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Aman Ahmad Taha
Khazam al-Juhayshi

Kamal Jalil  Bakr Uthman
aka Sa’id Hamza

Luay Rakan
Aziz Mahmud

Mahmud Jasim
Muhammad Salih

Rafi’ Khudir
Muhammad Mustafa

Salim Jasim
Husayn Nassir

Wa'ad Yunis
Bakr Shaykhu

Mosul Terrorism Network
Accused Terrorists



أمان احمد طه آاظم الجهيشي  

آمال جليل بكر عثمان     
المعروف أيضا باسم سيد  حمزة    

لؤي راآان عزبز محمود   

محمود جاسم محمد صالح   رافي خضر  وعد يونس بكر شيخو    سالم جاسم حسين ناصر       

شبكة االرهاب في الموصل 
أرهابيون متهمون 



27 Special Group Members Captured 27 Special Group Members Captured 
or Killed since Feb. 9, 2007or Killed since Feb. 9, 2007

Central IraqCentral Iraq
•• Hakim al Zamili Hakim al Zamili –– 9 Feb9 Feb
• Abu Abu ZaynabZaynab –– 21 Feb 21 Feb 
• RaydihRaydih HashinHashin YashirYashir –– 20 Mar20 Mar
• Abu Abu RuslRusl –– 03 Apr03 Apr
•• Abu Mustafa Abu Mustafa –– 05 Apr05 Apr
• Abu Abu LiqaLiqa –– 11 Apr11 Apr
• Abu Abu ShaSha’’lanlan –– 13 Apr13 Apr
• Abu Abu YasirYasir al al SheibaniSheibani –– 20 Apr20 Apr
• Abu Abu BasemBasem –– 28 Apr28 Apr
• Abu Abu ZakiZaki –– 04 May04 May
•• Abu Abu ZahrahZahrah –– 05 May05 May
• Abu Musa Abu Musa –– 13 May13 May
•• AzharAzhar DulaymiDulaymi –– Killed 19 MayKilled 19 May
•• HusaynHusayn Abu Abdullah Abu Abdullah –– 30 May30 May
•• Abbas Abbas –– 31 May 31 May 
•• Allawi Allawi –– 4 Jun 20074 Jun 2007
• AsaAsa’’adad –– 5 Jun 5 Jun 
•• Abu Abu KarrarKarrar –– Killed 9 JunKilled 9 Jun
•• Abu Abu TibaTiba ––16 Jun 0716 Jun 07

Southern Iraq Southern Iraq 
•• JumaJuma’’aa DiwanDiwan –– 18 Feb 18 Feb 
•• Ali Ali MussaMussa DaqduqDaqduq –– 20 Mar20 Mar
•• QayisQayis Khazali Khazali –– 20 Mar20 Mar
•• LayithLayith Khazali Khazali –– 20 Mar20 Mar
•• Captain Captain QaysQays –– 20 Mar 20 Mar 
•• Sheikh Adnan Sheikh Adnan –– 22 Mar 22 Mar 
•• Muhammad Tahir Muhammad Tahir –– 4 May4 May
•• WisamWisam Abu Abu QadirQadir –– Killed 25 MayKilled 25 May

Accused Terrorists



 شباط   شباط  99 عضو في مجاميع خاصة منذ      عضو في مجاميع خاصة منذ     2727أعتقل أو قتل    أعتقل أو قتل    
20072007

وسط العراقوسط العراق
 شباط شباط99_ _  حكيم الزاملي  حكيم الزاملي ••
 شباط21  – أبو زينب  •
 اذار   20 – رياض هاشم ياسر •
 نيسان نيسان33  –– أبو رسل  أبو رسل ••
 نيسان نيسان55  –– ابو مصطفى   ابو مصطفى  ••
 نيسان11 – أبولينا •
 نيسان13 – أبوشعالن •
 نيسان20 – أبو ياسر الشيباني •
 نيسان28 – أبو باسم •
 ايار4 – أبوزآي •
 أيار أيار55  –– ابو زهرة    ابو زهرة   ••
 ايار13  – أبوموسى  •
 أيار  أيار 1919 قتل في   قتل في  –– أزهر الدليمي   أزهر الدليمي  ••
 أيار أيار3030  –– حسين أبو عبد اهللا    حسين أبو عبد اهللا   ••
 ايار ايار3131  –– عباس   عباس  ••
20072007 حزيران  حزيران 44  –– عالوي  عالوي ••
 حزيران5  - اسعد  •
 حزيران حزيران99 قتل في  قتل في –– أبو آرار   أبو آرار  ••
20072007 حزيران  حزيران 1616  –– أبو طيبة  أبو طيبة ••

