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2020آیار/مایس  6  
50620200-10:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 
 

  إضاءات على أبرز عملیات الشركاء في حملة ھزیمة داعش خالل اإلسبوع
 

على شبكات التمویل  والقضاء داعش مالحقة إرھابيّ ل المعركةقود شركاؤنا في العراق وسوریا ی – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
  التابعة لداعش. وشبكات اإلعالم اللوجیستیةوالمواد 

 
لداعش األخیرة  لواھنةا التحركاتلت وبِ قد قُ ل"الدولي  ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث 

التحالف الدولي  واصلیس"". لقوات األمن العراقیة عبر شمال وسط العراق ومحافظة األنبار بعاصفة من العملیات التكتیكیة
لى داعش".حیث یأخذون المعركة ادعم شركائنا العراقیین والسوریین  العسكري  

 
 

إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020آیار/مایس ،  5و نیسان/أبریل  29خالل الفترة ما بین   
 
 
ابع القبض لواء الرالستخبارات العسكریة في الفرقة االولى وبالتعاون مع الفوج االول لقت مفارز شعبة اإلأ: نیسان/أبریل 29 •

 لعراقي.اوھما من المطلوبین للقضاء ،  االنبارفي غرب الرطبة  -طریبیل  -على اثنین من االرھابیین في منطقة مفرق الولید 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1559316187576729 
  

من القاء  73لواء الوبالتعاون مع الفوج الثالث  15ستخبارات العسكریة في الفرقة تمكنت مفارز شعبة اإل: نیسان/أبریل 29 •
 العراقي.وھو من المطلوبین للقضاء ،  القبض على أحد االرھابیین في ناحیة زمار غرب الموصل

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1559421870899494 

 
 إرھابيّ على  غارات جویةت قوات التحالف نّ شَ : نیسان/أبریل 30 - 29 •

 29جبال حمرین ، العراق ،  فيكھوف  10داعش المختبئین في 
  .2020 /أبریلنیسان

 
 ، غاراتالجویة بالتنسیق مع حكومة العراق. بعد ال غاراتال تم تنفیذ

عثرت الفرقة الرابعة عشر في الجیش العراقي وقوات األمن على وثائق 
كما داعش . تابعة ل وأجھزة إلكترونیة وشظایا أسلحة ومعدات أخرى

ضربة الكھوف بعد الھذه  أصبح من الصعب الوصول الى معظم سلسلة
 . من داعش إرھابیین 10-5. تشیر التقدیرات إلى مقتل الجویة

 
ھاز مكافحة اإلرھاب العراقي بعملیة تطھیر أرضیة قامت قوات جكما 

بعد وقت قصیر من غارة التحالف الجویة على إرھابّي داعش المختبئین 
 .2020نیسان/أبریل   30في كھوف  جبال حمرین ، العراق ، 
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https://www.inherentresolve.mil/Releases/News-
Releases/Article/2174194/bombs-away-coalition-
airpower-demolishes-daesh-cave-complex/ 
https://twitter.com/OIRSpox/status/125588858552
3421190 
https://twitter.com/SOJTFOIR/status/12573005619
56761604 

  
 

ستخبارات العسكریة في اللواء االول نفذت قوة من اإلنیسان/أبریل:  30 •
ضمن قیادة عملیات  الفرقة االولى وقوة من فوج مغاویر الفرقة ذاتھا

 . واجبا محموال جوا بطیران الجیش األنبار
 

بمداھمة وكرین لداعش في المنطقة القوة المحمولة جواً  قامت
ووادي عشیشة شرقي الرطبة باالنبار المحصورة بین وادي الحزیمي 

تدمیر . تم ومواد لوجستیةبداخلھما خزانین للوقود والماء  ضبطتو
جلة على ع ستولت القوة المنفذة للواجبإفي حین . الوكرین بصورة تامة

 .تابعة لعناصر داعش شمالي المنطقة ذاتھا
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
560674750774206 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/646
826256099785 
https://twitter.com/OIRSpox/status/125622483958
2601226 
 
 

