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2020كانون الثاني  10  
10202001-10: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

 
،  العراقیة لشرطةعید ا"تكریماً لعید الجیش العراقي و قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف 

ھذه االنتصارات  "إنّ  التحالف باإلنجازات األخیرة لقوات األمن العراقیة في تدمیر فلول داعش والقبض على اإلرھابیین". يیحتف
م ، قدّ  2014منذ عام و، عالوةً على ذلك للقتال.  جھوزیة عالیةقویة ولما تتمتع بھ من إرادة األخیرة لقوات األمن العراقیة ھي نتیجة 

من خالل تجھیز المعدات والر دلیار ا یقرب من أربعة موساھم بم دعموإسداء المشورة والما یمكن من الناحیة التدریبیة  أفضلالتحالف 
."ھزیمة داعشالعسكریة في المعركة من أجل تحقیق   

 
 

إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  ، 2020كانون الثاني  8 – 2019كانون األول  31خالل الفترة ما بین   
 
 
ضربات جویة على ثالثة أنفاق تابعة  F-16بإشراف قیادة العملیات المشتركة ، نفذت مقاتالت عراقیة من طراز  ثاني:كانون ال  3   •

 ش .لداعش في منطقة الزاب الصغیر في محافظة كركوك. تم تدمیر األنفاق وتم القضاء على جمیع إرھابّي داع
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/567844550664623?__ 

 
 
 يوجفو،  المغاویرالتابع لقیادة عملیات سامراء ، والفوج الثاني من لواء  المغاویرنفذت قوة مشتركة من لواء : ثانيكانون ال 5   •

وشرطة الضلوعیة ، عملیة بحث في حاوي العظم. تم   حشد الشعبيالطوارئ التاسع والرابع عشر من قیادة صالح الدین ، وقوات ال
 كیماویة.مواد متفجرة و عبواتعسكریة وتجھیزات وقذائف ھاون ومعدات و ضافاتتدمیر تسعة م

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2720635758165912?__ 
  

    
من فرقة  24 اللواءو 22من اللواء  قطعاتتواصل  :ثانيكانون ال 5 •

المشاة السادسة مھمة البحث في منطقة أبو غریب لتعقب فلول داعش 
 مضادة للطائراتمنصة إلطالق صواریخ وتطھیر المنطقة. تم ضبط 

 .صواریخ ونظام ھاون محلي الصنعباإلضافة الى 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/272

0639044832250?__  
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داھمت مفرزة االستخبارات العسكریة التابعة للفرقة : ثانيكانون ال 5    •

السابعة من الجیش العراقي ، بالتعاون مع وحدة االستخبارات التابعة 
للفوج األول من لواء المشاة التاسع والعشرین ، مخبأ للذخائر 

م ھیت في األنبار. تقضاء  فيقنان أداعش في منطقة تابع لوالمتفجرات 
 المضبوطة.التخلص من جمیع المواد 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/27206
25894833565?__ 

 
 
 
قامت وحدات متعددة من قیادة عملیات األنبار بإجراء عملیات بحث وتفتیش في مواقع مختلفة ضمن قواطع  كانون الثاني: 5 •

كمیات من العبوات الناسفة والمواد الكیمیائیة المسؤولیة. أسفرت العملیات عن ضبط عدد كبیر من مخلفات داعش بما في ذلك 
 وقذائف الھاون والصواریخ.

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/27206
30544833100?__ 

 
 
عثرت قوة من قیادة  سامراء خالل عملیة تفتیش على : ثانيكانون ال 6 •

مضافتین لداعش في جزیرة المكیشیفة. تم ضبط معدات عسكریة وعدد 
 ة.من العبوات الناسفة والمواد الكیمیائیة وقذائف الھاون والمدفعی

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2721
861381376683?__ 

 
 

    
                                                            

 
أبو ( یدعى العراقیة القبض على قائد إرھابي من داعش اإلتحادیةألقت وحدة من الفرقة اآللیة التابعة للشرطة  :ثانيكانون ال 6 •

ماق التابع لفرقة عمفرزة عسكریة في لواء أیشغل منصب آمر اإلرھابي كان  حذیفة) في منطقة الریاض ، محافظة كركوك. 
 من القضاء العراقي.إلقاء قبض صادر عتقال بناًء على أمر . تم اإلفي داعش البلوي

https://www.almaalomah.com/2020/01/06/448109/ 
 
 
 
أجرت قیادة عملیات سامراء مھمة بحث في منطقة سامراء الشرقیة (الكوش) ، مما أسفر عن تدمیر ثالثة مخابئ  :كانون الثاني 6    •

 .متفجرة ووثائق مھمة لداعشعبوات وأحزمة ناسفة ومواد لداعش واالستیالء على 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/570536870395391?__ 
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 من ؤولیةالمس ضمن قاطعفي مناطق مختلفة وتفتیش عملیات بحث وخالل قوات من قیادة عملیات األنبار تمكنت كانون الثاني:  7    •

 ، وقد تم التخلص منھا.یدویةرمانات قذائف ھاون وبوات ناسفة وعداعش والعثور على  مخلفات ل
 https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2722726217956866?__ 
 

 
ضبطت مفرزة میدانیة تابعة الى مدیریة إستخبارات وأمن صالح الدین مخبأ لألسلحة وأجھزة متفجرة محلیة كانون الثاني:  8    •

 الصنع داخل نفق في منطقة جالم سامراء.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2723797591183062/?ty

pe=3&theater 
 

 
، إستطاعت قواتنا الشریكة في سوریا إنجاز اآلتي:  2020كانون الثاني  8 – 2019كانون األول  31خالل الفترة ما بین   

 
الشریكة قوات لكانون األول: وحدة مكافحة اإلرھاب التابعة ل 31    •

على خلیة إرھابیة تابعة لداعش في ریف دیر  لقت القبض، ا السوریة
الزور. كانت الخلیة اإلرھابیة تستعد الستھداف النقاط العسكریة بعدد 

والحسكة والدریك (الملكیة) عشیة  يمشلاقالكبیر من الصواریخ في 
احتفاالت رأس السنة المیالدیة الجدیدة في منطقة الجزیرة في روجافا. تم 

یخ وغیرھا من أنواع المتفجرات خالل ضبط عدد كبیر من الصوار
 .العملیة

https://twitter.com/RojavaNetwork/status/1214222
675419287553 

 
 
 

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