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2020 یول/یوتموز 92  
92720200-10: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

 
لس ةمكَ حْ لمُ ااآلمنة والحدود إّن " الدولي ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف گینز الثالثاقال العقید مایلز ب. ك  شبكات عمل  تُعّطِ

  داعش".لالتابعة  تھریبال
 

 
إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020، تموز/یولیو  82 - 22ن خالل الفترة م  

 
 
وفق معلومات استخباریة  تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء : تموز/یولیو 22 •

المشاة الثامن الفرقة السابعة ومفارز شعبة االستخبارات العسكریة من العثور على 
 االنبار.في كدس للعتاد ووثائق لداعش في قضاء راوة 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2912711038
958382 

 
 
 
 
 
 

 لى المدیریة العامة لالستخبارات واألمن وبالتنسیقا: عثرت مفارز مدیریة استخبارات وامن بغداد المیدانیة التابعة تموز/یولیو 22 •
عدد من قنابر الھاون ، حیث تم رفعھا من قبل الجھد ، یحتوي على بغدادمع الفرقة الثانیة شرطة اتحادیة على كدس للعتاد غربي 

 .الھندسي للقوه اعاله بدون حادث یذكر
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2913097065586446 

 
 
استخباریة ، تمكنت قوة من فوج االستخبارات وفق معلومات  :تموز/یولیو 23 •

واالستطالع والمراقبة في الفرقة العاشرة من الوصول الى مخبأ یضم عدداً من 
العبوات الناسفة المختلفة في منطقة الجلود بالكرمة في االنبار، حیث تم تفجیرھا 

 موقعیاً من قبل ھندسة الفرقة.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2913744785
521674 
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نفذت فرقة المشاة الخامسة عشرة واجباً للبحث والتفتیش عن  :تموز/یولیو 24 •
المطلوبین والمخلفات الحربیة وفرض سلطة القانون في سلسلة جبال فقیروك 
التابعة لناحیة زمار ضمن الجانب االیمن من محافظة نینوى نتج عن الواجب 

م تفجیر ت. العثور على رمانة قاذفة وعتاد رشاشة وعبوتین ناسفتین محلیة الصنع
 المواد اعاله من قبل مفارز القنابل الغیر منفلقة لكتیبة ھندسة میدان الفرقة.

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2914560788
773407 
 
 
 
 
 
 
 

المشاة السادسة عشرة  بعملیات تطھیر حي شرعت قطعات فرقة  :تموز/یولیو 24 •
الشھواني في منطقة الموصل القدیمة من مخلفات داعش االرھابي حیث تم رفع  

زمة الناسفة ورمانات یدویة وصواعق ومخازن عتاد وعبوات حعدد كبیر من اال
ر ھاون ابنومسدسات وبنادق تالفة وق ةجھزة السلكي تالفأناسفة وصواریخ قاذفة و

تالفة وجثث متفسخة تم تفجیر المخلفات تحت السیطرة من قبل فصیل ومدفعیة 
قریة وتدقیق  13معالجة كتیبة الھندسة العسكریة لمقر الفرقة. فیما تم تفتیش 

المعلومات األمنیة للقرى ، حیث عثرت القوات على نفق في قریة السید حمد 
 .الفرقةیحتوي على عتاد. تم تدمیر النفق تحت السیطرة من قبل ھندسة 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2914597802
103039 
 
 
 
 

استمرارا لنھجھا في القیام بحمالت تفتیش ومتابعة العناصر  :تموز/یولیو 24 •
الثاني والثالث لواء المشاة الرابع الفرقة االرھابیة تمكنت قوة مؤلفة من الفوجین 

االولى ومفارز من شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة واللواء اعاله من 
 العثور على مخبأ لالسلحة واالعتدة جنوب الخط السریع في الرطبة باالنبار.

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2914921112
070708 
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بمعلومات استخباریة وكمین محكم، تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء مغاویر قیادة عملیات الجزیرة وسریة  :تموز/یولیو 24 •
 نبار، وھو مناالستخبارات واالستطالع والمراقبة للفرقة ذاتھا من القاء القبض على احد االرھابیین في في القائم ، اال

ت قوة من فوج االستخبارات واالستطالع والمراقبة في الفرقة الثامنة في تمكن وفي السیاق نفسھ، .العراقيالمطلوبین للقضاء 
ي اعتدة ومتفجرات فقیادة عملیات الجزیرة والفوج الثالث لمغاویر القیادة وحشد عشائر حدیثة من االستیالء على مجموعة 

 .مول بھاالقائم وحدیثة في االنبار. وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق الضوابط المع
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2914921705403982 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2914922262070593 

 
 
 

