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 للنشر الفوري

 

 

 
  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
 

عادة األراضي ستإمع شركائنا لمنع داعش من  وبشكل یوميق نسِّ نا نُ "إنّ  سم قوات التحالفبإالعسكري گینز الثالث ، المتحدث یقال العقید مایلز ب. ك
 ستبقى الـ ؛ نتمویل وتنفیذ الھجمات". "سیستمر التحالف مع شركائھ في ضرب اإلرھابییالعملیات تدریب وتجنید العمالء وخسرتھا ومن القیام ب تيال

 ".لتزمة بضمان عدم عودة داعش من جدیددولة مُ  76
 

 ، إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  2019 ،كانون األول 11 - 4خالل الفترة ما بین 
 
ذت قوة مشتركة في قیادة عملیات نفداعش، التابعة لفي إطار الجھود المستمرة لمالحقة اإلرھابیین وإزالة مخلفات الحرب  :كانون األول 4 •

أوكسجین وعبوات ناسفة وصواریخ قاذفة ضد صالح الدین واجب تفتیش لعدة قرى ضمن قاطع المسؤولیة. نتج عنھ العثور على  أسطوانات 
 الدبابات، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولیاً.

4785/543251619790583/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/SecMedCell/photos/a.37687628309 
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تمكنت مفارز معالجة القنابل غیر المنفلقة في كتیبة الھندسة التابعة لقیادة فرقة المشاة اآللیة الثامنة ضمن قاطع عملیات الجزیرة، : كانون األول 4 •
 .معمل فوسفات قضاء القائم، دون حادث یذكرمن رفع قنبلة طائرات روسیة الصنع غیر منفلقة تعود لداعش ، خالل واجب نفذتھ في 

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/543252516457160?__  
 

 
 

من تفكیك شبكة ارھابیة مكونة من  ۲۹تمكنت مفارز اإلستخبارات العسكریة في الفرقة السابعة بالتعاون مع إستخبارات لواء  :كانون األول 5 •
 اربعة إرھابیین یعملون بما یسمى  دیوان الحسبة في منطقة الشامیة باالنبار، وھم مطلوبین من قبل القضاء العراقي.

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/543857899729955?__ 
 
ملیة لواء المشاة الثامن والثالثین ، بع إستخباراتقامت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في الفرقة العاشرة ، بالتعاون مع : كانون األول 5 •

خاصة في الرمادي. أسفرت العملیة عن اعتقال إرھابي من داعش مسؤول عن البیانات الھامة التي تتضمن أسماء أفراد قوات األمن العراقیة 
 وھو من المطلوبین من قبل القضاء العراقي.في األنبار قبل التحریر. 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photo896s/a.1474021859493981/2686306998265455/?type=3&theater  
 

طلقت نداخل محافظات دیالى وكركوك وصالح الدین ، أستقرار واألمن لتجفیف مصادر اإلرھاب والحفاظ على اإل :كانون األول 9 - 7 •
بمشاركة قیادة عملیات صالح الدین وقیادة عملیات دیالى وقیادة عملیات سامراء و تم تنفیذ العملیات إرادة النصر. عملیة المرحلة السابعة من 

رطة الطاقة ومدیریات صالح الدین وشرطة محافظة المقر المتقدم لقیادة العملیات المشتركة في كركوك وقوات الشرطة االتحادیة وقوات ش
 :كاآلتيالتحالف. نتائج العملیات  اتدیالى ، وبدعم من سالح الجو العراقي وطیران الجیش ، وطائر

 
o  وثالثة أنفاق  وكراً  11تدمیر و مربع مك 350 من تفتیشقیادة عملیات صالح الدین والوحدات التابعة لھا ، یة ضمن قوات األمنالتمكنت

بال جالودیان في سلسلة و العالس والعجیلأثناء عملیات البحث والتطھیر في مناطق غرب حقول  العبوات الناسفةوالتخلص من عدد من 
 .حمرین

 
o تدمیر . أسفرت العملیة عن كم مربع 1957وبما یعادل  قریة 63المقر المتقدم لقیادة العملیات المشتركة في كركوك بتفتیش  تمكنت قوات

 اً.مطلوب 19عتقال إوقذائف الھاون والتخلص منھا ، كما تم  لعبوات الناسفةأربعة أنفاق وثالثة كھوف. تم ضبط عدد كبیر من ا
 

o  في منطقة  وكرین. تم العثور على ضمن قاطع المسؤولیة كم مربع 945وبما یعادل  قریة 17قامت قیادة عملیات دیالى بتفتیش وتطھیر
 .شةیعا

 
o  عدد من العبوات الناسفة. التخلص منو كم مربع 100تفتیش  قیادة عملیات سامراء من ضمنتمكنت القوات 
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https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/545318722917206?__ 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/545575802891498?__ 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/545696726212739?__ 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/546417726140639?__ 
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/547332356049176?__ 
 

 
 

ثنان إأربعة إرھابیین ،  لقاء القبض علىمن إ وزارة الداخلیة العراقیة ضمنالعاملة تحادیة الشرطة اإل تمكنت مفارز إستخبارات: كانون األول 7 •
 نیینقادة داعش المكإلقاء القبض على إثنین من بینما تم  ،عتقل اآلخر في تكریتأُ حد االرھابین في الموصل وأعتقال إمنھم من قادة داعش. تم 

 ."الذیب وعماد خاشوكة" في كركوك
https://www.facebook.com/SecMedCell/photos/a.376876283094785/545674362881642/?type=3&theater 
 

طالع ستستخبارات واإل، بالتعاون مع فوج اإل كریة التابعة للفرقة الخامسة عشرستخبارات العستمكنت مفارز شعبة اإل: ولكانون األ 7 •
قبل  عتبر اإلرھابي أحد ممولي داعشوالمراقبة التابع لنفس الفرقة ، من القبض على إرھابي في قریة تمارات في منطقة تلعفر في الموصل. یُ 

 .القضاء العراقيھو مطلوب من قبل التحریر و
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2688649748031180/?type=3&theater 

 
 تم القیام بالعملیات المدرجة أدناه في سوریا:،  2019، كانون األول 11 - 4ما بین ما بین خالل الفترة 

 
إعتقلت القوات الشریكة في سوریا وقوات التحالف مھرباً من داعش في الدشیشة. قام بتھریب إرھابّي داعش من مخیم الھول ،  :كانون األول 4 •

 للمساعدة في نشر الرعب والعنف في جمیع أنحاء المنطقة، وإسمھ شاویش العیراش.
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1202214638538174464 

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