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2020نیسان/أبریل  22  
42220200-10: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 

 
ت باضر ىلقتت وضنھالش اعد لتاوح ماكلّ "ي وللدا ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث 

داعش والقضاء على فلول مّكنھم من منع عودة تُ التحالف قبل شركاؤنا العراقیون والسوریون من  اي یتلقاھتال مشورةال "."إنّ ةعجمو
  ."داعش المتبقیة من إرھابيّ جیوب ال
 

 
إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020نیسان/أبریل  12 – 15خالل الفترة ما بین   

 

تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة : نیسان/أبریل 15 •
السابعة بالتنسیق مع الفوج الثاني من اللواء الثامن االستیالء على كدس 

محلیة الصنع في قضاء عنھ في االنبار ،  في حین  للعبوات الناسفة
تكفلت مفارز ھندسة میدان الفرقة بتدمیر المواد موقعیا دون حدوث 

 اضرار .
hhttps://www.facebook.com/lntelligence153/posts/
1546546165520398?__ 
 
 
 
 

  
 
 

تحادیة العاملة نفذت مفارز إستخبارات الشرطة اإل: نیسان/أبریل 15 •
ستخبارات في وزارة الداخلیة، واجب تفتیش في السلسلة ضمن وكالة اإل

الجبلیة والقرى ضمن شرق قضاء طوزخورماتو ، حیث تم العثور على 
أوكار وجد بداخلھا عبوات ناسفة والغام وغیرھا من المواد. وقد تم  10

 العبوات تحت السیطرة وعادت القوة بدون حادث یذكر.تفجیر 
https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=arti
cle&sid=11494 
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غریبة في مدینة ھیت ، محافظة االنبار. على الفور جسام أبعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات یفید بوجود : نیسان/أبریل 15 •
عبوة ناسفة من مخلفات داعش  15تم إرسال فریق إزالة األلغام المختص والتوجھ الى محل الحادث . بعد الكشف تبین وجود 

 .الحربیة تم معالجتھا وفق اإلجراءات القیاسیة بدون حادث یذكر
https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=11484 
 

 
تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة : نیسان/أبریل 15 •

ات الناسفة من اإلستیالء على مخبأ للعبو 50وبالتعاون مع لواء  14
محلیة الصنع في قریة لكجة التابعة لقضاء مخمور في الموصل.  قامت 

 مفارز ھندسة الفرقة بتدمیر المواد موقعیا دون حدوث اضرار.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28157
75945318559 
https://twitter.com/OIRSpox/status/124897183233
5761413 

 
  
 
 

قتل إرھابي وإصابة اخر بعد نصب كمین محكم لھما تمكنت قوة من الفرقة الخامسة في الجیش العراقي ، من : نیسان/أبریل 15 •
 .في قریة یوسف ھالل قضاء بعقوبة في محافظة دیالى

https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1250874219983929344 
 

في قاعدة كركوك الجویة العراقي قدم طیران الجیش نیسان/أبریل:  17 •
اسناداً جویاً لقطعات فرقة المشاة الرابعة عشر اثناء تنفیذھا واجب البحث 

بة خالل الضرمخمور. تم تدمیر مضافتین لداعش  والتفتیش في قضاء
 الجویة.

https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12510783
40905177089 

 
 
 
 

 13ستخبارات العسكریة في لواء تمكنت مفارز اإل: نیسان/أبریل 17 •
وبالتنسیق مع قسم إستخبارات قیادة عملیات سامراء من الوصول الى 

مخبأ یضم كدسا للعبوات الناسفة في جزیرة سامراء بالحدود الفاصلة مع 
وقد تكفلت مفارز ھندسة القیادة بتدمیر المواد . محافظة صالح الدین
 ضرار.أموقعیا دون حدوث 

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
548682715306743?__ 
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 طائراتقامت یة دقیقة،  اتستخبارإوفقاً لمعلومات : نیسان/أبریل 19 •

أوكار داعش في جزیرة على ضربات دقیقة  بتوجیھالعراقیة  16-أف
عبد العزیز وسط نھر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صالح الدین 

. إرھابیاً وتدمیر ثالثة أوكار بالكامل 14، أدت ھذه الضربات الى مقتل 
رھابیة الستھداف القوات كانت ھذه األماكن تنطلق منھا العناصر اإل

