(، مما .6

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الصفوية في قرية )بير الذهب/ سليمان بيك(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، وذلك في  .7

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4

/ 4عناصر جيش الّدّجال في قرية )بير الذهب/ سليمان بيك(، وذلك في تفجير عبوة الصقة على صهريج لتهريب النّفط العراقي ل .8

 للهجرة. 3414ربيع األول/ 

/ ربيع 4تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )العاكولة/ الحويجة(، مما أدى لتدمير أجزاء منها، وذلك في  .9

 للهجرة. 3414األول/ 

/ ربيع 4الرّدة والنّفاق في قرية )الخان/ الحويجة(، مما أدى لتدمير أجزاء منها، وذلك في تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش لصحوة  .32

 للهجرة. 3414األول/ 

/ 4تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قرية )طار فاضل/ الحويجة(، مما أدى لتدمير أجزاء منها، وذلك في  .33

 للهجرة. 3414ربيع األول/ 

/ 4نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )العبّاسي/ الحويجة(، مما أدى لتدمير أجزاء منها، وذلك في تفخيخ وتفجير  .32

 للهجرة. 3414ربيع األول/ 

تفخيخ وتفجير وكر ألحد شيوخ صحوة الرّدة والنّفاق من )آل العاصي( في ناحية )الّرياض/ الحويجة(، نكاالً له على حرابته  .31

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 4ه من المرتّدين، وذلك في وليكون عبرةً لغير

استهداف وتصفية المرتّد المجرم )فالح حسن عبد هللا البياتي( وهو ضابط برتبة نقيب في استخبارات الداخلية الصفوية بالسالح  .34

الجيش الصفوي كان الحي من قبل مفرزة أمنية قرب مرآب )كركوك/ الطوز(، مما أدى لهالكه على الفور وهالك عنصر في 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 3برفقته وإصابة عنصر ثالث، وذلك في 

استهداف وتصفية المرتّد الرافضي )أحمد صالح( وهو قيادي مجرم في جيش الّدّجال بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في  .33

 للهجرة. 3414ألول/ / ربيع ا32سايدين )الشهداء/ الطوز(، مما أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

انطلق فارس  من فرسان  الشهادة  وهو األُخ البطل )علي األنصاري( بحزامه النّاسف مستهدفاً تجّمعاً خبيثاً لعناصر جيش الّدجال  .36

والجيش الصفوي وقيادات في الحكومة الصفوية اجتمعوا في عزاء واحد من هلكاهم وهو المجرم الصفوي )أحمد صالح( في 

"حسينية سيّد الشهداء" وسط قضاء )الطوز(، ورغم اإلجراءات األمنية المشّددة، يّسر هللاُ ألخينا الدخول  للمعبد  معبد للرافضة

ه الناسف وسط جمعهم ليحيل هم إلى أشالء متناثرة، وقد أسفرت الغزوة المباركة  هم، فكبّر األسُد وفّجر حزام  بعد أن أعمى أبصار 

( منهم بينهم مدير جنسية الطوز العقيد )زين العابدين البياتي( ونائب محافظ 322ابة )( وإص42عن تدمير المعبد وهالك )

صالح الدين )أحمد عبد الواحد( وعضو مجلس محافظة كركوك الصفوي )منير كفائي( ونائب رئيس الجبهة التركمانية )هاشم 

ه بأيدي المجاهدين مختار أوغلو( وشيخ عشيرة دن دن الرافضية وعدد من قيادات جيش الّدّجال، ف الحمد هلل الذي أهلك  أعداء 

 3414/ ربيع األول/ 33ونسأله تعالى أن يحشر أخانا االستشهادي مع النّبيين والصّديقين والشهداء والصالحين، وكان ذلك في 

 للهجرة.

رين  هم وإصابة عنصتفجير عبوة الصقة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )العطشانة/ الحويجة(، مما أدى لهالك عنصر من .37

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 33آخرين  بجروح، وذلك في 
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الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )سركران/ الدبس(، مما أدى لهالك  .38

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 33ثالثة عناصر منهم وغنم سالحهم، وذلك في 

وتصفية المرتّد المجرم العقيد )عبد العال علي البياتي( مدير حركات الشرطة الصفوية في ناحية سليمان بيك بتفجير استهداف  .39

/ ربيع األول/ 32عبوة الصقة عليه من قبل مفرزة أمنية قرب مرآب )كركوك/ الطوز(، مما أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

 للهجرة. 3414

ّدم )عدنان شهاب( مدير استخبارات شرطة داقوق الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية استهداف وتصفية المرتّد المق .22

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 33أمام منزله في حي )جميلة/ الطوز(، مما أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

فجير عبوة ناسفة على موكبه من استهداف المرتّد المجرم العميد )خطّاب عمر( آمر فوج شرطة طوارئ كركوك الصفوية بت .23

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 37كركوك(، وذلك في -قبل مفرزة أمنية على طريق )أربيل

استهداف وتصفية المرتّد الرافضي )أحمد تقي حسين البياتي( وهو مختار حي )األسرى ودور السكك( ومصدر استخباري  .22

ن قبل مفرزة أمنية وسط مدينة )كركوك(، مما أدى لهالكه على الفور، مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته م

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 38وذلك في 

استهداف المرتّد )إحسان عبد الواحد البياتي( وهو مختار منطقة )قصب خانة( ومصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي  .21

عجلته من قبل مفرزة أمنية وسط مدينة )كركوك(، مما أدى وعنصر في األمن الكردي العلماني بتفجير عبوة الصقة على 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 38إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه، وذلك في 

استهداف وتصفية عنصر في األمن الكردي العلماني بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة )آزادي/  .24

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 38الفور، وذلك في كركوك(، مما أدى لهالكه على 

في غزوٍة مباركٍة يسَّر هللاُ تعالى أسباب ها؛ انطلقت  مفرزةُ استشهاديين  من ثالثة  مهاجرين  )أخ  من بالد الحرمين وآخر من تونس  .23

هللا مستهدفين حصناً من حصون الرّدة وثالث  من بالد فارس( تجمعهم رايةُ )ال إله إال هللا، محمد  رسول هللا(؛ انطلقوا على بركة 

والحرابة )المديرية العامة لشرطة كركوك( ووكراً للتجّسس على المسلمين )دائرة االتصاالت السلكية والالسلكية التابعة لقوى 

ناألمن الكردي والداخلية الصفوية( وسط مدينة )كركوك(، فمّكن هللاُ االستشهاديَّ األول من اقتحام بّوابة البناي ة وتفجير  ة المحصَّ

( من الحّراس األمنيين 13سيّارته المفّخخة على دائرة االتصاالت، مما أدى لتدمير هيكلها الداخلي بالكامل وهلك  ما يقارب )

( منهم بجروح 72ومسؤول هم وشرطة حماية بّوابة البناية وعدد من المصادر االستخبارية المجرمين، وأُصيب  ما يقارب )

ندما خلع  الّرعُب قلوب المرتدين وأفقدتهم الضربةُ صواب هم اقتحم االستشهاديان  اآلخران  البناية  بسيّارتهما المفّخخة متفاوتة.. وع

وأحزمتهما النّاسفة، فركنا السيّارة أمام مبنى المديرية العامة للشرطة ودخال ألروقة البناية وغرفها بأسلحتهما الخفيفة والّرمان 

( 13السيارة المركونة يحصدون  رقاب  كل  من يواجه ما من المرتدين، فمّكن هم هللا من تصفية ما يقارب ) اليدوي بعد أن فجرا

( بجروح، ومن بين الجرحى مدير شرطة األقضية والنّواحي العقيد )سرحت 82عنصراً وضابطاً منهم وإصابة ما يقارب )

ي هما وسط جموعهم، فلله الحمُد على توفيقه وتسديده لعباده ونسأله جلَّ في قادر(، وعندما استنفد  البطالن  ذخيرت هما فّجرا حزام  

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 22عاله أن يتقبّل الثُلة  المجاهدة في كوكبة الشهداء، وكان ذلك في 

"همر"  عجالت تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دورية للجيش الصفوي في طريق )المنزلة/ الحويجة(، مما أدى إلعطاب ثالث .26

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 24و"كاسحة ألغام" وإصابة من فيها، وذلك في 

تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" لقّوات دجلة الصفوية في ناحية )الّرياض/ الحويجة(، مما أدى لتدميرها وهالك عنصرين   .27

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 24منهم وإصابة ثالث بجروح، وذلك في 

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 24جير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في قرية )الخربة/ الحويجة(، وذلك في تف .28

تفجير عبوة ناسفة على دورية لصحوة الرّدة والتّفاق في قرية )الخان/ الحويجة(، مما أدى إلصابة أربعة عناصر منهم بجروح  .29

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 24متفاوتة، وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزل قيد اإلنشاء لعنصر مجرم في األمن الصفوي بناحية )الّرياض/ الحويجة(، نكاالً له على حرابته وليكون  .12

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 24عبرةً لغيره من المرتّدين، وذلك في 

ما زة أمنية في قرية )الخان/ الحويجة(، ماستهداف آمر فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفر .13

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 24أدى إلصابته بجروح، وذلك في 

استهداف عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بناحية )الّرياض/ الحويجة(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وبتر ساقه، وذلك  .12

 للهجرة. 3414/ ربيع األول/ 28في 
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 للهجرة 4141ربيع اآلخر 

 قامت مفرزة أمنية بزرع عبوة الصقة في عجلة المرتد )صبحي صباح الدين عباس( وهو عضو مجرم في منظّمة "بدر" الصفوية .3

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 2وذلك في ويقّدر هللا اكتشافها فتمَّ تفجيرها على العجلة مما أدى لتدميرها،  )الطّوز(،قضاء  وسط

اإلنشاء لمدير مرور قضاء )الطّوز( وهو ضابط مجرم برتبة عقيد وسط القضاء، مما أدى لتدميره نكاالً  تفخيخ وتفجير منزل قيد .2

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 2له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، وذلك في 

نصر منهم وإصابة اثنين آخرين  / الّزاب(، مما أدى لهالك عسديرة)في قرية الصفوي  تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش .1

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 3بجروٍح بليغة، وذلك في 

استهداف وتصفية القاضي المرتد )أحمد عبّاس البياتي( بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )سليمان  .4

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 7بيك/ الطّوز(، مما أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على معبد "حسينية أّم البنين" يتّخذه عناصر جيش الّدّجال وكراً لحرابة المسلمين والطعن في  .3

أعراض أّمهات المؤمنين )رضواُن هللا تعالى عليهنَّ أجمعين( في حي )الواسطي/ كركوك(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على 

لشرطة الصفوية التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة عدد غير محّدد منهم وتدمير أجزاء دوريّات اإلمداد من ا

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 8من المعبد، وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزلين  يتّخذهما جيُش الّدّجال وكرين  لهم لحرابة المسلمين وممارسة طقوسهم الشركية في حي )تسعين/ كركوك(،  .6

/ ربيع اآلخر/ 8ا أدى لتدمير أجزاء منهما نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض الحاقدين، وذلك في مم

 للهجرة. 3414

/ ربيع اآلخر/ 8تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )حبش/ سليمان بيك(، مما أدى لتدميرها، وذلك في  .7

 للهجرة. 3414

/ ربيع 32ة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في قرية )خاصة دارلي/ سليمان بيك(، مما أدى لتدميرها، وذلك في تفجير عبو .8

 للهجرة. 3414اآلخر/ 

قامت مفرزة أمنية باقتحام وكر خبيث لصحوات الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة في منطقة )حليوة/ الطّوز(، مما أدى لتصفية كل  .9

قائد صحوة حليوة المجرم )أزهر علي كنون( وسبعة عناصر معه وغنم جميع أسلحتهم وعتادهم  من كان في الوكر وهم

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 32وتجهيزاتهم، وذلك في 

نسأل  رةمباشوكانت اإلصابة قصف مقر الشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )سليمان بيك/ الطّوز( برشقة من قنابر الهاون  .32

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 36وذلك في ، التسديدهللا النكاية و

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في قضاء )الطّوز(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد،  .33

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 37مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، وذلك في 

ذهما جيُش الّدّجال وكرين  لهم لحرابة المسلمين وممارسة طقوسهم الشركية في الحي )العسكري/ تفخيخ وتفجير منزلين  يتّخ .32

/ ربيع اآلخر/ 37كركوك(، مما أدى لتدميرهما نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض الحاقدين، وذلك في 

 للهجرة. 3414

صفوية في الحي )العسكري/ كركوك(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة ال .31

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 37وليكون عبرةً لغيره من المرتدين، وذلك في 

مجرم للحكومة الصفوية باألسلحة الخفيفة من قبل مفرزة  استهداف وتصفية المرتد )محمد خلف كريم( وهو مصدر استخباري .34

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 38وذلك في رية )حفرية/ سليمان بيك(، مما أدى لهالكه على الفور، أمنية قرب ق

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال في الحي )العسكري/ كركوك(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته  .33

 للهجرة. 3414ر/ / ربيع اآلخ39وليكون عبرةً لغيره من الروافض الحاقدين، وذلك في 

تفخيخ وتفجير منزل المرتّدة )بتلة عطيوي( وهي جاسوسة مجرمة لمليشيا "األسايش" الكردية العلمانية في الحي )العسكري/  .36

 3414/ ربيع اآلخر/ 39كركوك(، مما أدى لتدميره نكاالً لها على حرابتها ولتكون عبرةً لغيرها من المرتدين، وذلك في 

 للهجرة.

مجرم برتبة نقيب في صحوة الرّدة والنّفاق باألسلحة الخفيفة من قبل  ية المرتد )زياد خلف محمود( وهو ضابطاستهداف وتصف .37

في  وذلكمفرزة أمنية في قرية )الصبّاغية/ الّزاب(، مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته المرتد )إبراهيم عبد الحسين(، 

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 39
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المرتد )قاسم حميد( وهو ضابط مجرم برتبة عقيد في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل استهداف  .38

/ ربيع 22مفرزة أمنية في الشارع العام مقابل ناحية )الّرياض/ الحويجة(، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروح بليغة، وذلك في 

 للهجرة. 3414اآلخر/ 

)الّرشاد( بقذيفة هاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النّكاية والتّسديد، وذلك  ناحيةفوي في قصف نقطة تفتيش للجيش الص .39

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23في 

نكاية نسأل هللا ال مباشرةوكانت اإلصابة قصف مطار كركوك العسكري الصفوي في مدينة )كركوك( برشقة من قنابر الهاون  .22

 .للهجرة 3414 ع اآلخر/ربي/ 22وذلك في ، والتسديد

( 33تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية لشرطة الطوارئ الصفوية في حي )تسعين/ كركوك(، مما أدى لهالك وإصابة ) .23

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 21عنصراً منهم وتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم، وذلك في 

 رققُطّاع الطُ  وهو من (بو علي البصريأ /حسين فؤاد عبد الهاديب )المجرم المحارأمنية باستهداف وتصفية  مفرزة   قامت   .22

 دينةمفي ؛ بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية باسم "دولة العراق اإلسالمية" هم بالمال  ونويبتزّ  المسلمين   ونيرّوع نالذي

 .للهجرة 3414 ربيع اآلخر// 21وذلك في ، مما أدى لهالكه على الفور، ()كركوك

وة ناسفة كبيرة على دورية لشرطة الطوارئ الصفوية ُزرعت  لهم قرب مديرية شرطة النّجدة الصفوية في حي تفجير عب .21

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 21)الواسطي/ كركوك(، مما أدى إلصابة ثمانية عناصر منهم بجروح بعضها بليغة، وذلك في 

بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في منطقة استهداف ضابط مجرم برتبة مالزم أّول في الشرطة الصفوية  .24

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23)الحسابات/ كركوك(، مما أدى إلصابته بجروح، وذلك في 

ا أن  .23 وقوُع اثنين  من جنود الدولة اإلسالمية في كميٍن الستخبارات  الداخلية الصفوية في حي )واحد حزيران/ كركوك(، فأبو 

ين  من قتل  ينزال ع لى حكم المرتدين  واشتبكا معهم، وبعدما قذف  هللاُ الّرعب  في قلوب الصفويين الجبناء مّكن  هللاُ المجاهد 

ُد األسدين  راجياً رحمة  ربّه بينما انسحب  اآلخُر ش موخاً عزيزاً بربّه، وكان  عنصرين  منهم وإصابة آخر بجروح، وارتقى أح 

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23ذلك في 

الهجوم باألسلحة الخفيفة على نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في الحي )العسكري/ الحويجة(، مما أدى لهالك عنصرين   .26

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23منهم وإصابة ثالث بجروح، وذلك في 

الحويجة(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، وذلك تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في ناحية )الّزاب/  .27

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 23في 

 يانطلق  فارس  من فرسان  الشهادة  )أبو لُجين  المهاجر( بسيّارته المفّخخة ليّدك  وكراً من أوكار  الرّدة  والحرابة )المجّمع األمن .28

للشرطة االتحادية الصفوية ومقّراً لما يسّمى بجهاز "مكافحة  الحكومي( الكائن وسط قضاء )الّدبس( والذي يضُم مركزاً 

اإلرهاب" الصفوي وبنايةً للدفاع المدني الصفوي وتجّمعاً لمليشيات "األسايش والبيشمركة" الكردية العلمانية، فيّسر  هللاُ للبطل  

( عنصٍر منهم وتدمير 322الك وإصابة ما يقارب )الدخول  للمجّمع وتفجير  سيّارته المفّخخة داخله، وقد أّدت  قّوةُ االنفجار له

أجزاء كبيرة من المجّمع وإحراق العديد من عجالتهم، فالحمُد هلل على تسديده ونسأله سبحانه أن يتقبّل أخانا االستشهادي في 

، فاّدعى بأنَّ  ال، التفجير  استهدف  مدرسةً لألطفعلييّن.. وكعادته الخبيثة؛ حاول  إعالُم العدو  الشيطاني  تشويه  سمعة  المجاهدين 

( متٍر عن المجّمع األمني! فنسأُل هللا  تعالى أن يُخزي  أبواق  الصفويين  األفّاكين، وكان 322بينما تبعُد المدرسةُ المذكورةُ مسافة  )

 للهجرة. 3414/ ربيع اآلخر/ 29ذلك في 

 
 للهجرة 4141جمادى األولى 

ضابط مجرم برتبة عقيد في مليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية بتفجير عبوة ناسفة على استهداف المرتد )آزاد محمد( وهو  .3

دوريته من قبل مفرزة أمنية في الشارع العام الرابط بين )كركوك وأربيل(، مما أدى إلصابة أحد عناصر حمايته بجروح، 

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في 

االتحادية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في حي )األسرى  استهداف ضابط مجرم في الشرطة .2

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 3والمفقودين/ كركوك(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، وذلك في 

ابة ى لتدمير عجلة وإصتفجير عبوة ناسفة على دورية لشرطة الطوارئ الصفوية في شارع )ساحة االحتفاالت/ كركوك(، مما أد .1

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 4من فيها بجروح، وذلك في 
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تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة االتحادية الصفوية في ناحية )تازة/ كركوك(، مما أدى لتدميرها وإصابة عنصرين  منهم  .4

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 4وذلك في بجروح، 

تفخيخ وتفجير ثالثة منازل لعناصر في صحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )الحويجة(، مما أدى لتدميرها نكاالً لهم على حرابتهم  .3

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في وليكونوا عبرةً لغيرهم من المرتّدين، 

ياض/ الحويجة(، مما أدى لتدميرهما نكاالً لهما على تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  في صحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )الرّ  .6

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في ناحية )الّرياض/ الحويجة(، مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته  .7

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في لغيره من المرتّدين،  وليكون عبرةً 

تفخيخ وتفجير بناية قيد اإلنشاء معّدة لتكون  مبنًى جديداً لمجلس ناحية الّرياض الصفوي في ناحية )الّرياض/ الحويجة(، مما أدى  .8

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 3وذلك في لتدميرها بالكامل، 

لعناصر في جيش الّدجال بتفخيخ وتفجير محل تجاري يرتادونه في منطقة )الحي الصناعي/ الطوز(، مما استهداف تجّمع خبيث  .9

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في أدى لهالك وإصابة ثمانية عناصر منهم، 

ة/ الطوز(، ي قرية )الزنجيليتفخيخ وتفجير منزلين  يتّخذهما جيُش الّدّجال وكرين  لحرابة المسلمين وممارسة طقوسهم الشركية ف .32

/ جمادى األولى/ 7وذلك في مما أدى لتدميرهما بالكامل نكاالً لهم على حرابتهم وليكونوا عبرةً لغيرهم من الروافض المشركين، 

 .للهجرة 3414

 ماماستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال بأسلحة كاتمة من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الحي الصناعي/ الطوز(،  .33

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في لهالكه على الفور، أدى 

ة عدد منهم بجروٍح تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الصفوية في منطقة )الحي الصناعي/ الطوز(، مما أدى إلصاب .32

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 7وذلك في متفاوتة، 

تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة االتحادية الصفوية في الشارع العام الرئيسي لقضاء )الطوز(، أعقبها تفجير عبوة ناسفة  .31

/ جمادى األولى/ 7وذلك في أخرى على دوريات اإلمداد التي جاءت لمكان الحادث، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم، 

 .للهجرة 3414

م )العقيد علي إبراهيم( مدير شرطة ناحية )سركران( الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل استهداف المرتّد المجر .34

/ جمادى األولى/ 7مفرزة أمنية في الشارع العام الرابط بين )كركوك والموصل(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة، وذلك في 

 للهجرة. 3414

مد( مدير مركز شرطة حطّين الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل استهداف المرتّد المجرم )المقّدم إبراهيم أح .33

/ جمادى األولى/ 7مفرزة أمنية في الشارع العام الرابط بين )كركوك وقضاء الدبس(، مما أدى إلصابته بجروح، وذلك في 

 للهجرة. 3414

داٍت في جيش الّدجال في حي )واحد حزيران/ كركوك(، تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيا .36

أعقبها تفجير عبوة ناسفة على دوريات اإلمداد من الشرطة الصفوية التي جاءت لنجدة إخوانهم الروافض، مما أدى لهالك 

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 8وذلك في ( منهم، 14وإصابة )

ي في ناحية )الزاب/ الحويجة(، مما أدى إلصابة عنصرين  منهم بجروح، الهجوم باألسلحة الخفيفة على ثكنة للجيش الصفو .37

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 31وذلك في 

رابة، وهم كل من عبد القادر النّعيمي )رئيس مجلس قضاء الطوز( ورشيد  .38 ت  مفرزة  أمنية بتتبّع ثالثة من رؤوس الكفر والح  قام 

وشالل عبدول )قائم مقام قضاء الطوز(، واستهداف موكبهم بتفجير عبوة ناسفة خورشيد )عضو مجلس محافظة صالح الدين( 

موّجهة شمال مدينة )الطوز(، مما أدى لهالك رئيس مجلس القضاء وعضو مجلس المحافظة وإصابة قائم المقام بجروح، وذلك 

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 34في 

عاون مدير مليشيا "أسايش كركوك" الكردية العلمانية بتفجير عبوة ناسفة على استهداف المرتّد المجرم )العميد ساالر خالد( م .39

/ جمادى 34موكبه من قبل مفرزة أمنية في حي )ألماز/ كركوك(، مما أدى إلصابة ثالثة من عناصر حمايته بجروح، وذلك في 

 للهجرة. 3414األولى/ 

/ 36 يف وذلك بجروح، منهم عدد إلصابة أدى مما ،(الّرياض) ناحية في الصفوي للجيش راجلة دورية على ناسفة عبوة تفجير .22

