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 2019 كانون االول 26
01-20191226 رقم التحریر:

 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  – غرب آسیــــــــــــــا جنــوب
 العراق وسوریا.

یتواجد  .التابعة لداعش اإلعالموشبكات  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

ن واصلون الضغط على خالیا داعش النائمة مشركاءنا األمنیین یُ  إنّ " سم قوات التحالفبإالعسكري گینز الثالث ، المتحدث یقال العقید مایلز ب. ك
التحالف ملتزماً بالضغط على  سیبقى. "اإلعالمیة لداعش" الدعایةمروجي عملیات تستھدف صناع القنابل ومھربي األسلحة والمجرمین وخالل 

 .من جدید" عودتھم ضمان عدمفلول داعش و

، إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  2019 ،كانون األول 24 - 17خالل الفترة ما بین 

تمكنت قوة من قیادة عملیات دیالى من تفجیر عدد من العبوات الناسفة خالل عملیة عسكریة في قریة المسعودي ، قضاء  :كانون األول  17    •
في  تبلدروز. كما تمكنت مفرزة معالجة الذخائر المتفجرة من الفرقة الخامسة التابعة لنفس قیادة العملیات من تفجیر مخبأ لألسلحة والمتفجرا

 الل بالقرب من جبل قزالق.وادي ك
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2699955253567296?__  

وتفتیش لمالحقة الخالیا النائمة لداعش في قرى  فرقة المشاة الخامسة وبإسناد من طیران الجیش عملیة دھموحدات نفذت : كانون األول 18    •
ناحیة الندى في محافظة دیالى ، ضمن قاطع لواء المشاة الرابع والسبعون، وتمكنت القوات من تدمیر اربع مضافات لداعش والتخلص من 

 العبوات الناسفة التي بداخلھا.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2699971836898971?__ 

لیة عمأكمل فوج كركوك من قیادة العملیات الخاصة الثانیة في جھاز مكافحة اإلرھاب العراقي وبإسناد من طیران التحالف ،  :كانون األول 18 •
 . الحویجةألغراض التمویل وتھدید قضاء  داعشتفتیش تالل الغرة وتدمیر األنفاق التي تستخدمھا بقایا 

https://www.facebook.com/ICTs33/posts/2755947121139355?__ 
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قامت قوة من وحدة االستخبارات العسكریة التابعة للفرقة السابعة، بالتعاون مع إستخبارات لواء المشاة الثامن والفوج الثالث، : كانون األول 19    •
 ألنبارابضبط مخبأ للعتاد والعبوات الناسفة متفجرة وقذائف ھاون وقاذفة قنابل صاروخیة مضادة للدبابات والتخلص منھا قضاء راوة ، غرب 

(Military Intelligence Directorate/ Iraqi Ministry of Defense Statement) 
   
 ر قحطان العبیدي ، أحد إرھابّي داعشاص، باإلشتراك مع قوات التحالف، ن جھاز مكافحة اإلرھاب العراقيإعتقلت قوات : كانون األول 19 •

تم العثور على عدد من المواد المھمة في منزل العبیدي: زي عسكري مع كما  العراق. والمسؤول عن األنشطة اإلرھابیة في محافظة األنبار ،
 وھواتف محمولة متعددة وأجھزة كمبیوتر. الذخیرة الخاصة بھامخازن مع درع واقي وأسلحة 

/status/1208331525877587968https://twitter.com/ICTSm33 
https://www.facebook.com/ISOFGOLD/videos/1041968272814030/ 

 

         
                                                          

باشرت قیادة عملیات الجزیرة  بعملیة واسعة لتفتیش وادي حوران ومنطقة الحسینیات وجنوبي القائم ، بالتعاون مع  :كانون األول 20 - 19 •
ة من مخلفات ناسف اتالحشد الشعبي وبالتنسیق مع القوة الجویة وطیران الجیش وطیران التحالف الدولي. نتج عن العملیة ضبط وتفجیر عبو

 .داعش وتدمیر نفقین لداعش
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1571244323105067/2701431766752978/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1571244323105067/2702641343298687/?type=3&theater 

