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2020 یول/یوتموز 31  
31720200-10:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 

 ةالرابع المرحلة - أبطال العراق عملیةفي داعش فلول  واصل مالحقةقوات األمن العراقیة ت
 
 

أوكار كیلومتر مربع بحثًا عن  17,000قریة وموقع عبر  250أكثر من  العراقیة بتطھیرقامت القوات  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
 ./یولیوتموز 28 - 11 في محافظة دیالى ، العراق ، ،" ةالرابعالمرحلة  - داعش خالل عملیة "أبطال العراق

 
مكافحة اإلرھاب  جھازالعملیات الخاصة العراقیة والجیش العراقي وقوات من وحدات  اآلالف من أفراد قوات األمن العراقیةشارك لقد 

األمن واالستخبارات  أجھزةالشعبي و الجیشوالشرطة االتحادیة و وقوات الرد السریع والقوة الجویة العراقیة وطیران الجیش العراقي
 .شمركةیالبقوات العراقیة و

 
راف وتحت إش، القائد العام للقوات المسلحة السید مصطفى الكاظمي ، "بتوجیھ من رئیس الوزراء  وزارة الدفاع العراقیة وحسب تصریح

لتعقب ومطاردة الفلول اإلرھابیة لتنظیم داعش وفرض األمن ". المرحلة الرابعة من عملیة "أبطال العراق، إنطلقت  قیادة العملیات المشتركة
لفاصلة بین القوات االتحادیة وقوات البیشمركة والحدود الفاصلة مع الحدود اإلداریة للمناطق ا طھیرت، ووتعزیز االستقرار في محافظة دیالى 

 ".یراناقیادات العملیات صالح الدین وسامراء وتطھیر الشریط الحدودي مع 
 

ى ستولت قوات األمن العراقیة علإخالل العملیة ،  ./یولیوتموز على مدار شھرو ةرئیسیخالل ثالثة مراحل العملیة  عراقیةاألمن ال اتقو نفذت
ستخدامھا في الھجمات اإلرھابیة المستقبلیة إا منع مّ ، معبوة ناسفة  90وعناصر داعش ، ودمرت أكثر من  عجالتمئات من أسلحة وذخائر و

، وحرموا مجرمي داعش تستخدمھاموقع  60العدو ، ودمروا أكثر من  إرھابيّ عتقلوا أو قتلوا العدید من إضد المواطنین العراقیین. كما 
من األبطال العراقیین  عددن ، قتل أو أصیب إلرھابییا ةمطاردخالل عملیات  داعش من وسائل نقل المعدات والمقاتلین بحریة. لألسف ،

 .الشجعان خالل العملیة
 

ن شمركة لتنسیق العملیات األمنیة المشتركة لتحقیق االستقرار بین الحدود بییا بین قادة قیادة عملیات دیالى والبا وثیقً تضمنت العملیة تعاونً 
لى منع حركة الجماعات اإلرھابیة وعملیاتھا في المنطقة اشمركة. وقد أدى ھذا التنسیق یالبالحدود من قوات األمن االتحادیة وحراس 

 . والمناطق الحدودیة المرتبطة بھا
 

 . تتكون مجموعة المستشارینالعزم الصلب عملیة -المشتركة  في قوة المھام مجموعة المستشارین العسكریینتم تمكین العملیة من قبل 
تصال قیادة العملیات العراقیة في موقع مركزي واحد في إلى جنب مع ضباط ادولة للتحالف ، یعملون جنباً  13من العسكریین من مستشارین 

الشؤون و التي تشرف على العملیات عراقیةاألمن الات ق المستشارین في التحالف توجیھات تخطیطیة متخصصة لمدیریات قویقدم فریبغداد. 
 .وغیرھا من المھام العسكریةستخبارات والطیران واإل ةاللوجستی

 
في  عملیات أبطال العراق اللخمن  حظناالكما و"قائد مجموعة المستشارین العسكریین ،  رایان ریدوتقال العمید البحري األمریكي 

من خالل اء كإلتزامنا مع الشرسنواصل "". ھزیمة داعشتحقیق جھودھا لاعلیة وف لتزامھاإ راقیةعاألمن ال تاقو ثبتالسابقة ، تُ  المراحل 
 ."الدعم المتخصص لتمكین جھودھم من أجل مستقبل آمن ومستقر لشعب العراقغیره من ستخباریة والتخطیط للمھمة وتبادل المعلومات اإل

 
 تال المھام شبھ الیومیة التي تقوم بھا قوكمِّ آخر عملیة واسعة النطاق لقوات األمن العراقیة تُ  ةالرابعالمرحلة  - أبطال العراقت عملیة كان

