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 األمریكیة الدفاع وزارة من بیان
 2020 اذار 12
 عده مناطق في هللا حزب كتائب مرافق ضد دقیقة دفاعیة ضربات المتحدة الوالیات أجرت ، المساء ھذا من سابق وقت في
 ضد تقبلیةمس ھجمات شن على كبیر بشكل قدرتھا لتقلیل األسلحة لتخزین مرافق خمسة الضربات ھذه أستھدفت .العراق في

 .الصلب لعملیةالعزم التحالف قوات
إیرا من لمدعومةا للقانون مطیعة الغیر الملیشیات تشكلھ الذي للتھدید مباشرة واستجابة وتناسبیة دفاعیة الضربات ھذه كانت
 .الصلب العزم لعملیة التحالف قوات تستضیف التي القواعد تواصلمھاجمة والتي ن

و .آخرین 14 وإصابة البریطانیة المتحدة المملكة من وآخر أمریكیین جندیین مقتل عن التاجي معسكر على أمس ھجوم أسفر
القوا ضد إیران من المدعومة للقانون مطیعة الغیر الملیشیات نفذتھا التي الصاروخیة الھجمات سلسلة في أحدثحلقة ھذه كانت
 .العراقیة األمن قوات ذلك في بما ، العشرات وإصابة خمسة مقتل عن أسفر مما - التحالف وقوات األمریكیة ت
 
أ نتخذس ، األخیرة األشھر في أوضحنا كما حلفائنا، أو مصالحنا أو شعبنا ضد الھجمات مع تتسامح لن المتحدة الوالیات إن"
 إسبر مارك .د االمریكي الدفاع وزیر قال كما ."والمنطقة العراق في قواتنا لحمایة إجراءضروري ي
 

وم لفالتحا أعضاء قوات بحمایة التزامھا على التأكید الدفاع وزارة أعادت ، العراقیین المسؤولین كبار مع المناقشات خالل
ص ، هللا حزب كتائب ذلك في بما الملیشیات، من عدد لدى . التحالف قوات على الھجوم من القانون عن الملیشیاتالخارجة نع
ا یرانياإل الدعم من ذلك وغیر )اسلحة( قاتلة مساعدات مراًرا تلقت وقد اإلسالمي الثوري لفیلقالحرس القدس قوة مع قویة لة

األمریك القوات على ھجماتھم یوقفوا أن اإلیرانیین ومؤیدیھم الملیشیات ھؤالء یجبعلى .التحالف قوات لمھاجمة استخدم لذي
 .نختاره والمكانالذي الزمان في العواقب یواجھون أو التحالف وقوات یة
 
 معلومات تقدیم سیتم .الطویل المدى على العراق وإستقرار وأمن داعش بھزیمة ملتزمین والتحالف المتحدة الوالیات تزال ال

 صباًحا 8:30 ةالساع في األمریكیة المركزیة القیادة قائد ماكینزي كینیث الجنرال یقدمھ إیجاز في اللیلة بشأنضربات إضافیة
 .البنتاغون غرفةإیجاز في واشنطن توقیت

-30- 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil

