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Abu Abu MaysaraMaysara
 

(AKA Abu (AKA Abu BashaBasha’’irir))



  ))الملقب ابو بشائرالملقب ابو بشائر( ( ابو ميسرة ابو ميسرة 



Killed  
Captured* 

*Legally classified as ‘suspected 
criminal or terrorist’

 

pending 
resolution of judicial proceedings

Abu Harith
Emir of 
Kirkuk

Talal

 

Abdul 
Aziz

Emir of 
Samarra

Mohammed 
Waseem

 

Abdullah 
Holobee
Aka Abu 
Maysara

AAM Advisor

Top 10 AQI Leaders Killed or Captured In November

Imad

 

Falih

 

Hasan

 

‘Ali  
Foreign 
Terrorist 

Facilitator

Dhakir

 

Sabah 
Ghafil

 

‘Inad

 

Foreign 
Terrorist 

Facilitator

Diyah

 

Alawan

 

Ahmed 
Khamus
Foreign 
Terrorist 

Facilitator

Ibrahim

 

Abd

 

Ibrahim

 

Husayn
Foreign 
Terrorist 

Facilitator

Thamir

 

Muhammad 
‘Alaywi

 

Muslih
VBIED Emir of 

Baghdad

‘Ala’

 

Muhammad 
‘Abbas

 

Husayn
VBIED Military 

Emir

‘Aqil

 

Khaz’al

 

‘Abd

 

Jasim 
VBIED Emir



قتل 
قبض عليه 

مصنف آمجرم او ارهابي بانتظار اجراءات            *
  قانونية 

ابو  حارث  
امير  

  آرآوك 

طالل عبد اهللا  
عزيز امير    
  سامراء 

محمد وسيم عبد  
اهللا الملقب ابو     
ميسرة مستشار 

  المصري  

عشر قادة بارزين في القاعدة قتلوا او قبض عليهم         

عماد فالح    
حسن مسهل 
 ارهابي اجنبي  

ذاآر صباح   
غافل مسهل 

ارهابي  
اجنبي 

ضياء علوان   
احمد مسهل 
 ارهابي اجنبي

ابراهيم عبد    
ابراهيم مسهل    
ارهابي اجنبي   

ثامر محمد   
عالوي امير   

سيارات 
 في بغداد مفخخة

علي محمد 
عباس امير   
عسكري  
سيارات 
 مفخخة

عقيل خزعل عبد  
امير  جاسم  

عسكري  
سيارات 
 مفخخة



Weapons Cache Found in KirkukWeapons Cache Found in Kirkuk

The cache contained over 600 mortars and 70 rocketsThe cache contained over 600 mortars and 70 rockets



مخبا آبير عثر عليه في آرآوك   مخبا آبير عثر عليه في آرآوك   

 صاروخ      صاروخ     7070 قذيفة هاون و        قذيفة هاون و       600600يحوي المخبا على اآثر من      يحوي المخبا على اآثر من      
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Hajj pilgrims on Dec. 2 board the first commercial flight to leave 
Mosul since 1993. Around 148 passengers boarded the Iraqi 
Airways flight destined for Baghdad.  (U.S. Army photo by Sgt. 
Patrick Lair, 115th Mobile Public Affairs Detachment)



  من الموصل في الثاني من 1993الحجاج يستقلون طائرة تجارية في اول رحلة طيران منذ    
.  راآب حاج الخطوط الجوية العراقية الى بغداد  148حيث استعمل  اآثر من. آانون االول  

عالقات العامة المتنقلة   صورة اخذت من قبل الرقيب باترك لير في الجيش االمريكي في ملحقية ال .
115       
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