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9201 ثانيتشرين ال 72  

                                                01-20191127 رقم التحرير:

 للنشر الفوري
 

 

 

  خالل اإلسبوع في حملة هزيمة داعشالشركاء إضاءات على أبرز عمليات 
 

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

 العراق وسوريا.

 

يتواجد   التابعة لداعش. وشبكات اإلعالم ةاللوجيستيالمواد لقضاء عليهم وعلى شبكات التمويل ومن أجل امالحقة فلول داعش لالمعركة شركاؤنا  قودي

 لداعش.  حتميةوتمكين شركائنا من تحقيق الهزيمة السناد لتقديم المشورة واإل ناالتحالف ه

 

بقايا فلول داعش من   الحقةعلى موسوريا مل شركاؤنا في العراقعي" سم قوات التحالفبإالعسكري قال العقيد مايلز ب. كاگينز الثالث ، المتحدث 

قوات  وى السيطرة على أية رقعة جغرافية بسبب الضغط المتواصل الذي تفرضه قوات األمن العراقية ّن داعش غير قادرة علإ"أجل القضاء عليها", 

 دعم شركائنا". واصلسن  . وقوات سوريا الديمقراطيةركة مالبيش

 

 ، إستطاعت قوات االمن العراقية إنجاز اآلتي:  2019 تشرين الثاني ، 27 – 19خالل الفترة ما بين 

 

كانوا  تمكنت وحدات خلية الصقور اإلستخباراتية من قتل ستة إرهابيين تابعين لداعش في جبال بادوش في محافظة نينوى :الثانيتشرين  19    •

وقد تم ضبط أسلحة ورمانات يدوية هجومية وصواريخ   يخططون لشن هجمات في الموصل. تمت العملية بإسناد من قوات التحالف الدولية.

عدة للربط بالعبوات الناسفة وأخرى تستخدم كأجهزة السلكي ومالبس عسكرية وجهاز حاسوب وعبوات ناسفة وأح زمة ناسفة وأجهزة موبايل م 

 ومواد أخرى.  لقد تم تفجير العبوات الناسفة تحت السيطرة.

book.com/fallconcell/posts/2781784895175849?__https://www.face 

بواجب تفتيش  ستخبارات العسكرية في فوج المغاوير األول لواء مغاوير قيادة عمليات صالح الدينمفارز قسم اإلشرعت : تشرين الثاني 20 •

تم  ،  ثر ضربة جوية لطيران الجيش العراقيستقرار في المنطقة. وإلمالحقة فلول داعش وفرض األمن واإل ضمن قاطع مطيبيجة وتطهير

 مضافة ونفقاً واحداً وورشة عمل وخزان وقود.   20، وتدمير  خاللها قتل ارهابي

 )تصريح من مديرية االستخبارات العسكرية ، وزارة الدفاع العراقية(      

 :، إضغط على الرابط أدناهالصورلإلطالع على       

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2666140976948724?__ 

 

 

http://www.inherentresolve.mil/
http://www.twitter/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
https://www.facebook.com/fallconcell/posts/2781784895175849?__
https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2666140976948724?__


COMBINED JOINT TASK FORCE 
OPERATION INHERENT RESOLVE 

Public Affairs Office 
 

CJTF-OIR Website  CJTF-OIR Twitter  CJTF-OIR Facebook CJTF-OIR DVIDS  
 

Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil |Phone |1.813.529.4636| SWA|00.965.221.6340 and 480-4193# 

Mailing Address |CJTF-OIR Public Affairs |APO AE 09306  

 

جزيرة مكيشيفة من العثور على عبوات ناسفة مختلفة تمكنت قيادة عمليات سامراء خالل واجب للبحث والتفتيش في : ثانيتشرين ال  20    •

 تم تفجيرها تحت السيطرة.، واالحجام واألشكال من مخلفات داعش

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2666138460282309?__ 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2669922539903901?__  

 

دقيقة خرجت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة االلي الثالثون قيادة الفرقة الثامنة لتفتيش  اتيةستخبارإتشرين الثاني: بناًء على معلومات  20    •

 .ستعمالداعش بداخلها عدد من العبوات غير صالحة لإللعلى مضافة قديمة تابعة  حيث تم العثور منطقة الخور قضاء القائم

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2666132293616259?__ 

 

والمنطقة المحصورة بين نفذت قوة من قيادة عمليات نينوى واجب تفتيش وتطهير في منطقة جنوب البعاج وصحراء الحضر  تشرين الثاني: 20    •

 عجلة مفخخة.  سبعة أوكار وتفجير عدد من العبوات واألحزمة الناسفة و تم تدمير .بغداد -خط الالين والطريق العام موصل 

307260065429?__https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2668 

 

داهمت وكراً لتنظيم  ٥٩في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة تشرين الثاني : قوة من مفارز اإلستخبارات العسكرية  20    •

ذخيرة ورمانات يدوية عبوات وأحزمة ناسفة ، وعلب  . قام القوة بمصادرةداعش االرهابي بالقرب من قرية النقيب جنوب بهرز في ديالى

 هجومية ومواد متفجرة أخرى. تم التعامل مع جميع المواد المضبوطة بشكل صحيح وفقًا للضوابط المعمول بها.

