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2019 تشرين األول 23  

                                                01-20191023 رقم التحرير:

 للنشر الفوري
 

 

 

  خالل اإلسبوع في حملة هزيمة داعشالشركاء إضاءات على أبرز عمليات 
 

لى فلول داعش في جميع االمعركة  أخذمع القوات الشريكة عملية العزم الصلب  -واصل قوة المهام المشتركة ت   – جنــوب غرب آسيــــــــــــــا

 أنحاء العراق وسوريا.

 

 التابعة لداعش. اإلعالم وشبكات ةاللوجيستيالمواد التمويل وعلى شبكات و لقضاء عليهممن أجل ا داعش مالحقة فلوللالمعركة شركاؤنا  قودي

 لداعش.  حتميةوتمكين شركائنا من تحقيق الهزيمة ال سنادلتقديم المشورة واإل نايتواجد التحالف ه

 

ة كمشتر تواصل قوات التحالف الضغط على خاليا داعش من خالل عمليات سم قوات التحالف "إينز الثالث ، المتحدث بگقال العقيد مايلز ب. كا

بالضغط على إلتزامنا سنواصل "". داعشبتسهيل عمليات ومون قكل من يبي األسلحة وخاليا العبوات الناسفة ومهر   بي  ارهالتي تستهدف أومتعددة 

 ". فلول داعش ومنع عودتهم

 

 ، إستطاعت قوات االمن العراقية إنجاز اآلتي:  2019 تشرين األول 23 - 16خالل الفترة ما بين 

 

    16  :العراقية السورية تسل لوا من الحدودالذين من داعش  عتقال عدد من إرهابي  إالدفاع العراقي نجاح الشمري عن  أعلن وزيرتشرين األول .  
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2630275937201895?__ 

 

    16  :المشاة لواء  ستخباراتوبالتعاون مع إ في الفرقة الرابعة عشرستخبارات العسكرية العراقية اإلشعبة مفرزة تابعة ل تمكنتتشرين األول

في منطقة  ة الناسفة والعبوات الناسفةحزماألملم وعدد من  60عيار من مخبأ لألسلحة والمتفجرات، بما في ذلك قذائف هاون من ضبط ،  50

 من / وزارة الدفاع العراقية(.المديرية العامة لإلستخبارات واألبيان ) .أيسر الموصل

 

    16  :ستهدفت منطقة أم الجمل باتجاه مناطق بحيرة إذت حملة دهم وتفتيش نف   القوات األمنية أن  ، قيادي في حشد محافظة األنبار أعلن تشرين األول

 .عبوة ناسفة 30الثرثار شمالي مدينة الرمادي، تمكنت من خاللها أبطال مفعول أكثر من 
https://www.almaalomah.com/2019/10/16/432872/  

 

    16  :امراء.داعش في س ضدالتحالف غارات جوية  يرانط نف ذ  بأمر وإشراف من قيادة العمليات المشتركة تشرين األول 

https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1184525812504113152  
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    21  :مغاوير بالتعاون مع فوج في قيادة عمليات الفرات األوسط والعسكرية العراقية  ستخباراتقامت مفرزة تابعة لمديرية اإلتشرين األول

ف رفي منطقة ج عتدةستيالء على مخبأ لألسلحة واألعملية مداهمة لإلب الحشد الشعبي،ستخبارات وإ اإلسكندريةستخبارات وإالثالث  اللواء

 .جيصواريخ آر بي وسبع حشوات دافعة قذيفة هاون وتسع  24قذيفة مدفع و  33عن مصادرة  عمليةالنصر ، شمال بابل. أسفرت ال

 / وزارة الدفاع العراقية(من المديرية العامة لإلستخبارات واألبيان )

 

    22  :عبوات د من اللداعش وعد أوكارلى تدمير سبعة احمرين في محافظة ديالى مما أدى  تم تنفيذ عملية أمنية شرق بحيرةتشرين األول

دة عمليات ديالى وشرطة وطيران الجيش العراقي وقيا في ديالىستخبارات العسكرية مديرية اإلخلية الصقور و ناسفة. وقد تعاونت كل منال

 .ستكمال العمليةإل ا  ديالى مع

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/510535719728840?  

       

 

  :في سوريا القيام بالعمليات المدرجة أدناهتم ،  2019تشرين األول ،  23 - 16خالل الفترة ما بين 

 

    19  :نب قوات التحالف في المنطقة الى جا هاتتدريبمغاوير الثورة  جيش واصلالتحالف ، ي   قوات الجهود المشتركة مع بفضلتشرين األول

 .اليها لضمان عدم عودة داعش

https://twitter.com/MaghaweirThowra/status/1185471866812665856 
 

 

 

ستمرار داعش في التخطيط إأولوية قصوى مع المتبقية لدى داعش تعتبر داعش واألسلحة والمواد المتفجرة  إرهابي  مهمة القضاء على ال تزال 

 لهجمات ضد المدنيين األبرياء وشركائنا في جميع أنحاء العراق وشمال شرق سوريا.
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