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2020 /یونیوحزیران 71  
71620200-10: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

 
شركاؤنا في العراق وسوریا السیطرة یُواصل " الدولي ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث 

، لكّن نائیةالصحراویة الوعرة والتضاریس المناطق ذات الفي تعیش قة مزّ المُ والصغیرة  إرھابّي داعش مجموعات إنّ . "على داعش"
".داعش أینما اختبأوا فلول الحقتُ وقوات سوریا الدیمقراطیة  عراقیةاألمن ال اتقو   

 
إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020، حزیران/یونیو 16 - 10ن خالل الفترة م  

 
 

مكنت قوة مشتركة من مدیریة شؤون السیطرات التابعة لقیادة شرطة نینوى ومدیریة استخبارات ومكافحة تحزیران/یونیو:  10 •
إرھابي من داعش ارھاب نینوى العاملة ضمن وكالة االستخبارات والتحقیقات االتحادیة لوزارة الداخلیة ، من القاء القبض على 

 لىع وقد تم القبض علیھ في سیطرة النصر والذي كان یعمل فیما یسمى ( الحسبة ) خالل فترة سیطرة داعش على مدینة الموصل.
 بغداد جنوبي مدینة الموصل. -طریق موصل 

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=12946 
 
 

الدین، عملیة عسكریة في جزیرة  نفذت قیادة عملیات صالححزیران/یونیو:  11 •
 3لى ع تكریت للبحث والتفتیش عن بقایا عصابات داعش، نتج عن العملیة العثور

العثور  و حاویة 2السیطرة على و قذائف ھاون 5مضافات احدھا تحتوي على 
 على قاعدة صواریخ صنع محلي.

https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1271122488144
035845 

 
 
 

 
 نفذت قیادة فرقة المغاویر التاسعة عشرة، واجباً للبحث  حزیران/یونیو: 11 •

قوات من الوالتفتیش في منطقة جرف النصر والمناطق المحیطة بھا، وتمكنت 
  .العثور على عبوتین ناسفتین وقنابر ھاون واعتدة ومواد متفجرة اخرى

67https://twitter.com/modmiliq/status/1271064851520028
3 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1271102727146
348545 
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ألقت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة السادسة عشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة حزیران/یونیو:  11 •
الخامس والسبعین وبناء على معلومات استخباراتیة دقیقة القبض على اثنین من اإلرھابیین في ناحیة حمام العلیل جنوبي الموصل 

 .الى الجھات المختصةوتم تسلیمھم  العراقيوھما من المطلوبین للقضاء 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1598455560329458 

 
 

قیادة فرقة المشاة الخامسة عشرة بتفتیش سلسلة  قوة من قامتحزیران/یونیو:  11 •
  أثمرت  .التابعة لقضاء تلعفر في الجانب األیمن من محافظة نینوىجبال العیاضیة 

مواد لوجستیة ) متر یحتوي على 35عن العثور على نفق بطول (العملیة 
 .مفارز المعالجة بتدمیر المواد والنفق متا. قصواریخ كاتیوشا و

https://twitter.com/modmiliq/status/127107992764386918
5 
 

 
مدیریة االستخبارات العسكریة وبالتعاون مع فصیل علومات قدمتھا شعبة المصادر في مبناًء على  حزیران/یونیو: 12 •

ة التابعة لمدیریألقت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في سریة الواجبات الخاصة ، استطالع قیادة عملیات نینوى
) في حي الرفاعي ایمن (ابو نمر اعش وعوائلھم والملقبإرھابّي دمھربي االستخبارات العسكریة القبض على أخطر ناقلي و

الموصل. وھو یدیر عدة شبكات لنقل وتھریب اإلرھابیین بین العراق وسوریا وبعض الدول العربیة واألوربیة ویمتلك 
 .عمل في تجارة األموال المزورة والمجمدةعالقات واسعة تسھل عملھ. كما 

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1599902100184804 
 
 
 

في الفرقة العاشرة  40تمكن الفوج الثاني لواء المشاة : حزیران/یونیو 12 •
وبالتعاون مع سریة الواجبات الخاصة التابعة لمدیریة االستخبارات العسكریة 

