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 2017، مايو/مايس 2       

 20170502-01 رقم التحرير:

                                   

 للنشر الفوري

  .داعش في سوريا و العراق الضربات العسكرية ضد إرهابيي  إستمرار 

ضد  اشتباك 38 تالفت منارة غ 15 ةالعسكري نفذت قوات التحالف ، من شهر مايس/مايو 1  في يوم - اــــــــــــــوب غرب آسيــجن

 في سوريا و العراق. إرهابيي داعش 

 

  :ضد أهداف داعش اشتباك 14لفت من أت،  ةغار 13 فنفذت قوات التحال ، في سوريا 

 

 وموقع قتالي نفط لداعشرؤوس آبار، وثالثة  لداعش مضخات نفط ثالثخمس غارات دمرت  ، لبوكمالبالقرب من ا. 

 

  ،لداعش ومضخة نفطأس بئر نفط لداعش ور، لداعش شاحنة وقود 12دمرت غارات  ثالثبالقرب من دير الزور  . 

  ، هاون ، وكبحت فريقلداعش غارة واحدة دمرت موقع قتالي بالقرب من الرقة . 

  لداعش  موقعين قتاليين ودمرت لداعش ،وحدات تكتيكية  ، أربع غارات أشتبكت مع خمس طبقةبالقرب من. 

 هدافضد أدعم الحكومة العراقية ول بالتنسيق مع ، اشتباك 24 تالفت من ، نغارتيقوات جيش التحالف  نفذت ، العراقي ف

 :داعش  

 

 ، نظام وجرار جرف أمامي ، وهاون ،  نظامي دمرتو، لداعش  تينتكتيكي ينتوحدمع  ااشتبكت غارتين بالقرب من الموصل

 . وسالح رشاش متوسط،  للعجالت المفخخةومصنع مدفعية ، وموقع قتالي ، 

 

 ساعة الماضية . 24تم االنتهاء منها في غضون الـ ،  يسان/ابريلن 30 غارة واحدة في العراق يوماضافة الى ذلك ، تم تنفيذ 

 

 .لالسلحة تابع لداعش دمرت مصنع، غارة واحدة  نيسان/ابريل 30في في العراق ، بالقرب من الموصل ،  -

 

 

 -المزيد-
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 www.inherentresolve.mil  
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www.facebook.com/CJTFOIR 
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اهداف ران تدمي العراق و سوريا، في التي تهدف إلى تدميرتنظيم داعش ،كجزء من عملية العزم الصلبالغارات لقد تم تنفيذ هذه 

و  ةالمجاور طقاالمنمن قدرته في تصميم هجومات ارهابية والقيام بعمليات خارجية في  دلحدل كذلك وداعش في العراق و سوريا ه

 المجتمع الدولي ككل.

 

 ، ، طائرات الهجوم، قاذفات القنابل التي تقوم بها الطائرات المقاتلة شتباكاتالتحالف يحتوي على كل اال غاراتهذا اإلصدار ل

  .والمدفعية التكتيكية األرضية ن بعد، وكذلك المدفعية الصاروخيةعالمروحيات، أو طائرات مسيرة 

" في تحرير قوات المهام المشتركة  يعني حدث واحد أو أحداث حركية تحصل تقريبا في نفس الموقع الجغرافي غارةإن تعبير "

 غارةب طائرة تستهدفعناه: إذا تم إستعمال أحياناً أكثر، بـتأثير تراكمي في الموقع المقصود. بما م تسفر عن إحداث نتيجة واحدة أو

 العشرات تستخدم إذا تم إستعمال العديد من الطائرات التي  لكن أيضاو،  جوية واحدة غارةسيارة واحدة لتنظيم داعش يعد واحدة 

إستخدامها المنشأة من الصعب تلك سفرعن تحويل تمن القذائف لقصف مجموعة مباني و منظومات أسلحة موجودة  في مجمع ما، 

 . تنقيحهاالتي من الممكن و األولية التقارير على لغاراتا تقييمات وتستند . أو جعلها غيرصالحة لإلستخدام

ال تذكر أصناف أو أعداد  الطائرات أو عدد   CJTF- OIRعملية العزم الصلب  -حسب قوانين و قواعد قوات المهام المشتركة 

وال عدد الحفرالتي أحدثتها الذخيرة في غارة وكمية الذخيرة في كل . كما أنها ال تذكرعدد غارةا خالل الالذخائرالتي تم إستعماله

 أو توقيت غرينتش.  (Z)الجوية تعتمد توقيت زولو غاراتلالهدف. المعلومات المستخدمة لتدوين التقارير اليومية ل
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