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2020آیار/مایس  20  
20520200-10: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

 
عملیة  25نفذت قوات األمن العراقیة أكثر من "الدولي  ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث 

بشن غارات عدیدة على  قوات سوریا الدیمقراطیة وفي سوریا ، قام شركاؤنا األمنیون في"في األسبوع الماضي".  اعشد ضد إرھابيّ 
".الدعم الجويیة واتشبكات داعش ، ومّكن التحالف ھذه العملیات بمشاركة المعلومات االستخبار   

 
إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020آیار/مایس ،  19 - 13ن خالل الفترة م  

 
بأمر من قیادة العملیات المشتركة ، وجھت قوات آیار/مایس:  13 •

الكھوف في صحراء جنوب حد االتحالف الدولي ضربة جویة على 
من عصابات داعش  7غرب الحضر بمحافظة نینوى اسفرت عن مقتل 

 .اإلرھابیة
http://www.basnews.com/ar/babat/603923 
https://twitter.com/OIRSpox/status/126133334056
2567170 
 

 
ي فالمقر المتقدم للعملیات المشتركة  التابعة الى، الفرقة السادسة شرطة اتحادیة والقطعات الملحقة بھا قامت  آیار/مایس: 13 •

ى ل، إللقاء القبض عكركوك بعملیات تفتیش في مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذیة لھا 
 .في ھذه المناطقفضال عن تعزیز االمن واالستقرار  قة بقایا داعش ،المطلوبین ومالح

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/655119785270432  
  
 
 

 ستخباریة بالتنسیق مع اللواءخلیة الصقور اإلإستھدفت آیار/مایس:  13 •
ش عستخبارات صالح الدین مضافة لداإالسادس للحشد الشعبي ومدیریة 

، تحتوي على مواد لوجستیة  في قضاء تكریت قریة البو ھراط
ستخدمھا تنظیم إومالبس عسكریة للشرطة االتحادیة قد ومتفجرات 

 وقد تم معالجة الموقع وتفجیره.ا. سابقً داعش في عملیاتھ اإلرھابیة 
https://www.facebook.com/fallconcell/photos/a.155
1554378198913/3189099814444353/?type=3&the
ater 
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خبارات القیادة ستإستطالع قیادة عملیات نینوى وبالتنسیق مع قسم إستخبارات العسكریة في فصیل إلالقت مفارز ا آیار/مایس: 14 •

القبض على احد االرھابیین في بعشیقة بالموصل ، وھو احد العناصر التي عملت ضمن ما یسمى والیة نینوى ( فرفة مؤتھ) وقام 
 .لعراقيابعدة عملیات ارھابیة قبل التحریر. ومن المطلوبین للقضاء 

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1573073172867697 
 
 

العقرب ) اللواء الثاني فوج الفوج الثالث ( تمّكن آیار/مایس:  15 – 14 •
سلحة أا بھ بحوزتھم مشتبھً  54عتقال إمن فرقة الرد السریع ،  في

 في ناحیة ابي صیدا بمحافظة دیالى.خفیفة ومتوسطة متنوعة 
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/photos
/a.313409072339512/1179683549045389/?type=3
&theater 
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/videos
/698465537634747/?__ 
 
 

تمكنت مفارز شعبة  ،ستخباریة إآیار/مایس: بناًء على معلومات  15 •
وبالتعاون مع الفوج االول  السابعةستخبارات العسكریة في الفرقة اإل

صول الى والفوج الثاني لواء المشاة الثامن ، من الو 27لواء المشاة 
كدسین للعتاد والمتفجرات وألغام مضادة للدروع في منطقة عنھ وقضاء 

اد بالتعامل مع الموفي حین تكفلت مفارز ھندسة الفرقة ھیت باالنبار . 
 .حسب الضوابط المعمول بھا

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
574487212726293 
 
 
 

ستخبارات الفرقة ، إوبالتعاون مع شعبة  14ستطالع والمراقبة في الفرقة ستخبارات واإللقت مفارز فوج اإلأآیار/مایس:  16 •
 ل.مخمور في الموص -القبض على احد االرھابیین المطلوبین للقضاء العراقي بعد نصب كمین محكم لھ على طریق اربیل 

s://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1575286362646378http 
 
 
ستولت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في فوج إآیار/مایس:  16 •

ى ستخبارات القیادة علإمغاویر قیادة عملیات نینوى وبالتنسیق مع قسم 
تكفلت مفارز ھندسة الفرقة بالتعامل مع المواد . والصواریخ لعتادكدس لل

 وفق السیاقات المعمول بھا.
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
575284249313256 
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 قیاداتشرعت تحت إشراف قیادة العملیات المشتركة ، آیار/مایس:  17 •

وصالح الدین وغرب نینوى والحشد الشعبي عملیات الجزیرة 
أسود الجزیرة"  لتفتیش صحراء الجزیرة شمالي عملیات "ب والعشائري

محافظة االنبار وجنوبي محافظة نینوى وغربي محافظة صالح الدین 
 العراقي، بإسناد من طیران الجیش سوریاوصوال الى الحدود الدولیة مع 

في ھذه  تعزیز األمن واالستقراروالقوه الجویة، وتأتي ھذه العملیة ل
  .المناطق ومالحقة العناصر اإلرھابیة والقاء القبض على المطلوبین

قوات األمنیة في قیادة عملیات صالح الدین خالل عملیات تمكنت الكما 
وعالجت أوكار لإلرھابیین ونفق  4اسود الجزیرة من العثور على 

 .ناسفة ثالث عبوات وفجرت
متدادا من إكم مربع في الصحراء  150تفتیش اكثر من خالل العملیة تم 

