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2020 /یونیوحزیران 3  
60320200-10: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

 
 أبطال العراقالجاریة حملة الد جسِّ في العراق ، تُ " الدولي ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث 

      ".العزم الصلبعملیة  - قوة المھام المشتركةتتواجد  من أجلھا الشركاء والتي مكینتالتي تُساعد على  عملیاتالنوع  المرحلة الثانیة
".داعش إرھابيّ  عتقالعملیات إ ن خاللمشركائنا في قوات سوریا الدیمقراطیة  واصل التحالف دعمي سوریا ، یُ ف"  
 
 

إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020، حزیران/یونیو 2 –یار/مایس أ 27ن خالل الفترة م  
 
قوة  نفّذتعلى ورود معلومات استخباراتیة ، بناًء یار/مایس: أ 27 •

وبإسناد طیران الجیش فرقة المشاة االولى محمولة جوا مـن فوج مغاویر 
ضمن  یحتوي على اسلحة تابعة إلرھابّي داعش منزلواجب لتفتیش 

تم العثور على عدد من العبوات الناسفة والمواد . مسؤولیةالقاطع 
 .المحمولة و سیم كارتالمتفجرة وعدد من الھواتف 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28592
50657637754 
 
 
 

تمكنت قوة من فوج مغاویر الفرقة الثامنة التابع الى لواء أیار/مایس:  27 •
الدین وخالل كمین تم نصبھ ضمن قاطع مغاویر قیادة عملیات صالح 

الفوج المذكور من تدمیر عجلتین تابعتین لعناصر عصابات داعش 
 .اإلرھابیة

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28594
21710953982 

 
 

 
 
 
 

 14الفرقة  51مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفوج االول لواء  ، ألقتبناًء على معلومات استخباریة  :أیار/مایس 27 •
یة بناحیة الزاب في كركوك. وقد تم تسلیمھ للجھة عحد االرھابیین قام بحرق المحاصیل الزراعیة في قریة زراالقبض على أ

  .المختصة
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1585043105004037 
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مع األجھزة األمنیة في منطقة ، بالتعاون ، قیادة عملیات بغداد 17الفرقة  55الفوج الرابع لواء نفّذت قوة من أیار/مایس:  28 •
قتل أربعة إرھابیین بینھم المدعو أبو صھیب معاون والي الفلوجة العسكري وتم  انتج عنھعملیة أمنیة العناز جنوب غرب بغداد ، 

 .وعدد من الرمانات الیدویة واسلحة خفیفة 3ضبط احزمة ناسفة عدد 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2860266224202864 

 
 
تمكنت مفارز  ،معلومات استخباریة  بناًء على: أیار/مایس 29 •

وبالتعاون مع قوة  5فرقة  19مشاة الاالستخبارات العسكریة في لواء 
لواء من قتل اثنین من االرھابیین وتدمیر نفس اللالتابع من الفوج الرابع 

بعد ان تم في دیالى ،  وكرھم في منطقة جمیل الخضیر جنوب كنعان 
مباغتتھم من خالل عبور مانع مائي واالستیالء على ھواتفھم النقالة 

 . سیم كارت ومواد اعاشة خاصة بھم 11و
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
586826058159075 

 
 
 
 
 
استخبارات اللواء الثالث فرقھ الرد السریع ألقت : أیار/مایس 29 •

ن اثنین ینتمون یوبالتعاون مع جھاز االمن الوطني القبض على ارھابی
 . الى تنظیم داعش جنوب محافظة كركوك

https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/
1191147834565627 

 
 
 
 
 
 
نفذت قیادة فرقة المشاة السابعة عملیة استباقیة في : أیار/مایس 30 •

سلسلة العملیات التي تنفذھا صحراء االنبار ، وتأتي ھذه العملیة ضمن 
فرقة المشاة السابعة لتطھیر وتأمین المناطق الصحراویة من اجل ضمان 

وشارك في العملیة قطعات . عدم استغاللھا من قبل التنظیمات اإلرھابیة
من فرقة المشاة السابعة والحشد العشائري، باإلضافة إلى إسناد جوي من 

 .طیران الجیش العراقي
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28621
99474009539 

 
 5لعثور على عجلة مسروقة واعتقال ، من االفوج الثالث ( فوج العقرب ) اللواء الثاني ، فرقة الرد السریع تمكن أیار/مایس:  30 •

 لعراقي وتفكیك عدد من العبوات الناسفة في ناحیة ابي صیدا بمحافظة دیالى.مطلوبین للقضاء ا
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/posts/1193016431045434 
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قتحمت قوة مشتركة من مفارز شعبة االستخبارات إ: أیار/مایس 30 •
والحشد الشعبي ثالثة  19العسكریة في لواء المغاویر األول الفرقة 

م . تلى جرف النصر شمالي بابلامضافات في منطقة رویعیة التابعة 
ومواد تدخل في صناعة اإلستیالء على عدد من العبوات الناسفة والعتاد 

. وقد تكفلت ومواد لوجستیةة (بیكب) المتفجرات باإلضافة إلى عجل
 المفارز الھندسیة التابعة للفرقة بتدمیر وحرق المضافات والعجلة. 

