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2020آیار/مایس  13  
13520200-10:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 
 

  إضاءات على أبرز عملیات الشركاء في حملة ھزیمة داعش خالل اإلسبوع
 

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

 
قوات األمن العراقیة وشركائنا في سوریا  إنّ "الدولي  ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث 

".داعشل الحتمیةھزیمة قیق المن أجل تحملتزًما  دوليالتحالف ال سیبقى". "الصحراء بحثًا عن فلول داعش جوبونی  
 
 

إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020آیار/مایس ،  12 - 6ن خالل الفترة م  
 
 
تمكنت قوة مشتركة محمولة جوا مكونة من فوج االستخبارات  آیار/مایس: 7 •

قیادة الفرقة االولى وقوة من فوج مغاویر القیادة ، والعاملة  واالستطالع في 
ضمن قیادة عملیات االنبار ، من قتل إثنین من اإلنتحاریین من داعش، 

 . وتفجیر عجلتین مفخختین في منطقة الحسینیات في صحراء االنبار
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1258407224
071905282 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1567
852740056407 

  
 
 
 
 
 

إسناد وب ،فرقة المشاة الخامسة والحشد الشعبي والوكاالت األمنیة ضمن قیادة عملیات دیالى من نفذت قوة مشتركة آیار/مایس:  7 •
د وق .طیران الجیش واجباً لمداھمة وتفتیش مناطق شمال بحیرة حمرین وجنوب ناحیة قرة تبھ ، لتعزیز األمن في ھذه المناطق

كما اشتبكت القوة المشتركة مع عناصر داعش والرد  .تدمیره بالكامل وتم  ، لداعشتابع عثرت على زورق یحتوي على عتاد 
علیھم بقوة مما أجبرھم على الفرار بمشاركة طیران الجیش الذي قام بمعالجة أألھداف اإلرھابیة ومازال البحث مستمر عن ھذه 

خالل البحث والتفتیش على عبوتین ناسفتین ، وقد تم تفجیرھما من قبل مفرزة معالجة الفرقة في حین عثرت أیضاً  .العناصر 
 .الخامسة

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/651476025634808 
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الثالث ( العقرب ) ، اللواء الثاني ، فرقة الرد تمكن الفوج آیار/مایس:  7 •

السریع،  من اعتقال سبعة مطلوبین للقضاء العراقي بحوزتھم اسلحة خفیفة 
 ومتوسطة بعملیة امنیة خاطفة في ناحیة ابي صیدا بمحافظة دیالى.

https://www.facebook.com/erdforcesbatting/photos/a.
313409072339512/1173549846325426/?type=3&thea
ter 

 
 
 
 
 
 
 
 

تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة العاشرة  آیار/مایس: 7 •
الوصول الى مخبأ یضم كدسا من  38وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 

وقد تم التعامل مع المواد وفق االعتدة  في الرمادي باالنبار ، لالسلحة و
 .السیاقات المعمول بھا

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1566
793066829041 

 
 
 
 
 
 

 
 
آیار/مایس: قوة مشتركة ضمن قیادة عملیات صالح الدین تنفذ واجب تفتیش وتطھیر قریة السالم وشرق جسر السكریات ، نتج  8 •

 .د من صواریخ كاتیوشا و قنابر الھاونعنھ القاء القبض على اثنین من المشتبھ بھم والعثور على وكرین یحتویان على عد
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1258745939252174850 

 
 

عبوة ناسفة من مخلفات  27آیار/مایس: نفذت قیادة عملیات الجزیرة واجباً لتطھیر معسكر خالد بن الولید نتج عنھ تفجیر  8 •
 عصابات داعش اإلرھابیة.

46065664311297https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12587 
 

 
من قتل إرھابیین إثنین بعد نصب كمین محكم لھما في عملیة امنیة قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة االتحادیة آیار/مایس: تمكنت  8 •

 .في قریة الطرفاوي قرب جبال حمرین ضمن قاطع عملیات كركوك
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1258857592308277250 
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 ،من قبل خلیة الصقور االستخباریةآیار/مایس: وفقا لمعلومات استخباریة  8 •

قوة مشتركة من قسم استخبارات ومكافحة ارھاب سامراء و الحشد قامت 
اعتقال مفرزة ارھابیة  تتكون من ثالثة عناصر من ضمن مایسمى بالشعبي 

 بالمفارز العاملة في قاطع جالم سامراء.
حیث قامت ھذه المجموعة بعدة أعمال ارھابیة، أبرزھا اشتراكھم بعملیة 

أسبوعین، وكذلك متابعة رصد تحركات  خطف ألحد المواطنین األبریاء قبل
األجھزة األمنیة ضمن المنطقة أعاله بغیة استھدافھم، و كذلك فرض و جمع 

إتاوات من المزارعین الستخدامھا كمصدر لتمویل عصابات داعش 
 االرھابیة.