، عثرت مفارز مدیریة  لى معلومات استخباریةااستناداً  :تموز/یولیو 24 •
لى المدیریة العامة لالستخبارات ااستخبارات وامن كركوك المیدانیة التابعة 

 ،واألمن على كدس للعتاد تابع الى داعش في ناحیة الریاض في قضاء الحویجة 
 .محافظة كركوك

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2914962735
399879 
 
 
 
 
 
 

القت مفارز وكالة االستخبارات في وزارة الداخلیة القبض على ثالثة ارھابیین بمناطق متفرقة من محافظة  :تموز/یولیو 24 •
 .مكیشیفةالفي جزیرة  كركوك مطلوبین للقضاء العراقي ، فضالً عن ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150659879969210&id=10166236153
5629 

 
 
نفذت مفارز مدیریة استخبارات ومكافحة إرھاب بغداد العاملة ضمن وكالة االستخبارات في وزارة الداخلیة  :تموز/یولیو 25 •

استخباراتیة أسفرت عن إلقاء القبض على ثالثة إرھابیین مطلوبین للقضاء العراقي في منطقة التاجي، والدورة، عملیة 
والزیدان في العاصمة بغداد، وعمل اإلرھابیون فیما یسمى والیة الجنوب، واشتركوا بعدة عملیات إرھابیة ضد القوات 

 . األمنیة. تم إحالتھم للجھات التحقیقیة
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151061943262337&id=10166236153
5629  

 
 

قیادة عملیات الجزیرة وسریة تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء مغاویر ، وفق معلومات استخباریة  :تموز/یولیو 26 •
االستخبارات واالستطالع والمراقبة في القیادة وبكمین محكم من القاء القبض على احد اإلرھابیین في احدى سیطرات حدیثة 

باالنبار وھو من العناصر اإلرھابیة التي كانت تعمل مع ما یسمى (والیة االنبار)، ومن المطلوبین للقضاء العراقي ، حیث تم 
 یمھ لجھة الطلب.تسل

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2916351905260962 
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نفذت فرقة المشاة الخامسة  بناًء على معلومات استخباراتیة، :تموز/یولیو 26 •
عشرة واجباً للبحث والتفتیش عن المطلوبین والمخلفات الحربیة وفرض سلطة 

القانون في القرى التابعة الى ناحیة الشمال في قضاء سنجار ضمن الجانب االیمن 
 .قوات على عدد من األعتدة وقنابر الھاونالمن محافظة نینوى، عثرت 

https://twitter.com/modmiliq/status/128736953086034329
8 
 
 
 

وفق معلومات استخباریة ، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء  :تموز/یولیو 26 •
وفوج االستخبارات واالستطالع والمراقبة في الفرقة الثامنة من العثور  32المشاة 

 .لقائمافي على مخبأ یضم كدسا للعبوات الناسفة ومواد تفجیر في منطقة تي وان 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2916593215
236831 
 
 
 
 
 
 

سعة واباشرت قیادة عملیات صالح الدین بعملیة عسكریة  :تموز/یولیو 27 - 26 •
وصوال الى الحدود منطقة حافة نھر العظیم شرق المحافظة لتفتیش وتطھیر 

. شاركت لفرض األمن واالستقرار في المنطقة الفاصلة مع قیادة عملیات سامراء
فوج سوات وقسم مكافحة المتفجرات وقسم و مغاویرالالفوج االول لواء  من قوات

االتصاالت من مدیریة شرطة محافظة صالح الدین والمنشآت في قیادة عملیات 
. یةفي ھذه العملعبي، وبإسناد من طیران الجیش العراقي شوالحشد ال صالح الدین،

 م تدمیره موقعیاً من قبلالعثور على كدس عتاد ت ات ومضافأربع نتج عنھا تدمیر 
  .مفارز الھندسة

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151
427946559070&id=101662361535629 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2917433068
486179 
 
 

تمكنت مفارز وكالة االستخبارات في وزارة الداخلیة من إلقاء  :تموز/یولیو 27 •
القبض على أربعة إرھابیین بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبین للقضاء 

 40العراقي، وتم ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش اإلرھابیة احتوى على 
 أقوال في محافظة كركوك، تم تدوین في قریة الشالالتامي مدفع ظصاروخا ون

 .المتھمین وإحالتھم للجھات المختصة ورفع المواد المتفجرة دون حادث یذكر
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151
801533188378&id=101662361535629 
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قوة مشتركة من مدیریة شرطة الكرامة التابعة لقیادة شرطة نینوى ومدیریة استخبارات ومكافحة ارھاب  :تموز/یولیو 27 •
نینوى العاملة ضمن وكالة االستخبارات والتحقیقات االتحادیة لوزارة الداخلیة وبعد ورود معلومات دقیقة وتعاون المواطنین 