 .للهجرة 3414/ األولى جمادى

ُد أحفاد  أم  المؤمنين  الصّديقة  بنت  الصّديق  انطلق   .23 كبار قادة وكراً خبيثاً ل مستهدفاً  بسيّارت ه المفّخخة( المهاجر إبراهيم) البطلُ أحَّ

 الىتع هللاُ  يّسر"حسينية" الرسول األعظم( الكائن في حي )واحد حزيران/ كركوك(، فجيش الّدجال وسدنة الروافض )معبد 
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لفارس  الشهادة  الوصول  لهدف ه وتفجير  سيّارته المفّخخة على المعبد أثناء اجتماعهم فيه لممارسة طقوسهم الشركية والتآمر على 

العشرات بجروحٍ معضمها بليغة وبينهم الخبيث المعّمم سيء الصيت ( منهم وإصابة 29اإلسالم، وقد أدَّت  قّوةُ االنفجار لهالك )

ُح هالُكه لخطورة إصابته، وتدمير المعبد بالكامل وتدمير  )محسن البطاط( وكيل الطاغوت السستاني في كركوك والذي يُرجَّ

 االستشهاديَّ  خاناأ هللاُ  تقبّلبأعدائ ه، و منزل ضابط استخبارات شرطة العدالة الصفوية المجاور للمعبد، فالحمدُ هلل على شّدة  نكايته

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 37 جنّات  النّعيم، وكان ذلك في في

استهداف المرتّد المجرم )المقّدم عّمار أسعد دّحام( معاون مدير ما يسّمى بمكتب "مكافحة اإلجرام" الصفوي بتفجير عبوة  .22

/ جمادى 38ي )الحّجاج/ كركوك(، مما أدى إلعطابها ويقّدر هللاُ نجاته، وذلك في الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ح

 للهجرة. 3414األولى/ 

تفجير عبوة ناسفة على دورية لشرطة الطوارئ الصفوية في منطقة )عرفة/ كركوك(، مما أدى إلصابة خمسة عناصر منهم  .21

 ة.للهجر 3414/ جمادى األولى/ 22بجروٍح بعضها بليغة، وذلك في 

استهداف وتصفية المرتّد )عماد خلف شكر الجرو( وهو ضابط مجرم برتبة مقّدم في الشرطة الصفوية باألسلحة الخفيفة من  .24

 للهجرة. 3414/ جمادى األولى/ 23قبل مفرزة أمنية في حي )السرور/ الطوز(، مما أدى لهالكه على الفور، وذلك في 

بتفجير عبوة ناسفة من قبل مفرزة أمنية في مرآب )تازة/ كركوك(، مما أدى استهداف تجّمع خبيث لعناصر في جيش الّدجال  .23

 .للهجرة 3414/ جمادى األولى/ 22وذلك في إلصابة ثمانية عناصر منهم بجروح بعضها بليغة، 

 استهداف المرتّد )عبّاس أنور( وهو عنصر مجرم في الشرطة االتحادية الصفوية بتفجير عبوة الصقة على عجلته من قبل .26

 3414/ جمادى األولى/ 22مفرزة أمنية في حي )واحد حزيران/ كركوك(، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروحٍ بليغة، وذلك في 

 للهجرة.

 
 للهجرة 4141جمادى اآلخرة 

ى ، مما أدقرب منطقة )المنزلة( (الحويجة -على طريق )كركوكللجيش الصفوي  دوريتين  على موّجهة تفجير عبوة ناسفة  .3

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 3، وذلك في عجلتين  وإصابة من فيهما بجروٍح بليغة إلعطاب

اكولة/ قرية )العمن قبل مفرزة أمنية في آمر سرية في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" استهداف  .2

 للهجرة.  3414/ جمادى اآلخرة/ 32 وذلك في مما أدى إلعطابها وإصابته واثنين من عناصر حمايته بجروح، (،الحويجة

الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على مقر سرية الجيش الصفوي في ناحية )الزاب/ الحويجة(، مما أدى إلصابة عنصرين   .1

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 31منهم بجروح، وذلك في 

بر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية برشقة من قنا شمال مدينة )كركوك( قصف مطار )كيوان( للجيش الصفوي .4

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 34وذلك في  ،والتسديد

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية  شمال مدينة )كركوك( قصف مطار )كيوان( للجيش الصفوي .3

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 33وذلك في  ،والتسديد

سفة على أعقبها تفجير عبوة نا(، كركوك -على طريق )الد بسلجيش الصفوي ل دوريةالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على  .6

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 33، وذلك في لهالك وإصابة عدد منهم وغنم سالحهممما أدى دوريات اإلمداد، 

في قرية )شريعة/ الزاب(، مما أدى إلعطابها وإصابة من فيها، وذلك  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي .7

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 38في 

 (،/ الحويجةقرية )الخانمن قبل مفرزة أمنية في آمر فوج في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" استهداف  .8

 للهجرة. 3414/ جمادى اآلخرة/ 21وذلك في  حمايته بجروح، مما أدى لتدميرها بالكامل وإصابته وعدد من عناصر

 

 للهجرة 4141رجب 

خمسة  لتدميرها وهالك(، مما أدى الحويجة -على طريق )كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .3

 للهجرة. 3414/ رجب/ 7، وذلك في عناصر منهم بينهم ضابط مجرم في استخبارات الجيش الصفوي

/ 33وإصابة من فيها، وذلك في  لهالك(، مما أدى ناحية )الّرياضجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في تف .2

 للهجرة. 3414/ رجب
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/ 33وإصابة من فيها، وذلك في  لهالك(، مما أدى تكريت -على طريق )كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .1

 للهجرة. 3414/ رجب

الحويجة(، )قضاء لجيش الصفوي في ل نقطتي حراسة لصحوة الرّدة والنّفاق ودوريةالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على  .4

 للهجرة. 3414/ رجب/ 33، وذلك في لهالك وإصابة عدد منهممما أدى 

 للهجرة. 3414/ رجب/ 33 وذلك فيمما أدى لتدميرها،  (،ناحية )الّرياضفي تفخيخ وتفجير نقطة مرابطة للجيش الصفوي  .3

مما أدى لتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم  (،ناحية )الّرياضفي تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دوريات للجيش الصفوي  .6

 للهجرة. 3414/ رجب/ 33وذلك في وهالك وإصابة عدد منهم، 

يكونا نكاالً لهما على حرابتهما ول (،ّرياضناحية )الفي تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في صحوات الرّدة والنّفاق  .7

 للهجرة. 3414/ رجب/ 33وذلك في عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

تسديد، تكريت(، نسأل هللا النّكاية وال -طريق )كركوكعلى موكب لمجلس محافظة صالح الدين الصفوي تفجير عبوة ناسفة على  .8

 للهجرة. 3414/ رجب/ 33وذلك في 

، وذلك نهمعدد ممما أدى لهالك وإصابة  ،ت ناسفة على ثكنة للجيش الصفوي في قرية )البير أحمد/ الطوز(تفجير سلسلة عبوا .9

 للهجرة. 3414/ رجب/ 33في 

قضاء ي فاستهداف وتصفية ضابط مجرم في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة "ضغط" على عجلته من قبل مفرزة أمنية  .32

 3414/ رجب/ 33وذلك في مما أدى لهالكه وهالك أحد عناصر حمايته وإصابة ضابط مرافق له بجروح، )الحويجة(، 

 للهجرة.

 وإصابة من فيها، وذلك لهالك(، مما أدى الحويجة -على طريق )كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .33

 للهجرة. 3414/ رجب/ 33في 

ن  عنصري إلعطابها وإصابة(، مما أدى قرب قرية )القدس/ الحويجةمر" للجيش الصفوي تفجير عبوة ناسفة على عجلة "ه .32

 للهجرة.  3414/ رجب/ 33، وذلك في منهم بجروح

استهداف وتصفية المرتّد )ياسين صالح كنامش( وهو قيادي مجرم في صحوات العار من قبل مفرزة أمنية في قرية )الّزراعة/  .31

 للهجرة. 3414/ رجب/ 36ذلك في والّرياض(، مما أدى لهالكه، 

ك وإصابة (، مما أدى لهالناحية )ينكجة/ الطوز" الكردية العلمانية في األسايشعلى دورية لمليشيا " تين  ناسف تينتفجير عبو .34

 للهجرة. 3414/ رجب/ 37، وذلك في عدد منهم

/ رجب/ 37، وذلك في وإصابة من فيها لهالكى ، مما أدفي ناحية )الّرشاد( ةالصفوي لقّوات دجلة دوريةتفجير عبوة ناسفة على  .33

 للهجرة. 3414

/ رجب/ 38وإصابة من فيها، وذلك في  لهالك(، مما أدى في ناحية )الّرياضتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .36

 للهجرة. 3414

ثكنة عسكرية للجيش الصفوي مقابل قرية بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  أسد  من آساد الدولة اإلسالمية )األخ أبو صالح(انطلق   .37

عناصر منهم  تسعة، مما أدى لهالك هاوتفجير  سيّارته المفّخخة وسط الثكنةاقتحام   للبطل(، فيّسر هللاُ )ألبو حبش/ سليمان بيك

ُد هلل على الحمف، مدرعتين  وهمرين  وانفجار مشجب للسالح والعتاد الثكنة وإحراقوتدمير  ستّة آخرين بجروٍح متفاوتةوإصابة 

  للهجرة. 3414/ رجب/ 22ذلك في كان و ،في عداد الشهداء أبا صالحٍ تقبّل هللاُ تسديده و

وذلك في  ،وإصابة من فيها لهالك، مما أدى مقابل قرية )الغماز/ سليمان بيك(تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .38

 للهجرة. 3414/ رجب/ 22

 ،(مقابل ناحية )سليمان بيك/ الطوز (بغداد -طريق )كركوك دوريات للجيش الصفوي على تفجير سلسلة عبوات ناسفة على .39

 للهجرة. 3414/ رجب/ 22وذلك في مما أدى لتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم وهالك وإصابة عدد منهم، 

 النكاية اشرة نسأل هللاهاون وكانت اإلصابة مببقذيفة  مقابل قرية )الغماز/ سليمان بيك( للجيش الصفوي نقطة حراسةقصف  .22

 للهجرة. 3414/ رجب/ 22وذلك في  ،والتسديد

(، ليمان بيكناحية )سفي  المرتّد المجرم )رشيد كريم( مدير المجلس البلدي الصفوي لناحية سليمان بيكتفخيخ وتفجير منزل  .23

 للهجرة. 3414/ رجب/ 21وذلك في ، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدين

)سليمان  ناحيةالصفوية في االتحادية مجرم في الشرطة  المرتّد المجرم )صالح حبيب أحمد( وهو ضابطتفخيخ وتفجير منزل  .22

 للهجرة. 3414/ رجب/ 21وذلك في ، (، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتدينبيك

يها من ف إلعطابها وإصابة(، مما أدى رية )النكوعية/ الحويجةقرب قتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .21

 للهجرة.  3414/ رجب/ 21، وذلك في بجروح
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 وذلك فياستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية في شارع )عبود/ الطوز(، مما أدى لهالكه،  .24

 للهجرة. 3414/ رجب/ 24

يا "البيشمركة" الكردية العلمانية في ناحية )الّرشاد(، مما أدى لهالك وإصابة من فيها، تفجير عبوة ناسفة على دورية لمليش .23

 للهجرة. 3414/ رجب/ 23وذلك في 

(، يكناحية )سليمان بالصفوية في المرتّد المجرم )عبد الوهاب عالوي( مدير مركز شرطة سليمان بيك تفخيخ وتفجير منزل  .26

 للهجرة. 3414/ رجب/ 23وذلك في ، لغيره من المرتديننكاالً له على حرابته وليكون عبرةً 

