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2 020 یول/یوتموز 8  
87020200-10:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 

  إضاءات على أبرز عملیات الشركاء في حملة ھزیمة داعش خالل اإلسبوع
 
 

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

 
نقاط التفتیش  -العملیات األمنیة الیومیة  "إنّ  الدولي ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف گینز الثالثاقال العقید مایلز ب. ك 

سوریا قوات لى نجاح قوات األمن العراقیة واتؤدي  -جتماعات مع القادة المحلیین واإل ستمرةمالدوریات الوالغارات الصغیرة و
السكان المحلیین من و ستخباراتغطاً مستمراً من األمن وأجھزة اإلب ضھزیمة اإلرھابیین تتطلّ  الدیمقراطیة ضد فلول داعش". "إنّ 

".ھاغون عنبلّ ویُ وجود داعش الذین یرفضون   
  

إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020، تموز/یولیو  7 - 1ن الفترة مخالل   
 

بناءاً على معلومات استخباراتیة ، عثرت قوة من فرقة : تموز/یولیو 1 •
المشاة االولى على كدس للعتاد تابع الرھابّي داعش في منطقھ الناظرة 

 بمحافظة االنبار.
https://twitter.com/modmiliq/status/127833027953548
0834 
 

 
 
 
 
 

ج الفومن بناًء على معلومات استخباراتیة تمكنت قوة : تموز/یولیو 1 •
 اللواء االول في الفرقة االولى وباالشتراك مع مفارز شعبةاالول 

االستخبارات العسكریة في الفرقة االولى من الوصول الى منصة 
الطالق الصواریخ في قریة الدراعمة جنوب شرق الرطبة باالنبار. وبعد 

البحث تم العثور على صاروخ كاتیوشا وقذیفتي مدفع وقنبرة ھاون 
ومنصة أطالق صواریخ محلیة الصنع. فیما خرجت قوة من الفوج 

الفرقة العاشرة معززة بمفرزة معالجة من سریة  39الرابع لواء المشاة 
ھندسة میدان قیادة عملیات االنبار بواجب معالجة العبوات الناسفة من 

عبوة ناسفة تحت  12مخلفات داعش في منطقة البو خمیس تم تفجیر 
 السیطرة.

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28941
23670817119 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
617671991741148 
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ات العام للقوبتوجیھ ِمن رئیس مجلس الوزراء القائد : تموز/یولیو 4 - 2 •

المسلحة، وبإشراف قیادة العملیات المشتركة، باشرت قیادة عملیات بغداد 
بتنفیذ عملیة أمنیة عسكریة واسعة شمالي بغداد. أن ھذه العملیة جاءت 
وفقاً لمعلومات استخباریة ، لمالحقة بقایا عصابات داعش اإلرھابیة، 

اء القبض على وتفتیش ھذه المناطق لتعزیز األمن واالستقرار وإلق
المطلوبین وحمایة مصالح المواطنین فیھا اشتركت فیھا قطعات قیادة 

عملیات بغداد وقطعات لواء القوات الخاصة/ رئاسة أركان الجیش ولواء 
المشاة اآللي السابع والثالثین ولواء من الرد السریع ولواء المھمات 

ناد طیران الخاصة بالشرطة االتحادیة ولواء من الحشد الشعبي، وبإس
 وكانت النتائج كاآلتي: القوة الجویة وطیران الجیش.

 
o لواء المھمات الخاصة في قیادة قوات الشرطة االتحادیة  قام

منطقة  12ضمن قطعات عملیات بغداد بتفتیش وتطھیر 
 . مربع كم 32بمساحة 

o قطعات فرقة الرد السریع اللواء االول بعملیات تطھیر  قامت
والبحیرات المتواجده بھا من خالیا  وتفتیش قضاء الطارمیة 

داعش، سیما وان ھذه المناطق كانت تتخذھا المجامیع 
االرھابیة منطلقاً الستھداف العاصمة بغداد والمناطق االخرى 

  التابعة للقضاء.
o  والخمسین فرقة المشاة السادسة تمكن لواء المشاة التاسع

وخالل اشتراكھا بواجب البحث والتفتیش لمناطق شمال بغداد 
الطامیة والذي استمر لمدة یومین من إلقاء القبض على 

مضافات لداعش ،  5عنصرین من داعش ، العثور على 
 عبوات ناسفة. 4قطع سالح متوسط ، معالجة  10العثور على 

 
https://twitter.com/modmiliq/status/127902760065
2992512 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12786579
83354937345 
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/
1219221181758292 
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/
1220693824944361 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12785912
12900007936 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28960
74810622005 
 

 
 

 

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://twitter.com/modmiliq/status/1279027600652992512
https://twitter.com/modmiliq/status/1279027600652992512
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1278657983354937345
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1278657983354937345
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/1219221181758292
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/1219221181758292
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/1220693824944361
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/1220693824944361
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1278591212900007936
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1278591212900007936
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2896074810622005
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2896074810622005


 
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 

3 

تموز/یولیو: نفذت الفرقة السابعة وفرقة المشاة االلیة الثامنة قیادة  4 - 2 •
عملیات الجزیرة وقوة من الحشد العشائري ، عملیة عسكریة استمرت 

لیومین ومن ثالثة محاور للبحث والتفتیش في المناطق الصحراویة 
جنوب غرب وادي حوران، تمت العملیة باسناد من طیران الجیش 

والقوة الجویة العراقیة وقوة مسلحة محمولة جواً، نتائج العملیة معالجة 
عبوة ناسفة تدمیر مضافة وتنكر ماء قدیم والعثور على مضافة  15

 تحتوي على تجھیزات عسكریھ وفراش نوم .
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28962
33257272827 

 
 
 

الیا داعش یجاد وتفكیك خإلتموز/یولیو: نفذت قیادة عملیات سامراء والقطعات الملحقة بھا ، سلسلة من عملیات البحث والتفتیش  2 •
 ضمن قاطع المسؤولیة.زیز األمن وتع

 
o  ًا لمعلومات استخباریة ، تمكنت قوة من لواء مغاویر قیادة عملیات سامراء ومفارز قسم االستخبارات العسكریة في وفق

عنصرا في منطقة یثرب بسامراء وھم من المطلوبین  11القیادة من إلقاء القبض على مجموعة إرھابیة مكونة من 
  للقضاء العراقي.

o  شرطة اتحادیة في  13تمكنت كتیبة ھندسة میدان الفرقة الرابعة شرطة اتحادیة ومن خالل واجب مشترك مع لواء
 عبوات ناسفة تم رفعھا وتفجیرھا تحت السیطرة.  8جزیرة غرب سامراء من العثور على 

o  عبوة ناسفة من مخلفات 14الفرقة اعاله ومن خالل واجب تفتیش في جزیرة مكیشیفة من العثور على  13تمكن اللواء
 داعش االرھابي تم اتالفھا تحت السیطرة.

o  بدري  الفرقة الخامسة شرطة اتحادیة ومن خالل واجب تفتیش وتطھیر منطقة البو 17في حین تمكن الفوج الثالث لواء
 عبوات ناسفة تم اتالفھا تحت السیطرة. 3والبو خلیفة ضمن قاطع المسؤولیة من العثور على 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2894116780817808 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1617667911741556 
 
 

ومفارز شعبة االستخبارات  14الفرقة  50من الفوج الثاني لواء المشاة تمكنت قوة ، وفقا لمعلومات استخباریة : تموز/یولیو 2 •
العسكریة في الفرقة من القاء القبض على احد االرھابیین في منطقة كنعوص بقضاء الشرقاط بمحافظة صالح الدین وھو المسؤول 

 عن حفر االنفاق لداعش االرھابي في المحافظة ومن المطلوبین للقضاء العراقي.
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1617670981741249 
 
 