ء القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش االرھابیة احدھم كان یعمل فیما یسمى ( الحسبة ) والبقیة تتمكن من القا
كانوا یعملون بصفة مقاتل فیما یسمى ( دیوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة نھاوند القتالیة ) خالل فترة سیطرة داعش على 

 .في الجانب االیسر واالیمن لمدینة الموصل مختلفةوقد تم القبض علیھم في مناطق واحیاء  .مدینة الموصل
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151818703186661&id=10166236153
5629 
 

 
بناًء على ورود معلومات استخباراتیة ، نفذ لواء المشاة الثالث  :تموز/یولیو 27 •

والسبعون الفرقة الخامسة عشرة واجباً للبحث والتفتیش عن المطلوبین والمخلفات 
الحربیة في سلسلة جبال العیاضیة التابعة الى قضاء تلعفر في الجانب االیمن من 

عن الواجب العثور على صاروخ قاذفة ضد الدروع، رمانة محافظة نینوى نتج 
وفي السیاق  یدویة، قنابر طائرة مسیرة، قنبرة ھاون ، عبوة ناسفة محلیة الصنع.

ذاتھ وبناًء على ورود معلومات استخباراتیة تمكنت قوة من الفوج االول لواء 
ن ي الفرقة مالمشاة االول الفرقة االولى ومفارز شعبة االستخبارات العسكریة ف

الوصول الى مخبأ لألعتدة والعبوات الناسفة في منطقة الضلع جنوب قضاء 
 الرطبة باألنبار.

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2917413471
821472 

 
 

تمكنت قوة من الفوج الثاني  ،على ضوء معلومات استخباریة  :تموز/یولیو 27 •
لواء المشاة الثامن الفرقة السابعة ومفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة 

وبالتعاون مع األمن الوطني وشرطة قضاء عنة من العثور على مخبأ یضم 
ش من مخلفات داع وثائق ومطبوعات إعالمیةوومواد تفجیر ناسفة عبوات 

كما تمكنت قوة من الفوج   .االنبارفي االرھابي في وادي الكصر بقضاء عنة 
 بوات الناسفة فيالفرقة الثامنة من االستیالء على كدس للع 32األول لواء المشاة 
قامت مفارز ھندسة الفرقة برفع  . األنبار ،قضاء القائم في منطقة المشاریع 

  المواد.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2917704495
125703 
 

الفرقة العاشرة ومفارز شعبة  39تمكنت قوة من الفوج األول لواء المشاة  ،ستنادا لمعلومات استخباریة إ :تموز/یولیو 27 •
نبار، وھما الرمادي االفي شعبان  االستخبارات العسكریة في الفرقة من إلقاء القبض على اثنین من اإلرھابیین في منطقة البو

 العراقي.من المطلوبین للقضاء 
ww.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2917703725125780https://w 

 
 

بتنسیق مشترك ما بین قسم استخبارات عملیات الجزیرة وفوج استطالع الفرقة الثامنة تم العثور على كدس عتاد : تموز/یولیو 28 •
 . في منطقة العبیدي قضاء القائم

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2918168661745953 

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/permalink.php?story_fbid=151818703186661&id=101662361535629
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151818703186661&id=101662361535629
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2917413471821472
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2917413471821472
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2917704495125703
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2917704495125703
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2917703725125780
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2918168661745953


 
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 

6 

 
الفرقة الثامنة ومفارز االستخبارات العسكریة في  32اللواء تمكنت قوة من  ،بناًء على معلومات استخباراتیة  :تموز/یولیو 28 •

  لى نفق كان یستخدم كمستشفى لمعالجة جرحى عصابات داعش اإلرھابیة قبل التحریر.االفرقة من الوصول 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2918171035079049 

 
 
 22وفق معلومات استخباریة ، تمكنت قوة من الفوج الرابع لواء  :تموز/یولیو 28 •

الفرقة السادسة ومفارز االستخبارات العسكریة في الفرقة من العثور على عدد من 
 .العبوات الناسفة في صحراء النباعي شمالي بغداد

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2918264371
736382 
 
 
 
 
 
 

بناًء على معلومات استخباریة ، تمكنت قوة من الفوج االول لواء  :تموز/یولیو 28 •
االستخبارات العسكریة في الفرقة من الفرقة العاشرة ومفارز شعبة  39المشاة 

العثور على مخبأ للصواریخ في منطقة البو فراج بالرمادي وقد تم نقل المواد من 
 .قبل مفارز ھندسة الفرقة

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2918293351
733484 

 
 
 

 
 
 
 
 

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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