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2020 آذار/مارس 02  
02320200-20:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 
 

  إضاءات على أبرز عملیات الشركاء في حملة ھزیمة داعش خالل اإلسبوع
 

على شبكات التمویل  والقضاء داعش مالحقة إرھابيّ ل المعركةیقود شركاؤنا في العراق وسوریا  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
  التابعة لداعش. وشبكات اإلعالم اللوجیستیةوالمواد 

 
یقوم شركاؤنا في العراق وسوریا بعملیات كل یوم " قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف 

، وتدریب وتجنید  التي خسرتھامع شركائنا لمنع داعش من استعادة األراضي  بالتنسیق بشكل یوميقوم الستئصال بقایا داعش". "ن
."النشطاء ، وتمویل وتنفیذ الھجمات في جمیع أنحاء العالم   

 
إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020 آذار/مارس 81 - 12خالل الفترة ما بین   

 
تم تدمیر مضافة لداعش  خالل العملیة سامراء. غرب نفذت قیادة عملیات سامراء عملیات بحث في جزیرة  مارس: آذار/ 12 •

ض على إلقاء القبكما تم ،  عامل معھا أصولیاً عدد من العبوات الناسفة والتالعثور على ، وتم  ابما في ذلك األسلحة التي بداخلھ
 بینھم ثالثة إرھابیین.ستة مجرمین مطلوبین من قبل القضاء العراقي ، 

https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1238016172425121792 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/614323652683379?__ 

  
م تقیادة عملیات األنبار بعملیات بحث في قضاء الفلوجة وجزیرة الكرمة. في قامت فرقة المشاة العاشرة  :مارس آذار/ 12 •

ً  عامل معھاعدد من العبوات الناسفة والت العثور على  .رھابي مطلوب من قبل القضاء العراقيإالقبض على كما ألقت  ،إصولیا
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1238028013331255296 

  
  

العسكریة التابعة ستخبارات اإل ارزمف تمكنت :مارس آذار/ 12 •
ة لواء المشاالى التابعة  وحدة اإلستخبارات، بالتعاون مع  14للفرقة 

 ،ر تشھرناج وصفي مناطق قوج ووتفتیش الخمسین ، بعملیة بحث 
واحد ونفقین. باإلضافة  وكرمخمور ، الموصل. تم تدمیر  قضاء

ً إصول تم التعامل معھو لعبوات الناسفةلى ذلك تم ضبط مخبأ لا  .یا
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.
1474021859493981/2788155991413888/?type
=3&theater 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/27

R-87254668170687?__tn__= 
https://www.facebook.com/SecMedCell/photos/
a.376876283094785/614470489335362/?type
=3&theater 
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قوة من  نفذتبناء على معلومات استخباریة ،  :مارس آذار/ 13 •

، بعملیة استباقیة  20مشاة ، الفرقة  60الفوج الثالث ، اللواء 
لتفتیش منطقة قصر الحسینات ، ناحیة القیروان ، قضاء البعاج ، 

 تم العثور على كدس للعتاد وتم التعامل معھ من قبل محافظة نینوى. 
 .وحدة ھندسة المیدان

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/27
87267838169370?__  
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12384
46096046850052 

 
 
 
معالجة القنابر غیر المنفلقة التابعة  رزاقامت مف :مارس آذار/ 13 •

وحدة ھندسة المیدان ، قیادة عملیات صالح الدین ، بالتخلص الى 
اآلمن من عدد من المتفجرات ومخلفات الحرب التي یستخدمھا 

إرھابیون داعش أثناء سیطرتھم على أجزاء من محافظة صالح 
 .الدین. تم العثور على المتفجرات خالل عملیات البحث والتطھیر

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/27
87264814836339?__tn__=-R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اءقضلألسلحة في قریة البو شاھین ، منطقة السالم ،  كدساً ضبطت قوة مشتركة من قیادة عملیات دیالى  :مارس آذار/ 16    •

 .الخالص
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1239548523965820929 

 
 

ثر . تم ضبط أكضمن قاطع المسؤولیة في مناطق مختلفةوتفتیش قیادة عملیات سامراء عملیات بحث  ذتنف :مارس ار/آذ 17   •
م تدجلة. كما  ناحیةجزیرة لألسلحة وتدمیره في  كدس سامراء وضبطغرب عبوة ناسفة والتخلص منھا في جزیرة  50من 

 سحاقي والدجیل والضلوعیة.تسعة مجرمین مطلوبین من قبل القضاء العراقي في مناطق اإل إلقاء القبض على
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1239815628149661696 
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. تم ضبط عدد من العبوات الحربیةعن مخلفات داعش وتفتیش نفذت قیادة عملیات األنبار عملیات بحث مارس:  آذار/ 17    •

 .مناطقفي العدید من ال عامل معھاالناسفة والت
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1239893833921507335 
 

 
مخبأ على العسكریة  ستخباراتمدیریة اإل عثرت مارس: ذار/آ 17    •

 .لألسلحة في قریة العیثة بمحافظة صالح الدین
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12402
09209721004032 
 
 
 

 
    

 
 

إنجاز اآلتي: القوات الشریكة في سوریا ، إستطاعت 2020 آذار/مارس 18 - 12خالل الفترة ما بین   
 

 
قوات سوریا شنت الوحدات الخاصة في مارس:  آذار/ 12    •

الدیمقراطیة بالتعاون مع قوات التحالف غارة على بلدة العریشة 
ى لقال اثنین من المشتبھ بانتمائھم اعتوتم إبریف الحسكة الجنوبي. 

 .داعش
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/123808224
2548768768 
https://twitter.com/OIRSpox/status/1239529492
722352130 
 
 
 

 
 

ال تزال مھمة القضاء على إرھابّي داعش واألسلحة والمواد المتفجرة المتبقیة لدى داعش تعتبر أولویة قصوى مع إستمرار داعش 
 في التخطیط لھجمات ضد المدنیین األبریاء وشركائنا في جمیع أنحاء العراق وشمال شرق سوریا.
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