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9201 ثانيتشرین ال 13  

                                                01-20191113 رقم التحریر:
 للنشر الفوري

 

 

 
  خالل اإلسبوع في حملة ھزیمة داعشالشركاء إضاءات على أبرز عملیات 

 
المعركة الى فلول داعش في جمیع  أخذمع القوات الشریكة عملیة العزم الصلب  -واصل قوة المھام المشتركة تُ  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا

 أنحاء العراق وسوریا.
 
 ش.التابعة لداع اإلعالم وشبكات ةاللوجیستیالمواد لقضاء علیھم وعلى شبكات التمویل ومن أجل امالحقة فلول داعش لالمعركة شركاؤنا  قودی

 لداعش.  حتمیةوتمكین شركائنا من تحقیق الھزیمة ال دعملتقدیم المشورة وال نایتواجد التحالف ھ
 

اعش وواضحین للغایة ، حتى بعد الھزیمة اإلقلیمیة لد حازمینلقد كنا " سم قوات التحالفبإالعسكري قال العقید مایلز ب. كاگینز الثالث ، المتحدث 
أجل  دة منوحّ لیعكس رؤیة عالمیة مُ اإلرھابیین  ضربه شركاؤوالتحالف  "سیُواصل ".بمعرفتنا بأّن المھمة لم تكتمل بعدفي العراق وسوریا ، 

 ".الحتمیة ھزیمة داعشتحقیق 
 

 ، إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  2019 تشرین الثاني ، 13 - 7خالل الفترة ما بین 
 
 التحالف ، عملیة یرانمن ط وباسنادجھاز مكافحة اإلرھاب العراقي ، في قوة من قیادة العملیات الخاصة الثانیة  نفذت :الثانيتشرین  10    •

 واسعة النطاق لمالحقة فلول داعش في جبال مخمور. أسفرت العملیة عن مقتل عدد كبیر من اإلرھابیین وتدمیر العدید من الخنادق والكھوف
 .ذھا طیران التحالف الدوليضربة جویة نفّ  ۱٤من خالل 

https://www.facebook.com/ISOFGOLD/photos/a.567234836678027/2600488650019292/?type=3&theater 
 یمكن اإلطالع على الفیدیو على الرابط أدناه:

https://www.facebook.com/ISOFGOLD/videos/vb.176573655744149/755158598299106/?type=3&theater 
 

 
 
 

لى أحد عبإلقاء القبض ،  ستخبارات في وزارة الداخلیةضمن وكالة اإلالمنظمة في نینوى ،  جریمةستخبارات الارز إمفقامت : الثانيتشرین  10   •
  . الموصلالحي الصناعي في في منطقة  داعشاإلرھابیین ل قادةال

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10056 
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طقة القیارة في ثنین في منإن یْ إرھابیّ  من إلقاء القبض على الفرقة السادسة عشرفي العسكریة  اإلستخباراتمفارز  إستطاعت: ثانيتشرین ال 10    •
ما یسمى التموین لن مسؤوالً عن اإلمدادات والمعدات ویْ كان أحد اإلرھابیّ إرھاب.  4الموصل. كالھما مطلوب من قبل القضاء وفقًا للمادة 

 ر.بدولة األنبا
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=796671 

 
شرین ، لواء المشاة التاسع والع فيشتراك مع الفوج الرابع العسكریة في الفرقة السابعة ، باإل ستخباراتقامت مفارز اإل :ثانيتشرین ال 10    •

البغدادي. كان  ةعتقال إرھابي في منطقإا عن أیضً  ھجومھیت. وأسفر ال قضاءفي ناحیة البغدادي والصواریخ في  عتادلل يءمخاب ةبمداھم
، زیرةالج ةلداعش في منطقمني أمسؤول  الذي كان یعمل، ذیفةالتابعة لداعش المرتبطة باإلرھابي أبو ح ةمنیاأل ضمن المفارزاإلرھابي یعمل 

 إرھاب. 4السلطة القضائیة وفقا للمادة  مطلوب من قبلو
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2658491027713719?__ 
 

 
 

طقة الشورى ة في منلعبوات الناسفل مصنعًامن مداھمة العسكریة التابعة للفرقة السادسة عشرة مفارز اإلستخبارات  نتمكّ تَ  تشرین الثاني: 10    •
ج إلیدیولوجیة داعش. كما أسفرت لى عدد من الكتب التي تروِّ ااإلضافة إستطاعت القوة من اإلستیالء على معدات المعمل بجنوب الموصل. 