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
587794624728885 
https://www.facebook.com/photo?fbid=286282183
0613970&set=pcb.2862822340613919 

 
 
یادة نینوى وبمشاركة فوج مغاویر القوبالتنسیق مع قسم استخبارات قیادة عملیات  ، بناًء على معلومات استخباریة: أیار/مایس 30 •

نبي من جافي مناطق مختلفة من المطلوبین للقضاء العراقي حشد شعبي تم القاء القبض على احد عشر إرھابیاً  30االول ولواء 
 .الموصل االیمن واالیسر

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1587797174728630 
 
 
القبض على أحد  66وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء  20ألقت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة : أیار/مایس 31 •

تھ بندقیة ومخازن عتاد ورمانة یدویة. بحوزضبطت االرھابیین في الشریط الحدودي بین العراق وسوریا أثناء محاولتھ التسلل و
 وھو أحد االرھابیین الذین یسكنون في مخیم الھول بسوریا حتى اللحظة.

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1588630064645341 
 
 
بناء على طلب قیادة العملیات المشتركة في العراق ، : أیار/مایس 31 •

داعش في وادي الشاي في لشن التحالف غارات جویة على موقع 
كركوك. تمت الغارات لدعم قوات األمن العراقیة قبل بدء المرحلة الثانیة 

 . من عملیة "أبطال العراق" ضد إرھابیي داعش
https://twitter.com/william_seely/status/126778692
4812570625 

 
 
 
 

 

اشرت قیادة عملیات سامراء من الجیش والشرطة بحزیران/یونیو:  1 •
اء سامراالتحادیة ، بعملیة عسكریة في منطقة الكوش وابو شعیر شرق 

 .وتوطید األمن في المنطقة لمالحقة الخالیا اإلرھابیة
https://twitter.com/modmiliq/status/126741856193
8698241 
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االستخبارات العسكریة القبض على ثالثة عناصر من داعش االرھابي جنوبي الموصل. كما ألقت القت مفارز حزیران/یونیو:  1 •

م من وجمیعھ ، االنبار، وعلى اثنین آخرین من عناصر داعش االرھابي في دیالىفي احد اإلرھابیین في الصقالویة القبض على 
 المطلوبین للقضاء العراقي.

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1589248551250159 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1589263077915373 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1589477041227310 

 

بتوجیھ من رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات حزیران/یونیو:  2 •
یات المشتركة، وبإشراف قیادة العمل، المسلحة السید مصطفى الكاظمي

لتفتیش مناطق جنوب ، انطلقت عملیات أبطال العراق المرحلة الثانیة
غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صالح الدین وكركوك، 

وتأتي ھذه العملیة لتعزیز األمن .  كیلو متر مربع 738,5بمساحة 
اء والقواالستقرار في ھذه المناطق ومالحقة بقایا  فلول داعش اإلرھابیة 

كافة صنوف القوات المسلحة القبض على المطلوبین، ، تشترك فیھا 
بإسناد من طیران الجیش والقوة الجویة وطیران التحالف العراقیة و

 .الدولي وجمیع الوكاالت االستخباریة
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12676866
56263565314 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12676866
61787389952 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12676866
65423851522 
https://twitter.com/OIRSpox/status/126780014524
2075136 
 
 

اجبات شرعت تشكیالت جھاز مكافحة اإلرھاب بوحزیران/یونیو:  2 •
 -منطقة ُجرف النصر  -تفتیش شملت مناطق قضاء وصحراء الحضر 

وبإسناد طیران الجیش العراقي  ،مناطق جنوب وجنوب غرب بغداد 
الدولي، وقد أسفرت عن تدمیر ُكھوف وأنفاق واوكار  الفوطیران التح

ین إرھابیالقاء القبض على عنصرین و. ومقتل ما بداخلھا من اإلرھابیین
العثور على عبوات ناسفة وقذائف تم وللقضاء العراقي . مطلوبین 

 .وأحزمة ناسفة وأجھزة كاتمة للصوت

https://twitter.com/isof_iq/status/12677424875919
11425 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12677417
20789295104 
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إنجاز اآلتي: سوریا الدیمقراطیة، إستطاعت قوات 2020،  حزیران/یونیو 2 –یار/مایس أ 27ن خالل الفترة م  

 
نفّذت قوات مكافحة اإلرھاب التابعة الى قوات سوریا یار/مایس: أ 28 •

عملیة إنزال جوي في بلدة جدید  الدیمقراطیة بالتعاون مع التحالف الدولي
عدد من عناصر  إعتقال ، تمكنت القوة منعكیدات شرق دیر الزور 

 .خالیا داعش النائمة وتم مصادرة المعدات واألسلحة في الموقع
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/126606004479
1144453 
https://twitter.com/OIRSpox/status/126608023768
8958980 
 
 
 
 
 
 

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

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

-30-  
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