إظھار قدرتھا القتالیة المناھضة لداعش في عملیات  عراقیةاألمن ال اتھزیمة شرور اإلرھاب في بالدھم. تواصل قوعراقیة لتحقیق األمن ال
، قاموا بأكثر  2020العراقیة وسالح الجو العراقي. في عام  ستخباراتعتماد على اإلیان ، باإل، دون تدخل التحالف في كثیر من األح ناجحة

 .آمن ومستقرالفلول المتبقیة لداعش من أجل عراق مھمة لھزیمة  1,400من 
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 عملیة أبطال العراق - المرحلة الرابعة
 إضاءات على أبرز العملیات

 (بموافقة من دائرة الشؤون العامة لقوات األمن العراقیة)
 

بتوجیھ من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قیادة العملیات المشتركة ، انطلقت المرحلة الرابعة من عملیة  :تموز/یولیو 13 – 11
مكافحة اإلرھاب وقوات الحدود باإلضافة للحشدین الشعبي "أبطال العراق" ، وبمشاركة تشكیالت الجیش العراقي والشرطة االتحادیة وجھاز 

لتعقب ومطاردة الفلول اإلرھابیة لتنظیم داعش في محافظة دیالى  ،والعشائري وبإسناد من قیادة القوة الجویة وطیران الجیش والتحالف الدولي
القوات االتحادیة وقوات البیشمركة والحدود الفاصلة مع الحدود اإلداریة للمناطق الفاصلة بین  ونطھیریران، اوتطھیر الشریط الحدودي مع 

. أدناه جزء من ھذه قیادات العملیات صالح الدین وسامراء والمناطق المحیطة وفرض األمن وتعزیز االستقرار في قواطع المسؤولیة
 العملیات ونتائجھا:

 
 قریة 186تم تفتیش وتطھیر  -
 وكراً  59تم العثور على  -
 المشتبھ بھممن  7تم القبض على  -
صواریخ  منصةدراجات ناریة ، و 8قذیفة ھاون ، ونظامین لقذائف الھاون ، و  97بنادق ، و  7صاروًخا ، و  26تم العثور على  -

 رصاصة 920تحتوي على  واعتدة مختلفة،  RPG7 ة، وقاذفC4 مادة  عبوات بالستیكیة تحتوي 5، و 
 قتل ثالثة إرھابیین وجرح إثنین آخرین  -
 ، وتم تدمیرھا یدویة  رمانات 6أحزمة ناسفة و  7عبوة ناسفة و  74تم العثور على  -

• https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/695408454574898  
 

 
تمكنت قوات اللواء الثاني في فرقة الرد السریع من تطھیر وتفتیش مساحات من  •

األراضي والبساتین والقرى في ناحیة ابي صیدا ضمن محافظة دیالى، وقد بلغت 
كیلو متراً مربع، نتج عنھا القاء القبض على عدد  18المساحة الكلیة التي تم تفتیشھا 

كما  أوكار لإلرھابیین. 10لناسفة، وتدمیر من المطلوبین وتفكیك عشرات العبوات ا
یواصل اللواء الرابع بتطھیر وتفتیش القرى الواقعة شرقي الطوز وصوال الى الحدود 

 وتم تفجیر عدد من العبوات الناسفة. الفاصلة بین الطوز ومحافظة السلیمانیة
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/69448575800
0501 

 
تفتیش منطقة حاوي العظیم وقرى طلحة والبو  منقیادة عملیات صالح الدین  تتمكن •

اعتدة ومتفجرات ونفق و 2مضافة عدد  ، والعثور علىعواد والبو جمعة والمیتة 
 .لعصابات داعش وتم تفجیر المواد اعاله من قبل ابطال الجھد الھندسي

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/290340605988
8880 

 
 
 

 لداعش، قرى والعثور على وكرین  5قوات الشرطة االتحادیة المشتركة ، تفتیش  •
 30و ھاون نظام  و صاروخ قاذفة 20 وقاذفة  ، ومنصة اطالق للصواریخ ، نفق 

 .سالح قناص و عبوات ناسفة 4 ورشاش سالح و قنبرة
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/128224478770639
6672 
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نفذت قطعات فرقة المشاة الخامسة عملیة بحث وتفتیش في منطقة شمال شرق  •
وقد نتج عن تلك . لخالیا النائمة من بقایا داعشمالحقة امحافظة دیالى لغرض 

ثور من العبوات الناسفة والعالعملیة القاء القبض على بعض المطلوبین وتفجیر عدد 
على عدد من اوكار داعش االرھابي التي تم معالجتھا من خالل الجھد الھندسي 

 للفرقة.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/290443317645

   2835 
 
 
 

 4 ىالعثور علوالمراقبة في الفرقة الخامسة من تمكن فوج االستخبارات واالستطالع  •
مساطر تفجیر في  3عبوات ناسفة وحزام ناسف و 8أوكار للدواعش والعثور على 

ناحیة العبارة بمحافظة دیالى، وتم تدمیر االوكار وتفجیر العبوات والحزام موقعیاً 
 تحت السیطرة.

