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2020نیسان/أبریل  71  
71420200-10:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 

داعشل ون وكراً رفجِّ التحالف یُ وقوات األمن العراقیة   
 

غارات أرضیة وجویة ضد  ، لتحالفلالتابعة القوة الجویة وبإسناد من قوات األمن العراقیة،  نفّذت – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
ً إرھابیّ  20ا أسفر عن مقتل أكثر من ، ممّ /أبریل نیسان 31داعش في كركوك ، في  إرھابيّ  .للعدو ا  

  
األمن من خالل التعاون الوثیق مع قیادة العملیات المشتركة في العراق ، قدم التحالف الدعم الجوي القریب الذي طلبتھ قوات 

ذات شاي الداعش في منطقة وادي ل قلٍ امعضد قوات األمن العراقیة التي تقاتل  سنادالعراقیة ، بما في ذلك طائرات المراقبة إل
.بالقرب من كركوك التضاریس الوعرة  

 
درة قوات األمن قُ  إنّ عملیة العزم الصلب " -قوة المھام في العراق في قوة المھام المشتركة قال العقید مات براون ، نائب قائد 

 مالذٍ أي جرمي داعش لیس لدیھم مُ  أنّ على د في ھذه المنطقة المعزولة تؤكّ علیھم  واإلنقضاضستھداف داعش إالعراقیة على 
".آمن  

 
 وتم تدمیرالقنابل وأسقطوا  ةالرشاشاألسلحة الجیش العراقي وطائرات التحالف ھجمات ب طیرانفّذ الجویة ، ن خالل الغارات

،  350كینج أیر و ، 208أي سي  القتالیة كارافان من طرازالطائرة العراقیة . شارك في العملیة داعشالتابع ل عتادالوسالح ال
. ، وطائرات بدون طیار التابعة للقوة الجویة األمریكیة 15 –والمقاتلة األمریكیة أف   

 
.م یشارك مستشارو التحالف في الھجوم البريول  

 
ً  23في مقتل  وات األمن العراقیةق إلسنادطائرات التحالف  الجویة التي نفذتھا غارةال تسببتلقد  بیان للاً خالل العملیة ، وفق إرھابیا

/أبریل.نیسان 13العراقي في ن خلیة اإلعالم األمني ع صادرال  
 

نتشار إواصل قوات األمن العراقیة الموازنة بین العملیات المناھضة لداعش ، مع الجھود المبذولة على الصعید الوطني لمنع تُ 
.)19 –كوفید ( فیروس كورونا  

 
بدعوة من حكومة العراق ، دخل التحالف العسكري الدولي في شراكة مع قوات األمن العراقیة لھزیمة داعش و،  2014منذ عام 

. وتعزیز األمن اإلقلیمي  
 

على الرابط أدناه:جویة الضربة یمكن اإلطالع على ال  
https://www.dvidshub.net/video/747985/isf-coalition-blast-isis-hideout 
 

 13سالح الجو األمریكي غارات جویة على مواقع داعش بالقرب من كركوك ، العراق ، التابعة الى  15 -ت مقاتالت أف ذنفّ 
ً  23في مقتل  وات األمن العراقیةقإلسناد طائرات التحالف  فذتھاالجویة التي نّ  غارةال لقد تسببت. 2020أبریل نیسان/   إرھابیا

/أبریل.نیسان 13العراقي في ن خلیة اإلعالم األمني ع صادرالبیان للاً خالل العملیة ، وفق  
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	من خلال التعاون الوثيق مع قيادة العمليات المشتركة في العراق ، قدم التحالف الدعم الجوي القريب الذي طلبته قوات الأمن العراقية ، بما في ذلك طائرات المراقبة لإسناد قوات الأمن العراقية التي تقاتل ضد معاقلٍ لداعش في منطقة وادي الشاي ذات التضاريس الوعرة بالق...
	قال العقيد مات براون ، نائب قائد قوة المهام في العراق في قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب "إنّ قُدرة قوات الأمن العراقية على إستهداف داعش والإنقضاض عليهم في هذه المنطقة المعزولة تؤكّد على أنّ مُجرمي داعش ليس لديهم أي ملاذٍ آمن".
	خلال الغارات الجوية ، نفّذ طيران الجيش العراقي وطائرات التحالف هجمات بالأسلحة الرشاشة وأسقطوا القنابل وتم تدمير السلاح والعتاد التابع لداعش. شارك في العملية الطائرة العراقية من طراز كارافان القتالية أي سي 208 ، وكينج أير 350 ، والمقاتلة الأمريكية أف –...
	ولم يشارك مستشارو التحالف في الهجوم البري.
	لقد تسببت الغارة الجوية التي نفذتها طائرات التحالف لإسناد قوات الأمن العراقية في مقتل 23 إرهابياً خلال العملية ، وفقاً للبيان الصادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي في 13 نيسان/أبريل.
	تُواصل قوات الأمن العراقية الموازنة بين العمليات المناهضة لداعش ، مع الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمنع إنتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
	منذ عام 2014 ، وبدعوة من حكومة العراق ، دخل التحالف العسكري الدولي في شراكة مع قوات الأمن العراقية لهزيمة داعش وتعزيز الأمن الإقليمي .
	يمكن الإطلاع على الضربة الجوية على الرابط أدناه:
	https://www.dvidshub.net/video/747985/isf-coalition-blast-isis-hideout
	نفّذت مقاتلات أف - 15 التابعة الى سلاح الجو الأمريكي غارات جوية على مواقع داعش بالقرب من كركوك ، العراق ، 13 نيسان/أبريل 2020. لقد تسببت الغارة الجوية التي نّفذتها طائرات التحالف لإسناد قوات الأمن العراقية في مقتل 23 إرهابياً  خلال العملية ، وفقاً للب...