لو وكراً خبيثاً لمليشيات "البشمركة" الكردية العلمانية الكائن في )سايانطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  .27

منهم يد العد، مما أدى لهالك وإصابة هوتفجير  سيّارته المفّخخة وسط المقراقتحام   لألسد(، فيّسر هللاُ الحي الصناعي/ كركوك

في  لبطلاتقبّل هللاُ أخانا فالحمُد هلل على توفيقه و، الموجودة في المقر بناية المقر بالكامل وإحراق اآلليات والعجالتوتدمير 

 للهجرة. 3414/ رجب/ 26ذلك في كان و ،عداد الشهداء

من قبل مفرزة أمنية في شارع )عبود/ الطوز(، مما " الكردية العلمانية األسايشمليشيا "استهداف وتصفية عنصر مجرم في  .28

 للهجرة. 3414/ رجب/ 27وذلك في أدى لهالكه، 

 
 للهجرة 4141شعبان 

لى ع مقر الفوج الّرابع للجيش الصفوي التابع لعمليات دجلة الصفويةانطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  .3

( 33، مما أدى لهالك وإصابة )ه(، فيّسر هللاُ لالستشهادي اقتحام  المقر وتفجير  سيّارته المفّخخة وسطالحويجة -كركوكطريق )

فالحمُد هلل على تسديده ، البنايةوتدمير أجزاء من الموجودة في المقر  وإعطاب جميع اآلليات والعجالتعنصراً منهم وتدمير 

  للهجرة. 3414/ شعبان/ 3ذلك في كان و ،داد الشهداءتقبّل هللاُ أخانا المظفّر في عو

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش الّدجال في حي )آقصو/ الطوز(، مما أدى  .2

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 3وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 29لهالك وإصابة )

(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من قضاء )الطوزمجرم في الشرطة الصفوية في  ضابطتفخيخ وتفجير منزل  .1

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 3وذلك في ، المرتدين

 هالكلتدميرها و، مما أدى قرب قرية )بريمة( (الحويجة -على طريق )كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .4

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 3، وذلك في كان فيهامن 

 ،ة )الشاهرية(مقابل قري (الطريق الّرابط بين )كركوك والّرياض تفجير سلسلة عبوات ناسفة على دوريات للجيش الصفوي على .3

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 3وذلك في مما أدى لتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم وهالك وإصابة عدد منهم، 

حة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في ناحية )الّرياض(، أعقبها تفجير أربع عبوات ناسفة الهجوم باألسل .6

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 3، وذلك في العديد منهموإصابة  لهالكمما أدى على دوريات اإلمداد، 

حية )الّرياض( ونفّذت حكم هللا فيه وغنمت استهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية أسرته في نا .7

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 2وذلك في عجلته، 

برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية  شمال مدينة )كركوك( قصف مطار )كيوان( للجيش الصفوي .8

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 2وذلك في  ،والتسديد

 وإصابة من فيها، وذلك لهالك(، مما أدى الصفرة/ الّرياضهمر" للجيش الصفوي في قرية )تفجير عبوة ناسفة على عجلة " .9

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 3في 

 كلهال، مما أدى قرب قرية )بريمة( (الحويجة -على طريق )كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .32

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 7، وذلك في وإصابة من فيها

ربعة مما أدى لهالك عناصرها األ دقيقةوكانت اإلصابة  بصاروخ موّجه في قضاء )الد بس( للجيش الصفوي نقطة تفتيشقصف  .33

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 7وذلك في  وبينهم ضابط النّقطة،

يته من قبل مفرزة ربتفجير عبوتين  ناسفتين  على دومليشيا "البيشمركة" الكردية العلمانية استهداف وتصفية ضابط مجرم في  .32

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 7وذلك في أمنية في قضاء )الد بس(، مما أدى لهالكه وإصابة عناصر حمايته بجروح، 

"مامة" الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في قضاء )الد بس(، ويقّدر  استهداف مدير مركز شرطة .31

 للهجرة. 3414/ / شعبان7وذلك في هللا نجاته، 
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دى ، مما أمقابل قرية )سرحة/ سليمان بيك( (بغداد -طريق )كركوك علىتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .34

  للهجرة. 3414/ شعبان/ 8، وذلك في وإصابة من فيها بجروح إلعطابها

يها من ف إلعطابها وإصابةا أدى (، ممقرب قرية )المصنعة/ الحويجةتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .33

 للهجرة.  3414/ شعبان/ 8، وذلك في بجروح

، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّد المجرم )الشيخ وسام( أحد شيوخ صحوات العار مضيفتفخيخ وتفجير  .36

ذلك ودوية، مما أدى إلصابة عدد منهم بجروح، ، أعقبها الهجوم على نقطة لحراسة المرتد باألسلحة الخفيفة والقنابل اليالمرتدين

  للهجرة. 3414/ شعبان/ 9في 

بها إلعطا، مما أدى قرب قرية )حياش( (في تقاطع ناحية )العبّاسيتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .37

 للهجرة.  3414/ شعبان/ 9، وذلك في من فيها بجروح وإصابة

 النّفاق من قبل مفرزةصحوات عنصر في  واآلخرعنصر في الشرطة الصفوية مرتدَّين  مجرمين  أحدهما استهداف وتصفية  .38

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 32، وذلك في ما( ونفّذت حكم هللا فيه/ الزابفي منطقة )سديرة ماأمنية أسرته

 افقهارنقاط تفتيش الصطياد المرتدين،  ونصبتكريت(  -طريق )كركوكنزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية والسيطرة على  .39

( عنصراً منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 34دوريات الجيش الصفوي، مما أدى لهالك )الهجوم بمختلف أنواع األسلحة على 

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 33وذلك في 

 اد( ونفّذت حكم هللا فيه وغنمتاستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية أسرته في ناحية )الّرش .22

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 33وذلك في عجلته، 

/ 31وذلك في  ،نسأل هللا النّكاية والتّسديد(، ينكجة/ الطوزللجيش الصفوي في قرية ) تين  على عجل تين  ناسف تين  تفجير عبو .23

 للهجرة. 3414شعبان/ 

شوارع النّاحية من المغرب والسيطرة على بكامل عّدتهم وعتادهم  (ناحية )الّرشادنزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية في  .22

الجيش  مقّرات ونقاط تفتيشالهجوم بمختلف أنواع األسلحة على  رافقهاونصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدين،  حتى الفجر

رغم مناداة المجاهدين لهم  الصفوي "سيطرة العوادية وسيطرة الّرشاد وسيطرة الدكمات"، ولم يجرؤ أي  جرٍذ منهم على الرد

وقد استبشر أهُل الناحية بإخوانهم وأبنائهم المجاهدين وعلت  وجوه هم الفرحة بمكبّرات الصوت أن  اخرجوا من جحوركم، 

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 34وذلك في ، بعودتهم للمناطق التي انحازوا منها ولهجت  ألسنتُهم بالّدعاء لهم

مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش الّدجال في حي )آقصو/ الطوز(، مما  تفجير سيّارتين  مفّخختين   .21

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 34وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 12أدى لهالك وإصابة )

 هالكل، مما أدى قرب قرية )النجاتية( (الحويجة -على طريق )كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .24

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 34، وذلك في وإصابة من فيها

، مما أدى قرب قرية )المحمودية( (الحويجة -على طريق )كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .23

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 33، وذلك في وإصابة من فيها بجروح إلعطابها

ي منطقة من قبل مفرزة أمنية ف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة كبيرة على دوريتهاستهداف  .26

 3414/ رمضان/ 33وذلك في )الحي الصناعي/ كركوك(، مما أدى لهالكه وإصابة سبعة من عناصر حمايته بجروح متفاوتة، 

  للهجرة.

ّدد  سبحانه رمي  المجاهدين فيها، تمَّ استدراج أئّمة الكفر وكبار قادة المشروع الصفوي في كميٍن يّسر  هللاُ تعالى أسباب ه، وغزوةٍ س .27

كركوك(  -بتفجير دراجة نارية مفّخخة مركونة على تجّمعاتٍ لمليشيات وعصابات الغدر الصفوية التي قامت بقطع طريق )بغداد

طعانهم ودوريات الجيش والشرطة الصفوية ومسؤولي في قضاء )الطوز(، مما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، وعند تجّمع ق

قة، فلّما  المنطقة في مكان الحادث؛ انغمس  فيهم أسد  من آساد الدولة اإلسالمية بحزامه النّاسف مخترقاً منظومتهم األمنية المخرَّ

( من عتاتهم، ومن بين الهلكى 62) توّسط جمعهم كبّر  وفّجر حزامه النّاسف عليهم، فأهلك  هللا بيديه الطاهرتين  وأصاب  أكثر من

المجرم الّرافضي )علي هاشم مختار أوغلو( نائب رئيس الجبهة التركمانية والمجرم )أحمد عبد الواحد قوجا( نائب محافظ 

صالح الدين ونجليه، كما أن من بين المصابين المجرم الّرافضي )نيازي معمار أوغلو( أمين عام مجلس محافظة صالح الدين، 

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 36ذلك في كان والحمُد على تصويبه وتوفيقه وتقبّل هللاُ االستشهاديَّ في عليين،  فلله

 كلهال، مما أدى قرب قرية )بريمة( (الحويجة -على طريق )كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .28

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 36، وذلك في وإصابة من فيها

ما أدى ، مقرب قرية )ساردك/ الدبس( (الموصل -على طريق )كركوكللجيش الصفوي  دورية راجلةعبوة ناسفة على تفجير  .29

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 36، وذلك في وإصابة سبعة عناصر منهم لهالك
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، مما أدى ش(اقرب قرية )حي (في تقاطع ناحية )العبّاسيعلى عجلة "همر" للجيش الصفوي  تين  ناسف تين  عبومزدوج بتفجير  .12

 للهجرة.  3414/ شعبان/ 36، وذلك في أربعة عناصر منهم بجروح إلعطابها وإصابة

نهم لهالك عنصر م(، مما أدى قرية )البشيرية/ الّرشادفي نقطة حراسة لصحوة الرّدة والنّفاق الهجوم باألسلحة الخفيفة على  .13

  للهجرة. 3414/ شعبان/ 38، وذلك في وإصابة اثنين آخرين بجروح

استهداف مصدرين  مجرمين للجيش الصفوي بالهجوم عليهما من قبل مفرزة أمنية في منطقة )الملح/ الدبس(، مما أدى إلصابتهما  .12

  للهجرة. 3414/ شعبان/ 39وذلك في بجروح، 

(، نسأل هللا ّرياضموكب للحكومة الصفوية على الطريق الّرابط بين )كركوك والحويجة( في ناحية )التفجير عبوة ناسفة على  .11

   للهجرة.  3414/ شعبان/ 39وذلك في النّكاية والتسديد، 

، وذلك هاوإصابة من في لهالك(، مما أدى في قرية )الحفرية/ سليمان بيكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .14

  للهجرة. 3414/ شعبان/ 22في 

قرب "سيطرة سليمان بيك" في ناحية )سليمان  (بغداد -يق )كركوكطر علىتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .13

  للهجرة. 3414/ شعبان/ 22، وذلك في من كان فيها لهالكمما أدى  ،بيك/ الطوز(

كم هللا ( ونفّذت حقضاء )الحويجةمن قبل مفرزة أمنية أسرته في  للجيش الصفويمجرم  مصدر استخبارياستهداف وتصفية  .16

 للهجرة.  3414/ شعبان/ 21فيه، وذلك في 

تجّمعاً لدورريات مليشيا "سوات" الصفوية المرتبطة بالطاغوت المالكي بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  أحد أبطال أهل السنّةانطلق   .17

، همط جمعوسوتفجير  سيّارته المفّخخة  (لألسد االنغماس فيهم وسط قضاء )الطوز، فيّسر هللاُ والتي أذاقت أهل السنّة الويالت

فالحمُد هلل على تسديده ، ( آخرين بجروٍح متفاوتة وتدمير عجلة "همر" لهم39)وإصابة ثمانية عناصر منهم مما أدى لهالك 

