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2020كانون الثاني  2  
20200102-03:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 
 

  إضاءات على أبرز عملیات الشركاء في حملة ھزیمة داعش خالل اإلسبوع
 

 
المعركة الى فلول داعش في  أخذعملیة العزم الصلب مع القوات الشریكة  -تُواصل قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
 جمیع أنحاء العراق وسوریا.

 
التابعة  وشبكات اإلعالم اللوجیستیةیقود شركاؤنا المعركة لمالحقة فلول داعش من أجل القضاء علیھم وعلى شبكات التمویل والمواد 

التحالف ھنا لتقدیم المشورة واإلسناد وتمكین شركائنا من تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش. یتواجد  لداعش.  
 

مھمتنا ھنا واضحة: ھزیمة فلول داعش مع شركائنا في  إنّ "قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف 
إسھامات عسكریة في التحالف المناھض لداعش ، نحن وشركاؤنا من قوات األمن العراقیة و قوات دولة لھا  30ھناك أكثر من ". "العراق وسوریا

التي حققتھا عملیات مكافحة نجاحات الأثبتت لقد والصحاري النائیة وبساتین النخیل.  أقاصي الجبال لىانقوم بمطاردة داعش  الكوماندوز السوریة
لم تمنع التحالف أو شركائنا األمنیین العراقیین الصامدین من مواصلة  شریرةالتي قامت بھا المیلیشیات الالھجمات األخیرة  أنّ ، ھذا األسبوع داعش 

".الضغط المستمر على داعش  
 

 
، إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  2019كانون األول،  13 - 25خالل الفترة ما بین   

 
 
قطعات الفرقة الخامسة وقوة نفذت قوة مشتركة من كانون األول:   25    •

من قیادة عملیات دیالى غارة  من فوج المھمات الخاص وفوج الرد السریع
في منطقة أبي صیدا. تمكنت القوة من إلقاء القبض على ستة إرھابیین من 
داعش وإستولت على مخبأ لألسلحة والمتفجرات والمركبات والدراجات 

 الناریة.
 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/27081
76312745190?__ 

 
 
 
بین على اثنین من اإلرھابیین المطلوتمكنت قوة من الفرقة العاشرة التابعة لقیادة عملیات األنبار من إلقاء القبض كانون األول:  26    •

من الفرقة العاشرة التابعة لقیادة عملیات األنبار  39من قبل القضاء العراقي. وعثرت قوة أخرى من الفوج األول ، لواء المشاة 
 لألسلحة وأجھزة ومواد متفجرة محلیة الصنع تالفة.على مخبأ 

 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2709180872644734?__ 
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نفذت قیادة عملیات نینوى وبالتنسیق مع طیران  كانون األول: 26 •

التي تم العثور علیھا في  أحد األنفاقالتحالف الدولي ضربتین على 
منطقة ابو جرد بصحراء الحضر، ویحتوي النفق على عدد من العبوات 

 .الناسفة التي تم تدمیرھا
 یمكن اإلطالع على الفیدیو على الرابط أدناه:

 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/videos/vb.1
447878605441640/470234423681008/?type=3&t

heater 
 

 
 

 
رصدت قوة من الفوج الثالث لواء مغاویر قیادة : كانون األول 28    •

عملیات سامراء بواسطة الكامیرات الحراریة في قاطع السیفونة شرق 
تحاول القیام بعملیات ارھابیة، تمت معالجتھم سامراء مجموعة ارھابیة 

 .حیت تم قتل وجرح قسم منھم والقسم االخر الذوا بالفرار، على الفور
 

 یمكن اإلطالع على الفیدیو على الرابط أدناه:
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/videos/vb.
1447878605441640/458527975098814/?type=

3&theater 
 
 

 
 
سامراء ومن خالل قوة من قیادة عملیات تمكنت : كانون األول 28 •

واجب تفتیش وتطھیر لجزیرة مكیشیفة من العثور على عبوات ناسفة 
 محلیة الصنع من مخلفات داعش االرھابي تم اتالفھا تحت السیطرة.

 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.14

74021859493981/2711402162422605/?type=3&th
eater 
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في  ۱٥الفرقة  ۷۱تمكنت قوة من خلیة الصقور االستخباریة في نینوى وباإلشتراك مع إستخبارات لواء المشاة  كانون األول: 29 •

الجیش العراقي من نصب كمین لمجموعة من عناصر داعش االرھابي یرتدون احزمة ناسفة اثناء محاولتھم الھروب من االراضي 
الكمین الى القضاء على جمیع إرھابیي داعش وتعطیل جھودھم للتخطیط أدى العراقیة باتجاه سوریا في ضواحي ناحیة ربیعة . 

 لھجمات.
 

381930/?tyhttps://www.facebook.com/fallconcell/photos/a.1551554378198913/2876390742
pe=3&theater 

 
 
 
 
إختتمت قوات األمن العراقیة المرحلة الثامنة  كانون األول: 30 - 29    •

كانون األول، ضد  30 – 29من عملیة إرادة النصر في الفترة ما بین 
فلول داعش في مناطق متعددة حیث صعدت المنظمة اإلرھابیة من 

أنشطة التمرد في مناطق متعدة . تم تنفیذ العملیة من قبل قیادة العملیات 
ك ونینوى والجزیرة ، بدعم من سالح في صالح الدین ودیالى وكركو

الجو العراقي والطیران التابع للجیش العراقي وطائرات التحالف والحشد 
العشائري وعدد من الوكاالت األمنیة واإلستخباراتیة. تبلغ المساحة 

 كیلومتر مربع.  31,999اإلجمالیة التي تم تطھیرھا خالل الحملة 
 

إرھابیین  إنتحاریین ، وإعتقال  أسفرت العملیة عن القضاء على تسعة
 11وكراً ووكراً مفخخاً و  25نفقاً و 21اثنین من اإلرھابیین ، وتدمیر 

موقعاً للمراقبة ، ومعمل تفخیخ ، وشفلین ومركبات ودراجات ناریة ، 
كما تم ضبط عدد كبیر من العبوات الناسفة والعجالت المفخخة ونظامي 

و حاویتین كبیرتین تحتوي على  مدفعیة وقذائف مدفعیة وقذائف ھاون
 مواد متفجرة وصواریخ مضادة للدبابات وعتاد ، وقد تم التخلص منھا.

 یمكن اإلطالع على الفیدیو على الرابط أدناه:
https://www.facebook.com/SecMedCell/videos/877

158859390636/ 
 

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/56
4479874334424?__ 

 
 

 
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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