 .طریق بیجي حدیثھ ىوحت ةالحدود الدولی
 

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/657
899588325785 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/657
923794990031 
https://twitter.com/OIRSpox/status/126211593235
0095362 
https://twitter.com/Generaltahseen/status/1261939
165350039552 

 
 

ستخبارات قیادة إوقسم  75وبالتعاون مع لواء المشاة  16ستخبارات العسكریة في الفرقة ألقت مفارز شعبة اإلآیار/مایس:  17 •
لى ا في ناحیة الشورة جنوب الموصل وتم تسلیمھم المطلوبین للقضاء العراقيعملیات نینوى القبض على اثنین من االرھابیین 

 جھة الطلب.
53/posts/1576236145884733https://www.facebook.com/lntelligence1 

 
 
 

 شاةفرقة المفي اللواء الرابع والسبعون  منقطعات تنفذ آیار/مایس:  17 •
 لجیشا الى، وبإسناد مباشر من قبل طیرانالخامسة مع قوة من شرطة دی
المدفعیة والطبابة واالتصاالت وھندسة والوحدات الساندة من ابطال 

لمخیسة داعش في بساتین اعناصر دان عملیة عسكریة لمالحقة المی
رھابیین في الھورة و العثور على وكر لإل بناحیة ابي صیدا ، وقد تم

عبوتین ناسفتین اثناء البحث والتفتیش في ھذه البساتین ، كما تم تدمیر 
 الوكر ومحتویاتھ وتفجیر العبوتین عن طریق المعالجة.

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/657
982541650823 
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نفذت قوات جھاز مكافحة االرھاب قیادة العملیات  آیار/مایس: 18 •

الخاصة الثانیة فوج مكافحة اإلرھاب كركوك واجب (إستباقي) في جبال 
قضاء الدبس في محافظة كركوك بإسناد مباشر من طیران  غرة جنوب 

داعـش بینھا معمل  كھوف تابعة لفلول 8تم تدمیر ث التحالف الدولي. حی
نفذتھا ضربة جویة  11عدد من اإلرھابیین أثر  تلللعبوات الناسفة وقُ 

 قوات التحالُف الدولي.
https://twitter.com/iraqicts/status/12623327707282
30912 
https://twitter.com/iraqicts/status/12623327776446
75072 

 
 

بمعلومات استخباریة دقیقة وتعاون األھالي تمكنت آیار/مایس:  18 •
مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة السابعة واستخبارات 

من الوصول الى  23وقوة من فوج الطوارئ  8الفوج الثاني لواء المشاة 
ة وقد تكفلت مفارز ھندس. مخبأ للعبوات الناسفة في قضاء عنة باالنبار

 ة بتدمیر المواد موقعیا دون حدوث أضرار.الفرق
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
577135582461456?__xts 

 
 
والمراقبة داھمت قوة من فوج االستخبارات واالستطالع آیار/مایس:  18 •

في الفرقة الخامسة وكرا لداعش االرھابي في منطقة المجاریة التابعة 
 ة.عبوات ناسفوخ یروابداخلھ ص تضبطو لناحیة المنصوریة في دیالى.

فیما تكفلت مفارز ھندسة الفرقة بتدمیر الوكر والمواد موقعیا دون 
 حدوث اضرار.

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
577148819126799?__xts 

 
 
 

إنجاز اآلتي: سوریا الدیمقراطیة، إستطاعت قوات 2020آیار/مایس ،  91 - 13ن خالل الفترة م  
 
قوات مكافحة اإلرھاب التابعة لقوات سوریا ذت نفّ آیار/مایس:  14 •

ستھداف إ، عبر  برفقة قوات التحالف الدوليعملیة جدیدة  الدیمقراطیة
خلیة لتنظیم داعش اإلرھابي بریف دیر الزور الشرقي، أسفرت عن 

 كات شتباإمقتل عضوین في الخلیة فجرا نفسیھما عقب إصابتھما في 
 جرت خالل العملیة.

https://twitter.com/cmoc_sdf/status/126087465888
4222976 
https://twitter.com/OIRSpox/status/126095725347
9301125 
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قوات مكافحة اإلرھاب التابعة لقوات سوریا  نفّذتآیار/مایس:  17 •

، من خالل  برفقة قوات التحالف الدولي عملیة أمنیة الدیمقراطیة
 حیث، في منطقة البصیرة شرق دیر الزور  لداعشعدة خالیا إستھداف 

ن اعراقیّ إرھابیّان عدد من أفراد الخلیة ، فیما قام إلقاء القبض على تم 
 نفسیھما.بتفجیر 

https://twitter.com/cmoc_sdf/status/126196994555
1831040 
https://twitter.com/OIRSpox/status/126199761116
0043522 

 
 
 
قوات مكافحة اإلرھاب التابعة لقوات سوریا  ألقتآیار/مایس:  81 •

عدًدا من ، القبض على قوات التحالف الدولي إسناد من بو الدیمقراطیة
وقادة داعش خالل عملیة أمنیة في ریف دیر الزور الشرقي.  إرھابيّ 

عثرت القوات الخاصة على أحزمة ناسفة وأسلحة ومعدات عسكریة في 
حوزة المسلحین الذین تم أسرھم ، وكانوا یستخدمونھا لتنفیذ عملیات 

 ھجومیة في المنطقة.
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/126246214458
8677121 
https://twitter.com/OIRSpox/status/126246639392
2035712 
 

 
ة المتبقیة لدى داعش تعتبر أولویة قصوى مع إستمرار داعش في ال تزال مھمة القضاء على إرھابّي داعش واألسلحة والمواد المتفجر

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