نفذت قوة من  ،بناًء على ورود معلومات استخباراتیة : تموز/یولیو 2 •
الفوج الثالث لواء المشاة الستین الفرقة عشرین عملیة بحث وتفتیش في 
قریة كین روفي التابعة لقضاء سنجار حیث نتج عن البحث العثور على 

عبوات ناسفة من مخلفات داعش االرھابي تم  9نفق یحتوي على 
 ةلى قیاداتفجیرھا وردم النفق من قبل أبطال الجھد الھندسي التابع 

 الفرقة.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28942
64010803085 
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بناًء على معلومات استخباریة، داھمت قوة من لواء : تموز/یولیو 2 •

الفرقة األولى ، ومفارز شعبة االستخبارات العسكریة في  53المشاة 
وكرا للدواعش في احد المنازل جنوب الطریق الدولي السریع ضمن 

قاطع الصكار شرق قضاء الرطبة في االنبار. یستخدم الوكر مالذا 
للدواعش لالنطالق بتنفیذ عملیاتھم االرھابیة ضد قطعاتنا االمنیة 

وضبطت بداخلھ عبوات ناسفة و قنابر ھاون وسبح تفجیر، حیث تم 
 جة المتفجرات میدانیا من قبل مفارز ھندسة الفرقة.معال

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28945937
77436775 
 
 
 

على ضوء معلومات استخباریة ، وبواجب مشترك : تموز/یولیو 2 •
الفوج الثاني لواء المشاة الثامن في الفرقة السابعة ومفارز تمكنت قوة من 

من  23االستخبارات العسكریة في الفرقة وقوة من طوارئ االنبار 
الوصول الى مخبأین یضمان كدسین للعبوات الناسفة والمتفجرات من 

مخلفات داعش في مناطق قضاء عنھ والصكرة باالنبار، حیث تم تفجیر 
 ل مفارز ھندسة الفرقة.المواد موقعیا من قب

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28945
94517436701 

 
 
 

 
 

كریة االستخبارات العسوفق معلومات استخباریة ، تمكنت قوة من فوج مغاویر الفرقة السابعة ومفارز شعبة تموز/یولیو:  3 •
 في الفرقة من القاء القبض على احد االرھابیین المطلوبین للقضاء العراقي في منطقة البغدادي في االنبار.

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2895460700683416 
 
 
 

تموز/یولیو: نفذت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الرابع واالربعین  3 •
قیادة فرقة المشاة الحادیة عشرة عملیة بحث وتفتیش واسعة في منطقة 
النور بالراشدیة وفي ضفاف نھر دجلة  للبحث عن الخالیا االرھابیة 

 والحیلولة دون استغاللھا الثغرات واالماكن الوعرة لتنفیذ عملیات
 .ارھابیة ضد المواطنین

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28951
51074047712 
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اعش دمعلومات استخباریة عن وجود وكر لبعد ورود : تموز/یولیو 4 •

دیالى، شرعت قوات فرقة المشاة  في منطقة الھاشمیة والمرادیة بمحافظة
الخامسة بمداھمة الوكر واالستیالء على كدس یحتوي على مجموعة من 

 االعتدة وقنابر الھاون وتم تفجیرھا تحت السیطرة.
https://twitter.com/modmiliq/status/127940935873
7211400 

 
 
 
 

الفرقة الثامنة وقسم استخبارات الفرقة  30تمكنت قوة من الفوج االول لواء المشاة وفق معلومات استخباریة ، تموز/یولیو:  4 •
ومفارز شعبة االستخبارات العسكریة فیھا من القاء القبض على أحد االرھابیین المطلوبین للقضاء العراقي في منطقة البیضة 

 بقضاء الرمانة باالنبار. وقد جرى تسلیمھ لجھة الطلب.
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1619912411517106 
 
 

لقت مفارز وكالة االستخبارات في وزارة الداخلیة بالتنسیق مع شرطة الریاض ، أوفق معلومات استخباریة تموز/یولیو:  4 •
المواطنین برسائل تحثھم على الرحیل والتھجیر من ناحیة بتھدید ، یقومون داعش من عناصر  ثالثة إرھابیینالقبض على 

