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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.

 
 ش.التابعة لداع اإلعالم وشبكات ةاللوجیستیالمواد التمویل وعلى شبكات و لقضاء علیھممن أجل ا داعش مالحقة فلوللالمعركة شركاؤنا  قودی

 لداعش.  حتمیةوتمكین شركائنا من تحقیق الھزیمة ال سنادلتقدیم المشورة واإل نایتواجد التحالف ھ
 

رھابّي إواصل شركاؤنا القبض على مھمة ھزیمة فلول داعش مستمرة". "یُ  سم قوات التحالف "إنّ إینز الثالث ، المتحدث بگقال العقید مایلز ب. كا
 درتھم على تھریب األسلحة وإرھاب المدنیین".جل تعطیل قُ اعش من أد
 

 ، إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  2019 تشرین األول 16 - 8خالل الفترة ما بین 
 
عملیة أسفرت عن مقتل سبعة  وبالتنسیق مع طیران التحالف الدوليالعراقي مكافحة اإلرھاب جھاز وحدات  ذتتشرین األول: نفّ  8 •

 .) فیسبوك - جھاز مكافحة اإلرھاب العراقي(المصدر:  ق.في قضاء داقو داعشأوكار لإرھابیین من داعش ودمرت عدة أنفاق و
https://www.facebook.com/iraqicts/photos/a.1081812261850095/2684601361571169/?type=3 
 

ً یین من داعش في صالح الدین. ووفقإرھاب 10ذت قوات األمن العراقیة عملیة أسفرت عن مقتل نفّ تشرین األول:  10 • لتقریر صادر عن  ا
قادة داعش ، بینھم أربعة یرتدون أحزمة ناسفة وصادروا أسلحتھم في قریة سمیالت في من  10، قتلت القوة المشتركة العراقیة وزارة الدفاع

 .)التقاریر العملیاتیة -قوة المھام المشتركة (المصدر:  .سیطر علیھ في المنطقةصالح الدین. تم تدمیر األحزمة الناسفة في تفجیر مُ 
 
 .داعش أوكارومالذات ثالث غارات جویة دقیقة على سرب المقاتالت التاسع  نم القوة الجویة العراقیةطیارو  نفّذتشرین األول:  11 •

 تویتر). –(المصدر: فیدیو القوة الجویة العراقیة 
https://twitter.com/iqAirForce/status/1182893944503488512 
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 116قصاء بإ ، عملیة العزم الصلب -المشتركة  قوة المھامالعملیات الخاصة في باالشتراك مع وقامت قوات األمن العراقیة شرین األول: ت 11 •

 –عملیة العزم الصلب  -المشتركة  (المصدر: العملیات الخاصة في قوة المھام داعش المشتبھ بھم في األسابیع الستة الماضیة. إرھابيّ من 
 .تویتر)

https://twitter.com/SOJTFOIR/status/1182658246756184065 
 

لى عاألسالك الشائكة نصب الخط الثاني للمنظومة الدفاعیة من المباشرة بحرس الحدود العراقیة ، قوات أعلنت قیادة تشرین األول:  14 •
 ، والتي تبعھا عملیة إستطالع جوي.الحدود العراقیة السوریة

https://www.facebook.com/Borders.Police.Forces.Command/posts/1677549619045265?__ 
 

 
 
 

  :في سوریا القیام بالعملیات المدرجة أدناهتم ،  2019تشرین األول ،  16 - 8خالل الفترة ما بین 
 

ستخدام نظام الھاون لحمایة المنطقة وضمان عدم عودة إجیش مغاویر الثورة الى جانب قوات التحالف على  ومقاتلیتدرب تشرین األول:  16 •
  داعش الیھا.

https://twitter.com/MaghaweirThowra/status/1184377636862255105?s=20 
 

 
 

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

-30- 

http://www.inherentresolve.mil/
http://www.twitter/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
https://twitter.com/SOJTFOIR/status/1182658246756184065
https://www.facebook.com/Borders.Police.Forces.Command/posts/1677549619045265?__
https://twitter.com/MaghaweirThowra/status/1184377636862255105?s=20