ومن خالل اعترافات المفرزة االرھابیة أعاله تم االستدالل على مایسمى  
مكان لتجمع العناصر االرھابیة القادمة من منطقة بمضافة مؤقتة تستخدم ك

العیث و منطلق لعملیاتھم االرھابیة باتجاه مناطق شمال شرق مدینة سامراء 
 تساعد ھذه العملیات على تعطیل قدرات داعش وإحباط ھجماتھم.  .و تدمیرھا

https://www.facebook.com/fallconcell/posts/31811339252
40942 

 
 
 
 
 
آیار/مایس:  تمكنت مفارز مدیریة استخبارات وأمن دیالى المیدانیة ،  10 •

وبالتنسیق مع قوة تابعة الى فوج مغاویر فرقة المشاة الخامسة ، وبعد رصد 
حمرین ، من تحركات لعناصر مسلحة تابعة الى داعش في سلسلة جبال 

  مالحقة مجموعة االرھابیین واالشتباك معھم وقتل عنصرین منھم.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28440973
45819752 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آیار/مایس: تمكنت مفارز القناصة في فوج االستخبارات واالستطالع بالفرقة الخامسة من قتل اثنین من االرھابیین في كمین  10 •

 في قاطع نارین بمنطقة عین لیلة التابعة لناحیة العظیم شمال شرق محافظة دیالى. 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1570050979836583 
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من أجل جعل المدن خالیة من خطر األلغام والمتفجرات من آیار/مایس:  10 •

 ، تواصلفي بیئة آمنة  یعیش األفراد والمجتمعاتولكي مخلفات الحرب ، 
المتمثلة باللواء الثالث عشر في الشرطة اإلتحادیة قطعات الفرقة الرابعة 

باالشتراك مع كتیبة ھندسة میدان الفرقة عملیاتھا األمنیة لتفتیش وتطھیر 
 27مناطق خط الالین وجزیرة مكیشیفة، وأسفرت نتائج التفتیش العثور على 

  .من قبل كتیبة ھندسة میدان الفرقةعبوة ناسفة ، تم تدمیرھا واتالفھا موقعیا 
https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article
&sid=12009 

 
 
 
 
 
قوة من قیادة عملیات صالح الدین تنفذ عملیة تفتیش في وادي الثرثار جزیرة تكریت، وتتمكن من العثور على آیار/مایس:  11 •

وكرین مفخخین لإلرھابیین، وقد تم تفجیرھما من قبل مفارز المعالجة، وعثرت أیضاً على وكر اخر بداخلھ مولدة كھرباء ومضخة 
ة من مخلفات داعش، في حین عثرت على وكر یحتوي مادة نترات االمونیوم، عبوة ناسف 22ماء، كما عثرت على دراجة ناریة و 

 فضال عن خزانین "صھریج" مخبأین تحت االرض، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة اصولـیاً .
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/653986105383800 
 

 
 
 

تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة آیار/مایس:  11 •
من الوصول الى كدس للعتاد والعبوات الناسفة في وادي كریان  16

شمال الموصل.  وقد تكفلت مفارز ھندسة الفرقة بتدمیر المواد موقعیا 
 دون حدوث اضرار .

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
570526206455727 

 
 

 
 
 
 
 

تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في فوج المغاویر االول قیادة عملیات نینوى وبالتنسیق مع استخبارات آیار/مایس:  12 •
الرشیدیة بالجانب االیسر من الموصل  خالل عملیة  إرھابیا في منطقة 12شعبي من القاء القبض على الحشد الالقیادة ومشاركة 

 العراقي.تفتیش للمنطقة وجمیعھم من المطلوبین للقضاء 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1571298453045169 
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إنجاز اآلتي: سوریا الدیمقراطیة، إستطاعت قوات 2020آیار/مایس ،  12 - 6ن مخالل الفترة   
 

 
قوات سوریا الدیمقراطیة مكافحة اإلرھاب في آیار/مایس: داھمت وحدات  7 •

برفقة قوات التحالف الدولي موقع خلیة لداعش في ریف دیر الزور الشرقي ، 
 .للتحقیق حویلھتحیث تم اعتقال أحد أعضاء الخلیة و

https://twitter.com/cmoc_sdf/status/125843406807469
2609 
https://twitter.com/OIRSpox/status/125843524646022
7584 

 
 
 
 

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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