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/290450448644
5704 

 
 
 
 

 /محافظة السلیمانیة من  قیادة العملیات الخاصة الثانیة وفوج مكافحة االرھابنفذت  •
ھذه  تانزاالت جویة على أھداف منتخبة ومسح العراقي جھاز مكافحة االرھاب

 حدود مع إیران.الاالراضي بعملیات خاصة نوعیة ، بضمنھا 
https://twitter.com/isof_iq/status/1281868957608218625 

 
 
 

 إدناه روابط للفیدیوھات الخاصة بجانب من العملیات: 
• https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/122

7969277550149 
• https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/29024807

03314749  
 

، بما إعادة االنفتاح لقطعات قیادة عملیات دیالى ضمانخالل ھذه المرحلة ، كفلت قیادة العملیات المشتركة العراقیة  :/یولیوتموز 23 - 15
یضمن وحدة القیادة والسیطرة وتحدید المسؤولیات وسد الثغرات في جمیع قواطع العملیات رافقھا اجراءات إلعادة القرى المھجرة والعوائل 

. النازحة، فضال عن إعادة لتقییم المناطق ِمن قبل االجھزة االمنیة واالستخباریة  
 

 المشاة التاسع عشر فرقة المشاة: نفذت قوة من الفوج الرابع لواء ویولیموز/ت 15 •
 شیوتفت بحث ةی، عمل الىیوالمناطق المجاورة ، محافظة د دیفي قرى بني ز الخامسة

من اوكار  نیاثن ریتدم ةی. نتج عن ھذه العملوالبزول نیالمنازل المتروكة والبسات ریلتطھ
الھاون  ابرقن على عدد من الءیواالست نیناسفت نیعبوت ریداعش االرھابي وتفجتنطیم 

 .مختلفة االحجام
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/290632512959
6973 
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الفرقة الخامسة وبإشراف قائد  نی: باشرت قطعات لواء المشاة العشرویولیموز/ت 17 •
 وبالتعاون مع الىیكردستان شمال شرقي د میالفرقة بمسك الحدود الفاصلة مع اقل

على طول الحدود الفاصلة  دةیتم فتح نقاط جد ثی) حشمركةی(الب میقوات حرس االقل
لمنع تسلل عناصر داعش المنھزم ومنع  كةلغرض مسك االرض المترو ایوانشاء ربا

 .الىیفي محافظة د ئةیالدنا بھمآر ذیتنف
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/290803569942
5916 

 
 
 
 
 
 
 

، تمكنت قوة من الفوج الرابع لواء المشاة  ةی: وفق معلومات استخبارویولیموز/ت 17 •
في الفرقة من مداھمة وكر  ةیالفرقة الخامسة ومفارز شعبة االستخبارات العسكر 19

 ةیالبدعة ، جنوب ناح ةیمخبأ لالعتدة واالسلحة والمتفجرات في اطراف قر ضمی
 نیفي حالمعمول بھا.  اقاتی. تم التعامل مع المواد وفق السالىیكنعان ، محافظة د

 .الوكر ریتكفلت مفارز ھندسة الفرقة بتفج
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/163161983
3679697 

 
 
 
 
 
 
 

، تمكنت قوة من الفوج الرابع لواء  ةی: بناًء على معلومات استخباراتویولیموز/ت 19 •
من العثور على مضافة إلرھابّي  الىید اتیعمل ادةیالفرقة الخامسة ق 19المشاة 

البدعة بداخلھا نظامي ھاون وعدد من قنابر الھاون والعبوات الناسفة  ةیداعش في قر
 .من قبل مفرزة معالجة الفرقة الخامسة نالعبوات مع قنابر الھاو ریتم تفج

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/290988090924
1395 
 
 
 
 
 

عملیة بحث وتطھیر واسعة النطاق لتعقب الخالیا اإلرھابیة في محافظة دیالى ، وخلق بیئة آمنة لعودة  تقطلنإ :/یولیوتموز 82 - 26
العائالت النازحة في مناطق مختلفة وفرض سلطة الدولة وحظر حیازة األسلحة بشكل غیر قانوني. تم تنفیذ المرحلة األخیرة عبر ثالث 

.السریع وقوات الحشد الشعبيوات الرد محافظة دیالى والشرطة االتحادیة ، وقمن قبل الجیش العراقي ، وشرطة  محاور  
 
 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2908035699425916
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2908035699425916
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1631619833679697
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1631619833679697
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2909880909241395
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2909880909241395


 
COMBINED JOINT TASK FORCE 

OPERATION INHERENT RESOLVE 
Public Affairs Office 

  
 

 
 
 
 

