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  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
 

واصل قوات التحالف الضغط على خالیا داعش من خالل عملیات تُ " سم قوات التحالفبإالعسكري قال العقید مایلز ب. كاگینز الثالث ، المتحدث 
ضغط اللتزمین ب"ما زلنا مُ . "عملیات داعشیُساعدون في تسھیل من بي األسلحة ومتعددة تستھدف أعضاء خالیا العبوات الناسفة ومھرّ  مشتركة

  ".على فلول داعش ومنع عودتھم
 

 ، إستطاعت قوات االمن العراقیة إنجاز اآلتي:  2019 تشرین الثاني ، 20 – 13خالل الفترة ما بین 
 
 ماك ،قتل عنصرین من داعش شمال غرب الموصلنت من خاللھا عملیة تمكّ ستخبارات اإلمفارز قوة مشتركة مع  نفذت :الثانيتشرین  13    •

 على نفق في جبل بادوش وعبوات ناسفة ومواد غذائیة داخل النفق. ةالقوعثرت 
 )قیادة عملیات نینوى ، فيلعمید محمد الجبوري(تصریح ل

http://www.basnews.com/index.php/ar/news/iraq/560814 
 

 
 
 

من قیادة عملیات صالح الدین واجب تفتیش ضمن جبال حمرین حقول عالس الجنوبیة، وقد أسفر الواجب عن قوة  نفذت: الثانيتشرین  13   •
فیما تم قتل  عبوة ناسفة وغیرھا من المتفجرات ، ۲۰عن تدمیر  ستخدم من قبل عناصر إرھابیة وثالثة أوكار لھم، فضالً أنفاق تُ  تدمیر خمسة

 .بتزاز المواطنین ھناكإرھابي في قضاء الشرقاط كان یعمل على تھدید وإ
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/photos/a.1571244323105067/2659929554236533/?type=3  
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مّكنت تَ خالل عملیات تعقب وتفتیش مستمرة في قریة الرمل ضمن قاطع عملیات كركوك بحثاً عن بقایا ومخلفات داعش ، : ثانيتشرین ال 14    •
عبوات ناسفة محلیة الصنع، وقد تم  أربعأوكار لالرھابیین و  سبعةمن العثور على فرقة الخامسة بالشرطة االتحادیة بال 18اللواء قوة من 

 تدمیرھا بالكامل من قبل مفارز الجھد الھندسي.
https://www.facebook.com/SecMedCell/photos/a.376876283094785/527462734702805/?type=3&theater  
 

 
 

 .قوة أمنیة مشتركة وبأسناد من طیران الجیش عملیة نوعیة في تالل قزالق ضمن حوض حمرین شمال شرق بعقوبة نفذت :ثانيتشرین ال 14    •
 .سفرت عن مقتل خمسة أرھابیین وتدمیر ست مضافات ودراجات ناریةأستخباریة إعلى معلومات  العملیة التي جرت بناءً  نّ إ

https://ninanews.com/Website/News/Details?key=797351  
 

تحادیة والقطعات الملحقة وقوة من الحشد العشائري وبإسناد من طیران باشرت قطعات الفرقة السادسة في الشرطة اإل تشرین الثاني: 14    •
متر  75ول ونفق بطفة عبوات ناس وثماني رھابیینوكار لإلأ ةست تدمیر أسفر الواجب عن .الجیش، بواجب تفتیش سلسلة جبال كاني دومیالن

 داخل السلسلة الجبلیة. كما تم إلقاء القبض على إرھابي وإثنین من المشتبھ بھم.
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/527564101359335?__ 

 
لة انت قوة من وكمكّ داعش في قریة في منطقة الریاض بمحافظة كركوك ، تَ  خالل عملیات متابعة وتعقب حركة إرھابيّ تشرین الثاني :  16    •

 ةرھابیة وتدمیر وكرھم وضبط المواد الموجودمن القیادات اإلثنین إتحادیة في وزارة الداخلیة من القضاء على ستخبارات والتحقیقات اإلاإل
 بداخلھ.