ويُذكُر أن وسائل اإلعالم المرتبطة بالحكومة الصفوية افترت كعادتها وقالت  أن  جنّات النّعيم،في  المظفرتقبّل هللاُ أخانا و

 للهجرة. 3414/ شعبان/ 23ذلك في كان وباً لكرة القدم! أخزاهم هللا وفضحهم، االستشهادي استهدف  ملع

مجّمع )النهروان/ من قبل مفرزة أمنية في  المرتّد المجرم )مزاحم جاسم محمود( القيادي في صحوات العاراستهداف وتصفية  .18

   للهجرة.  3414/ شعبان/ 23وذلك في  مما أدى لهالكه، (،الّرياض

ناسفة  واتسلسلة عب( بتفجير ناحية )سليمان بيكمن الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات في  التصّدي لقوة .19

بآمر القّوة المداهمة وهو ضابط مجرم برتبة عقيد، كما أدت لتدمير عجلتين  لهم وهالك العديد من عناصرهم، عليهم أطاحت  

   للهجرة.  3414/ شعبان /29وذلك في  فلله الحمُد على دفعه شر  الصائلين،

 
 للهجرة 4141رمضان 

 لسلة عبواتس( بتفجير قرية )الحفرية/ سليمان بيكالتصّدي لقوة من الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات في  .3

   للهجرة.  3414/ رمضان/ 3وذلك في  ، مما أدى إلعطاب عجلتين  لهم وإصابة سبعة عناصر منهم بجروح،ناسفة عليهم

 هللاُ  سرية الجيش الصفوي في قرية )المفتول/ سليمان بيك(، ويقّدرانطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  .2

الخفيفة  رافق ذلك الهجوم على السرية باألسلحة، عند نقطة تفتيش قبيل الوصول للسريةتفجير  سيّارته المفّخخة  تعالى لألسد

قبّل هللاُ تفالحمُد هلل على تقديره و، عدد من عناصر الجيش الصفويمما أدى لهالك وإصابة ارز االقتحام، والمتوسطة من قبل مف

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 2ذلك في كان و ،في عداد الشهداء البطلأخانا 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على تجّمع لعناصر في الشرطة الصفوية وعناصر في جيش الّدجال وسط قضاء )الطوز(، مما  .1

( منهم وتدمير عدد من أوكارهم وعجالتهم، وعلى إثرها رحلت  عشرات العائالت الّرافضية من 16أدى لهالك وإصابة )

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 2وذلك في القضاء، 

، (سرية الجيش الصفوي في ناحية )العبّاسي/ الحويجةبسيّارته المفّخخة مستهدفاً  الدولة اإلسالميةفارس  من فرسان انطلق   .4

سبعة آخرين  ( عنصراً منهم وإصابة 22، مما أدى لهالك )هاوتفجير  سيّارته المفّخخة وسط مقر السريةاقتحام   للبطلفيّسر هللاُ 

 ستشهادياالتقبّل هللاُ أخانا فالحمُد هلل على تسديده و، "الهمر" السرية وإعطاب عدد من العجالتبناية وتدمير بجروح متفاوتة 

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 2ذلك في كان و جنّات النّعيم،في 

لّرافضية اتفجير سيّارتين  مفّخختين  مركونتين  على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش الّدجال في قرية )الّزهراء(  .3

 للهجرة. 3414/ رمضان 2وذلك في في قضاء )الّدبس(، مما أدى لهالك وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 
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 ونصب نقاط تفتيشتكريت( في ناحية )الّرشاد(  -طريق )كركوكنزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية والسيطرة على  .6

دوريات الجيش الصفوي وسيطرة بّوابة فوج الّرشاد، مما على الخفيفة والمتوّسطة حة األسلبالهجوم  رافقهاالصطياد المرتدين، 

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 2وذلك في أدى لهالك وإصابة عدد منهم، 

اقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في ناحية )العبّاسي/ الحويجة( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لهالك عناصرها  .7

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 2وذلك في  لثالثة وغنم كمية جيدة من األسلحة والعتاد،ا

هم عنصرين  من إلعطابها وإصابة، مما أدى عند مدخل قضاء )الحويجة(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .8

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 2، وذلك في بجروح

 2ي ، وذلك فلتدميرها بالكامل وهالك من فيها(، مما أدى في قضاء )الّدبس ةالصفوي للشرطةتفجير عبوة ناسفة على عجلة  .9

 للهجرة. 3414/ رمضان

يها من ف إلعطابها وإصابة، مما أدى قرب قرية )المحمودية/ الحويجة(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .32

 للهجرة.  3414/ رمضان 2، وذلك في بجروح

لتدميرها وهالك من ، مما أدى قرب قرية )مراطة الكبرى/ الحويجة(سفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي تفجير عبوة نا .33

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 2، وذلك في فيها

، ونصب (بغداد( مقابل قرية )ألبو حبش/ سليمان بيك -طريق )كركوكنزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية والسيطرة على  .32

 ،ابة من فيهاوإص لهالكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي، مما أدى رافقها د المرتدين، نقاط تفتيش الصطيا

   للهجرة.  3414/ رمضان/ 1وذلك في 

اقتحام نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق في قضاء )الحويجة( باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة، مما أدى لتدميرها بعد فرار عناصر  .31

  للهجرة. 3414/ رمضان/ 1وذلك في  ة المجاهدين،من مواجه

/ 1، وذلك في لهالك وإصابة من فيها، مما أدى في قضاء )الحويجة(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .34

 للهجرة. 3414/ رمضان

/ 1ذلك في ونسأل هللا النّكاية والتسديد، (، قرية )آج تبّة/ سليمان بيكلجيش الصفوي في ثكنة لالهجوم باألسلحة المتوّسطة على  .33

   للهجرة.  3414/ رمضان

وذلك سديد، نسأل هللا النّكاية والت(، ناحية )سليمان بيكلجيش الصفوي في ثكنة لعلى وقذائف الهاون الهجوم باألسلحة المتوّسطة  .36

   للهجرة.  3414/ رمضان/ 1في 

بين قريتي )سرحة والمفتول/ سليمان بيك(، نسأل هللا النّكاية والتسديد، عجلة "همر" للجيش الصفوي تفجير عبوة ناسفة على  .37

   للهجرة.  3414/ رمضان/ 1وذلك في 

سليمان ناحية )من قبل مفرزة أمنية في ضابط مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالهجوم على وكره باألسلحة الخفيفة استهداف  .38

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 3 وذلك في مما أدى إلصابته ونجله بجروح، (،بيك

/ 3في  ، وذلكوإصابة من فيها لهالك(، مما أدى في ناحية )سليمان بيكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .39

 للهجرة.  3414/ رمضان

في  لّرياض"انقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة بّوابة ناحية انطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  .22

( عنصراً 33)، مما أدى لهالك جموع المرتّدين وتفجير  سيّارته المفّخخة وسط النّقطةاقتحام   لألسد  (، فيّسر هللاُ قضاء )الحويجة

/ 6ذلك في  كانو في عداد الشهداء، البطل تقبّل هللاُ أخانافالحمُد هلل على توفيقه و، النّقطةوتدمير  عدد آخر بجروحوإصابة منهم 

  للهجرة. 3414/ رمضان

زة أمنية في من قبل مفروهو ضابط برتبة رائد بتفجير عبوة ناسفة على منزله  قيادي مجرم في فيلق "بدر" اإليرانياستهداف  .23

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 6وذلك في  مما أدى إلصابته ونجله بجروح، (،حي )الجمهورية/ الطوز

/ حي )الجمهوريةفي وحرابة المسلمين ّجال وكراً لممارسة طقوسهم الشركية تفخيخ وتفجير منزل يتّخذه عناصر جيش الدّ  .22

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 6وذلك في ، من الروافض المشركين معبرةً لغيره واوليكون معلى حرابته م(، نكاالً لهالطوز

ت د( ونفّذت حكم هللا فيه وغنماستهداف وتصفية عنصر مجرم في جيش الّدّجال من قبل مفرزة أمنية أسرته في ناحية )الّرشا .21

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 6وذلك في عجلته، 

(، اض/ الحويجةناحية )الّريفي نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة الجسر المعلّق" على والمتوّسطة الهجوم باألسلحة الخفيفة  .24

  للهجرة. 3414/ رمضان/ 6، وذلك في لهالك ثالثة عناصر منهم وإصابة آخر بجروحمما أدى 

، هامن كان في لتدميرها بالكامل وهالك(، مما أدى في ناحية )الّرياضتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .23

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 7وذلك في 
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 3414 /رمضان/ 8وذلك في في ناحية )الّرشاد(، نسأل هللا النّكاية والتسديد، للجيش الصفوي  دوريةتفجير عبوة ناسفة على  .26

 للهجرة.

مما أدى لتدمير أجزاء منه وإصابة العديد (، الحي )العسكري/ الّدبسعناصر جيش الّدّجال في وكر لتفجير عبوة ناسفة على  .27

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 9وذلك في  منهم بجروٍح،

وذلك  ،وإصابة من فيها لهالك(، مما أدى في قرية )الشاهرية/ الّرياضتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .28

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 32في 

، مما أدى قرب قرية )المحمودية( (الحويجة -على طريق )كركوكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .29

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 32، وذلك في لتدميرها وهالك كل من كان فيها

تلف أنواع عليهم بمخالهجوم ب( قرية )العوادية/ الّرشادفي  نقطة تفتيش دائميةلنصب التصّدي لقوة من الجيش الصفوي جاءت   .12

لك في وذوقد دام االشتباك قرابة الست ساعات تمّخض  عن انسحاب القوة وسحبها لمعّداتها وفشلها في إقامة النّقطة،  األسلحة،

   للهجرة.  3414/ رمضان/ 33

في الشرطة الصفوية والمرتد )أحمد مخلف( وهو عنصر مجرم في الجيش  المرتّد )صعب سلوم( وهو عنصر مجرماستهداف  .13

ذلك و مما أدى إلصابتهما بجروٍح بيلغة، (،ناحية )الّرياضمن قبل مفرزة أمنية في الصفوي بالهجوم عليهما باألسلحة الخفيفة 

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 32في 

دورية لقيادة عمليات دجلة الصفوية في منطقة )الحي الصناعي/ هدفاً انطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مست .12

ضابط  العديد منهم وبينهم، مما أدى لهالك وإصابة هموتفجير  سيّارته المفّخخة وسط االنغماس بينهم للبطل(، فيّسر هللاُ كركوك

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 33لك في ذكان و جنّات النّعيم،في  أخاناتقبّل هللاُ فالحمُد هلل على توفيقه و، الدورية

تفجير دراجة نارية مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش الّدجال في منطقة )الّزراعة/ الطوز(،  .11

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 33وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 12مما أدى لهالك وإصابة )

للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلتهما "الهمر" في تقاطع  32قّدم وضابط أمن الفرقة استهداف آمر فوج برتبة م .14

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 33وذلك في )ألبو جبر/ الحويجة( قرب قرية )القدس(، ويُرّجُح هالُكهما، 

ابة لهالك وإص، مما أدى قرب ناحية )الّرشاد( (تكريت -على طريق )كركوكللجيش الصفوي  دوريةتفجير عبوة ناسفة على  .13

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 36، وذلك في عدد منهم

ُد أحفاد  الصحابة  انطلق   .16 وكراً خبيثاً ل طالما ُعذ ب  فيه أسرى المسلمين  وأُهينت  كرامتهم )مركز بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  أحَّ

مما أدى  ،على المركزوتفجير  سيّارته المفّخخة  الوصول  لهدفه للبطل  هللاُ (، فيّسر شرطة ناحية الّرياض في قضاء الحويجة

بناية المركز بالكامل وتدمير سبعة عجالت وآليات لهم، ومن بين المصابين مدير وتدمير  ( عنصراً منهم23)لهالك وإصابة 

