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2020نیسان/أبریل  8  
84020200-10:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 
 

  إضاءات على أبرز عملیات الشركاء في حملة ھزیمة داعش خالل اإلسبوع
 

على شبكات التمویل  والقضاء داعش مالحقة إرھابيّ ل المعركةیقود شركاؤنا في العراق وسوریا  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
  التابعة لداعش. وشبكات اإلعالم اللوجیستیةوالمواد 

 
لمواجھة كورونا فیروس  على الرغم من التحدیات" قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف 

غادر التحالف عدة مجمعات  في العراق ، ". "درات داعشالعراقیون والسوریون تقویض قُ ، یواصل شركاؤنا ) 19 –(كوفید 
  ".داعشلعملیات المناھضة لي افمع قوات األمن العراقیة  ركاءشداخل القواعد العراقیة ، في األسابیع األخیرة ، لكننا ما زلنا 

  
 

إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020نیسان/أبریل  7 – آذار/مارس 19خالل الفترة ما بین   
 
 
على جویة  غارات F-16عراقیة ال المقاتالت شنّت: آذار/ مارس 21 •

سفر عن مقتل أا مّ أوكار تابعة لداعش في سلسلة جبال حمرین، م
  .رھابیین وتدمیر أوكارھمالعشرات من اإل

https://twitter.com/iqAirForce/status/12413439392
08151042 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12416465
62473844739 
https://twitter.com/OIRSpox/status/124174717479
2351745 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
نت قوة مشتركة ضمن قیادة عملیات دیالى، من العثور على وكر تابع لعصابات داعش اإلرھابیة في تمكّ : آذار/ مارس 21 •

 ز.قریة النقیب جنوب قضاء بھر
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1241446583432077313 
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اللواء الواحد والتسعون التابع لقیادة الفرقة الرابعة ذ نفّ : آذار/ مارس 22 •

عشر ، عملیة بحث وتفتیش في قضاء بیجي ضمن محافظة صالح 
 .الدین

https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1241724630
710321153 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
قوة من إستطاعت  یة ،اتستخبارإستناداً لمعلومات إ: آذار/ مارس 22 •

الواقعة ة في المنطقتحادیة ضبط كدساً للعتاد الشرطة اإلفي الفرقة الثالثة 
دس إتالف الك، تم شانة والمنصوریة في محافظة كركوكقریتي العط بین

 .تحت السیطرة
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12417634
40873660420 

 
  
 
 
 
 
 
 

سحاقي، في ناحیة اإل ةھابیین في منطقة العكسلإل اً ذت قیادة عملیات سامراء  واجباً امنیاً لمداھمة وكرنفّ : آذار/ مارس 23 •
 .ستیالء على أسلحتھمرھابیین من داعش واإلإتمكنت خاللھ من قتل 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2799355606960593?__ 
 
 

جاءت ھذه نت قوة من قیادة عملیات نینوى من قتل ثالثة إرھابیین من داعش یرتدون أحزمة ناسفة . تمكّ : آذار/ مارس 32 •
 .رھابیین في قریة صلبي جنوب غربي القیارةبنصب كمین محكم لإلالعملیة 

https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1242192025061068802 
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،  14، فرقة المشاة  50 المشاة لواء قطعاتذت نفّ : آذار/ مارس 25 •

من طیران ، وبإسناد مخمور  قضاءو في اعملیة بحث في جبل كر
وعرة. وقد المناطق الخالیا داعش في  تحركاتالجیش للقضاء على 

داعش من الموارد التي  إرھابيّ  حققت العملیة أھدافھا في حرمان
 .لى القرىاومنع تسلل اإلرھابیین  الظھور من جدیدیحتاجونھا من أجل 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/27993
45060294981?__ 

 
 
 

 
المشاة األولى والعاشرة ،  تيمن فرق قطعاتذت نفّ : آذار/ مارس 25 •

 في عشائريالطوارئ ، والحشد ال جافوأمدیریة وء مغاویر األنبار لواو
ومفارز المعالجة ، وبأسناد األمنیة  الوكاالتناصر بع زةعزّ مُ األنبار ، 

على  العثورتم . والتفتیش طیران الجیش ، سلسلة من عملیات البحثمن 
 بالكامل. حتوي على أسلحة ومتفجرات تم تدمیرھاتلداعش  مضافة

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/27993
55606960593?__ 

 
  
 
 
 

فرقة المشاة الخامسة ، قیادة عملیات دیالى ، ذت نفّ : آذار/ مارس 26 •
 عملیةبدعم من طیران الجیش العراقي ، وومدیریة شرطة دیالى ، 

مداھمة في منطقتي المخیسة وأبو الكرمة ، قضاء أبو صیدا ، شمال 
م ومضافاتھوتدمیر مخابئھم  داعش يّ إرھاب تطھیر المنطقة منبعقوبة ، ل

ستقرار في ھذه وفرض األمن واإل طلوبینالقبض على الموألقاء 
 تم ةمتفجرمواد ي على حتوتلداعش  مضافةالعثور على تم المناطق. 

 بالكامل. تدمیرھا
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28
00591573503663?__ 
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قیادة عملیات سامراء سلسلة من عملیات البحث  ذتنفّ : آذار/ مارس 27 •

فة ومنطقة یشیسامراء وجزیرة المكغرب في جزیرة والتفتیش 
على عدد كبیر من  العثورإرھابیین من داعش وتم قتل اإلسحاقي. 