وشعبة المصادر في المدیریة، من الوصول الى كدس كبیر للعتاد والمتفجرات في 
منطقة الشھابي بناحیة الكرمة بقضاء الفلوجة باالنبار، حیث تم تدمیرھا من قبل 

 عاشرة.ھندسة میدان الفرقة ال
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2875241706
038649 

 
 
قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقیادة شرطة نینوى ومدیریة استخبارات تمكنت : حزیران/یونیو 12 •

ومكافحة ارھاب نینوى العاملة ضمن وكالة االستخبارات والتحقیقات االتحادیة لوزارة الداخلیة وبعد ورود معلومات 
من القاء القبض على اثنین من عناصر داعش االرھابیة واللذان كانا یعمالن بصفة مقاتل فیما یسمى  ، استخباریة 

بالمعسكرات العامة لداعش خالل فترة سیطرتھ على مدینة الموصل، وقد تم القبض علیھم في في الجانب االیسر لمدینة 
 الجھات المختصة.ى واحالتھم ال الموصل

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=12992 
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 60 ةلواء المشاو 43لواء المشاة قوة مشتركة من نفذت  حزیران/یونیو: 12 •
قوة من الحشد ، بالتنسیق مع قیادة فرقة المشاة العشرون ضمن ، 66اة ولواء المش

عملیة استباقیة في صحراء جنوب غرب محافظة العشائري ضمن قاطع المسؤولیة 
نتج عن العملیة العثور على سیارة مفخخة،  نینوى لمالحقة بقایا فلول داعش.

ر قناب و ةناسفات ونفقین ، وعدد من العبوات المضاف وخمس تینناریتین دراج
نفاق والعبوات الناسفة من تم تدمیر العجلة والمضافات واال .صواریخ والھاون ال

 لى قیادة الفرقة.اقبل ابطال الجھد الھندسي التابع 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2875104472
719039 
https://twitter.com/modmiliq/status/127150202519758438
9 

 
 
 

حالف الدولي ، شن الت، قیادة العملیات المشتركة العراقیة بالتنسیق مععلى طلب قوات البیشمركة الكردیة و بناءً  :حزیران/یونیو 13 •
في عملیة مشتركة بین في قضاء مخمور بھ شوخ والمناطق المحیطة ة داعش شرق جبل قرالغارات جویة استھدفت مخابئ وأنفاق 

، حیث قامت قوات البیشمركة  أرھابي مشتبھ بھ. تم تنفیذ العملیة في جھود مشتركة 15البیشمركة والتحالف ، مما أسفر عن مقتل 
 .المخابرات والمراقبة على األرض ، وشنت طائرات التحالف الغارات الجویةبتزوید 

66973573c13a-9b43-40d1-78c5-https://www.kurdistan24.net/en/news/6c78a0a1 
 
 

تمكنت مفارز قسم االستخبارات العسكریة في قیادة عملیات  حزیران/یونیو: 13 •
لى كدس للعتاد االجزیرة وباالشترك مع سریة استطالع القیادة من الوصول 

ضبط كدس عتاد في منطقة الخسفة  . تمواألسلحة في قریة الخسفة جنوبي حدیثة
  وثائق تعود لعصابات داعش اإلرھابي.و

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1600859
 640089050 

 
 

 
في  للقضاء العراقيمطلوبین  أرھابیین 6مفارز وكالة االستخبارات في وزارة الداخلیة القبض على  قامت حزیران/یونیو: 13 •

 .مناطق متفرقة من محافظة نینوى
https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13008 

 
 

قیادة فرقة المشاة االولى تنفذ عملیة بحث وتفتیش ترافقھا قوة  حزیران/یونیو: 13 •
حرق ومحمولة جواً نتج عن العملیة العثور على عجلة تابعة الرھابي داعش 

 .اسلحة متنوعة ومخازن عتادومضافة لداعش والعثور على دراجات ناریة 
https://twitter.com/modmiliq/status/127188701681330585

 9 
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القبض على اثنین من االرھابیین في قریة  75وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة  16ألقت قوة من الفرقة  حزیران/یونیو: 13 •

 العراقي.السروج بناحیة الشورى ومنطقة حمام العلیل جنوبي الموصل، وھما من المطلوبین للقضاء 
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1600881720086842 
 
 
 