كان و م،جنّات النّعيفي  االستشهاديقبّل هللاُ أخانا تفالحمُد هلل على تسديده رمي المجاهدين و، المركز )المجرم الّرائد منذر محمد(

  للهجرة. 3414/ رمضان/ 38ذلك في 

 لهالك عنصرين  منهم وإصابة، مما أدى قرب قرية )القدس/ الحويجة(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .17

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 38، وذلك في اثنين آخرين بجروح

 -ريق )كركوكعلى ط نقطة تفتيش للجيش الصفوي "سيطرة الخربة"فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  انطلق  فارس  من .18

ّسطة، أعقبها الهجوم عليهم باألسلحة الخفيفة والمتو، هاوتفجير  سيّارته المفّخخة وسط النّقطةاقتحام   للبطل(، فيّسر هللاُ الحويجة

 ات النّعيم،جنّ في  االستشهاديتقبّل هللاُ أخانا فالحمُد هلل على نصره لعباده و، النّقطةوتدمير منهم  العديدمما أدى لهالك وإصابة 

  للهجرة. 3414/ رمضان/ 39ذلك في كان و

تجّمعاً لدوريات مليشيا "البشمركة" الكردية العلمانية في منطقة انطلق  فارس  من فرسان الشهادة بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  .19

ر منهم ثمانية عناص، مما أدى لهالك بينهموتفجير  سيّارته المفّخخة  االنغماس وسط  تجّمعهم لألسدفيّسر هللاُ )الّزراعة/ الطوز(، 

كان و ،لشهداءفي عداد ا البطلتقبّل هللاُ أخانا فيقه وفالحمُد هلل على تو، عجلتين  لهموتدمير  ( آخرين  بجروحٍ متفاوتة32)وإصابة 

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 39ذلك في 

، روحمن فيها بج إلعطابها وإصابة(، مما أدى في ناحية )سليمان بيكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .42

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 22وذلك في 

هالك ل(، مما أدى قرية )الماحوز/ الحويجةفي نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق على ة والمتوّسطالهجوم باألسلحة الخفيفة  .43

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 21، وذلك في ثالثة عناصر منهم وإصابة آخر بجروح

المرتّد )رياض السهيل( وهو مصدر استخباري مجرم لمليشيا "سوات" وللجيش الصفوي في قرية )الخان/ تفخيخ وتفجير منزل  .42

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 21وذلك في المرتّدين، (، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من الحويجة
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ناحية نية في من قبل مفرزة أم لمليشيا "األسايش" الكردية العلمانية باألسلحة الخفيفةمجرم  مصدر استخبارياستهداف وتصفية  .41

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 23وذلك في  مما أدى لهالكه، (،)ينكجة/ الطوز

بة وعناصر ما يسّمى بالكتي(، وعند مجيء دوريّات الجيش الصفوي ناحية )سليمان بيكاستدراج المرتّدين لمنزل مفّخخ في  .44

وهالك  الجيش الصفوي من أربعة عناصروتجّمعهم داخل المنزل تمَّ تفجيره عليهم، مما أدى لهالك  الهندسية لتفكيك المتفّجرات

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 27وذلك في  ،بجروح متفاوتةمنهم وإصابة آخرين  متفّجرات  وتفكيك خبير

استهداف المرتّد المجرم )حسين علي صالح المعروف بأبو صّدام( رئيس مجلس قضاء الحويجة ومن المشاركين في مجزرة  .43

دى مقابل موقع ساحة االعتصام، مما أ ساحة اعتصام الحويجة؛ بتفجير عبوتين  ناسفتين  على موكبه عند مدخل قضاء الحويجة

  للهجرة.  3414/ رمضان/ 27وذلك في  إلصابته وعدد من عناصر حمايته بجروح،

مما ، (كركوك( في مدينة )كركوك -على طريق )بغدادجيش الّدّجال  محلَّين  تجاريين  لعنصر خبيث من عناصرتفخيخ وتفجير  .46

/ رمضان/ 28وذلك في ، ى حرابته وليكون عبرةً لغيره من الروافض المشركيننكاالً له علأدى لتدمير أجزاء كبيرة منهما 

 للهجرة.  3414

ابته (، نكاالً له على حرالحي )العسكري/ الطوزتفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في جيش الّدّجال يتّخذه بيتاً للدعارة في  .47

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 28وذلك في ، وليكون عبرةً لغيره من الروافض المشركين

ي/ الحي )العسكرفي وحرابة المسلمين تفخيخ وتفجير منزل يتّخذه عناصر جيش الّدّجال وكراً لممارسة طقوسهم الشركية  .48

 للهجرة.  3414/ رمضان/ 28وذلك في ، من الروافض المشركين معبرةً لغيره واوليكون معلى حرابته م(، نكاالً لهالطوز

كبيرة تمَّ زرعها في نقطة لصحوة الرّدة والنّفاق في منطقة )الحي الصناعي/ الحويجة(، مما أدى لتدمير  عبوة ناسفةتفجير  .49

 للهجرة. 3414/ رمضان/ 28وذلك في النّقطة وإصابة عناصرها الثالثة بجروح، 

 
 للهجرة 4141شوال 

يره ، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغفي ناحية )الزاب/ الحويجة( منزل عنصر مجرم في الجيش الصفويتفخيخ وتفجير  .3

 للهجرة. 3414/ شوال/ 3وذلك في المرتّدين، من 

استهداف آمر سرية في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته "الهمر" من قبل مفرزة أمنية في قرية )العاكولة/  .2

 للهجرة. 3414/ شوال/ 2ك في وذلالحويجة(، مما أدى لتدميرها وإصابته وأحد عناصر حمايته بجروح، 

دُ أبطال  أهل  السنّة  الغيورين  انطلق   .1 رأساً خبيثاً من رؤوس الكفر والحرابة المجرم الّرافضي )نيازي بسيّارته المفّخخة مستهدفاً  أحَّ

افضي وسط لألسد  الوصول  لمقر المجرم الكائن في حي ر، فيّسر هللاُ معمار أوغلو( أمين عام مجلس محافظة صالح الدين

( عنصراً من عناصر الشرطة وجيش 23وإصابة )، مما أدى لهالك عند بّوابة المقروتفجير  سيّارته المفّخخة  (قضاء )الطوز

فالحمُد هلل على ، ( آخرين منهم بجروٍح متفاوتة وتدمير أجزاء من المقر32أكثر من )وإصابة الّدّجال المكلّفين  بحماية المجرم 

 للهجرة. 3414/ شوال/ 1ذلك في كان و جنّات النّعيم،في  المظفرأخانا  تقبّل هللاُ تسديده و

ها وإصابة من في إلعطابها(، مما أدى في تقاطع )الدناديش/ الحويجةتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .4

 للهجرة. 3414/ شوال/ 1وذلك في بجروح، 

ة، إلصابة سبعة منهم بجروح متفاوت(، مما أدى منطقة )الّزراعة/ الّرياضدورية للشرطة الصفوية في تفجير عبوة ناسفة على  .3

 للهجرة. 3414/ شوال/ 1وذلك في 

بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في منطقة )إسديرة/ الزاب(، مما أدى  استهداف وتصفية عنصر مجرم في الجيش الصفوي .6

 .للهجرة 3414/ شوال/ 4 في وذلكلهالكه، 

نسأل هللا ، ("سيطرة باب الفوج" في ناحية )الّرشادلجيش الصفوي ل نقطة تفتيشالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على  .7

 للهجرة. 3414/ شوال/ 4، وذلك في النّكاية والتّسديد

، اية والتّسديدأل هللا النّكنس(، على الشارع العام لناحية )الّرشادلجيش الصفوي ل دوريةالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على  .8

 للهجرة. 3414/ شوال/ 4وذلك في 

 افقهارونصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدين، تكريت(  -طريق )كركوكنزول وانتشار سرايا الدولة اإلسالمية والسيطرة على  .9

دد منهم بجروح، دوريات الجيش الصفوي، مما أدى إلعطاب عدد من عجالتهم وإصابة ععلى المتوسطة األسلحة بالهجوم 

 للهجرة. 3414/ شوال/ 3وذلك في 
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ذلك ومن فيها،  لتدميرها وهالك(، مما أدى في قرية )الخربة/ الّرياضتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .32

 للهجرة. 3414/ شوال/ 3في 

 ذلكو عطابها وإصابة من فيها بجروح،تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في ناحية )الّزاب/ الحويجة(، مما أدى إل .33

 .للهجرة 3414/ شوال/ 3 في

ة الصفوي وما يسّمى بالكتيب(، وعند مجيء دوريّات الجيش ناحية )سليمان بيك/ الطوزاستدراج المرتّدين لمنزل مفّخخ في  .32

 منهم وإصابة آخرين  خمسة عناصر وتجّمعهم داخل المنزل تمَّ تفجيره عليهم، مما أدى لهالك  الهندسية للكشف عن المتفّجرات

 للهجرة. 3414/ شوال/ 32وذلك في ، بجروح متفاوتة

، عليهم تين  اسفن عبوتين  ( بتفجير ناحية )سليمان بيكالتصّدي لقوة من الجيش الصفوي جاءت  العتقال المسلمين والمسلمات في  .31

 للهجرة. 3414/ شوال/ 32وذلك في  مما أدى إلعطاب عجلة لهم وإصابة عدد منهم بجروح،

 ناصرثالثة ع(، مما أدى إلصابة جبّارة/ كفريلجيش الصفوي في ناحية )دورية لالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على  .34

 للهجرة. 3414/ شوال/ 32منهم بجروح، وذلك في 

/ شوال/ 32وذلك في  وإصابة عدد منهم، لهالك(، مما أدى في ناحية )الّرياضللجيش الصفوي  دوريةتفجير عبوة ناسفة على  .33

 للهجرة. 3414

استهداف قيادي في صحوة الرّدة والنّفاق بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية )العبّاسي/ الحويجة(،  .36

 للهجرة. 3414/ شوال/ 33وذلك في مما أدى إلعطابها وإصابته بجروح، 

ان وعند تجّمع قطعان الجيش في مك(، في قرية )ألبو حياش/ العبّاسيتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .37

 للهجرة. 3414/ شوال/ 31وذلك في وإصابة عدد منهم،  لهالكمما أدى الحادث تمَّ استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة ثانية، 

لهالك ا أدى (، ممية )الّرشاد"سيطرة المهدية" في ناحلجيش الصفوي ل نقطة تفتيشالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على  .38

 للهجرة. 3414/ شوال/ 31، وذلك في ثالثة عناصر منهم وإصابة عنصرين  آخرين  بجروح

تفجير عبوة ناسفة على وكٍر خبيٍث لجيش الّدّجال في منطقة )الجمهورية/ الطوز(، مما أدى لتدميره وإصابة تسعة عناصر منهم  .39

 للهجرة. 3414/ شوال/ 34وذلك في بجروٍح متفاوتة، 

تفجير عبوة ناسفة على وكٍر خبيٍث لجيش الّدّجال في منطقة )الجمهورية/ الطوز(، مما أدى لتدميره وإصابة ثالثة عناصر منهم  .22

 للهجرة. 3414/ شوال/ 36وذلك في بجروٍح، 

بيك(،  ية )سليمانقامت مفرزة أمنية بتفخيخ عجلة ضابط مجرم في الجيش الصفوي وركنها على الطريق السريع مقابل ناح .23

/ 38وذلك في وعند تجّمع عناصر الجيش حولها تمَّ تفجيرها عليهم، مما أدى لهالك عنصرين  منهم وإصابة عدد آخر بجروح، 

 للهجرة. 3414/ شوال

ذلك ومن فيها،  لتدميرها وهالك(، مما أدى في قرية )الذيبات/ الّرياضتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .22

 للهجرة. 3414/ شوال/ 38في 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على أوكاٍر وتجّمعاٍت خبيثٍة لعناصر  وقيادات  جيش الّدجال وسط قضاء )الطوز(، مما أدى لهالك  .21