 ، تم رفعھا وإتالفھا تحت السیطرة.العبوات الناسفة 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28005
92570170230?__ 
 

 
  
 
 
 

لداعش بالقرب من  وكراً  24لقیادة العملیات المشتركة في كركوك  لمتقدمدمرت قوة مشتركة من المقر ا: آذار/ مارس 30 •
المخابئ.  أخرى في ھذه . تم العثور على دراجات ناریة وأجھزة متفجرة ووقود ولوازمطوز خورماتو ، محافظة صالح الدین

 .العملیةفي وحدات من قوات البیشمركة الكردیة وقوات الحشد الشعبي شاركت 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/626029831512761 
 
 
 

عصابات داعش في محافظة تابعة الى  دافأھغارات على  التابعة للسرب التاسع F-16طائرات  شنّت: آذار/ مارس 31 •
 .صالح الدین وقتلت اإلرھابیین الذین یتواجدون فیھا

https://twitter.com/iqAirForce/status/1244919729921327105 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1244961840200929280 
 

 

 ةیة ، قامت قوة من الفرقاتستخبارإعلى معلومات  بناءً : نیسان/أبریل 1 •
العثور الخامسة بعملیة بحث في منطقة الھورة شمال شرق دیالى. تم 

على خمسة مضافات لداعش تحتوي على متفجرات وإمدادات غذائیة 
 .بالكامل وطبیة تم تدمیرھا

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/280639
4172923403 
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ستطالع جوي، إقیادة فرقة المشاة األولى واجب نفّذت  :نیسان/أبریل 1 •

ابي رھو مالحقة عصابات داعش اإل المنتشرة في المنطقة قطعاتالتفقد ل
سھم یُ ھذه الواجب  . إنّ عمق الصحراء ضمن قاطع مسؤولیة الفرقةفي 

 .في دك أوكار داعش اإلرھابیة والخالیا النائمة
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28063
99542922866 

 
 
 
 

 
من  30اللواء  نفّذیة ، اتستخبارإعلى معلومات  بناءً  :نیسان/أبریل 3 •

م. تم بمنطقة القائ ةملیة أمنیة في منطقة عجیجعفرقة المشاة اآللیة الثامنة 
تم  .فجرات محلیة الصنعمتبما في ذلك  لعتادل كدس كبیرعلى  العثور

  الفرقة. في من قبل مفرزة كتیبة الھندسة المیدانیة تدمیرھا تحت السیطرة
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28085
41089375378 

 
 
 
 
 
رقة ذت قطعات من فنفّ ، یة اتستخبارإبناًء على معلومات  :نیسان/أبریل 5 •

ن ، عملیة بحث وتفتیش في منطقة المحل التابعة الى ناحیة یالمشاة العشر
القیروان في محافظة نینوى، تم العثور على كدس للعتاد تابع لعصابات 

 .داعش اإلرھابي
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12467033
22364510209 

 
 
 
 
المتبقیة داعش عناصر  فلولفي محاولة لمالحقة  :نیسان/أبریل 6 •

قة قیادة فر ذتنفّ الذي تحقق في بغداد ، والحفاظ على المستوى األمني 
قیادة عملیات بغداد عملیة تطویق وتفتیش في  ضمنالمشاة السادسة 

 . شمال العاصمة بغدادبھ والمناطق والقرى المحیطة  الطارمیة قضاء
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12472291
84650489857 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28116
76969061790 
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، قیادة عملیات  20من الفرقة  قوة محمولة جواً ذت نفّ  :نیسان/أبریل 7 •

نینوى ، عملیة ناجحة جنوب قضاء البعاج منطقة بحیرة سنیسلة لمالحقة 
م ت.  فلول عناصر داعش. تم العثور على نفق یحتوي على متفجرات

 .وقتل عنصرین من داعش كانوا یتواجدون فیھبالكامل تفجیر النفق 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28123
83242324496 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
نبار واجب للبحث قیادة عملیات األ ذت قوات مننفّ  :نیسان/أبریل 7 •

 وفي قضاء السفریة) -والتفتیش في قضاء الرمادي منطقة (زنكورة 
العبوات  عدد منمن العثور على . تمكنت القوات عامریة الصمود 

 .تحت السیطرة تم تفجیرھا موقعیامحلیة الصنع الناسفة 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2812381
445658009 

 
 

 
 
 

    
إنجاز اآلتي: القوات الشریكة في سوریا ، إستطاعت 2020نیسان/أبریل  7 –آذار/مارس  19خالل الفترة ما بین   

 
 
مھرب مخدرات  القبض علىمغاویر الثورة  ألقى جیش: نیسان/أبریل 3    •

لى إثناء محاولتھ لتھریبھا أولیة لصناعتھا وذلك أومواد بحوزتھ مخدرات 
حامیة  ،كلم  55 الـخفض التصعید في  عبر منطقة األردن ودول الخلیج

  .التنف
https://twitter.com/MaghaweirThowra/status/12461
45518067212288 
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جیش مغاویر الثورة عملیة تھریب كبیرة لشحنة أحبط : نیسان/أبریل 7    •

اللبناني كانت معدة للتھریب الى دول مخدرات تابعة الى حزب هللا 
، حامیة كلم  55 خفض التصعید في الـ عبر منطقة الخلیج واالردن

  .التنف
https://twitter.com/MaghaweirThowra/status/12474
36286757044225 

 
 

 
 

مھمة القضاء على إرھابّي داعش واألسلحة والمواد المتفجرة المتبقیة لدى داعش تعتبر أولویة قصوى مع إستمرار داعش ال تزال 
 في التخطیط لھجمات ضد المدنیین األبریاء وشركائنا في جمیع أنحاء العراق وشمال شرق سوریا.
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