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2020و حزیران/یونی 20  
20602020-10رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 
 

 الجبلیة منطقة ال في إلرھابّي داعش ةلتدریبیا المعسكرات لتحالف یُدّمرا
 
 

داعش في وادي تابعة لمعسكرات ثالث ت قوات التحالف غارات جویة على التنسیق مع حكومة العراق ، شنّ ب – جنوب غرب آسیا
 حزیران/یونیو. 19 ،الشاي ، العراق 

 
س تضاریذات في منطقة  عسكراتالم تقع. لھممخبأ داعش ك ویستخدمھا إرھابیّ وادي الشاي ھي منطقة ریفیة في محافظة كركوك وإّن  

 .، العراق میال غرب طوز خورماتو 16حوالي  ، تبعد غطاء النباتيكثیفة ال وعرة
 

یحاول ،  2019مارس آذار/داعش في التي إستولت علیھا  آخر المعاقلالدیمقراطیة سوریا منذ أن دمرت قوات األمن العراقیة وقوات 
على  ویعملون، رھابییناإلوجود  داعش سیطرةالذین تم تحریرھم من العراقیون ریفیة. یرفض المناطق إرھابیو داعش أن یعملوا في ال

 .داعش الى الصحاري والجبال طرد
 

یكي ضد تكتق التمتلك التفوّ قوات األمن العراقیة  إنّ " ، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف گینز الثالثاقال العقید مایلز ب. ك
 نّ أ كماعادیة". "المركبات الالضربات الجویة تساعد على تدمیر أھداف داعش في تضاریس یصعب الوصول إلیھا بواسطة  داعش. إنّ 

 دقیقة بناءً ال ات الجویةغارالتنفیذ یقوم التحالف باألمن في المدن والقرى.  إستتبابلى ایؤدي  الریفیةمواقع التفجیر مخابئ داعش في 
 ".داعشل الحتمیة ھزیمةالعلى طلب حكومة العراق للمساعدة في تحقیق 

 
 .لإلبالغ عنھم تصال بمسؤولي األمن المحلیینداعش على اإلإرھابّي یتم تشجیع العراقیین الذین لدیھم معلومات عن 

 
 اوالمتوسطي ینیالرئیستحیید العدید من المسؤولین كیف تم  ةالماضیابیع في األسھم شھدوا ، ألنّ ختباء وعناصرھا اإل داعشواصل قادة یُ 

لى اة باإلضافوعلى المنظمة اإلرھابیة.  وبال ھوادةوشركاؤنا الضغط  تحالفواصل المالذاتھم اآلمنة. سیُ تدمیر تم ي داعش والمستوى ف
 .التابعة لھا تجار بالبشرالتمویل واإل شبكاتو الماكنة اإلعالمیة لداعشبشكل كبیر وعطل التحالف قدفالعملیات العسكریة ، 

 
 ابط أدناه:والرعلى إنقر الرجاء ، الخاص بالغارة الجویة فیدیواللإلطالع على 

 
• https://www.dvidshub.net/video/756888/summer-camp-closed-coalition-obliterates-isis-

mountain-training-area   
• https://www.dvidshub.net/video/756887/summer-camp-closed-coalition-obliterates-isis-

mountain-training-area  
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