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 2020شباط  8
 01-20200208رقم التحریر: 
 للنشر الفوري

 
 

 .وشبكات اإلعالم تلي داعش والتمویل واإلمداداتإلیجاد وإزالة مقا الطریقیقود شركاؤنا في العراق وسوریا  آسیا: غرب جنوب
 

و دعم ھ العزم الصلبعملیة  -المشتركة قوة المھام "ھدف  للتحالف الدوليالمتحدث العسكري  -مایلز ب. كاجینز الثالث  العقیدوقال 
إن نجاحاتھم األخیرة في القتال ضد داعش تُظھر قدراتھم المتراكمة التي وقال أیضاً " "وزیادة قدرات شركائنا في العراق وسوریا

ط على خالیا داعش ومنع عودة داعش، فإن الضغ من أجل مواصلةالتي توفرھا برامج التحالف.  تلقوھا من خالل عملیات التدریب
 ".إلى شراكة مستمرة مع القوات العراقیة والسوریةیسعى التحالف 

 
 :التالیة في العراق األعمال تحدث ،شباط  4 - كانون الثاني 30خالل األسبوع من 

 
ن الثیلواء المشاة الث استخباراتالعسكریة التابعة للفرقة الثامنة بالتعاون مع  االستخباراتكانون الثاني: فصائل  30في  •

 ھؤالءاألنبار. في منطقة القائم في  وُضبطت أسلحتھم ابیینثالثة إرھ قامت باعتقال ومخابرات قیادة عملیات الجزیرة
ً من قب یناألشخاص الثالثة مطلوب افة اإلض. بللمادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرھاب ل القضاء بموجب أوامر توقیف وفقا

لواء  في ة األولىالكتیب استخباراتبالتعاون مع والعسكریة التابعة للفرقة الرابعة عشرة  االستخباراتتمكنت فصائل  لذلك فقد
حت ت مخبأ األسلحةتفجیر . تممن الوصول إلى مخبأ لألسلحة والذخیرة في حي الزاب بقریة الروین في كركوك 51ة الـ المشا

 السیطرة.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2746444978918
323/?type=3&theater  
 
 

 أبطال قیادة عملیات نینوى مع فرقة المشاة إن الثاني:كانون  30في  •
ومدیریة الشرطة في محافظة نینوى  الحشد الشعبيوقیادة  26 الـ

مھمة لتفتیش وتطھیر المناطق جنوب الموصل لتجفیف بدأوا 
ستقرار من أجل أمان وامصادر اإلرھاب واعتقال المطلوبین 

تابعة لعصابات داعش  مبانٍ  وجدوا ثالثةِ  فقدالمنطقة. ونتیجة لذلك 
قنابل ھاون محلیة الصنع ومعدات عسكریة  ةتحتوي على خمس

 الجھد الھندسي. من خاللقدیمة تم تدمیرھا في الموقع 
 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/pc
b.2746257125603775/2746256792270475/?typ

 e=3&theater 
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 لیمانیةالسالستخبارات المیدانیة التابعة  المفارز فقد قامتمع استمرار الجھود االستخباراتیة والمتابعة كانون الثاني:  30 •
مدیریة أمن المدیریة العامة لالستخبارات واألمن بالتعاون مع آسایش مدیریة السلیمانیة (آسایش ھي المنظمة األمنیة الكردیة) و

 في محكمة قانون مكافحة اإلرھاب من خلیة في محافظة السلیمانیة وفقًا للمادة الرابعة منوھو جزء عضًوا من داعش باعتقال 
مع ق بالتنسیو دیریة العامة لالستخبارات واألمنبغداد التابعة للم ومدیریة أمن ستخباراتاتحقیق نینوى. تمكنت مفارز 

اللواء السادس من تحریر أجنبي مخطوف واعتقال ثالثة متھمین في حي العامل جنوب الشرطة اإلتحادیة في الفرقة الثانیة في 
 . التحقیقغرب بغداد. أحیل المتھمون إلى سلطات التحقیق المختصة الستكمال 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2746442048918616
/?type=3&theater 

 
 

  مخلفاتمھمة بحث عن أثناء عملیات األنبار قیادة أبطال عثرشباط:  2 •
 من الذخیرة  أكداسمنطقة المعامل على  -داعش في جزیرة الكرمة 

 عبوات ناسفة محلیة  )5و( 14.5)11عدد ( عتاد تحتوي على
 ملم)  81ھاون ( قنبلة ) 100( و ةأسطوانی صفیحة على شكلالصنع 

