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  خالل اإلسبوع في حملة ھزیمة داعشالشركاء إضاءات على أبرز عملیات 

 
المعركة الى فلول داعش في جمیع أنحاء  أخذمع القوات الشریكة عملیة العزم الصلب  -واصل قوة المھام المشتركة تُ  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا

 العراق وسوریا.
 
یتواجد  .التابعة لداعش اإلعالم وشبكات ةاللوجیستیالمواد لقضاء علیھم وعلى شبكات التمویل ومن أجل امالحقة فلول داعش لالمعركة شركاؤنا  قودی

 لداعش.  حتمیةوتمكین شركائنا من تحقیق الھزیمة السناد لتقدیم المشورة واإل ناالتحالف ھ
 

اعش من خالل دالنائمة لخالیا الالضغط على  قواتنا الشریكةواصل تُ " سم قوات التحالفبإالعسكري گینز الثالث ، المتحدث یقال العقید مایلز ب. ك
ً لتزممُ التحالف  بقىیس"". داعشُمروجي دعایة ووالمجرمین ھربي األسلحة العبوات الناسفة ومُ  ُمصنعي تستھدف التي عملیاتال لى فلول بالضغط ع ا

 داعش ومنع عودتھم".
 

 ، إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  2019 ،كانون األول 4 –تشرین الثاني  28خالل الفترة ما بین 
 
 في محافظة كركوك. تم القضاء حمةلداعش في وادي أبو ش وكراً العراقیة  اإلتحادیةالشرطة  فيداھمت قوة من الفرقة الخامسة  :الثانيتشرین  27 •

 وكر. على إرھابي وتدمیر ال
https://www.facebook.com/SecMedCell/photos/a.376876283094785/537598450355900/?type=3&theater 

 

 

ن موالمناطق القریبة سامراء غرب عملیات أمنیة لمالحقة الخالیا اإلرھابیة في جزیرة ، قیادة عملیات سامراء  قوة ضمن نفذت : كانون األول 1 •
بوات الناسفة وقذائف الھاون وقذائف المدفعیة العدید من العومنطقة المعتصم ومنطقة الرمیالت. تمكنت القوات من مصادرة  الثرثاربحیرة 

 والصواریخ واأللغام المضادة للدبابات.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2678984485664373?__ 
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ى بحث علفي إطار الجھود المستمرة لمالحقة اإلرھابیین وإزالة المخلفات الحربیة لداعش، نفذت قیادة عملیات األنبار عملیة : كانون األول 1 •
ن تم وطول الطریق الدولي السریع. خالل العملیة تم العثور على عبوات ناسفة بمختلف األنواع وصواریخ ومواد كیماویة وقذائف دبابات وقذائف ھا

 ً  .بأمان تدمیرھا موقعیا
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2679024492327039?__ 

 
بناًء على معلومات إستخباراتیة ، قامت قوة مشتركة من لواء المشاة الحادي والعشرین في الفرقة العشرین وفوج سوات في : كانون األول 1 •

ین تم حشرطة نینوى بعملیة تفتیش وتطھیر في منطقة عین الجحش. خالل العملیة تم القضاء على إثنین من اإلنتحاریین من قبل القوة العراقیة، في 
 .نتیجة الضربة داعش إرھابيّ  العدید منل تِ قُ قد النفق و لتدمیرویتین من قبل التحالف تنفیذ ضربتین ج

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2679028595659962/?type=3&theater 
 

نفذت فرقة المشاة السابعة عشرة عملیات بحث وتفتیش ضمن قاطع المسؤولیة جنوب بغداد. خالل العملیة، تم العثور على بقایا  :كانون األول 1 •
 تدمیر مضافة لداعش.تم كما مخلفات داعش كالعبوات الناسفة والمواد الكیماویة واألسلحة وقذائف الھاون والقنابل الیدویة. 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2679051718990983?__ 
 

 

تحادیة معمل لتصنیع العبوات المتفجره تابع لداعش في محافظة نینوى ، ستخبارات والتحقیقات اإلضبطت قوة من وكالة اإل: كانون األول 1 •
 تابعة لداعش، وتم إلقاء القبض على إرھابي من داعش.  ومعداتیحتوي على مواد متفجرة 

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10174 
 

تمكنت مفرزة كتیبة ھندسة میدان الفرقة األولى والفرقة العاشرة في قیادة عملیات األنبار ، من خالل عملیات البحث والتطھیر من : كانون الثاني 2 •
 الناسفة والمواد الكیمیائیة.العثور على عدد من مخلفات داعش والتخلص منھا كالعبوات 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2680081302221358?__ 
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وبالتعاون مع مفارز أمنیة مشتركة  الى وزارة الدفاع العراقیة، ألقت مفارز مدیریة إستخبارات وامن األنبار المیدانیة التابعة: كانون الثاني 2 •
 .  من قبل القضاء العراقيالقبض على إرھابیین في منطقة الحالبسة التابعة الى قضاء الفلوجة صادرة بحقھم مذكرات قبض 

 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2680188065544015/?type=3&theater  

من تدمیر مستودع  16 –بناًء على معلومات المدیریة العامة لإلستخبارات واألمن ، تمكنت القوة الجویة بواسطة طائرات أف : كانون األول 2 •
 ووقود في قاطع مطیبیجة ضمن قاطع عملیات صالح الدین.تابع لداعش یحتوي على عبوات ناسفة 

 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2680188065544015/?type=3&theater 
 

ً في وزارة الداخلیة، تحادیة ستخبارات والتحقیقات اإلقوة من وكالة اإل :كانون األول 3 • للعتاد من مخلفات داعش غربي العاصمة  ضبطت كدسا
 .یحتوي على مواد متفجرة واعتدة وأسالك تفجیر

https://www.alghadpress.com/view.php?cat=225630 
 

تم اعتقال أحد كبار داعش المقربین من الزعیم المقبور أبو بكر البغدادي في شمال العراق. حیث تمكنت شرطة الحویجة في : كانون األول 3 •
منصب القائد العسكري لداعش في محافظة صالح . وكان یشغل سابقاً ‘أبو خلدون’محافظة كركوك ، من تعقب اإلرھابي الذي كان یعمل باسم 

  .الدین
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/542646956517716?__ 
 

o  د القبض على أحد القادة البارزین في داعش حمی"إّن  التحالفگینز الثالث ، المتحدث العسكري بإسم قوات العقید مایلز ب. كیقال
شاكر سبع البدري یدل على مھارة قوات األمن العراقیة اإلستثنائیة في جمع المعلومات اإلستخباراتیة وإستخدام المناورة 

 التكتیكیة".
 

 بالعملیات المدرجة أدناه في سوریا:تم القیام ،  2019،  كانون األول 4 –تشرین الثاني  28ما بین خالل الفترة 
 
 .یبانذقبل انفجارھا في مدینة من تفكیك عبوة ناسفة  ‘سایشاأل’تمكنت قوات األمن الداخلي  :ثانيتشرین ال 28 •

https://twitter.com/RojavaNetwork/status/1201160007544377345 
 

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