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2020یار/مایس أ 72  
72520200-10: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

 
منتشرة في الكھوف الصحراویة داعش إّن " الدولي ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث 

بفضل الجھود الباسلة التي بذلھا ". "یجدون خالیا اإلرھابیین النائمةاألجھزة اإلستخباراتیة و قوات األمن العراقیةلكّن والجبلیة ، 
عًا".فشالً ذری داعش تفشلن التحالف ، بدعم موشركاؤنا العراقیون والسوریون   

 
إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020آیار/مایس ،  26 - 20ن خالل الفترة م  

 
ن غارات بشقام التحالف ،  قیادة العملیات المشتركة العراقیةبالتنسیق مع بناًء على طلب من قوات البیشمركة ویار/مایس: أ 20 •

ستھدفت الغارات األنفاق إوخ ، الواقعة خارج قضاء مخمور. وة جداعش في المنطقة المعروفة باسم جبل قر إرھابيّ جویة على 
 التي یستخدمھا المسلحون كمنصة إطالق لحرق حقول المحاصیل المجاورة للمواطنین الذین یعیشون في المنطقة. 

98b12b737129-830e-4458-9c7e-https://www.kurdistan24.net/en/news/92e9c7a4 
 
 

صالح الدین واجب  -خلیة الصقور االستخباریة  نفذتأیار/مایس:  20 •
وباالشتراك مع مدیریة استخبارات صالح الدین ومفرزة من الجھد 

لى عثر ع .تكریت ،  في وادي شیشین، الھندسي لقیادة شرطة المحافظة
اثرھا على مخبأ یحتوي على عبوات ناسفة ومواد متفجرة  كانت معدة 

 الستھداف شخصیات في المحافظة.
https://www.facebook.com/fallconcell/posts/32062
23836065284 

 
 
 

 
من ستخبارات واألمن السلیمانیة المیدانیة التابعة الى المدیریة العامة لإلأستخبارات وإأیار/مایس: تمكنت مفارز مدیریة  20 •

 ،داعش في قضاء كالر بمحافظة السلیمانیة  رھابيّ إلقاء القبض على عنصرین من إسایش السلیمانیة من أوبالتنسیق مع مدیریة 
عتقال لى العصابات اإلرھابیة، وجاء اإلاركات القوات االمنیة في قضاء المسیب وتقدیم المعلومات حیث كانوا یقومون بمراقبة تح

 .مطلوبین للقضاء العراقيمن بابل كون االرھابیین أستخبارات وإستخباریة دقیقة من مدیریة أاستناداً الى معلومات 
https://twitter.com/modmiliq/status/1263203217778884617 
https://twitter.com/modmiliq/status/1263203220404535297 
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 لقیادة والحشد العشائري بإلقاء القبضفي ا ستخبارات واالستطالع والمراقبةاالقامت قوة مشتركة من مفارز شعبة ایار/مایس:  20 •

 .حیث عمل ھؤالء كمقاتلین وعناصر أمن لداعش العراقي، من المطلوبین للقضاء  ، وھمعلى ثالثة ارھابیین في القائم باالنبار 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1578896698952011 
 
 

، بالتعاون كركوك  -أیار/مایس: قامت خلیھ الصقور االستخباریة  20 •
بتفكیك مفرزة لتنظیم داعش  ،جھاز مكافحة ارھاب السلیمانیة  مع 

والقبض على عناصرھا االربعة المنتمین لما یسمى بقاطع دجلة والذین 
شھر  فيكانوا ینوون تنفیذ عملیاتھم االرھابیة داخل مدینة كركوك  

رمضان . وتم ضبط وثائق تعود للتنظیم االرھابي ووثائق ثبوتیة مزورة 
 مع عناصر داعش. 

https://www.facebook.com/fallconcell/posts/32098
83752365959 

 
 
 

حة جھاز مكاففي االستخباریة والعملیاتیة  وحداتالنفذت : ایار/مایس 21 •
عناصر متھمة بتنفیذ  5عملیة تفكیك شبكة إرھابیة مؤلفة من  اإلرھاب

 یُسمىعملیات إرھابیة ، والتي كانت تُخطط لشن عملیة إرھابیة في ما 
ید لتنفالمزمع إستخدامھا تم ُمصادرة عدد من الصواریخ ووالیة الجنوب ب

جھاز مكافحة  كما نفذت وحدات .عملیات إرھابیة خالل األیام القادمة
القبض على أحد اإلرھابیین لقاء إعملیة نوعیة تم من خاللھا اإلرھاب 

 .الُمتخفین في قریة كنعوص ضمن محافظة صالح الدین
https://twitter.com/iraqicts/status/12634283968073
23648 
https://twitter.com/iraqicts/status/12634286052642
44736 
https://twitter.com/iraqicts/status/12634286133508
62848 
 
 

 
 ش فلول داع ضدعملیة  خلیة الصقور االستخباریةنفذت ایار/مایس:  21 •

. وبھذه محافظة االنبار داعشالقبض على ثمان عناصر من  تمكنت منو
العملیة النوعیة أنھت خلیة الصقور خطة داعش بتنفیذ مایسمى بغزوة 

 رمضان على بعض المناطق االمنة.
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/660
566051392472 
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على معلومات استخباریة دقیقة تمكنت مفارز شعبة  بناءً  أیار/مایس: 21 •