جنوب العراق   جنوب العراق   
 شباط شباط1818  –– جمعة ديوان   جمعة ديوان  ••
 أذار    أذار   2020  –– ابوموسى دقدوق      ابوموسى دقدوق     ••
 أذار    أذار   2020  –– قيس الخزعلي    قيس الخزعلي   ••
 اذار    اذار   2020  –– ليث الخزعلي  ليث الخزعلي ••
 أذار    أذار   2020  –– آابتن قيس   آابتن قيس  ••
 أذار    أذار   2222  –– شيخ عدنان  شيخ عدنان ••
 ايار ايار44  –– محمد طاهر  محمد طاهر ••
 أيار أيار2525 قتل في   قتل في  –– وسام أبوقادر  وسام أبوقادر ••

أرهابيون متهمونأرهابيون متهمون



Ali Ali MussaMussa DaqduqDaqduq
False Identification DocumentsFalse Identification Documents



علي موسى دقدوقعلي موسى دقدوق
وثائق تعريفية مزورة             وثائق تعريفية مزورة             



Ali Ali MussaMussa DaqduqDaqduq
Alias:  Hamid Muhammad Jabur alAlias:  Hamid Muhammad Jabur al--Lami Lami 

•• Lebanese Lebanese HizballahHizballah Senior Leader since Senior Leader since 
19831983

•• Liaison with Iraqi Special Groups Liaison with Iraqi Special Groups 
throughout central / southern Iraq and throughout central / southern Iraq and 
reported to reported to QodsQods Force Special External Force Special External 
Operations Operations 

•• Captured 20 Mar 2007 in Captured 20 Mar 2007 in BasrahBasrah by by 
Coalition ForcesCoalition Forces

Special Groups are Iraqi networks trained, funded and armed by Special Groups are Iraqi networks trained, funded and armed by QodsQods Force Force 
to attack Government of Iraq and Coalition Forcesto attack Government of Iraq and Coalition Forces



علي موسى دقدوقعلي موسى دقدوق
حميد محمود جبر الالمي           حميد محمود جبر الالمي           :  :  االسم المستعار   االسم المستعار   

19831983قائد مهم في  حزب اهللا اللبناني منذ      قائد مهم في  حزب اهللا اللبناني منذ      ••

 حلقة أرتباط مع مجاميع عراقية خاصة في عموم وسط          حلقة أرتباط مع مجاميع عراقية خاصة في عموم وسط         ••
وجنوب العراق ويرسل تقارير الى عمليات قوة القدس            وجنوب العراق ويرسل تقارير الى عمليات قوة القدس            

الخارجيةالخارجية

 في البصرة من  في البصرة من 20072007 أذار  أذار 2020 ألقي القبض عليه في  ألقي القبض عليه في ••
قبل قوات التحالف  قبل قوات التحالف  

بل قوة القدس لمهاجمة الحكومة العراقية    بل قوة القدس لمهاجمة الحكومة العراقية    المجاميع الخاصة هي شبكات عراقية مدربة يوتم تدريبها وتسليحها من ق     المجاميع الخاصة هي شبكات عراقية مدربة يوتم تدريبها وتسليحها من ق     
وقوات التحالف  وقوات التحالف  



Ali Ali MussaMussa DaqduqDaqduq
Documents Found in His PossessionDocuments Found in His Possession

• Personal Diary and ‘How To’ Training Manuals on Tactics
• Attacks on Coalition Forces
• IED attacks
• Kidnapping 
• Attacks on helicopters



علي موسى دقدوق         علي موسى دقدوق         
وثائق عثر عليها بحوزتهوثائق عثر عليها بحوزته

 مذآرات خاصة وآتيبات تدريبية تكتيكية    •
 هجمات على قوات التحالف   •
 هجمات بعبوات ناسفة•
 خطف •
 هجمات على المروحيات •



Ali Ali MussaMussa DaqduqDaqduq

Translated excerpt from Translated excerpt from 
Training Manual he carried:Training Manual he carried:

•• Launch two rockets at the target and Launch two rockets at the target and 
the third one for insurance the third one for insurance 

•• Shoot the first and the second vehicle Shoot the first and the second vehicle 

•• Each vehicle shoots two rockets (four Each vehicle shoots two rockets (four 
rockets for every vehicle) rockets for every vehicle) 

•• Secure the place using the weapon Secure the place using the weapon 
and shoot visible soldiers and shoot visible soldiers 

