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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
 

عادة األراضي ستوبشكل یومي مع شركائنا لمنع داعش من إق 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 18 - 11خالل الفترة ما بین 
 
، منإلقاء  59ستخبارات اللواء إتمكنت مفارز مدیریة االستخبارات العسكریة التابعة للفرقة الرابعة عشرة ، بالتعاون مع  :كانون األول 11 •

 وھو من المطلوبین للقضاء العراقي.القبض على إمام المسجد والمسؤول اإلعالمي في منطقة الصالحیة في قضاء مخمور في الموصل. 
(Military Intelligence Directorate/ Iraqi Ministry of Defense Statement) 
 

عملیات سامراء على كدس للعتاد وعدد كبیر ألنواع مختلفة من المواد المتفجرة من مخلفات داعش في عثرت قوة من قیادة : كانون األول 11 •
 جزیرة المكیشیفة في سامراء. تم التخلص من جمیع المواد بأمان.

https://www.facebook.com/SecMedCell/photos/a.376876283094785/548758035906608/?type=3&theater 
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قامت قوة من وكالة االستخبارات والتحقیقات االتحادیة في وزارة الداخلیة بإلقاء القبض على متھمین أثنین في محافظة االنبار  :كانون األول 12 •
بتھمة اإلرھاب أحدھم كان یعمل ضمن مفارز التفخیخ الخاصة بداعش. كما قامت القوة بإعتقال متھم اخر في صالح الدین لقیامھ بتوصیل 

 لمساعدة إلرھابّي داعش. المواد الغذائیة وا
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/549660229149722?__ 

 
قطعات الفرقة الخامسة  من 19و  18و  15قامت قوة مشتركة من اللواء  قامت مفارز شعبة االستخبارات العسكریة في: كانون األول 12 •

، وبالتعاون مع قسم اإلستخبارات وفوج المشاة اآللي  والطائرات المسیّرة ، بعملیة أمنیة لتفتیش وتطھیر وادي الكور والقرى  شرطة اتحادیة
ت العملیة عن تدمیر خمسة أوكار لداعش وعبوات ناسفة . أسفرضمن قاطع عملیات كركوكالواقعة ضمن الوادي جنوب قضاء الرشاد 

 ومساطر تفجیر ودراجة ناریة. 
https://www.facebook.com/SecMedCell/photos/a.376876283094785/549480815834330/?type=3&theater 
 

                                                            
 
 

من قطعات الفرقھ الثالثة شرطة اتحادیة بتنفیذ عملیة بحث وتطھیر لمخلفات داعش في  12و  11قامت قوة مشتركة من اللواء  :كانون األول 12 •
تدمیر أنواع مختلفة من قذائف الھاون والمدفعیة ضبط وعدد من القرى في منطقة الحویجة ضمن قاطع عملیات كركوك. أسفرت العملیة عن 

 ات ناسفة ومساطر تفجیر. وعبو وصواریخوسبطانة ھاون 
https://www.facebook.com/SecMedCell/photos/a.376876283094785/549480175834394/?type=3&theater 
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 طق:في العدید من المنا تفتیشعملیات العملیات المستمرة ضد داعش ، أجرت قوات األمن العراقیة عملیات تفتیش في إطار : كانون األول 15 •

 
o  لألسلحة ونظام ھاون وقذائف ھاونتمكنت قوة من فوج االستطالع من فرقة المشاة األولى بالعثور على كدس. 
 
o استولت قوة من فوج الطوارئ الثالث من شرطة األنبار على كدس لألسلحة. 

 
o  وتم التخلص منھا بأمانعلى ھدد من العبوات الناسفة التابعة لشرطة األنبار  مكافحة المتفجراتعثرت قوة من فوج الطوارئ الخامس من. 
 
o  مع الفرقة العاشرة على عدد كبیر من األجھزة المتفجرة في  39من الفوج الرابع من لواء المشاة وقوة  41عثرت قوة من لواء المشاة

