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9201 تشرین األول 30  

                                                01-20191030 رقم التحریر:
 للنشر الفوري

 

 

 
  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
 

 یةومشركاؤنا في العراق وسوریا عملیات ی نفِّذبدعم من التحالف ، یُ سم قوات التحالف "إبالعسكري ینز الثالث ، المتحدث گقال العقید مایلز ب. كا
وتمویل  رھابیینوتدریب وتجنید اإل التي فقدتھاستعادة األراضي إمع شركائنا لمنع داعش من  نقوم بالتنسیق وبشكٍل یومي". "قایا داعشب جتثاثإل

 ".وتنفیذ الھجمات في جمیع أنحاء العالم
 

 ، إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  2019 تشرین األول 30 - 23خالل الفترة ما بین 
 
ات من تدمیر ثالث مضاف فرقة المشاة السابعة(محافظة األنبار)، تمكنت  في وادي الحجیة خالل عملیة للبحث والتفتیشتشرین األول:  23    •

قنبرة ھاون  ، بندقیة، أرزاق، عبوة ناسفة وتفجیرمسطرة ، متر ۲۰فتیل تفجیر ، كغم ۱۰مادة سیفور  ، ناسف متحتوي على حزا تابعة لداعش
 .ملم ۸۲

www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1571244323105067/2638294743066681/?type=3&theater  
 
 

قیادة عملیات دیالى من خالل فرقة المشاة الخامسة ومدیریة شرطة دیالى والوكاالت األمنیة بواجب مداھمة وتفتیش شرعت تشرین األول:  24    •
 .ضمن قرى وبساتین المخیسة وابو كرمة وكصیبة وبودجة وعبدالحمید وابو خنازیر وغیرھا من المناطق األخرى ضمن قاطع المسؤولیة

ً موقع ةعبوات ناسفة ومواد غذائیة ومالبس وافرش خمسةمواد متفجرة وعلى اوكار لإلرھابیین تحتوي  خمسة العملیة عن تدمیرأسفرت   .یا
www.facebook.com/SecMedCell/photos/a.376876283094785/512426572873088/?type=3&theater 
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ات من مخلفومواد متفجرة العثور على كدس عتاد  منقوه من قیادة عملیات الجزیرة ترافقھا قوة من حشد السكرانة  تمّكنت تشرین األول: 24    •
 .ذكربدون حادث یُ وفي نفس المكان بنجاح میدان التم تفجیر الكدس من قبل سریة ھندسة . داعش في صحراء الجزیرة

www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2638283183067837?__  
 

 
 
 
الفرقة الخاصة، من القاء القبض على أحد  61بالتنسیق مع لواء من كركوك المیدانیة أستخبارات وإتمكنت مفارز مدیریة تشرین األول:  27    •

 ى،األخر لى العناصر اإلرھابیةاعتدة حیث كان یقوم بإیصال األسلحة واأل .لى محافظة كركوكاعناصر داعش في منطقة رحیم آواه التابعة 
 .لى قیامھ بجمع األموال من المواطنین تحت التھدید واالبتزازاإضافة 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1571244323105067/2642132799349542/?type=3& 
 
 

مخبأ للذخیرة والمتفجرات في شرق الرضوانیة في على ،  17، الفرقة  55في الكتیبة الثانیة ، لواء المشاة مفرزة  إستولتتشرین األول:  29    •
 11قذیفة ھاون وأجھزة متفجرة وأحزمة ناسفة و  25و  إطالقة رصاص 250على تمكنت القوات من اإلستیالء أبو غریب غرب بغداد. قضاء 

 .بطاقة ھاتفیة
 / وزارة الدفاع العراقیة)من لإلستخبارات واألالمدیریة العامة بیان (      

 
 

دي جعال، وسن الذیب، في وا إنزال جويفرقة المشاة السابعة بقیادة اللواء مشاة رعد محمود عبد بشر ، عملیة  نفذّتتشرین األول:  29    •
 بنادقین واسفن ینستیالء على حزام. تم اإلناسفة ةحزمأ یانخرین كانا یرتدإثنین آعتقال إو ینارھابیثالثة قتل  عن العملیة . نتج ووادي حوران

 ودراجتین ناریتین.
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2644149032481252?__ 
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  :في سوریا القیام بالعملیات المدرجة أدناهتم ،  2019تشرین األول ،  30 - 23خالل الفترة ما بین 
 

 .كم 55لـ تالف شحنة مواد مخدرة دخلت من خارج منطقة اإجیش مغاویر الثورة بقام تشرین األول:  23    •
https://www.facebook.com/Mgawer.ALthwra/videos/483602729165311/? 
 

 
 

 
  مھمةبلس. تم تنفیذ الابالقرب من جر یضةأبو حسن المھاجر ، أحد كبار مساعدي البغدادي ، في قریة عین الب تشرین األول: تم إستھداف  27    •

 اعش.قادة د مالحقةالدیمقراطیة والقوات األمریكیة كجزء من العملیات المستمرة لقوات سوریا إستخبارات التنسیق المباشر بین  من خالل
https://twitter.com/MazloumAbdi/status/1188527848249790464  
 

 
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.
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