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2020نیسان/أبریل  15  
15420200-10: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 

 
 ، لكنّ مختبئین في مكان مااعش و دإرھابیّ  كونیقد " قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف 

قوم یو واصل شركاؤنا القتال ببسالة ،یُ " ."تحالفالمستمر لل دعمالشركائنا العراقیین والسوریین یواصلون الضغط علیھم من خالل 
  ".لمنع عودة داعشالخاصة  الدعم والمشورة الفنیة بتقدیم التحالف

  
 

إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي: ، 2020نیسان/أبریل  14 - 8خالل الفترة ما بین   
 
 
ستخبارات العسكریة في قیادة داھمت قوة من مفارز اإل: نیسان/أبریل 8 •

وكراً للدواعش  19عملیات دیالى وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 
في قریة ملھ عید جنوب بھرز في دیالى. تم تدمیر الوكر وما یحتویھ من 

 متفجرات وعتاد.  
 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28134
93055546848?__ 
 
 
 
 

  
 

ذت مفارز إستخبارات الشرطة االتحادیة التابعة الى وزارة الداخلیة ، عدة عملیات إستباقیة إللقاء القبض نفّ : نیسان/أبریل 8 •
على المطلوبین من عصابات داعش اإلرھابیة في مناطق مختلفة من محافظة كركوك. حیث تم القاء القبض على أثنین من 

متورطین في أنشطة إرھابیة حیث یعملون كجنود ضمن ما یسمى  اإلرھابیین المطلوبین للقضاء العراقي ، و ثالثة إرھابیین
نتشارھا لشن ھجمات إماكن أجمع معلومات عن تحركات القوات األمنیة وبدیوان الجند التابع لداعش، وإرھابي آخر یقوم 

 إرھابیة ضدھم.
https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=11421 
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ة تحادیة في وزارستخبارات الشرطة اإلإضبطت مفارز : نیسان/أبریل 9 •

 ،الداخلیة كدس للعتاد من مخلفات داعش اإلرھابیة في جزیرة مكیشیفة
تم إتالف المواد بالتفجیر المسیطر علیة من قبل كتیبة  صالح الدین .

 الجھد الھندسي.  
https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=arti
cle&sid=11437 

 
 
 
 
 
 
ستخبارات العسكریة التابعة إستطاعت مفارز خلیة اإل: نیسان/أبریل 10 •

الى المدیریة العامة لإلستخبارات واألمن ، بالتعاون مع الفوج الثالث ، 
ستخدام طائرات إ، فرقة المشاة الخامسة ، بحملة بحث واسعة ب 20اللواء 

بدون طیار لجمع المعلومات اإلستخباریة. تم قتل خمسة إرھابیین من 
 لوالء في محافظة دیالى.داعش یحملون أسلحة خفیفة في ناحیة ج

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/28157
75945318559 
https://twitter.com/OIRSpox/status/124897183233
5761413 

 
  
 
 
 
 

 منیةأبدعم من طیران الجیش العراقي ، عملیة والجیش العراقي والحشد الشعبي ،  إختتمت قوات: نیسان/أبریل 11 – 9 •
أنحاء المحافظة ، ستقرار في جمیع داعش في الصحراء الغربیة لمحافظة األنبار ، وتعزیز اإل لمالحقة إرھابيّ واسعة 

 .للحدود األردنیة والسعودیة حاذیةوتأمین المناطق الم

والتي وعرة التضاریس األراضي ذات الكیلومتر مربع من  17,000أربعة محاور لتطھیر إنطلقت القوات األمنیة من 
 كأوكار لھا.خالیا داعش النائمة تستخدمھا یشتبھ في أن 

قریة ، إضافة الى العدید من  35تفتیش حققت الوحدات العسكریة المشاركة في العملیة األھداف المحددة حیث تم لقد 
رات ضبط عشتم وأربع دراجات ناریة ، و عجلتینلى العثور علداعش ، ومضافة تدمیر  . كما تمنفاقاألتالل والودیان وال

ً  14إضافة الى  ، من داعشإثنین ن یْ عتقال إرھابیَ إاألسلحة الخفیفة والمتفجرات ، و الى الجھات  أنفسھم بھ سلموا مشتبھا
 .المختصة

https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/iraqi-forces-end-clearing-the-jordanian-saudi-
border-strip/ 
https://www.faceiraq.org/inews.php?id=7662609 
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 ،عثرت قوة من قیادة عملیات غرب نینوى على كدس للعتاد وعجلة تابعة لداعش ضمن قاطع المسؤولیة : نیسان/أبریل 12 •

 ً  .وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولیا
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/634327984016279 
 
 

القوات األمنیة ضمن المقر المتقدم لقیادة العملیات المشتركة في محافظة كركوك، من رصد وكر نت تمكّ : نیسان/أبریل 13 •
بإسناد جوي من قبل طیران  ،في وادي الشاي، وقد شرعت قوة مشتركة داعش رھابيّ إمن  مجموعةلإلرھابیین، بداخلھ 

إرھابیاً  23قتل . تم مع العناصر التي بداخلھشتباك محاصرة الوكر واإلوالقوة الجویة وطیران التحالف الدولي، بالجیش 
  وتدمیر الوكر بالكامل من خالل الضربة الجویة التي وجھھا التحالف الدولي.

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/635077727274638?__ 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/635304977251913 

 
  

إنجاز اآلتي: القوات الشریكة في سوریا ، إستطاعت 2020نیسان/أبریل  41 - 8 خالل الفترة ما بین  
 

 
نھ تفكیك لغم وزفي وحدات اآلسایس الھندسیة  نجحت: نیسان/أبریل 11 •

في حي الدرعیة في الرقة دون ، تم العثور علیھ  المتفجراتمن كغم  15
 إحداث أي أضرار.

https://mobile.twitter.com/RojavaNetwork/status/12
48945404173000704 

 
 
 
 
 
 
قائدھم ،  من إشرافبقام جیش مغاویر الثورة ، و: نیسان/أبریل 12 •

بإتالف المواد المخدرة التي تعود لحزب هللا والتي تمت مصادرتھا 
كلم ، حامیة  55في منطقة خفض التصعید في الـ نیسان ،  7بتاریخ 
 التنف. 

https://twitter.com/MaghaweirThowra/status/12
49276887190421515 
https://twitter.com/MaghaweirThowra/status/12
49279345581076480 
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ألقت وحدة مكافحة اإلرھاب التابعة لقوات سوریا الدیمقراطیة القبض على محمد رشید ذیاب ، رئیس مكتب : نیسان/أبریل 12    •

محتجز لدى قوات إّن المعتقل صحة داعش السابق، في عملیة مشتركة مع التحالف الدولي في بلدة الشدادي في الحسكة. 
  سوریا الدیمقراطیة ، وال تزال التحقیقات مع المعتقل مستمرة.

https://www.facebook.com/igffkoyttgii8u/posts/117047183287900 
https://mobile.twitter.com/RojavaNetwork/status/1249404847280939009 

 
 

وحدة مكافحة اإلرھاب التابعة لقوات سوریا ت  ذنفّ : نیسان/أبریل 13 •
التحالف الدولي عملیتین ضد خالیا بالتعاون مع طیران  الدیمقراطیة

عناصر من الخالیا النشطة في دیر  4القبض على  تم إلقاءداعش، و
الزور، كجزء من الجھود الجاریة لمكافحة وتشدید الخناق على أنشطة 

 داعش.الخالیا النائمة ل
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/124959710300
2828800 
https://twitter.com/OIRSpox/status/1249670316927967
232 

 
 
 

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

  
-30-  
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