 .منطقتي الجغایفة الثانیة وأبو خمیس وتم التخلص منھا
 
o  یم ظعلى كدس أسلحة لمخلفات تن مفرزة معالجة القنابر الغیر منفلقة التابعة الى سریة ھندسة میدان قیادة عملیات صالح الدینعثرت

 .حدیثة –داعش في منطقة تقع بین جزیرة  الصینیة 
 
o  عثرت قوة من الفوج األول من لواء المشاة الخامس والعشرین مع فرقة المشاة السابعة عشر على عدد كبیر من قذائف الھاون والمدفعیة

 .واألجھزة المتفجرة والقنابل الیدویة في منطقة العویریج
 
o اء المشاة الثالث والعشرین في منطقة العلیمیة جنوب بغداد على كدس لألسلحة وقاذفة صواریخ ومواد عثرت قوة من الفوج األول من لو

 .كیماویة
 
o  عثرت قوة من قیادة عملیات سامراء على عدد كبیر من المتفجرات وأجھزة التفجیر والمواد الكیمیائیة في جزیرة المكیشیفة وتم التخلص

 .مواد متفجرة وقذائف ھاون مختلفة في منطقة الریحانیةمنھا. كما عثرت القوة ایضاً على 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2696488523913969?__ 

 

 
 

وبالتنسیق مع إستخبارات قیادة عملیات نینوى وإستخبارات لواء  ۱٦الفرقة تمكنت مفارز شعبة اإلستخبارات العسكریة في : ولكانون األ 15 •
من تفكیك خلیة ارھابیة مكونة من ثمانیة عناصر في منطقة البو سیف بناحة حمام العلیل في الموصل، علماً بأن جمیع أفراد الخلیة  ۷٥المشاة 

 من المطلوبین للقضاء بموجب مذكرات قبض اصولیة.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2696921607203994/?type=3&theater 
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،  ۱٤الفرقة  ۹۱ریة في قیادة عملیات صالح الدین وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء قامت مفارز قسم اإلستخبارات العسك كانون األول: 16 •

بإلقاء القبض على أحد اإلرھابیین في قضاء الشرقاط في صالح الدین. كان اإلرھابي مسؤوالً عن نقل إرھابّي داعش من الجرحى والتكفل 
 صولیة.بعالجھم. علماً بأنھ من المطلوبین للقضاء بموجب مذكرة قبض ا

(Military Intelligence Directorate/ Iraqi Ministry of Defense Statement) 
 
وقوة من  ۲۹داھمت قوة من مفارز شعبة اإلستخبارات العسكریة في الفرقة السابعة وبالتعاون مع إستخبارات لواء المشاة  كانون األول: 16 •

مل مع االفوج الثالث من نفس اللواء ، مخبأ للعبوات الناسفة والصواریخ وقذائف الھاون في ناحیة المحمدي في ھیت في محافظة االنبار . تم التع
 بدون أضرار. التخلص منھاة والمواد المضبوط

__ https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2698055847090570? 
 

 
 
 

فریق عمل مشترك ضمن قیادة عملیات بغداد من االستیالء على شاحنة تنقل أسلحة وعتاد من كركوك الى بغداد في  كانون األول: تمكن 16 •
 منطقة الراشدیة شمال بغداد، كما تم إلقاء القبض على السائق.

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/553030915479320?__ 
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 تم القیام بالعملیات المدرجة أدناه في سوریا:،  2019، كانون األول 18 - 11ما بین ما بین خالل الفترة 

 
شنت وحدات مكافحة اإلرھاب التابعة للقوات الشریكة في سوریا غارة إستھدفت شبكة لتھریب األسلحة والمواد اللوجستیة  :كانون األول 4 •

 التابعة لداعش بالقرب من دیر الزور. تم تنفیذ العملیة لمنع تدفق الذخیرة الى أیدي خالیا داعش التي تستخدمھا لترویع المنطقة.
https://twitter.com/SDF_Syria/status/1204763998958358528 

 

 
 

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