•• Shoot single shots and donShoot single shots and don’’t shoot on t shoot on 
automaticautomatic



علي موسى دقدوقعلي موسى دقدوق

::مقتبسات مترجمة من آتيب تدريب آان يحمله    مقتبسات مترجمة من آتيب تدريب آان يحمله    

 اطلق صاروخين على الهدف وصاروخ ثالث للتاآد          اطلق صاروخين على الهدف وصاروخ ثالث للتاآد         ••

 اطلق النار على المرآبة االولى والثانية        اطلق النار على المرآبة االولى والثانية       ••

أربعة صواريخ لكل  أربعة صواريخ لكل  (( قم بأطالق صاروخين على آل مرآبة         قم بأطالق صاروخين على آل مرآبة        ••
””مرآبة مرآبة 

 قم بتأمين المكان باستخدام السالح وأطلق النار على               قم بتأمين المكان باستخدام السالح وأطلق النار على              ••
الجنود اللذين بامكانك رؤيتهم      الجنود اللذين بامكانك رؤيتهم      

 قم باطالق النار بشكل مفرد والتستخدم اطالق النار       قم باطالق النار بشكل مفرد والتستخدم اطالق النار      ••
االوتوماتيكي  االوتوماتيكي  



Ali Ali MussaMussa DaqduqDaqduq

““The operation is to infiltrate two brothers The operation is to infiltrate two brothers 
to the base to detain a British soldier in to the base to detain a British soldier in 
the first brigade from the bathrooms by the first brigade from the bathrooms by 
drugging him.drugging him.””

“Met with the brothers the observers of 
Diyalah province and I listened regarding 
the operations… We conducted eight 
explosive charge operations on both 
sides. 

Translated excerpt from Translated excerpt from 
Personal Journal:Personal Journal:



علي موسى دقدوق علي موسى دقدوق 

العملية هي قيام أشقاء اثنين بالتسلل الى  القاعدة لغرض                   العملية هي قيام أشقاء اثنين بالتسلل الى  القاعدة لغرض                   ” ” 
اعتقال جندي بريطاني من اللواء االول أثناء تواجده في الحمام            اعتقال جندي بريطاني من اللواء االول أثناء تواجده في الحمام            

““وذلك بتخديره وذلك بتخديره 

قام المراقبون في محافظة ديالى بااللتقاء مع االشقاء وقمت                   ”
قمنا بتنفيذ ثمانية عمليات بعبوات ناسفة على                  .  باالصغاء    
“. الجانبين  

::مقتبسات مترجمة من سجل شخصي    مقتبسات مترجمة من سجل شخصي    



QayisQayis KhazaliKhazali

LayithLayith KhazaliKhazali

•• QayisQayis KhazKhaz’’aliali was captured with his brother was captured with his brother LayithLayith
KhazKhaz’’aliali and Ali and Ali MussaMussa DaqduqDaqduq..

•• Head of the Iraqi Special Groups that are armed, trained Head of the Iraqi Special Groups that are armed, trained 
and funded by Iran.  and funded by Iran.  

•• Captured 20 Mar 2007 in Captured 20 Mar 2007 in BasrahBasrah by by CoaltionCoaltion Forces.Forces.

•• Member of the Special Groups network.Member of the Special Groups network.



قيس الخرعلي قيس الخرعلي 

ليث الخزعليليث الخزعلي

ألقي القبض على قيس الخزعلي واخوه ليث الخزعلي وعلي موسى دقدوق              ألقي القبض على قيس الخزعلي واخوه ليث الخزعلي وعلي موسى دقدوق              ••

 من قبل أيران     من قبل أيران    قائد المجاميع العراقية الخاصة المسلحة والمدربة والتي يتم تمويلها           قائد المجاميع العراقية الخاصة المسلحة والمدربة والتي يتم تمويلها           ••

 من قبل قوات التحالف       من قبل قوات التحالف      20072007 أذار  أذار 2020ألقي القبض عليه في       ألقي القبض عليه في       ••

 عضو في شبكة المجاميع الخاصة       عضو في شبكة المجاميع الخاصة      ••



• Attack on 5/8/2006 
using 107mm rounds

• Attack on 28/10/2006 
using 122mm Rocket

Attacks on Attacks on ““PalacePalace”” in in BasrahBasrah



 2006 / 8 / 5هجوم بتاريخ  •
باستخدام قذائف من عيار   

ملم  107

 / 10 / 28هجوم بتاريخ  •
 باستخدام صاروخ من 2006
 ملم122عيار 

في البصرة  في البصرة  “ “ قصرقصر””هجمات على   هجمات على   
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