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Muhammad ‘Abdallah
Latif Jasim
AQ/ISI Leader in Duluyiah

AbdAbd--alal--RahimRahim SayidSayid
Prior Emir of East Mosul Prior Emir of East Mosul 

AdnanAdnan ‘‘Ali Ali JaduJadu’’ Sultan Sultan 
AQIZ East Side Mosul Emir AQIZ East Side Mosul Emir 

Abu JihadAbu JihadHamadi Ismail Jassam Hamadi Ismail Jassam 
AQI Cell LeaderAQI Cell Leader

UthmanUthman FaruqFaruq
Muhammad Muhammad AbdAbd--alal--
HamidHamid
EKIA VBIED NetworkEKIA VBIED Network

Kan’an ‘Ali Jadu’ Sultan 
Deputy East Mosul Emir

Muhammad Nur Naif Muhammad  
AQI Head Intelligence in E. Mosul

Firas Faysal Al Ruba’I
AQI Cell Leader

Uday Mahmud Hamid ‘Ali 
AQI Cell Leader 

Ayad Hamid Auda Fandi
Hit Military Emir

Rafi Khudir
Muhammad Mustafa 
AQI Facilitator

Raqi Abdullah Al-Sa'id
AQI Emir of HIt

Sa’id Hamza
EKIA Former AQIZ 
Military Emir of Mosul

Umar Khamis
Khalaf Kazim
AQI VBIED 
Network

Salman Ta’ih
Ahmad ‘Ubayd
AQI VBIED 
Network

Mahmud Tarad
Muhammad Jarallah
AQI Facilitator

Jarallah As’ad Muhammad 
Khalaf
Foreign Fighter Facilitator

Abd al-Jabbar
EKIA
AQI Facilitator

Khalid Sultan
EKIA AQI/ISI Emir 
of Western Mosul

Wa’ad Yunis Bakr
Shaykhu AQ/ISI Emir of Mosul

Salim Jasim
Hysayn Nasir
AQI Cell Leader 

Mehmet Yilmaz
EKIA AQI Senior 
External Facilitator

Mehmet Resit Isik
EKIA AQI 
External Facilitator

Hussayn Awath
Hussayn Hawawi
EKIA AQI Foreign 
Fighter Facilitator

Abu Nu’man
EKIA AQI Facilitator

Abu Abd al Rahman\al- Masri
EKIA Shar’ia Emir 
Radwaniyah

26 al-Qaeda 
leaders captured 

or killed 
May to June 2007

**Killed  



محمد عبد اهللا لطيف جاسم        
امير  القاعدة  ودولة العراق األسالمية         

عبد الرحيم سيد      عبد الرحيم سيد      
األمير السابق لشرق الموصل       األمير السابق لشرق الموصل       

عدنا علي  جادو سلطان       عدنا علي  جادو سلطان       
امير منظمة القاعدة في الجانب الشرقي من الموصل             امير منظمة القاعدة في الجانب الشرقي من الموصل             

ابو جهاد حمادي اسماعيل حسن       ابو جهاد حمادي اسماعيل حسن       
قائد خلية   قائد خلية   

عثمان فاروق محمد عبد الحميد        عثمان فاروق محمد عبد الحميد        
عضو في شبكة تقخيخ  سيارات         عضو في شبكة تقخيخ  سيارات         
قتل اثناء العمليات العسكرية      قتل اثناء العمليات العسكرية      

آنعان علي جادو سلطان      
نائب امير شرق الموصل       

محمد نور  نايف محمد       
رئيس مخابرات القاعدة  في  شرق الموصل            

فراس فيصل الربيعي      
قائد خلية في منظمة القاعدة       

عدي محمود  حميد علي        
قائد خلية   

اياد حميد عودة فندي       
امير هيت    

رافع خضير محمد مصطفى       
يقدم التسهيالت الى منظمة القاعدة       

راعي عبد اهللا  السيد      
امير هيت    

سيد حمزة   
األمير  العسكري في الموصل      
قتل اثناء العمليات العسكرية   

عمر خميس خلف آاظم       
عضو في خلية  تفخيخ       
السيارات   

سلمان  تايه احمد عبيد      
عضو في خلية تفخيخ      
محمود طراد محمد جار اهللا          سيارات   

يقدم التسهيالت الى  المقاتلين االجانب         

جار اهللا اسعد محمد        
يقوم بتقديم التسهيالت الى المقاتلين   
األجانب   

عبد الجبار   
يقدم التسهيالت الى   
منظمة القاعدة  
قتل اثناء العمليات  
العسكرية 

خالد سلطان   
امير غرب الموصل  قتل       
اثناء العمليات العسكرية   

وعد يونس بكر  شيخو      
امير دولة   العراق  األسالمية  في الموصل            

سلم جاسم حسين ناصر      
قائد  خلية   

محمد يلماز   
يقدم التسهيالت الى منظمة    
القاعدة    
قتل اثناء العمليات العسكرية      

محمد  رزت اسحاق        
يقدم التسهيالت الى المتطرفين       

فتل  -قتل اثناء العمليات العسكرية   
اثناء العمليات العسكرية    

حسين عواث حسين حواوي         
يقدم التسهيالت الى  المقاتلين    

قتل  –االجانب   

ابو نعمان  
يقدم التسهيالت الى   

قتل –منظمة القاعدة    
اثناء العمليات 

ابو عبد الرحمن المصري        
امير الشريعة في الرضوانية       
قتل اثناء العمليات   

 شخص  26تم قتل واسر  
من قادة القاعدة من مايس 

  2007الى حزيران 

القتلى **



AQI operations 
during the period 
2-8 March 2007

Crusaders Killed

Shia Militia Killed
Number of OPs

Gov’t Supporters Killed
1
1
1
1

Sniper ops

Rocket/RPG launch
Tanks & carriers

Centers & hideouts
Martyr ops

Downing of aircraft
Destruction of equipment

Firefights & traps
Under control of ISI

Areas of Turks and Rejectionists
Prominent OP of the week

Partially controlled by ISI

Captured AQI MapCaptured AQI Map



عمليات منظمة القاعدة في 
  8-2العراق في الفترة 

2007آذار  

قتلى الصليبين 

القتلى من المليشيات الشيعية 
عدد العمليات 

القتلىمن مناصري الحكومة 
1
1
1
1

عمليات القنص

الصواريخ والقذائف الصاروخية
الدبابات والناقالت 

المراآز والمخابيء
العمليات األستشهادية 

اسقاط  الطائرات
تدمير االجهزة 

المعارك والكمائن 
تحت سيطرة دولة العراق  االسالمية 

مناطق الرافضة  
عملية االسبوع المهمة  

تحت السيطرة الجزئية لدولة العراق االسالمية 

خارطة تم العثور عليها لمنظمة القاعدة في العراق       خارطة تم العثور عليها لمنظمة القاعدة في العراق       



Documents Found 
in Media Center



وثائق تم العثور عليها في      
المرآز االعالمي  



Ramadi BridgeRamadi Bridge



جسر الرمادي جسر الرمادي 



Unexploded Suicide 
Truck Bomb

Chlorine canisters 
and Acetylene 



شاحنة مفخخة لم تنفجر   

حاويات الكلورين واالستلين      



Ramadi

12

Al Qaim

Haditha



الرمادي  

13

القائم  

حديثة
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