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 .في تاريخ حدوث العملية " هيئة تحرير الشام" القرية لسيطرة  كانت 1

https://www.google.fr/maps/place/Barisha,+Syria/@36.2054028,36.5265158,22932m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x152576440a9bd3eb:0x450d9d9b16b63ecf!8m2!3d36.1749434!4d36.6390794?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=Bm8ErWdi9uU
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تشرين  30" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في ات متطرفة في إدلب وحلبمسوريا: قتلى في هجومين للتحالف الدولي ضد تنظي"  2

https://stj-. 2019كانون األول/ديسمبر  13. آخر زيارة بتاريخ 2019األول/أكتوبر 
-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
-d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86%
-d9%81d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%%

%d8%b6%d8%af/-d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a% 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%b6%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%b6%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%b6%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%b6%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%b6%d8%af/
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 9. آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين األول/أكتوبر   27في  ة" موقع وزارة الخارجية األمريكيبيان من الرئيس بشأن مقتل أبو بكر البغدادي "  3

https://translations.state.gov/2019/10/27/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86- .2019كانون األول/ديسمبر 
-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86
-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%

84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?utm_medium=email&utm_source=govdeliveryD8%A7%D9%% 
4  "Baghdadi’s death, annotated-Trump’s news conference on Abu Bakr al تشرين األول/أكتوبر  28" واشنطن بوست في

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/28/trumps-. 2019كانون األول/ديسمبر  10. آخر زيارة بتاريخ 2019
annotated/-death-baghdadis-al-bakr-abu-conference-news  

https://translations.state.gov/2019/10/27/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://translations.state.gov/2019/10/27/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://translations.state.gov/2019/10/27/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://translations.state.gov/2019/10/27/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/28/trumps-news-conference-abu-bakr-al-baghdadis-death-annotated/
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/28/trumps-news-conference-abu-bakr-al-baghdadis-death-annotated/
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5”Baghdadi raidPentagon releases video from “  كانون  11. آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين األول/أكتوبر  31واشنطن بوست في

baghdadi-from-video-releases-https://www.washingtonpost.com/video/world/pentagon-. 2019األول/ديسمبر 
c7e_video.html918eb2094-a700-4501-25eb-raid/2019/10/30/0a2d5649 

https://www.washingtonpost.com/video/world/pentagon-releases-video-from-baghdadi-raid/2019/10/30/0a2d5649-25eb-4501-a700-918eb2094c7e_video.html
https://www.washingtonpost.com/video/world/pentagon-releases-video-from-baghdadi-raid/2019/10/30/0a2d5649-25eb-4501-a700-918eb2094c7e_video.html
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تحلّق في  الطائرات ما كانتعدد من المصادر قالت باّن عملية اإلنزال الجوي تّمت من خالل إنزال القوات األمريكية إلى منزل "سالمة" بين  6

 الجو.
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unitionsm-precision-employ-forces-https://www.dvidshub.net/video/718664/us-للمزيد من االطالع اضغط الرابط:  7

contents-its-and-compound-destroy 
fighters-engages-aviation-air-https://www.dvidshub.net/video/718666/close-للمزيد من االطالع اضغط الرابط:  8

us-against-intent-hostile-demonstrated-who 

https://www.dvidshub.net/video/718992/compound-strike
https://www.dvidshub.net/video/718664/us-forces-employ-precision-munitions-destroy-compound-and-its-contents
https://www.dvidshub.net/video/718664/us-forces-employ-precision-munitions-destroy-compound-and-its-contents
https://www.dvidshub.net/video/718666/close-air-aviation-engages-fighters-who-demonstrated-hostile-intent-against-us
https://www.dvidshub.net/video/718666/close-air-aviation-engages-fighters-who-demonstrated-hostile-intent-against-us
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  moves-force-https://www.dvidshub.net/video/718989/assaultللمزيد من االطالع اضغط الرابط: 9

https://www.dvidshub.net/video/718666/close-air-aviation-engages-fighters-who-demonstrated-hostile-intent-against-us
https://www.dvidshub.net/video/718989/assault-force-moves
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munitions-precision-employ-forces-https://www.dvidshub.net/video/718664/us-للمزيد من االطالع اضغط الرابط:  10

contents-its-and-compound-destroy 

https://www.dvidshub.net/video/718989/assault-force-moves
https://www.dvidshub.net/video/718664/us-forces-employ-precision-munitions-destroy-compound-and-its-contents
https://www.dvidshub.net/video/718664/us-forces-employ-precision-munitions-destroy-compound-and-its-contents
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compound-comparison-side-ww.dvidshub.net/image/5873526/sidehttps://w-للمزيد من االطالع اضغط هنا:  11

structures-adjacent-damage-collateral-no-raid-after-and-before. 

https://www.dvidshub.net/video/718664/us-forces-employ-precision-munitions-destroy-compound-and-its-contents
https://www.dvidshub.net/image/5873526/side-side-comparison-compound-before-and-after-raid-no-collateral-damage-adjacent-structures
https://www.dvidshub.net/image/5873526/side-side-comparison-compound-before-and-after-raid-no-collateral-damage-adjacent-structures
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 6BEL1xkMNkhttps://www.youtube.com/watch?v=xللمزيد من االطالع اضغط الرابط اآلتي:  12
13  "Baghdadi Raid-Trump’s Syria Troop Withdrawal Complicated Plans for al  تشرين  27" صحيفة نيورك تايمز في

. 2019كانون األول/ديسمبر  12. آخر زيارة بتاريخ 2019األول/أكتوبر 

trump.html-erlead-isis-https://www.nytimes.com/2019/10/27/us/politics/baghdadi 

https://www.youtube.com/watch?v=x6BEL1xkMNk
https://www.nytimes.com/2019/10/27/us/politics/baghdadi-isis-leader-trump.html
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 10. آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين األول/أكتوبر  28"مقتل "أبو الحسن المهاجر بعد ساعات من مقتل البغدادي" موقع بي بي سي في  14

 asthttps://www.bbc.com/arabic/middlee-50206191. 2019كانون األول/ديسمبر 

https://twitter.com/MazloumAbdi/status/1188499723398856704?s=20
https://twitter.com/MazloumAbdi/status/1188499723398856704?s=20
https://twitter.com/MazloumAbdi/status/1188499723398856704?s=20
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50206191
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 10. آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين األول/أكتوبر  31" وكالة األناضول، في داعش" يؤكد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي والمتحدث باسمه "  15

/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84https://www.aa.com.tr-. 2019كانون األول/ديسمبر 
-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%84
-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%
-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%87%
-7%D8%AF%D9%8AD8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A%
-D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%

D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87/1632212% 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87/1632212
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87/1632212
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87/1632212
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87/1632212
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