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2020حزیران/یونیو 62  
62602020-20رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 
 

  ةداعش اآلمن اتمالذ رتُدمِّ العراقیة  ناألموات ق
 المرحلة الثالثة  "بطال العراقأ" في عملیة

 
یة والقوات الجولواء القوات الخاصة وقوات األمن العراقیة بینھم عناصر من الجیش العراقي من منتسبي آالف  قام – اوب غرب آسیجن
كیلومتر  4,800أكثر من  فتیشتب،  ریةاالوكاالت اإلستخبالتنسیق مع ب، الحشد الشعبي قواتوالشرطة االتحادیة و قوات الرد السریعو

 24-22في محافظة صالح الدین ، العراق ،  "ةالثالثالمرحلة  - أبطال العراق"داعش خالل عملیة أوكار مربع بحثًا عن 
 یونیو.حزیران/

 
 طالأب"التي تم تطھیرھا خالل عملیة  األراضيأكثر من ثمانیة أضعاف تعادل  قعة جغرافیةر تطھیرالبریة إستھدفت العملیة  لقد

 یونیو.حزیران/السابقة ، في أوائل المرحلة  "العراق
 

لحة القائد العام للقوات المسبتوجیھ من رئیس الوزراء " صریحتفي ، المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقیة  ،یحیى رسول  قال العمید
مناطق في  وتفتیشتطھیر ل "المرحلة الثالثة - أبطال العراق"عملیة  تطلقنإ إشراف قیادة العملیات المشتركةبالسید مصطفى الكاظمي و

 مع دیالى وسامراء وكركوك".الفاصلة محافظة صالح الدین والحدود 
 
من طائرات التحالف الفرنسیة  جویة ممیتةر من صباح االثنین بضربات بكّ نطلقت العملیة الرئیسیة لقوات األمن العراقیة في وقت مُ إ

 لتزود بالوقودل طائرة األلمانیةال بدعم منو،  ةرافال الفرنسی تمقاتالمن  ثالث تعلى مواقع إرھابیة مشتبھ بھا ومواقع إطالق نار. قام
لى اا أدى ، ممّ  )وجھة بدقةالذخیرة المُ (ستخدام القنابل الموجھة باللیزر والموجھة بنظام تحدید المواقع العالمي إبجویة بضربة  ا،جوً 

. وكركوك امراءسستخدمتھا داعش بین إتدمیر العدید من المباني التي   
 

عبوة ناسفة كانت  76 دمیرتم ت، وقامت بتدمیرھاداعش وجالت لستولت قوات األمن العراقیة على أسلحة وعإ،  العملیةمع تقدم و
 . یینستخدم في الھجمات المستقبلیة على العراقستُ 
 
 فيالجویة  ةبدعم من القوو،  مكافحة اإلرھاب العراقي ھازجمن  واتق تلقریبة ، قامشوخ ا ة/ قرفي مھمة متزامنة في جبال مخمورو

 .أوكارھموداعش  رھابيّ إ، بالقضاء على العدید من  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة 
 

مجرمي داعش من وسائل نقل المعدات تسبّب في حرمان ا ، ممّ  وكراً  29نفقًا و  11 یةقعرااألمن ال اتكما دمرت وحدات قو
العراقیین الشجعان خالل العملیة ، وأصیب ثنان من األبطال إ دھِ شْ ستُ أُ ، خالل مالحقتھم لإلرھابیین، سفلألولكن بحریة.  رھابیینواإل
 .آخرون 10

 
قوة صارمة قوات األمن العراقیة  "إنّ  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة ، عراقال - مھامال قوةبیل سیلي ، قائد قال العمید 
فخور من أجل دحر إرھابّي داعش، وأنا ، بقوة وفي القارب نفسھ ف نُجذجمیعا  نحنضد ھذه العصابات اإلجرامیة". "قتدر وخصم مُ 

 ".ه القواتمع ھذ بالعمل
 

ستولت على ستة مواقع لتصنیع إقریة من الخالیا اإلرھابیة و 89قد طھرت عراقیة األمن الات یونیو ، كانت قوحزیران/ 24بحلول 
 ستھداف المواطنین العراقیین األبریاء.إدرة المجرمین على ا أضعف قُ المتفجرات ، ممّ 
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حلى ما تتو تجھیزوال ةقدرالما تمتلكھ من العراقیة مقدار األمن قوات  تبِ ثتُ ،  ‘أبطال العراق’عملیة  سیلي "مع كل مرحلة جدیدة منال ق
 .داعش"ى للقضاء علتصمیم بھ من 

ات ر قوعناصالتي تقوم بھا  ل المھام شبھ الیومیةكمّ تُ العراقیة األمن ات عملیة كبیرة لقوأحدث المرحلة الثالثة أبطال العراق إّن عملیة 
 من خالل الدعم اإلستخباراتي المرحلة الثالثةأبطال العراق عملیة لھزیمة شرور اإلرھاب في بالدھم. تم تمكین  عراقیةاألمن ال

،  غارة جویة لدعم القوات البریة العراقیة خالل العملیة 20ذ التحالف أكثر من نفّ لقد . التحالفقوات التابع لالتخطیط ووالطیران 
 .فرنسا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدةالعراق و منلة المقاتلطائرات استخدام إب

درتھا القتالیة المناھضة لداعش في عملیات فعالة ، دون تدخل قوات التحالف في كثیر من تستمر قوات األمن العراقیة في إظھار قُ 
أكثر من نفّذت القوات العراقیة ،  2020العراقیة وسالح الجو العراقي. في عام ستخبارات عتماد على اإلاإلمن خالل األحیان ، 

 ي.لشعب العراقاألمن واإلستقرار لتوفیر من أجل داعش  فلولمھمة لھزیمة  1,200

لإلطالع على الفیدیو: 
https://www.dvidshub.net/video/757495/iraqi-security-forces-demolish-daesh-safe-havens-during-heroes-iraqi-phase-iii
https://www.dvidshub.net/video/757494/iraqi-security-forces-demolish-daesh-safe-havens-during-heroes-iraqi-phase-iii
https://www.dvidshub.net/video/757492/iraqi-security-forces-demolish-daesh-safe-havens-during-heroes-iraqi-phase-iii

https://www.dvidshub.net/video/757496/iraqi-security-forces-demolish-daesh-safe-havens-during-heroes-iraq-iii
https://www.dvidshub.net/video/757497/iraqi-security-forces-demolish-daesh-safe-havens-during-heroes-iraq-iii

 https://www.dvidshub.net/image/6253900/iraqi-security-forces-demolish-daesh-safe-havens-during-heroes-iraqi-phase-iii-with-coalition-air-support
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