 ) 5(و الصنعقاعدة صاروخ موجھ محلي  وصواریخ نمساویة  10و
 بطاریات )5و( بطاریة تفجیر سلكیةومم)  23( عتاد مدفع عیار

 . أمتار 5وسلك تفجیر طولھ زجاجة أكسجین وتفجیرالسلكیة صغیرة  
 ینعبلواء المشاة األر –قوة من الفوج األول الواجب من قبل  تم تنفیذ

في حین خرجت قوة من حشد األنبار معززة .العاشرة  فرقة المشاة – 
التفتیش في العاشرة بواجب للبحث و میدان فرزة من كتیبة ھندسةبم

) عبوة ناسفة 15مما نتج عنھ العثور على ( منطقة حصیبة الشرقیة،
 تحت السیطرة.   ات العصابات اإلرھابیة تم تفجیرهمن مخلف

 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/pcb.
2749223985307089/2749223751973779/?type=3

 &theater 
 

 
بھ بھ القبض على مشت ستخباراتإلببغداد التابعة للمدیریة العامة لألمن واستخبارات ومدیریة األمن إلاألقت مفارز شباط:  4 •

ً المتھم مذكرة توقیف وفق صدر بحقوكان قد إرھابي أثناء محاولتھ دخول بغداد عبر حاجز الشعب.  للمادة الرابعة من قانون  ا
در صم اآلخرین في منطقة أبو غریب الذین المذكورة أعاله من إلقاء القبض على المشتبھ بھ ارزلمفامكافحة اإلرھاب. تمكنت 

ً أوامر اعتقال  بحقھم  ) من قانون العقوبات. وقد أحیلوا إلى السلطات المختصة الستكمال التحقیق معھم.444للمادة ( وفقا
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/27509897617971
78/?type=3&theater  
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حت ت ،والقیادة التاسعة عشرةالمغاویر تشكیالت ووحداتقامت شباط:  4 •

ضمن قاطع عباس الطائي الركن جواد لفرقة اللواء اإشراف قائد 
در تجفیف مصاقانون والالمسؤولیة حملة مداھمة وتفتیش لفرض سلطة 

، حیث تمكنت قوة يفي تلك المنطقة وإدامة التواصل مع األھال اإلرھاب
في  لواء المغاویر األول وخالل واجب مسح وتفتیش –من الفوج األول 

إطالقة  261أكداس عتاد یحتوي على الثاني) على  المقبرةجرف النصر (
من مخلفات داعش اإلرھابي  ممل 14.5رشاش  إطالقة 600مم و 37

 في جرف النصر. 
 

tos/pcb.https://www.facebook.com/mod.mil.iq/pho
2750986915130796/2750986598464161/?type=3

 &theater 
 
 

شباط: تمكن أبطال قیادة عملیات سامراء وخالل واجب تفتیش في منطقة الجویزرات التابعة لقضاء بلد من العثورعلى مضافة  4 •
وأثاث وبعض المواد الغذائیة. لقد تم توجد فیھا أواني طبخ والتي لعصابات داعش اإلرھابیة في إحدى الدور المھجورة، تابعة 

إحراق المواد بالكامل. تمكنت كتیبة ھندسة میدان الفرقة الرابعة في الشرطة االتحادیة خالل تنفیذ واجب تفتیش وتطھیر منطقة خط 
ما تمكنت تم تفكیكھا وإتالفھا تحت السیطرة. ك ت قمعیة من مخلفات داعش اإلرھابي والتي) عبوا10الالین من العثور على (
من قانون اإلرھاب في ناحیة  4مذكرات القبض من إلقاء القبض على أربعة متھمین وفق المادة  تفعیلقطعات القیادة من خالل 

 من قانون اإلرھاب. 4یثرب وناحیة الضلوعیة. تم إلقاء القبض على المتھم وفق المادة 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2750980971798057
/?type=3&theater   
 

 :سوریاالتالیة في  األعمال شباط ، حدثت 4 - كانون الثاني 30خالل األسبوع من 
 

بعملیة  وخدمات األمنالخاصة قامت وحداتنا كانون الثاني:  31 •
خالیا داعش لتعطیل في البصیرة  في دیر الزور كاسحة

أسفرت  .اإلرھابیة المسؤولة عن االنفجارات األخیرة في المنطقة
  .العملیة عن اعتقال ستة أعضاء من ھذه الخالیا

https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1223236
 178205343745 

 
 

 

بریاء ضد المدنیین األ التخطیط لھجماتعلى یث تواصل داعش ، حأولویة قصوى والعبوات الناسفةال تزال إزالة مقاتلي داعش واألسلحة 
 وشركائنا في جمیع أنحاء العراق وشمال شرق سوریا.
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