 
أھداف لعصابات داعش ضمن العراقیة وبالتنسیق مع قیادة العملیات المشتركة، من تدمیر عدة  16تمكنت طائرات الـ أف : كانون األول 19    •

سلسلة جبال حمرین قرب بحیرة حمرین في دیالى. أسفرت العملیة عن تدمیر أوكار وأنفاق تستخدم من قبل عناصر داعش، وقد قتل جمیع 
 .اإلرھابیین الذین كانوا بداخلھا
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https://www.facebook.com/mod.mil.iq/videos/vb.1447878605441640/813182222463133/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/videos/813182222463133/ 

 

 
 

تمكنت مفرزة الكورنیت التابعة الى فوج مقاتلة الدروع قیادة فرقة المشاة الرابعة عشرة، ثمانیة إرھابیین من داعش في جبل : ولكانون األ 19    •
 .قرة جوغ في منطقة مخمور،  كانوا یرومون الھجوم على أحد نقاط الفوج الماسكة خط الصد باتجاه الجبل

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2704731626422992?__ 

 
 
 

عثر بداخلھا داعش ضمن قاطع عملیات كركوك / قریة المصطافیة  ، تتمكن من تدمیر وإتالف مضافة ل 11قوة من اللواء  كانون األول: 20   •
 لداعش.لى تجھیزات مختلفة من افرشة وأواني للطبخ وكتب وإصدارات اومخبأ لألسلحة باإلضافة  متفجرةعلى مواد 

 
https://twitter.com/iraq_protectors/status/1208040309223051264 
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داھمت خلیة إستخبارات الصقور ومدیریة إستخبارات ومكافحة إرھاب نینوى مضافة لداعش في مدینة الموصل. تم إلقاء  كانون األول: 21    •
. إستولت القوات على مستودع لألسلحة والذخیرة ، قاذفات من النساء العامالت مع داعش والمسؤولتان عن إدارة المضافة،القبض على امرأتین 

محلیة الصنع مضادة للطائرات وعبوات وأحزمة ناسفة محلیة الصنع ومواد متفجرة وھواتف محمولة وكامیرات وعدة طبابة ومالبس عسكریة 
 .ومستمسكات مزورة وأعالم وكتب و إصدارات لداعش

 
ه غالق ھذإ عقول الرجال والنساء". "إنّ  ؤثر علىأیدیولوجیة داعش ت ینز الثالث ، المتحدث العسكري باسم التحالف "إنّ گقال العقید مایلز ب. ك

 على ألقت القبضستخباراتیة وقتحمت خلیة الصقور اإلإفي الموصل یعیق قدرة داعش على تھدید المدنیین األبریاء. مرة أخرى ، المضافة 
 اعش من الشوارع ".د إرھابيّ 

 https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2703979493164872?__ 
 

 
تدمیر مخبأ وقتل جمیع االرھابیین الذي كانوا یختبؤون فیھ قرب منطقة نھر الوند غربي قضاء خانقین في دیالى، بواسطة كانون األول:  22    •

 .ضربة جویة من قبل طیران التحالف الدولي
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/557609555021456?__ 

 
وبالتعاون مع قسم استخبارات قیادة  ۲۰الفرقة  ۲۱داھمت قوة من مفارز االستخبارات العسكریة في الفوج االول لواء المشاة ون األول: كان 22     •

 تدمیر المواد. ، وتم استولت القوة على مخبأ لألسلحة داخل المنزل. عملیات نینوى احدى المنازل في المحلبیة بالموصل 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2704781763084645/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2704791586416996?__ 
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 تم القیام بالعملیات المدرجة أدناه في سوریا:،  2019، كانون األول 24 - 17ما بین ما بین خالل الفترة 
 
خالیا إحدى الفي  واً عضإستجوبت في الرقة بعد أن  داعشتابع لتنظیم  كبیر أسلحةاكتشفت قوات األمن الداخلي مستودع  :كانون األول 22    •

 .زعزعة استقرار المنطقة وإرھاب السكان المدنیینھذه األسلحة في منع استخدام سیساعد ذلك في . النائمة لداعش
 

://twitter.com/Karl_hakon/status/1208745663263133697https 
 

 
 

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