 
أحبطت مفارز اإلستخبارات العسكریة من الفرقة األولى ،  :آیار/مایس 1 •

الثالث والخمسین ، ھجوم بسیارة بالتعاون مع الفوج الثاني ، لواء المشاة 
ت شتبكإنبار. طاردت القوة السیارة واال مفخخة شرق ناحیة الرطبة في

مع اإلرھابیین الذین فروا من مكان الحادث تاركین وراءھم سیارة 
ستھداف قوات األمن العراقیة. تم االستیالء أن یتمكنوا من إ دونمفخخة 

لفرقة بتفجیرھا موقعیا دون حیث تكفلت مفارز ھندسة ا، على السیارة 
ً الجیش العراقي یمضي قٌ  إنّ  .حدوث اضرار في عملیاتھ للقضاء على  دما

 اإلرھابیین في المنطقة.
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
561588050682876 

 
القبض على ثالثة  32و 30لویة المشاة أستخبارات العسكریة في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع لقت مفارز اإلأ آیار/مایس: 1 •

باالنبار بینھم مسؤول نقل المواد النفطیة ویعمل ضمن في  في منطقة الرمانة بقضاء القائم للقضاء العراقي مطلوبین رھابیینإ
  .( دیوان الزكاة ) ما یسمى

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1561591067349241 
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 7ستخبارات العسكریة في الفرقة داھمت مفارز اإلآیار/مایس:  1 •

وقوة من الفوج االول لواء  29وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 
وقد تم العثور . في االنبار،  اعش جنوب شرق كبیسھدوكرین ل،  27

د وقمواد متفجرة.  وعبوات ناسفة ومساطر تفجیر و على دراجة ناریة ،
 ا.تم التعامل مع المواد وفق السیاقات المعمول بھ

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
561593354015679 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/647
748016007609 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ستخبارات العسكریة في الفرقة شعبة اإلستولت مفارز إ: آیار/مایس 2 •
على كدس ،  51ة ستخبارات الفوج االول لواء المشاإوبالتعاون مع   14

وقد تم التعامل مع المواد ،  للعتاد في وادي رخمة بناحیة الزاب بكركوك
 . وفق السیاقات المعمول بھا

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
562673567240991 

 
 
 
 
 
 
 

ستخبارات العسكریة في الفرقة االولى تمكنت مفارز اإل: آیار/مایس 3 •
لواء االول من الوصول الى مخبأ للعبوات الوبالتعاون مع الفوج الثالث 

ل وقد تم التعام. الناسفة شمال قاعدة الولید غرب قضاءالرطبة باالنبار 
 .مع المواد وفق السیاقات المعمول بھا

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
563168373858177 
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ستخبارات العسكریة في الفرقة حبطت مفارز مدیریة اإلأ: آیار/مایس 3 •
محاولة مجموعة صغیرة  50وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة  14
منیة في منطقة اللزاكھ بقضاء قطعات األالاعش للتقرب من عناصر دمن 

نھم اثنین م أصابتمعھم و إشتبكت. حیث الشرقاط بمحافظة صالح الدین
لحتھم سأبینما الذ البقیة بالھرب باتجاه جزیرة كنعوص مخلفین ورائھم 

 .عتدتھم ومعداتھمأو
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
564133567094991 

 
 
 
 

ستخبارات العسكریة في الفرقة تمكنت مفارز شعبة اإل: آیار/مایس 4 •
من الوصول الى مخبأ في  39لفوج االول لواء االعاشرة وبالتعاون مع 

وھي من مخلفات داعش مواد متفجرة صحراء الثرثار باالنبار یضم 
 . تم التعامل مع المواد وفق السیاقات المعمول بھا.االرھابي

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
564142937094054 

 
 
 
 
 
 
 
 غرب األنبار ، -نبار وقیادة عملیات الجزیرة وقوات الحشد الشعبي ت قوات مشتركة من قیادة عملیات االشنّ : آیار/مایس 4 •

ً بدعم من القوات الجویة وطیران الجیش العراقي ، ھجوو  " أسود الصحراء"أطلق علیھ عملیات  ضد داعشواسع النطاق  ما
لى اولیة). وتھدف العملیة الحدود الدوادي الحلكوم وصوال الى ،  3 چأ ، ، الحسینیات الكعره ( وادي حوران لتفتیش مناطق