 الریاض التابعة لمحافظة كركوك.
https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13631 
 
 

الفرقة الثامنة من إلقاء  30استخبارات الفوج االول لواء المشاة تمكنت مفارز ، بناء على معلومات استخباریة تموز/یولیو:  4 •
القبض على متھم كان یعمل ضمن مفارز المرور في تنظیم داعش اإلرھابي حیث تم إلقاء القبض علیھ في قضاء الرمانة 

 .لى جھة الطلب وفق السیاقات القانونیةاوسیتم تسلیمھ  الى القضاء العراقي،منطقة الباغوز وھو من المطلوبین 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2896368160592670 
 
 

 
ش داع عن اخفاء ارھابيّ تموز/یولیو: بناًء على معلومات استخباراتیة  5 •

. غرب بغداد، مواد متفجرة في احد البزول الموجودة في منطقة البوعبید
واثناء فرقة المشاة السادسة  22الفوج االول لواء المشاة  تمكنت قوة من

 مواد متفجرة من مخلفات داعش االرھابي. البحث تم العثور على 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28970
24833860336 
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المدیریة  لىاتمكنت مفارز مدیریة استخبارات وامن كركوك المیدانیة التابعة بناء على معلومات استخباریة ، تموز/یولیو:  6 •

ش في داعلى االعامة لالستخبارات واألمن وبالتنسیق مع لواء ستة وخمسین حشد شعبي من العثور على كدس للعتاد تابع 
)، حیث تم رفعھا من قبل القوة اعاله 20محافظة كركوك، یحتوي على قنابر ھاون مختلفة األحجام عدد ( -قضاء الحویجة 

 .بدون حادث یذكر
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2898107583752061 

 
 
 
باشرت قطعات فرقتي المشاة السابعة والثامنة ولواء تموز/یولیو:  7 •

والحشد العشائري وبإسناد طیران قیادة عملیات الجزیرة في مغاویر ال
 فتیشت شملت .بعملیة بحث وتفتیش واسعة ضمن قاطع المسؤولیةالجیش 

  تفجیر والى مناطق واسعة في عمق الصحراء  مناطق سكنیة إضافة 10
تمكن طیران الجیش وأثناء تقدیم االسناد . كما عبوات ناسفة ثمان

لقطعات الجیش ضمن قیادة عملیات صالح الدین من تدمیر عجلة 
واربع مضافات كان یستخدمھا االرھابیون مفخخة وتدمیر نفق لداعش 

 .كوكر لھم
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28987
01083692711 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28987
03260359160 

 
 
 
 

إنجاز اآلتي: سوریا الدیمقراطیة، إستطاعت قوات 2020،  تموز/یولیو 7 - 1ن من خالل الفترة م  
 
 
سوریا  قواتابعة الى تالوحدة مكافحة اإلرھاب  قامت: تموز/یولیو 6 •

 ةریف الحسك فيبعملیة أمنیة التحالف الدولي ، وبدعم من  الدیمقراطیة
عتقال ارھابي من داعش واالستیالء على أسلحة ومعدات تم إ. الجنوبي

 عسكریة.
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/128009836489
0263552  
 

 
 
 
 
 
 
 

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/2898107583752061
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2898701083692711
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2898701083692711
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2898703260359160
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2898703260359160
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1280098364890263552
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1280098364890263552
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 سوریا  قواتالتابعة الى وحدة مكافحة اإلرھاب  قامت: تموز/یولیو 6 •

 في ریفبعملیة أمنیة التحالف الدولي طیران ، وبدعم من  الدیمقراطیة
. تم القبض على ثالثة من أعضاء خالیا داعش الشمالي دیر الزور

 عملیة.اإلرھابیة ومصادرة مجموعة من المعدات خالل ال
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/128009940576
9695233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-30-  

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
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https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1280099405769695233
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