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10089 
  

نوى  رھاب نیإستخبارات ومكافحة إنت قوة مشتركة من مدیریة شرطة الكرامة التابعة لقیادة شرطة نینوى ومدیریة مكّ تَ  :ثانيتشرین ال 16    •
ناصر من ع إرھابيلقاء القبض على إتحادیة لوزارة الداخلیة وبناًء على معلومات دقیقة، من ستخبارات والتحقیقات اإلالعاملة ضمن وكالة اإل

  .خالل فترة حكم داعش الوحشي على مدینة الموصل ‘شرطة داعش’والذي كان یعمل فیما یسمى بالحسبة  ،داعش
https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10090  

 
ین في لّ صأحبطت اإلستخبارات العسكریة عملیة إرھابیة في محافظة األنبار ، كان یروم داعش من خاللھا الى إستھداف المُ : الثانيتشرین  16    •

 أحد الجوامع في ناحیة البغدادي في قضاء ھیت.
https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1195672854550855685 
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رھابي في قریة التمایمة التابعة لقضاء الحویجة ضمن قاطع عملیات كركوك ، منیة لمطاردة بقایا فلول داعش اإلفي عملیة أتشرین الثاني:  17 •
عبوة ناسفة و ست قنابر  14 على نت قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة في اللواء الثاني عشر في الشرطة اإلتحادیة من تدمیر خندق یحتوي مكّ تَ 

 ملم ونصف كیس من مادة نترات االمونیا ، وقد تم إتالف المواد من قبل ھندسة میدان الفرقة. 82ملم وسبطانة ھاون  ۸۲ھاون عیار 
  https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10092 

 

عملیة بحث وتفتیش لمناطق ،  ساندھا قوة محمولة جواً تٌ  قیادة الفرقة السابعة،مشتركة من عدة وحدات ضمن نفذت قوة : تشرین الثاني 17 •
 . سدقاعدة األ جنوب

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2663974320498723?__ 
 

 
 

اإلرھاب عملیة أمنیة ، في جبال مكحول نفذت قوة من قیادة العملیات الخاصة الثانیة إحدى تشكیالت قوات جھاز مكافحة تشرین الثاني:  18 •
 .داعش إلرھابيّ أوكار لإلرھابیین ، كما عثرت على وثائق ومطبوعات تعود  ستةعن تدمیر العملیة أسفرت . بمحافظة صالح الدین

https://www.facebook.com/ISOFGOLD/posts/2616792711722219?__  
 

 
 
 

فوج كتیبة االستطالع و بمرافقة،  السابعةمشتركة من الفرقة  ةقو نفذت ة،دقیق اتیةستخبارإبناًء على معلومات شرین الثاني: ت 18 •
ش ستخدمھا ضد الجیة إلعدّ داعش كانت مُ  مخلفات ارھابيّ  ناسفة من ةحزمأعثرت القوة على . منطقة البغداديفي تفتیش عملیة  ،المغاویر

 .ةوالقوات االمنی
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2665184023711086?__   
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نة كوّ رھابیة مُ إتفكیك شبكة  من ۲۹ستخبارات لواء إوبالتعاون مع  السابعةستخبارات العسكریة في الفرقة مفارز اإلنت مكّ تَ تشرین الثاني:  19 •
ً  ،نبارباأل ةرھابیین یعملون بما یسمى دیوان الحسبة في منطقة الشامیإربعة أمن   4رھابیین مطلوبین الى القضاء وفق احكام المادة أن اإلب علما

 .رھابإ
 من مدیریة االستخبارات العسكریة ، وزارة الدفاع العراقیة) تصریح( 

 
 تم القیام بالعملیات المدرجة أدناه في سوریا:،  2019،  تشرین الثاني 20 - 13ن ما بیخالل الفترة 

 
 .یھالإلضمان عدم عودة داعش  اآلمنة كم 55الـ  منطقةفي الثورة بتركیب نظام ھاون  جیش مغاویرقام أعضاء من : ثانيتشرین ال 13   •

https://www.facebook.com/Mgawer.ALthwra/photos/a.111718252849376/423830691638129/?type=3&  
 

 
 

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