د واء حشتمكن لحیث  عتقال المجرمین المطلوبین.إاطق ومالحقة العناصر اإلرھابیة وستقرار في ھذه المنتعزیز األمن واإل
 تھمجلع ت، وفجروھو القائد العسكري لقاطع غرب االنبار  "ابو قسوره"رھابي الملقب من بینھم اإلإرھابیین  خمسةحدیثة من قتل 

 .حدیثةقضاء  في في منطقة المدھم المفخخة
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1257198861824786432 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/649348832514194 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1257198863984799744 

 
ة قاء القبض على تسعأل، من  ات المشتركة في كركوكقوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقیادة العملیتمكنت آیار/مایس:  4 •

 حزیران. 1مسدسات ،  خالل واجب في منطقة  4بنادق و 7إرھابیین من المطلوبین للقضاء العراقي، وعثرت على 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1257221653555228675 
 

عبوة ناسفة مختلفة األنواع،  70قوة ضمن قیادة عملیات غرب نینوى وخالل تفتیش منطقة بادوش، تعثر على آیار/مایس:  4 •
 انفاق. 5ز المعالجة ركما فجرت مفا

https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1257248532555280385 
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ذت قوة مشتركة نفّ ، مكافحة الھجمات اإلرھابیة على صناعة الطاقة والبنیة التحتیةالمبذولة ل جھودالضمن آیار/مایس:  4 •
عجیل لوجود تحركات ضمن قیادة عملیات صالح الدین وبالتنسیق مع طیران الجیش واجباً من خالل نصب كمین في حقل 

لعصابات داعش اإلرھابیة، وقد تم معالجة عجلة والعناصر التي كانت بداخلھا من قبل  طیران الجیش، حیث احترقت العجلة 
  .بالكامل

oxMOD/status/125724863522352742https://twitter.com/IraqiSp 
 
 

القبض على اإلرھابي  75وبالتعاون مع لواء المشاة  16ة ألقت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقآیار/مایس:  4 •
 في مخیم الجدعة بالموصل وھو أحد العناصر البارزة لداعش ومن المطلوبین للقضاء العراقي. "بو ھاجر"أالمكنى 

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1564506337057714 
 

شرعت قطعات قیادة عملیات صالح الدین والحشد الشعبي، بعملیة عسكریة  للبحث عن فلول داعش ضمن آیار/مایس:  5 •
 .مكیشیفة والمناطق المحاذیة لغرب نھر دجلةالناحیة 

https://twitter.com/SecMedCell/status/1257581036365545472 
 
 

إنجاز اآلتي: سوریا الدیمقراطیة، إستطاعت قوات  2020آیار/مایس ،  5نیسان/أبریل و  29خالل الفترة ما بین   
 

 
 قوات،  وحدة مكافحة اإلرھاب قوات النخبة فيألقت  آیار/مایس: 1 •

بغطاء جوي من التحالف ، القبض على خلیة ، والدیمقراطیة  سوریا
ستولت على أسلحتھا ومعداتھا في منطقة إداعش ، كما تابعة لتنظیم 

ھجین شرق دیر الزور. وتتألف الخلیة اإلرھابیة من ثالثة عناصر 
 .الدیمقراطیة في المنطقةوقادة كانوا یستھدفون قوات سوریا 

https://twitter.com/cmoc_sdf/status/125632068
4143210497 
https://twitter.com/OIRSpox/status/1256616762
419957761 

 
 
 
 
 
في إطار مكافحة اإلرھاب والقضاء على أنشطة  آیار/مایس: 3 •

 ،وحدة مكافحة اإلرھاب قوات النخبة في الخالیا النائمة ، ألقت 
ة في خلیة إرھابینصرین القبض على ع ، الدیمقراطیة سوریا قوات
كما ، خالل عملیتین متزامنتین في مدینة الرقة  لداعش تابعة 

 .معداتھمااستولت على 
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/125692424
3478163458 
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ع إستمرار داعش ال تزال مھمة القضاء على إرھابّي داعش واألسلحة والمواد المتفجرة المتبقیة لدى داعش تعتبر أولویة قصوى م

 في التخطیط لھجمات ضد المدنیین األبریاء وشركائنا في جمیع أنحاء العراق وشمال شرق سوریا.
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