 األمنیة والمواطنین. 
https://twitter.com/SecMedCell/status/1251815459
411943431 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12518254
25795473408 
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/12521736
21092585472 

 
 
 

لفرقة ا تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة فينیسان/أبریل:  19 •
الفرقة ذاتھا من الوصول  50وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة  14

مفارز  قامت .في صالح الدین الى مخبأ للعبوات الناسفة ومساطر التفجیر
 ھندسة الفرقة بتدمیر المواد موقعیا دون حدوث اضرار.

https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1
549782928530055?__ 

 
 
 

 
 
 
عتقال مسؤول الدعم اللوجستي في تنظیم داعش تم إنیسان/أبریل:  19 •

محافظة كركوك، على ید رھابي بعملیة نوعیة في قضاء داقوق ، اإل
إسخبارات اللواء الثالث في فرقة الرد السریع ، بالتعاون مع جھاز االمن 

 الوطني.
https://www.facebook.com/erdforcesbatting/ 

 

 

القبض على احد  39ألقت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة نیسان/أبریل:  20 •
لتنسیق لمسؤول . یعمل اإلرھابي االنبارفي  فراج في جزیرة الرمادي لبوأفي منطقة العراقي ، االرھابیین المطلوبین للقضاء 

ج الفارین خار من داعشإرھابّي مخیمات النازحین باالنبار وابنائھم من  بین عوائل عصابات داعش االرھابیة المتواجدین في
  .العراق
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https://www.facebook.com/lntelligence153/photos/a.414829732025386/1551414088366
939/?type=3&theater 

 

القبض  51وبالتعاون مع الفوج األول لواء المشاة  14ألقت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة الفرقة نیسان/أبریل:  21 •
بالمؤون  إرھابّي داعشیقوم بتجھیز  ، حیثفي ناحیة الزاب بكركوك ین للقضاء العراقيبالمطلو على أحد االرھابیین

 .والمستلزمات اللوجستیة
https://www.facebook.com/lntelligence153/photos/a.414829732025386/1552125248295
823/?type=3&theater 

 

تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة الثامنة (قیادة عملیات الجزیرة) في عملیة نوعیة ، نیسان/أبریل:  21 •
من اختراق وتفكیك خلیة ، وبالتنسیق مع مكافحة إرھاب القائم  32ولواء المشاة  30وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 

 .السبعة في القائم باالنبار.  وھم من المطلوبین للقضاء العراقي أفرادھاالقبض على . تم إلقاء إرھابیة
https://www.facebook.com/lntelligence153/posts/1552116254963389?__ 

 

باشرت القطعات األمنیة ضمن قیادة عملیات غرب نینوى والمتمثلة بالفرقة العشرین باالشتراك مع قوة من نیسان/أبریل:  21 •
 نفاقأكار ووأاالمن الوطني والحشد العشائري، بتنفیذ عملیة واسعة في الجزیرة و جنوبي الحضر، للبحث عن المطلوبین وعن 

 .داعش
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1252511258563280896 

 
 
  

إنجاز اآلتي: القوات الشریكة في سوریا ، إستطاعت 2020نیسان/أبریل  21 - 15 خالل الفترة ما بین  
 

 
 
 من قوات النخبة فيعتقلت وحدة مكافحة اإلرھاب إ: نیسان/أبریل 15 •

بدعم جوي من التحالف الدولي ، أحد قادة و ،الدیمقراطیة  سوریا قوات
نائمة في المنطقة ، في الخالیا الداعش ، المسؤول عن تمویل وتجھیز 

 ستھدفتھ في ریف الحسكة الجنوبي.إغارة 
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/125041858071
5229184 
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 من قوات النخبة فيوحدة مكافحة اإلرھاب قامت : نیسان/أبریل 18 •

بعملیة أمنیة في ریف دیر الزور الشمالي ، الدیمقراطیة  سوریا قوات
بحوزتھم قنابل  عناصر من خلیة داعش اإلرھابیة 5أسفرت عن اعتقال 

 .ستھداف قوات سوریا الدیمقراطیةوأحزمة ناسفة. كانوا یخططون إل
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/125150124683
5503104 
https://twitter.com/OIRSpox/status/125160720809
1099137 

 
 

 
 

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

  
-30-  
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