 .حب المصنعصا إلقاء القبض علىعن  عملیةال
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=796648 

 
من طیران الجیش نوعیة وبإسناد ، عملیة  20، ضمن الفرقة  الثالث فوجوال 66قوة مشتركة من مقر لواء المشاة ذت نفّ تشرین الثاني :  11    •

 و داعشفي الموصل. أسفرت العملیة عن تدمیر عدد من األنفاق التي یستخدمھا إرھابیّ  انةعطشالدوش واجبال ب سلةسل ضمنالعراقي ، 
 عبوات الناسفة.لى تفجیر عدد من الاباإلضافة 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2656401014589387?__ 
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یران الجیش صالح الدین وط اتبالتنسیق مع قیادة عملیوفي كركوك ،  ةالمقر المتقدم للعملیات المشترك قیادة من ذت قوةنفّ  :ثانيتشرین ال 11    •
دمیر توكانت الحصیلة األولیة العراقي ، عملیة مشتركة واسعة النطاق في جبال حمرین لتعقب فلول داعش وتطھیر المنطقة من اإلرھابیین. 

 ریدر.گلیة نوع وآمضافات لداعش ثالثة 
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1474021859493981/2656372274592261/?type=3&theater 

 
واسعة في منطقة  مداھمة وتفتیش عملیةب العراقي سناد من طیران الجیشإوبقطعات قیادة عملیات سامراء  شرعت: الثانيتشرین  11    •

تحادیة وقوة من الفوج األول إشارك في تنفیذ الواجب الفرقة الرابعة شرطة داخل نھر دجلة وعلى ضفافھ.  يعلى فلول داعش ف الحویجات
 .ة من فوج الشرطة النھریة لشرطة سامراء والفوج البحري حشد شعبيلواء مغاویر القیادة وفوج حمایة القیادة وسریة ھندسة میدان القیادة وقو

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1571244323105067/2657272964502192/?type=3&theater 
 

، عملیة دھم  50، وبالتنسیق مع الفوج الثاني في لواء المشاة رنفّذت مفارز اإلستخبارات العسكریة في الفرقة الرابعة عشتشرین الثاني:  11 •
عبوة ناسفة وحزامین ناسفین  90نت القوات من اإلستیالء على في عدة قرى ومناطق في مخمور. تمكّ مخابيء لألسلحة والمتفجرات على 

 أضرار. جمیع المتفجرات بدون إتالفمن المتفجرات وعدد من الصواریخ وقذائف الھاون. تم أنواع مختلفة و
 https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1571244323105067/2657272964502192/?type=3&theater 

 
 520مخمور ، عثرت فرقة المشاة الرابعة عشرة على  قضاءعملیات التطھیر المستمرة لألراضي الزراعیة في إستمراًرا ل: تشرین الثاني 12 •

 .إتالفھا من قبل كتیبة ھندسة میدان الفرقة تم عبوة ناسفة
?https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2658493911046764 

 
 

عملیة في جبال بادوش  66والفریق التكتیكي وقوة من لواء المشاة  )الجزیرة –نینوى ( قاطعيضمن  خلیة الصقور نفّذتتشرین الثاني:  12 •
ستیالء على كمیات كبیرة من المواد الغذائیة والمستلزمات تحت إشراف قائد عملیات نینوى. أسفرت العملیة عن مقتل ثالثة إرھابیین واإل

 بدون أیة اضرار. موادكالشینكوف. تم تدمیر جمیع الوبنادق  كواتم صوتو ناسفةواألحزمة ال وات الناسفةعبالطبیة وال
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1571244323105067/2658455221050633/?type=3&theater 
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 تم القیام بالعملیات المدرجة أدناه في سوریا:،  2019،  تشرین الثاني 13 -7 ما بینخالل الفترة 
 
 ھدفت أحد ستإ نوعیة، بعملیة الدوليالتحالف من وبإسناد الدیمقراطیة ،  سوریا قامت وحدات مكافحة اإلرھاب التابعة لقوات: ثانيتشرین ال 10   •

 .یج شرق دیر الزور. تم إلقاء القبض على العدید من اإلرھابیین بمن فیھم زعیم سابق یدعى ھمام الالفياقادة داعش السابقین في مدینة الحو     
https://twitter.com/RojavaNetwork/status/1193782743743827968 
 

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