فرقة المشاة الخامسة عشر  73فذت قوة من لواء المشاة ن: حزیران/یونیو 13 •
واجب بحث وتفتیش لسلسلة جبال ھارونھ التابعة لناحیة العیاضیة في الجانب 

 في ةاالیمن من مدینة الموصل ونتج عن الواجب العثور على قاذفة كانت مدفون
المیداني والبحث  اجراء المسح  غیر المنفلقة وقامت مفارز القنابلاحد الكھوف 

 . من اجل الحفاظ على سالمة ابناء تلك المناطق عن المخلفات الحربیة
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2876101105
952709 

 
 
 
 
 
ن نتج عنھا ضبط وكری عملیة أمنیة نفذت مفارز وكالة االستخبارات مع قوة من الشرطة االتحادیة في كركوك حزیران/یونیو: 14 •

في  يین للقضاء العراقمن إلقاء القبض على أحد اإلرھابیین المطلوب كما تمكنت .دمیرھمام تتابعین لعصابات داعش اإلرھابیة وت
  الى الجھات المختصة. إحالتھتم  .منطقة الدورة ببغداد

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13034 
 

 
 
 
رقة فالفوج االول لواء المشاة السابع والعشرین  قوة من مكنتت حزیران/یونیو: 15 •

المشاة السابعة خالل عملیة تفتیش لصحراء كبیسھ وصوال الى وادي عفین من 
عبوات ناسفھ ضد الدروع داخل مضافة تابعة الرھابیي داعش تم  8العثور على 

لواء الرابع الفوج  قوة من مكنتت و. تدمیرھا وحرقھا من قبل ھندسة المعالجة
ق صحراء منطقة البغدادي غرب تفتیش مناطعملیة خالل المشاة السابع والعشرین 

عبوة ناسفة وعدد من قنابر الھاون من مخلفات  2العثور على  منمحافظة االنبار 
وبناًء على معلومات استخباریة   .داعش االرھابي تم تفجیرھا تفجیراً مسیطر علیھ

 21تمكنت قوة من الفوج االول لواء المشاة التاسع والعشرین من العثور على 
علبة كل علبة تحتوي على ثالث صواعق تفجیر في احد المنازل الموجودة بناحیة 

 البكر قضاء ھیت.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2877713219
124831 
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قیادة عملیات دیالى في فرقة المشاة الخامسة  منت قوة مكنت حزیران/یونیو: 15 •

ومدیریة شرطة المحافظة والحشد الشعبي والحشد العشائري وخالل واجب بحث 
 ینتناسفتین من العثور على عبو وتفتیش لقرى ومناطق شمال قضاء المقدادیة

والعثور على مضافة لداعش تحتوي على أواني للطبخ ومواد غذائیة ومستلزمات 
 تدمیرھا وحرقھا . طبیة تم

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2877726035
790216 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

بوات لقیامھم بزرع وتفجیر العأربعة إرھابیین  مفارز وكالة االستخبارات في وزارة الداخلیة القبض علىألقت  حزیران/یونیو: 15 •
دیالى ، وتمكنت مفارز االستخبارات من في الناسفة في اآلونة األخیرة في منطقة أمام عسكر، ومنطقة الدبات في قضاء بلدروز 

 الى الجھات المختصة.تم إحالتھم وضبط ثالث عبوات ناسفة، 
https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13061 

 
 
 

بعملیة نوعیة تخللھا عبور راجل لموانع مائیة، تمكن فوج  حزیران/یونیو: 15 •
مداھمة احد اوكار عصابات االستخبارات واالستطالع في الفرقة الخامسة من 
 وإستولت علىدیالى،  -ظیم داعش االرھابي في منطقة ام الكرامي بناحیة الع

وقد تكفلت مفارز ھندسة الفرقة  مساطر تفجیر .ومواد متفجرة وناسفة  اتعبو
 بتفجیر الوكر والمواد موقعیا .