 للهجرة. 3414/ شوال/ 23وذلك في ( منهم وتدمير عدد من أوكارهم، 36وإصابة )

استهداف المرتّد المجرم )المال مجيد( قائد صحوة العبّاسي بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في ناحية  .24

 للهجرة. 3414/ شوال/ 23وذلك في )العبّاسي/ الحويجة(، مما أدى إلعطابها وإصابته بجروح، 

هم لهالك عنصرين  من(، مما أدى في قضاء )الّدبسي لجيش الصفونقطة حراسة لالهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على  .23

 للهجرة. 3414/ شوال/ 23، وذلك في وإصابة ثالثة آخرين  بجروح

/ 23ك في ، وذلعدد منهموإصابة  لهالك(، مما أدى في قضاء )الّدبسللجيش الصفوي في  دوريةعلى  تين  ناسف تفجير عبوتين   .26

 للهجرة. 3414/ شوال

، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً في قرية )حليوة/ الطوز(جيش الّدّجال  خبيث من عناصر منزل عنصرتفخيخ وتفجير  .27

 للهجرة. 3414/ شوال/ 27وذلك في ، وافض المشركينلغيره من الرّ 

ما وليكونا حرابته نكاالً لهما على (،ناحية )سليمان بيكفي تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  أمنيين  مجرمين  في الداخلية الصفوية  .28

 للهجرة. 3414/ شوال/ 28وذلك في عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

على  منكاالً لهمما أدى لتدميرها (، وسط ناحية )الّرياض الصفويجيش في ال مجرمين   عناصر  أربعة منازل لتفخيخ وتفجير  .29

 للهجرة. 3414/ شوال/ 28وذلك في المرتّدين، من  معبرةً لغيره واوليكون محرابته

 مكاالً لهنمما أدى لتدميرها (، في منطقة )الّزراعة/ الّرياض الصفويجيش في ال مجرمين   عناصر  أربعة منازل لتفخيخ وتفجير  .12

 للهجرة. 3414/ شوال/ 28وذلك في المرتّدين، من  معبرةً لغيره واوليكون معلى حرابته
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 مما أدى لتدميرها(، في قرية )العاكولة/ الحويجة مجموعة محال تجارية لعناصر في صحوة الرّدة والنّفاقتفخيخ وتفجير  .13

 للهجرة. 3414/ شوال/ 28وذلك في المرتّدين، من  معبرةً لغيره واوليكون معلى حرابته منكاالً لهبالكامل 

رةً ، نكاالً له على حرابته وليكون عبفي قرية )المظهورية/ الحويجة( منزل عنصر مجرم في الجيش الصفويتفخيخ وتفجير  .12

 للهجرة. 3414/ شوال/ 28وذلك في المرتّدين، ره من لغي

ى حرابته نكاالً له علمما أدى لتدميره ، في الحي )العسكري/ الحويجة( منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفويةتفخيخ وتفجير  .11

 للهجرة. 3414/ شوال/ 28وذلك في المرتّدين، وليكون عبرةً لغيره من 

رابته نكاالً له على ح مما أدى لتدميره، في قرية )العيثات/ الحويجة( الجيش الصفويمنزل عنصر مجرم في تفخيخ وتفجير  .14

 للهجرة. 3414/ شوال/ 28وذلك في المرتّدين، وليكون عبرةً لغيره من 

استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )كعوبة/ الّرياض(، مما  .13

 للهجرة. 3414/ شوال/ 29وذلك في لهالكه،  أدى

استهداف وتصفية المرتّد )محمود أحمد( وهو ضابط مجرم برتبة عقيد والمسؤول اإلداري لقائم مقامية الطوز بتفجير عبوة  .16

 .للهجرة 3414/ شوال/ 12وذلك في مما أدى لهالكه، (، قرية )بير أحمد/ الطوزفي الصقة على عجلته من قبل مفرزة أمنية 

 

 للهجرة 4141ذو القعدة 

حرابتهما وليكونا  نكاالً لهما على (،ناحية )سليمان بيكفي تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  أمنيين  مجرمين  في الداخلية الصفوية  .3

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 3وذلك في عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

 ،برشقة من قنابر الهاون وكانت اإلصابة مباشرة نسأل هللا النكاية والتسديد( سليمان بيكقصف مقر للجيش الصفوي في ناحية ) .2

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 1وذلك في 

رية )خاصه قفي استهداف وتصفية ضابط مجرم في الشرطة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية  .1

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 4وذلك في من عناصر حمايته،  مما أدى لهالكه وهالك اثنين(، درلي/ سليمان بيك

استهداف المرتّد المجرم )العميد أحمد جمعة( آمر الفوج الثالث في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل  .4

/ 3 في وذلكبجروح، مفرزة أمنية في قضاء )الحويجة(، مما أدى إلصابته بجروح بليغة وبتر يده وإصابة أحد عناصر حمايته 

 .للهجرة 3414/ ذي القعدة

ى ، مما أدمقابل ناحية )سليمان بيك( (كركوك -على طريق )بغدادتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .3

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 9وذلك في كل من كان فيها،  لتدميرها بالكامل وهالك

ك لتدميرها بالكامل وهال(، مما أدى منطقة )مجّمع النّهروان/ الّرياضالصفوي في  تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش .6

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 9وذلك في عناصرها األربعة، 

/ 33في  وذلكلتدميرها وهالك من فيها، (، مما أدى قرية )الخبّازة/ الّرياضفي  للشرطة الصفويةتفجير عبوة ناسفة على عجلة  .7

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة

لتدميرها بالكامل وهالك من كان (، مما أدى قرية )الخربة/ الّرياضتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في  .8

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 33وذلك في فيها، 

، بيك( ة )سليمانمقابل ناحي (كركوك -على طريق )بغداد موكب لحكومة المنطقة الخضراء الصفويةتفجير عبوة ناسفة على  .9

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 32وذلك في أحد عناصر حماية الموكب وإصابة عدد آخر بجروح،  لهالكمما أدى 

ن م لتدميرها وهالك(، مما أدى قرية )خاصه درلي/ سليمان بيكتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي في  .32

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 31وذلك في فيها، 

فة أعقبها الهجوم عليهم باألسلحة الخفي (قرية )المفتول/ سليمان بيكللجيش الصفوي في  دوريةتفجير عبوة ناسفة على  .33

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 34وذلك في وإصابة عدد منهم،  لتدمير عجلة "همر" وهالك، مما أدى والمتوّسطة

عبرةً  نكاالً له على حرابته وليكون (،ناحية )سليمان بيكفي تفخيخ وتفجير منزل لعنصر أمني مجرم في الداخلية الصفوية  .32

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 33وذلك في لغيره من المرتّدين، 

مما (، ان بيكية/ سليمقرية )الحفرفي استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية  .31

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 36وذلك في أدى لهالكه، 
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عبرةً  نكاالً له على حرابته وليكون (،ناحية )سليمان بيكفي تفخيخ وتفجير منزل لعنصر أمني مجرم في الداخلية الصفوية  .34

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 37وذلك في لغيره من المرتّدين، 

 لهالك وإصابة أربعة عناصر منهم،(، مما أدى ناحية )سليمان بيكللجيش الصفوي في  دورية راجلة تفجير عبوة ناسفة على .33

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 38وذلك في 

ى (، مما أدناحية )سليمان بيك مقابل (كركوك -على طريق )بغدادتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .36

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 21في وذلك من فيها،  لتدميرها وهالك

ذلك في ومما أدى لهالكه، (، ناحية )سليمان بيكفي استهداف وتصفية عنصر مجرم في الشرطة الصفوية من قبل مفرزة أمنية  .37

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 24

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على دورية للجيش الصفوية تمَّ استدراجهم إليها في ناحية )سليمان بيك(، مما أدى لهالك وإصابة  .38

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 24وذلك في أربعة عناصر منهم، 

سلحة بها الهجوم عليهم باألالهجوم على دورية للجيش الصفوي برّمانتين  يدويتين  في منطقة )بئر الذهب/ سليمان بيك( أعق .39

 للهجرة. 3414/ ذي القعدة/ 24وذلك في الخفيفة، مما أدى لهالك وإصابة أربعة عناصر منهم، 

الك له(، مما أدى دورية للشرطة االتحادية الصفوية على طريق المطار في منطقة )ينكجة/ الطوزتفجير عبوة ناسفة على  .22

 للهجرة. 3414 /ذي القعدة/ 28وذلك في وإصابة عدد منهم، 

استهداف المرتّد المجرم )الشيخ عيسى السبيل الجبوري( قائد صحوة ناحية الزاب بالهجوم على عجلة تقلّه باألسلحة الخفيفة من  .23

/ ذي القعدة/ 29 في وذلكقبل مفرزة أمنية في ناحية )الزاب(، مما أدى إلصابته بجروح وهالك ثالثة من عناصر حمايته، 

 .للهجرة 3414

 

 للهجرة 4141الحجة ذو 

استهداف المرتّد المجرم الصفوي )طالب محمد مصطفى( مدير ناحية سليمان بيك بتفجير عبوة ناسفة على موكبه من قبل مفرزة  .3

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 3وذلك في مما أدى إلصابته وعدد من عناصر حمايته بجروٍح، (، ناحية )سليمان بيكفي أمنية 

على  مهنكاالً لمما أدى لتدميرها (، وسط ناحية )الّرياض في الجيش والشرطة الصفويةصر اعنلزل امنثالثة تفخيخ وتفجير  .2

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 2من المرتّدين، وذلك في  معبرةً لغيره واوليكون محرابته

 منكاالً له هامما أدى لتدمير(، في قرية )طار البغل/ الّرياض في الجيش والشرطة الصفويةصر اعنلزل امنثالثة تفخيخ وتفجير  .1

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 2من المرتّدين، وذلك في  معبرةً لغيره واوليكون معلى حرابته

لى نكاالً له ع مما أدى لتدميره(، منطقة )الزّراعة/ الّرياضفي  المرتّد المجرم النّقيب )فارس عاشور(تفخيخ وتفجير منزل  .4

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 2حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، وذلك في 

ريمة(، الحويجة( قرب قرية )ب -الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة على نقطة تفتيش للجيش الصفوي على طريق )كركوك .3

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 1ي مما أدى لتدمير أجزاء من النقطة وإصابة عدد منهم بجروح، وذلك ف

تفخيخ وتفجير منزل عنصر مجرم في صحوة الرّدة والنّفاق في قرية )المنصورية/ الحويجة(، نكاالً له على حرابته وليكون  .6

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 1عبرةً لغيره من المرتّدين، وذلك في 

ا أدى لتدميرهما مم (،صفوية في قرية )المفتول/ سليمان بيكتفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  أمنيين مجرمين  في الحكومة ال .7

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 1وذلك في نكاالً لهما على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

هما وليكونا تمما أدى لتدميرهما نكاالً لهما على حراب (،تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  أمنيين مجرمين  في ناحية )سليمان بيك .8

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 1وذلك في عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

/ ذي 1 وذلك فيمن فيها،  لتدميرها وهالك، مما أدى في ناحية )سليمان بيك(تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .9

 للهجرة. 3414الحجة/ 

 مما أدى إلصابته(، قرية )لقّوم/ سليمان بيكفي أمنية استهداف مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي من قبل مفرزة  .32

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 4وذلك في بجروٍح، 

ما وليكونا نكاالً لهما على حرابته (،منطقة )الزّراعة/ الّرياضفي تفخيخ وتفجير منزلين  لعنصرين  مجرمين  في الجيش الصفوي  .33

 للهجرة. 3414ة/ / ذي الحج4وذلك في عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

، ّرياض(مقابل قرية )الشاهرية/ ال (كركوك -على طريق )الحويجة"همر" للجيش الصفوي  تيعلى عجل تين  ناسف تين  تفجير عبو .32

