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  خالل اإلسبوع في حملة ھزیمة داعشالشركاء إضاءات على أبرز عملیات 

 
 

لى فلول داعش في جمیع االمعركة  أخذمع القوات الشریكة عملیة العزم الصلب  -واصل قوة المھام المشتركة تُ  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
 أنحاء العراق وسوریا.

 
 جیستيدعم اللوالالتمویل وعلى شبكات و لقضاء علیھممن أجل ا داعش مالحقة فلولالمعركة لالدیمقراطیة  سوریا قواتقوات األمن العراقیة و قودت

 تمیةحوتمكین شركائنا من تحقیق الھزیمة ال سنادحكومة العراق لتقدیم المشورة واإلمن نا بناًء على طلب یتواجد التحالف ھوشبكات اإلعالم. 
وتقدیم المشورة  العودةف لمنع داعش من مع قوات األمن الموالیة للتحال عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة لداعش. في سوریا ، تعمل 

ً  منوالتنسیق المحدود لمرافق االحتجاز ومخیمات الالجئین   .المشردین داخلیا
 

 ، إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  2019، تشرین األول 8 - 1خالل الفترة ما بین 
 
عملیة تفتیش في إحدى المناطق الزراعیة جنوب بغداد. خالل العملیة، تم العراقي مكافحة اإلرھاب جھاز وحدات  تشرین األول: نفذت 1 •

 .) فیسبوك - جھاز مكافحة اإلرھاب العراقي. (المصدر: غمك 750 بزنةكیس من المواد المتفجرة ،  20العثور على 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/iraqicts/posts/2670457986318840 
 

 
، البحث عن فلول داعش ومالحقتھم في حدى تشكیالت قوات مكافحة اإلرھابقیادة العملیات الخاصة األولى، إتشرین األول: واصلت  2 •

ھاز ج(المصدر:  .داخلھا في عتدةالمعدات واألداعش تحتوي على مختلف ل مضافاتمنطقة جبال حمرین. أسفرت ھذه العملیة عن تدمیر تسعة 
 .)فیسبوك -مكافحة اإلرھاب العراقي 

 
 
 

http://www.inherentresolve.mil/
http://www.twitter/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
https://www.facebook.com/iraqicts/posts/2670457986318840


COMBINED JOINT TASK FORCE 
OPERATION INHERENT RESOLVE 

Public Affairs Office 

 

CJTF-OIR Website  CJTF-OIR Twitter  CJTF-OIR Facebook CJTF-OIR DVIDS  
 

Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil |Phone |1.813.529.4636| SWA|00.965.221.6340 and 480-4193# 
Mailing Address |CJTF-OIR Public Affairs |APO AE 09306  

 
 

 
 

7https://www.facebook.com/iraqicts/posts/267227894947007 
 
 

 40لغام أسفرت عن العثور على حوالي أملیة تطھیر وإزالة ع في األنبارفي الجیش العراقي : أجرى مھندسو الفرقة العاشرة تشرین األول 3 •
یة للسكان إنسانات مساعدفي مھمة توفیر الحمایة لقافلة تجاریة لتأمین عملیات أخرى في المنطقة  باإلضافة الى تم التعامل معھا.عبوة ناسفة 

 .)عملیة العزم الصلب ، التقاریر العملیاتیة -قوة المھام المشتركة (المصدر:  .الوفاءمنطقة من  المحلیین بالقرب
 

 
 
النصر بالقرب من كركوك  إرادةتشرین األول: قامت عناصر من وحدات متعددة من الجیش العراقي بعملیات تطھیر لدعم عملیة   8 - 5 •

م اإلستحواذ على مجموعة من وت إستعدادوبیجي وھیت والرمادي. أسفرت العملیات عن تدمیر العدید من المالذات اآلمنة لداعش ومناطق 
ً  13األسلحة الثقیلة والذخیرة وقتل   .)عملیة العزم الصلب ، التقاریر العملیاتیة -قوة المھام المشتركة (المصدر:  .إرھابیا

 
 

  :في سوریا القیام بالعملیات المدرجة أدناهتم ،  2019تشرین األول ،  8 - 1خالل الفترة ما بین 
 

جمال المبروك ، وھو  أسر، القوات الشریكة من التحالف مع قوات الكوماندوز التابعة لقوات سوریا الدیمقراطیة طاعتستإتشرین األول:  2 •
ألف دوالر وعدة ھواتف محمولة وإلكترونیات  20كان بحوزتھ لقد الطبقة في اآلونة األخیرة. في ل رئیسي لداعش ساعد في تفجیر سیارة مموّ 

 - مركز التنسیق والعملیات العسكریة لقوات سوریا الدیمقراطیة . (المصدر:أسلحةومالبس عسكریة لقوات سوریا الدیمقراطیة ومتفجرات و
 ).تویتر

https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1179329875607539712     
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 یرالجلود ، خبلى نورز ، فقد ألقت القبض عتواصل قوات سوریا الدیمقراطیة وقوات التحالف القتال من أجل ھزیمة داعشتشرین األول:  5 •
 (المصدر: مركز التنسیق والعملیات .منطقة الھريھجوم بالعبوات الناسفة على عیادة طبیة في الالجلود مسؤول عن إّن . المتفجرات في داعش

 تویتر). -العسكریة لقوات سوریا الدیمقراطیة 
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1180771294062813184 
 
 

وكان مسؤول داعش في دیر تشرین األول: تمكنت قوات سوریا الدیمقراطیة من إلقاء القبض على أحد قادة داعش المدعو شفق الحاجم في منطقة ذیبان.  5 •
(المصدر: مركز التنسیق والعملیات العسكریة ساعد على توفیر األمن للمواطنین. في المنطقة ویداعش النائمة لخالیا الل یعطّ  اجمالح رْ أسِ إّن الزور. 

 تویتر). -لقوات سوریا الدیمقراطیة 
https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1181197933804478464 
 

 
ستمرار داعش في التخطیط إأولویة قصوى مع المتبقیة لدى داعش تعتبر داعش واألسلحة والمواد المتفجرة  على إرھابيّ  مھمة القضاءال تزال 

 لھجمات ضد المدنیین األبریاء وشركائنا في جمیع أنحاء العراق وشمال شرق سوریا.
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