 30االستخبارات العسكریة في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع لواء المشاة 
عتدة واألسلحة في منطقة عجیجة بناحیة لى مخبأ لألامن الوصول 

فیما تكفلت مفارز ھندسة الفرقة بالتعامل  .االنبار  ،الرمانة قضاء القائم 
 .مع المواد وفق السیاقات المعمول بھا موقعیا

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
579774165530931 

 
 
 
 
 
 
القبض على ثالثة من  75وبالتعاون مع لواء المشاة  16ألقت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة  أیار/مایس: 21 •

 .الطلبجنوبي الموصل وقد جرى تسلیمھم الى جھة العراقي المطلوبین للقضاء  اإلرھابیین
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1579772555531092 

 
 
من إلقاء القبض  38وبالتعاون مع الفوج األول لواء  10أیار/مایس: تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة  22 •

من الذین كانوا ومازالوا یقومون بجمع المعلومات عن قطعاتنا وھو الرمادي ، االنبار. في على أحد اإلرھابیین في قریة البو طیبان 
 العراقي.وھو من المطلوبین للقضاء ،  ھا بھذه المعلوماتوتزویدداعش  معالعسكریة والمتعاونیین 

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1580328915475456 
 

 
داعش كانوا یستقلون عجلة حاولوا التعرض   من إرھابيّ  5قیادة عملیات صالح الدین من قتل  قوة من تتمكن ایار/مایس: 22 •

على فوج مغاویر الفرقة الثامنة التابع الى لواء مغاویر قیادة عملیات صالح الدین في منطقة العیث (غرب قریة ام تلیل) حیث تم 
 .معالجة العجلة وتم تدمیرھا بالكامل

https://twitter.com/modmiliq/status/1263883242043838465 
 
 
أیار/مایس: بمعلومات استخباریة دقیقة ومتابعة دقیقة تمكنت مفارز  22 •

شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج 
من الوصول الى عجلة قالب مخفیة تحت انقاض احدى  41الثاني لواء 

ھي وبمواد متفجرة وعبوات ناسفة العمارات في الفلوجة باالنبار محملة 
من مخلفات داعش االرھابي. وقد تكفلت مفارز ھندسة الفرقة بالتعامل 

 .مع المواد وفق السیاقات المعمول بھا
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
580586858782995 
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القبض على  39ستخبارات العسكریة في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة لقت مفارز اإلأبعملیة نوعیة أیار/مایس:  23 •
وھو من  ،االنبار  ،داعش الى منطقة البو فراج بجزیرة الرمادي عناصر عودة تسھیل احد االرھابیین المكلفین بالتنسیق ل

  المطلوبین للقضاء العراقي .
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1581296285378719 
 

 
القبض على اثنین من  30لقت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع قوة من اللواء أأیار/مایس:  23 •

كانا قد تدربا في احدى معسكرات داعش في البو كمال وقاتال . االنبار  ،االرھابیین في منطقة العش بناحیة الرمانة بقضاء القائم 
 العراقي.من المطلوبین للقضاء  اا. وھمفي دیر الزور بسوری

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1581581255350222 
 
 

على  القبضوبالتعاون مع إستخبارات الفرقة بإلقاء فرقة الرد السریع من فوج االستطالع والمھمات  ت قوة منقامأیار/مایس:  24 •
 ة.قیادي في تنظیم داعش في ناحیة العباسي التابعة الى قضاء الحویج

https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/1187570068256737 
 
 

على اسلحة ومتفجرات جاھزة للتفخیخ  إستولتقوة من فوج مغاویر الفرقة االولى من تدمیر عدة أوكار وتمكنت أیار/مایس:  25 •
الذین نفذوا عملیة أستطالع وقد رصدوا ثالث عجالت  العراقي جاءت ھذه العملیة بإسناد من طیران الجیش.  في صحراء الرطبة

  . إرھابیة مسلحة، حیث جرى معالجتھا ، وكانت احدى عجالت االرھابیین تحمل سالح
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/663449991104078 

 
 

إنجاز اآلتي: سوریا الدیمقراطیة، إستطاعت قوات 2020آیار/مایس ،  26 - 20ن خالل الفترة م  
 
نفّذت قوات مكافحة اإلرھاب التابعة الى قوات سوریا آیار/مایس:  22 •

من خالل غارة على  ،مع التحالف الدوليبالتعاون عملیة جدیدة لدیمقراطیة ا
 حیث تم القبض. یل شرق دیر الزورحموقعین لتنظیم داعش االرھابي في الش

قوات سوریا شاركوا في اغتیال عناصر من ،  خلیةمن أعضاء ال 3على 
لى امؤخًرا ، وتم العثور على أسلحة ومعدات فنیة ، وتم نقلھم  الدیمقراطیة

 .التحقیق
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/126380818279
6914688 
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/126380818955
3917954 
https://twitter.com/OIRSpox/status/126382124353
2431360 
 

 
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.
-30-  

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1581296285378719
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1581581255350222
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/1187570068256737
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/663449991104078
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1263808182796914688
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1263808182796914688
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1263808189553917954
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1263808189553917954
https://twitter.com/OIRSpox/status/1263821243532431360
https://twitter.com/OIRSpox/status/1263821243532431360