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 3وذلك في وإصابة عدد منهم،  لهالكمما أدى 
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استهداف وتصفية المرتد )ياسر هادي لقوقي( وهو مصدر استخباري مجرم للجيش الصفوي بتفجير عبوة الصقة على عجلته  .31

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 7وذلك في مما أدى لهالكه، (، ناحية )سليمان بيكفي من قبل مفرزة أمنية 

المنصورية/ الحويجة(، مما أدى إلصابة عنصر منهم )ية لصحوة الرّدة والنّفاق في قر نقطة مرابطةتفجير عبوة ناسفة على  .34

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 8بجروح، وذلك في 

، مما أدى (في قرية )بير الذهب/ سليمان بيكللجيش الصفوي  ثكنةعلى والّرمان اليدوي الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوّسطة  .33

 هجرة.لل 3414/ ذي الحجة/ 8وإصابة عدد منهم، وذلك في لهالك 

من  ا وهالكلتدميره(، مما أدى ُزرعت  أسفلها في قرية )بير الذهب/ سليمان بيكتفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي  .36

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 8وذلك في فيها، 

لك في وذ، من فيها لتدميرها وهالك، مما أدى في ناحية )سليمان بيك(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .37

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 32

وذلك ، من فيها لتدميرها وهالك، مما أدى في قرية )غماز/ سليمان بيك(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .38

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 32في 

ذلك ومن فيها بجروح،  ا وإصابةإلعطابه، مما أدى في قضاء )الحويجة(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .39

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 32في 

وذلك ، مما أدى لتدميرها (،تفخيخ وتفجير نقطة تفتيش لصحوة الرّدة والنّفاق بعد فرارهم منها على طريق )المنزلة/ الحويجة .22

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 32في 

 واوليكون مهعلى حرابت م(، نكاالً لهدبس -على طريق )الحويجة الصفويةأمنية في الحكومة صر اعنلزل امنثالثة تفخيخ وتفجير  .23

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 32من المرتّدين، وذلك في  معبرةً لغيره

لتدمير وإعطاب عدد من عجالتهم ، مما أدى في ناحية )الّرياض(للجيش الصفوي  سلسلة عبوات ناسفة على دوريةتفجير  .22

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 32وذلك في وإصابة العديد منهم،  وهالك

ه النّاسف  مستهدفاً وكراً خبيثاً للمليشيات الصفوية اإلجرامية المرتبطة بإيران ال .21 هات  المؤمنين  بحزام  ُد أحفاد  أمَّ جوسية مانطلق  أحَّ

ه النّاسف  عليهم، مما أدى وسط قضاء )الطوز(، فيّسر  هللاُ لفارس  الشهادة  اقتحام  الوكر فلّما تو هم كبّر  وفّجر  حزام  ّسط  جمع 

( منهم وتدمير أجزاء كبيرة من الوكر، فالحمُد هلل على تسديده  وتقبّل  هللاُ أخانا االستشهاديَّ في 13لهالك  وإصابة أكثر من )

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 32جنّات  النّعيم، وكان ذلك في 

كاالً لهما ن (،صرين  مجرمين  في الجيش الصفوي هما )رعد عامر ورياض عامر( في ناحية )الّرياضتفخيخ وتفجير منزلين  لعن .24

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 32وذلك في على حرابتهما وليكونا عبرةً لغيرهما من المرتّدين، 

ى إلصابته مما أد(، )الّرياضناحية في استهداف عنصر مجرم في االستخبارات الصفوية بالسالح الخفيف من قبل مفرزة أمنية  .23

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 32وذلك في بجروٍح بليغة، 

تفجير سيّارة مفّخخة مركونة على وكر لقائد صحوة الزاب وسط ناحية )الزاب/ الحويجة(، مما أدى لتدميره بالكامل وإصابة  .26

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 32 في وذلكاثنين من عناصر حمايته بجروح، 

استهداف وتصفية قائد صحوة شاطي الجدر بتفجير عبوة ناسفة على عجلته من قبل مفرزة أمنية في قرية )شاطي الجدر/  .27

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 31 في وذلكالزاب(، مما أدى لهالكه وهالك ثالثة من عناصر حمايته كانوا برفقته، 

ية )الزاب/ الحويجة( مما أدى لتدميره نكاالً له على حرابته منزل عنصر مجرم في الشرطة الصفوية في ناح وتفجير تفخيخ .28

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 31 في وذلكوليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، 

الخفيفة والمتوّسطة على أوكار لعناصر الجيش والشرطة الصفوية في قرية )شميط/ الزاب(، مما أدى لهالك باألسلحة الهجوم  .29

 .للهجرة 3414/ ذي الحجة/ 31 في وذلكسالحهم،  إلحراق عجلة لهم وغنم

رةً لغيره (، نكاالً له على حرابته وليكون عبناحية )العبّاسي/ الحويجةفي ضابط مجرم في الجيش الصفوي تفخيخ وتفجير منزل  .12

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 31، وذلك في الروافض المشركينمن 

لنّفاق بالسالح الحي من قبل مفرزة أمنية في قرية )سديرة/ الزاب(، مما استهداف وتصفية عنصر مجرم في صحوة الرّدة وا .13

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 34 في وذلكأدى لهالكه، 

وذلك ، من فيها لتدميرها وهالك، مما أدى في قرية )غماز/ سليمان بيك(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .12

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 36في 

ذلك في ومن فيها،  لتدميرها وهالك، مما أدى في قرية )حبش/ سليمان بيك( للشرطة الصفويةتفجير عبوة ناسفة على عجلة  .11

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 36
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/ ذي 38لك في ، وذنسأل هللا النّكاية والتّسديد(، ناحية )العبّاسي/ الحويجةفي  للشرطة الصفوية دوريةتفجير عبوة ناسفة على  .14

 للهجرة. 3414ة/ الحج

ة عدد منهم، وإصاب لهالك(، مما أدى قرب قرية )الخبازة/ الّرياض"همر" للجيش الصفوي  تيعلى عجل تين  ناسف تين  تفجير عبو .13

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 38وذلك في 

استهداف آمر سرية في الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على دوريته من قبل مفرزة أمنية في قرية )الصباغية/ الزاب(،  .16

 .للهجرة 3414/ الحجة ذي/ 38 في وذلكمما أدى إلصابته واثنين من عناصر حمايته بجروٍح، 

 منكاالً لها مما أدى لتدميره(، لخاتونية/ الّرياضفي قرية )ا في الجيش والشرطة الصفويةصر اعنلزل امنخمسة تفخيخ وتفجير  .17

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 39من المرتّدين، وذلك في  معبرةً لغيره واوليكون معلى حرابته

في  وذلكوإصابة عدد منهم،  لهالك، مما أدى ناحية )العبّاسي/ الحويجة(تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الصفوي في  .18

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 22

، نكاالً له (منطقة )ساحة االحتفاالت/ كركوكفي  ضابط مجرم في مليشيا "األسايش" الكردية العلمانيةتفخيخ وتفجير منزل  .19

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 23على حرابته وليكون عبرةً لغيره من المرتّدين، وذلك في 

(، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً حزيران/ كركوكحي )واحد في  عنصر مجرم في جيش الّدّجالتفخيخ وتفجير منزل  .42

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 23، وذلك في الروافض المشركينلغيره من 

ذلك ومن فيها،  لتدميرها وهالك، مما أدى قرب قرية )الخربة/ الّرياض(تفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .43

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 23في 

من  (، نكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيرهقرية )الدناديش/ الحويجةفي أحد عمالء الحكومة الصفوية خ وتفجير منزل تفخي .42

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 22، وذلك في الروافض المشركين

 لغيره ليكون عبرةً (، نكاالً له على حرابته ومدينة )كركوكفي مجرم في حزب "الّدعوة" الصفوي  عضوتفخيخ وتفجير منزل  .41

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 22، وذلك في الروافض المشركينمن 

مما أدى ، (قرية )المنصورية/ الحويجةفي ضابط مجرم برتبة عقيد في مكتب مكافحة اإلرهاب الصفوي تفخيخ وتفجير منزل  .44

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 21ي ، وذلك فالروافض المشركيننكاالً له على حرابته وليكون عبرةً لغيره من لتدميره 

ون نكاالً له على حرابته وليكمما أدى لتدميره (، ناحية )الّرياضفي عنصر مجرم في الجيش الصفوي تفخيخ وتفجير منزل  .43

 للهجرة. 3414/ ذي الحجة/ 28، وذلك في الروافض المشركينعبرةً لغيره من 

/ 29وذلك في وإصابة من فيها،  لهالك، مما أدى حية )الّرياض(قرب ناتفجير عبوة ناسفة على عجلة "همر" للجيش الصفوي  .46

 للهجرة. 3414ذي الحجة/ 

 

 

 هو: 4141لعام  كركوك المجموع الكلي للعمليات العسكرية الجهادية لوالية

 عملية 463 
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 هي: 4141لعام  كركوكلوالية العسكرية الجهادية إحصائيّة العمليات تفاصيل 
 

 عدد العمليات العسكري الجهادي نوع العمل ت
 18 سيارات مفخخة بالعمليات االستشهادية  1
 5 بأحزمة ناسفةالعمليات االستشهادية  2
 26 السّيارات المفّخخة المركونة 3
 2 الدّراجات المفّخخة المركونة 4
 242 العبوات )الناسفة+الالصقة+ الطائرة+...( 5
 24 األسلحة: الخفيفة+المتوّسطة+ الثقيلة(االقتحامات )بمختلف أنواع  6
 32 ...(االغتياالت والتصفيات )بأسلحة كاتمة+حّية+بيضاء 8
 12 القصف )الهاون+الصواريخ(   1
حراقتفخيخ وتفجير  5  114 ...(+عجالت)منازل+محال+مقار+معابد وا 
 5 لمرتّدينانصب نقاط تفتيش الصطياد و انتشار واستعراض سرايا المجاهدين  11
صابة أو نجاة 11  35 استهداف وا 
 العشرات جالء روافض محاربين من مناطق المسلمين 12
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 العسكرية الجهادية لعمليات المجموع الكلي ل

 في العراق فقط هو: 4141لواليات الدولة اإلسالمية لعام 

 عملية 1864 

 عدد األعمال العسكرية الجهادية الوالية ت

 146 بغداد 3

 2763 نينوى 2

 736 الجنوب 1

 896 ديالى 4

 3267 األنبار 3

 3329 صالح الدين وشمال بغداد 6

 182 كركوك 7

 1864 المجموع
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 تفاصيل فئات العمليات العسكرية الجهادية 

 في العراق هي: 4141لواليات الدولة اإلسالمية لعام 
 

 العملياتعدد  العسكري الجهادي نوع العمل ت
 81 سيارات مفخخة بالعمليات االستشهادية  1
 161 بأحزمة ناسفةالعمليات االستشهادية  2
 538 السّيارات المفّخخة المركونة 3
 14 الدّراجات المفّخخة المركونة 4
 4465 العبوات )الناسفة+الالصقة+ الطائرة+...( 5
 336 الخفيفة+المتوّسطة+ الثقيلة(االقتحامات )بمختلف أنواع األسلحة:  6
 1113 ...(االغتياالت والتصفيات )بأسلحة كاتمة+حّية+بيضاء 8
 618 القصف )الهاون+الصواريخ(   1
حراقتفخيخ وتفجير  5  1115 ...(+عجالت)منازل+محال+مقار+معابد وا 
 31 يننصب نقاط تفتيش الصطياد المرتدّ و انتشار واستعراض سرايا المجاهدين  11
صابة أو نجاة 11  1148 استهداف وا 
 1 تسقيط مدن وتصفية رؤوس الكفر فيها 12
 المئات استتابة مرتّدين 13
 المئات  تحرير سجناء 14
 المئات جالء روافض محاربين من مناطق المسلمين 15
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 وال تنسونا من صالح دعائكم
 

 إخوانكم في قسم األخبار
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