 )تصريح من مديرية االستخبارات العسكرية ، وزارة الدفاع العراقية(

 

عبوات ناسفة تم تفجيرها تحت السيطرة موقعياً خالل واجب للبحث تمكنت قوة من قيادة عمليات االنبار من العثور على تشرين الثاني:  21    •

 4البو خميس وإلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة  -طوي األولى  - ضفة ذراع دجلة والتفتيش عن مخلفات ارهابي داعش في منطقة

 إرهاب.

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2668310133398475?__ 

ستخبارية دقيقة من قيادة عمليات نينوى، مقتل عدد من اإلرهابيين داخل احد االنفاق في جبال بادوش إوفقاً لمعلومات تشرين الثاني:  22 •

بالفرقة العشرين بتفتيش  ٦٦شرعت قوة مشتركة من خلية الصقور ولواء المشاة بواسطة ضربة جوية بواسطة طيران التحالف الدولي ، وقد 

 .النفق بعد هذه الضربة وعثرت على عبوات ناسفة مختلفة واحزمة ناسفة ومواد تفجير

ll/posts/533793724069706?__https://www.facebook.com/SecMedCe  

ً وقوة من فوج مكافحة اإلرهاب صالح الدين نفذت تشرين الثاني:  23    • في في جبال الخانوكة بقضاء  بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي واجبا

الشرقاط، نتج عنه تفجير ثالثة أنفاق ووكر من خالل ضربة جوية نفذها طيران التحالف. كما تم العثور على مطبوعات ووثائق تعود لعصابات 

 داعش اإلرهابية. 

https://www.facebook.com/SecMedCell/photos/a.376876283094785/534494983999580/?type=3&theater 
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عن تدمير وكراً لعصابات داعش ضمن قاطع  أسفرتضربة جوية،  العراقيةفي القوة الجوية  16 –أف طائرات نفذت تشرين الثاني:  23 •

 عمليات صالح الدين وقتل من بداخله من عناصر إرهابية. 

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/535151797267232?__ 

ول البعاج لفرض األمن لرب تغ شرعت الوحدات العسكرية التابعة لقيادة عمليات صالح الدين عملية تفتيش وتطهيرتشرين الثاني:  24 •

 ستقرار في المنطقة ومطاردة فلول إرهابّي داعش. أسفرت العملية عن تدمير ثالثة أنفاق ومضافتين و عبوة ناسفة ومواد أخرى.واإل

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2670509609845194?__ 

 

فرقة المشاة العشرين عملية بحث وتفتيش في سلسلة جبال العطشانة غرب محافظة نينوى. أسفرت العملية عن تدمير  نفذت تشرين الثاني: 24    •

 نفق يحتوي على عبوات ناسفة وأحزمة وقنابل يدوية وأسلحة وأجهزة تفجير. 

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/2670499223179566?__ 

تابعة لداعش في  ستخبارية من تدمير ثالث مضافات لف الدولي، تمكنت خلية الصقور اإلبعملية مشتركة مع قوات التحاتشرين الثاني:  25     •

عن القاء القبض  قضاء الحويجة في محافظة كركوك. قتل خمسة من عناصره، بضمنهم اإلرهابي ابو براء، أحد قادة داعش في المنطقة، فضالً 

 رهابي ، والعثور على مواد متفجرة ورمانات يدوية، اضافة الى أسلحة. إعلى 

 https://www.facebook.com/fallconcell/posts/2793901640630841?__ 
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 تم القيام بالعمليات المدرجة أدناه في سوريا:،  2019،  تشرين الثاني 27 - 19ما بين خالل الفترة 

 

قامت وحدات مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس منبج العسكري بتتبع وإلقاء القبض على خلية ، تقوم بتهريب عائالت داعش  :ثانيتشرين ال 23 •

 الهول.  مخيممن 

04458https://twitter.com/RojavaNetwork/status/11983648500801 

 ال تزال مهمة القضاء على إرهابّي داعش واألسلحة والمواد المتفجرة المتبقية لدى داعش تعتبر أولوية قصوى مع إستمرار داعش في التخطيط

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