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1602772
_806564400?_ 

 
 
 
 
 
 
 

تمكن الفوج الثالث لواء المشاة الستین فرقة المشاة العشرین من تنفیذ عملیة  ،على معلومات استخباریة  بناءً  حزیران/یونیو: 16 •
طر تفجیر من مخلفات ارھابي داعش في قریة الرمبوسي في انفق و العثور على عبوات ناسفة ومس 2استباقیة اسفرت عن تدمیر 

 قضاء سنجار تم تدمیرھا من قبل ابطال الجھد الھندسي التابع إلى قیادة الفرقة.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2878678575694962?__ 
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شرعت قطعات قیادة عملیات االنبار من خالل قیادتي فرقة  زیران/یونیو:ح 16 •

المشاة االولى وفرقة المشاة العاشرة ولواء مغاویر االنبار وقوة من الحشدین 
المعالجة والوكاالت الشعبي والعشائري وافواج طوارئ الشرطة معززة بمفارز 

االمنیة وبإسناد جوي من قبل طیران الجیش العراقي بعملیة عسكریة للبحث 
والتفتیش عن المطلوبین واالسلحة والمضافات لعصابات داعش ودك اوكارھم في 

مضافة  ،مخزن عتاد  ، وكانت النتائج العثور على  دراجة ناریة. عمق الصحراء
على ومعمل تفخیخ العجالت   ،مضافة من الكونكریت  ،تحتوي على  عتاد 

 تحت السیطرة. ھام تفجیر، وتعبوات ناسفة 
 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2878634012
366085?__  

  
 

 
إنجاز اآلتي: سوریا الدیمقراطیة، إستطاعت قوات 2020،  حزیران/یونیو 16 - 10ن خالل الفترة م  

 
والتحالف الدولي المرحلة الدیمقراطیة سوریا قوات  أكملتحزیران/یونیو:  10 •

في البادیة الشرقیة (الصحراء ضد خالیا داعش  "ردع اإلرھابحملة "األولى من 
 من  110عتقال إ تمالسوریة) على طول نھر الخابور والحدود السوریة العراقیة. 

قریة ومزرعة جنوب  150وتطھیر أكثر من  لداعش أعضاء الخالیا النائمة
العثور على أسلحة ومعدات عسكریة ومتفجرات في تم  .الحسكة وریف دیر الزور

كما سجلت قوات سوریا الدیمقراطیة العائالت المرتبطة  داعش. حیازة خالیا
 .الھول في قاعدة بیانات دولیة لالستخبارات وإنفاذ القانونمخیم بداعش في 

https://twitter.com/cmoc_sdf/status/12706545048417320
97 
https://twitter.com/OIRSpox/status/127083310815010406
4 

 
 
 
 

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-  

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/mod.mil.iq/posts/2878634012366085?__xts__%5b0%5d=68.ARCWPaLj23HCacXUYAvDThmwLmltz_0jDtk3KxXgLVGLsCbdBHxRaX5Wj87EhQRgAYskYqTol6pmSL97lgMjDnK1fDZHhEFEk94NGfijkqXbaKgK4i4l-V8JLIHgvjl97roKl1lPFsXy4s90Z0uK5VDhYVEGrqbX8Fz8G7_zk0uco-Sm9x94cGSJ2Y1JApF1pxqZE3DXYuT1Tm2Sp0W3PvQBmrZe7sobY7_cssN-7pFbnHNxb-p23-y36pAX7OeNHaTFZw4uJwpEtMfCURkLa9T3NvC5aNEkgJpItNsiHnAXCLYBlHqfRGGjyQvJbVUAqDOT344p8jnu9PgMMs4UQu9Z6m1y&__tn__=-R
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2878634012366085?__xts__%5b0%5d=68.ARCWPaLj23HCacXUYAvDThmwLmltz_0jDtk3KxXgLVGLsCbdBHxRaX5Wj87EhQRgAYskYqTol6pmSL97lgMjDnK1fDZHhEFEk94NGfijkqXbaKgK4i4l-V8JLIHgvjl97roKl1lPFsXy4s90Z0uK5VDhYVEGrqbX8Fz8G7_zk0uco-Sm9x94cGSJ2Y1JApF1pxqZE3DXYuT1Tm2Sp0W3PvQBmrZe7sobY7_cssN-7pFbnHNxb-p23-y36pAX7OeNHaTFZw4uJwpEtMfCURkLa9T3NvC5aNEkgJpItNsiHnAXCLYBlHqfRGGjyQvJbVUAqDOT344p8jnu9PgMMs4UQu9Z6m1y&__tn__=-R
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1270654504841732097
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1270654504841732097
https://twitter.com/OIRSpox/status/1270833108150104064
https://twitter.com/OIRSpox/status/1270833108150104064