 
CJTF-OIR Website   CJTF-OIR Twitter   CJTF-OIR Facebook   CJTF-OIR Imagery 

Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil | Phone | +1.813.529.4636 | Kuwait | 00.965.221.6340 and 430-5193#  
Mailing Address | CJTF-OIR Public Affairs | APO AE 09306 

5 

:اإلنجازات  
 قریة وبستان 66تم تفتیش وتطھیر  -
 أوكار 10 اإلستیالء علىتم  -
 ارھابیین 4تم القبض على  -
 C4 ر عبوات تحتوي على متفجرات شدیدة االنفجا 3عبوة ناسفة ، بما في ذلك  19تم تدمیر  -
 سیارتین ودراجتین ناریتینتم ضبط  -
 قاذفة قنابل یدویة ومسدسات 25تم ضبط  -
 قاذفة حشوة 35تم ضبط  -
 صاروخ كاتیوشا 20تم ضبط  -
 قذیفة ھاون ومدفعیة 15تم ضبط  -
 بندقیة 13تم ضبط  -
 مخزن بندقیة 56ضبط تم  -

 
بناًء على معلومات استخباریة ، تمكنت قوة من الفوج االول لواء  :تموز/یولیو 23 •

الفرقة الخامسة ومفارز االستخبارات العسكریة في  19والفوج الرابع لواء  74
اللوائین اعاله من العثور على مخبأ لالعتدة شمال المقدادیة في محافظة دیالى، 

 .باالضافة الى العثور على عبوة ناسفة في قریة بني زید جنوب بھرز بذات المحافظة
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/291406895548
9257 
 
 
 
 
 
 
 

اللواء الرابع والسبعین فرقة المشاة الخامسة عملیة  ة مننفذت قو :تموز/یولیو 25 •
حیث تم العثور على عدد من الصواریخ وقنابر شمال المقدادیة بحث وتفتیش في 

 تم تفجیرھا من قبل ھندسة الفرقة. ،الھاون وعبوات ناسفة 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/291558659533
7493 

 
 
 
 
 

ستخباریة ، تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء مغاویر إوفق معلومات  :تموز/یولیو 26 •
ستخبارات العسكریة في الفوج الثاني من اللواء أعاله قیادة عملیات دیالى ومفارز اإل

ي ف مخبأ للمواد المتفجرة واألحزمة الناسفةومفارز من الحشد الشعبي من العثور على 
سة الحشد الشعبي بتفجیر المواد تحت قامت مفارز ھند. محافظة دیالى، خانقین 
 .السیطرة

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/291634462859
5023 
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شرعت قوة مشتركة من قوة من الشرطة االتحادیة والرد السریع  :تموز/یولیو 26 •
وافواج الطوارئ في تنفیذ عملیة امنیة ، بناًء على الجھد االستخباري. استھدفت 
العملیة بساتین ناحیة ابي صیدا والقرى التابعة لھا شمال شرق محافطة دیالى ، 

تم تدمیرھا، وتم لمطاردة فلول داعش.  تم ضبط عدد من مضافات عناصر داعش و
 العثور على عدد من العبوات الناسفة والصواریخ . 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15156
0469879151&id=101662361535629 
 
 
 
 

 
 

الل عملیة ابطال العراق بمرحلتھا الرابعة، الفوج الثالث باللواء خ تموز/یولیو: 27 •
الثاني في فرقة الرد السریع وبعملیة نوعیة یعثر على كدس كامل یضم اعتدة واسلحة 

 .في ابي صیدا في محافظة دیالى
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/128773642843320
3201 

 
 
 
 
 

باقیة استعملیة قیادة عملیات دیالى في فرقة المشاة الخامسة  نفذت :تموز/یولیو 28 •
داعش في حاوي العظیم حیث تم العثور على  للبحث والتفتیش ومداھمة اوكار ارھابيّ 

وفي سیاق متصل وبتنسیق مشترك ما بین قسم  وكرین یحتویان على معدات واعتدة.
الجزیرة وفوج استطالع الفرقة الثامنة تم العثور على كدس عتاد استخبارات عملیات 

 . في منطقة العبیدي قضاء القائم
https://twitter.com/modmiliq/status/1288085179991576576 
 
 
 

 قوة من فوج االستخبارات، تمكنت بناًء على معلومات استخباراتیة  :تموز/یولیو 28 •
حشد شعبي من  23واالستطالع والمراقبة في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع لواء 

بارة في قریة الع ناسفة وحزام ناسف عبواتسبع الوصول واالستیالء على مخبأ یضم 
اإلرھابیین من استخدام ھذه ساعدت العملیة على منع  .بعقوبة ، محافظة دیالى في

 األسلحة إلیذاء المواطنین األبریاء وقوات األمن العراقیة.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/291817103507
9049 
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