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2020كانون الثاني  71  
71202001-10: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

 
النجاحات األخیرة لشركائنا األمنیین ، في الحرب  "إنّ  قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف 

اً. زالت مھمة التدریب متوقفة مؤقتللتحالف وما  ةاألساسی ھمةھي الم قواتناما زالت حمایة ". "ضد داعش ، تُظھر كفاءتھم التكتیكیة
".في ھزیمة فلول داعشتحقیق ھدفنا المشترك المتمثل من أجل لى جانب قوات األمن العراقیة سنواصل اإللتزام بالوقوف ا   

 
إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  ، 2020 لثانيكانون ا 14 - 8خالل الفترة ما بین   

 
 
فكیك عملیات لتالقیام بقوات األمن العراقیة  تواصل ثاني:كانون ال 8    •

خالیا داعش من خالل العملیات الجویة والبحریة والقوات بقایا 
ة وحد نفذتفقد الخاصة للقضاء على اإلرھاب والحفاظ على األمن. 

في عملیة ستخبارات الخاصة التابعة لجھاز مكافحة اإلرھاب اإل
دس كستولت على إالفلوجة بمحافظة األنبار و فيبو عیسى لمنطقة أ

 المواد داخل أحد المنازل. إنّ  اتتصنیع العبوللمتفجرات ومعدات ل
المضبوطة كانت ستستخدم من قبل اإلرھابیین في تصنیع األجھزة 

 .المتفجرة لتنفیذ ھجمات إرھابیة ضد المواطنین األبریاء
https://www.facebook.com/ICTs33/photos/pcb.
2804027369664663/2804026562998077/?type
=3&theater 

 
 
 للعملیات ضمن المقر المتقدمنفذت قوة مشتركة  كانون الثاني: 8 •

ن م ةوالسادس ةالثالث ومن خالل الفرقتین المشتركة في كركوك ،
العراقیة ، عملیات للبحث عن إرھابیي داعش  تحادیةالشرطة اإل

لمنطقة. تم تدمیر المجاورة ل وتطھیر سلسلة جبال ماما والقرى
 ھا.معالجتولعبوات الناسفة وتم ضبط عدد من ا أوكاركھفین وثالثة 

https://www.facebook.com/SecMedCell/photos
/a.376876283094785/572807656834979/?typ
e=3&theater 
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تواصل قیادة عملیات سامراء مھمتھا البحثیة في : ثانيكانون ال 9    •
بدعم من طیران ومناطق غیر المأھولة والجزر وضفاف األنھار ال

 19عتقال سبعة إرھابیین و إالجیش العراقي. أسفرت العملیات عن 
ر لى ذلك ، تم تدمیالقضاء العراقي. باإلضافة لطلوبین من الممجرم 
داعش ، وتمت مصادرة األجھزة المتفجرة والمواد ات لضافتسعة م

ع روالمضادة للد صواریخالكیمیائیة وقذائف الھاون والمدفعیة وال
 تاد.عوال

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/27
25180121044809?__ 
 
 

    
تم إطالق حملة جدیدة ضد خالیا داعش في  :ثانيكانون ال 10 - 9 •

قیادة عملیات بغداد عملیة "السالم الواعد"  أنھتجمیع أنحاء بغداد. 
ان طیربالتنسیق مع قوات األمن العراقیة وتحت غطاء سالح الجو و

في منطقة  غیر المأھولةستھداف األراضي الجیش العراقي إل
 لھم مأوىً منھا داعش یتخذون  إّن إرھابيّ من المعروف ف ، الطارمیة

لغت ب. ھمخفاء ھجماتإل حقولمستخدمین الغطاء النباتي الكثیف وال
كیلومتر مربع من األراضي  200 المساحة التي شملتھا ھذه العملیة

 وكرالوعرة في حي الطارمیة والمناطق المحیطة بھا. تم تدمیر 
قذائف ھاون و روعصواریخ مضادة للدو مخابئ أسلحةو لداعش

لمواد وا عبوات الناسفةوصواریخ. كما تم االستیالء على ال ومدفعیة
 یائیة والتخلص منھا.الكیم

 
التي  2014واألھم من ذلك ، كانت ھذه ھي المرة األولى منذ عام 

داعش دون إشراك ضد تقوم فیھا قوات األمن العراقیة بعملیات 
التحالف ، مما یسلط الضوء على التطور المتزاید واالكتفاء الذاتي 

 .للقوات العراقیة
https://www.facebook.com/SecMedCell/photos
/a.376876283094785/572807656834979/?typ
e=3&theater 

 
 

سكریة ستخبارات العالتابعة للفرقة السادسة عشرة ، بالتعاون مع وحدة اإلستخبارات العسكریة قامت مفرزة اإل: ثانيكانون ال 13    •
وھم من ، باعتقال ثالثة إرھابیین في منطقتي حمام العلیل والقیارة في الموصل.  76والفوج الثاني من اللواء  75من اللواء 

 .قوات األمن العراقیةلقضاء العراقي لمشاركتھم في عملیات إرھابیة ضد العراقیین والعناصر المطلوبة ل
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2729557937273694/?t
ype=3&theater 
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تواصل قوات األمن العراقیة بذل الجھود لتعزیز  كانون الثاني: 13 •
األمن في محافظة دیالى. أطلقت قوة من الفرقة الخامسة للجیش 

 خانقینفي قضاء س ویالعراقي عملیة أمنیة واسعة في مناطق اإلمام 
في دیالى ، لمالحقة فلول داعش بدعم من طیران الجیش العراقي. تم 

 .داعش خلفاتمأكداس ضبط عدد كبیر من 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/272
9536880609133?__ 

 
 
 
 
فرقة المشاة األولى ، مدیریة  قوة من باشرت: ثانيكانون ال 14 •

ستخبارات العسكریة العراقیة ، مھمة بحث لتعقب فلول داعش اإل
لألسلحة  كدسالمسؤولیة. أسفرت العملیة عن مصادرة ضمن قاطع 

 .وصواریخ وقذائف ھاون ومدفعیة
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/27
30643093831845?__ 

 
    

                                                            
 

ستخبارات المیدانیة التابعة للمدیریة العامة لالستخبارات واألمن في دیالى ، بالتنسیق مدیریة اإلمفرزة  ستولتإ :ثانيكانون ال 14 •
 .األول ، لواء المشاة الثامن عشر ، الفیلق الخامس ، على مخبأ لألسلحة في قریة المنصوریة بحي الخالص وجمع الف

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2730780323818122/?t
ype=3&theater 

 
، إستطاعت قواتنا الشریكة في سوریا إنجاز اآلتي:  2020 لثانيكانون ا 14 - 8خالل الفترة ما بین   

 
حة أسل بمصادرة  الشریكة السوریةقوات قامت ال: لثانيكانون ا 14    •

في بلدة  داعشوذخائر خالل مداھمة منزل یعود إلحدى خالیا 
 .السوسة بریف دیر الزور الشرقي

http://www.syriahr.com/?p=355601 
 

 
 
 
 
 

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