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                                                07052017-01 رقم التحرير:

 للنشر الفوري

  .داعش في سوريا و العراق الضربات العسكرية ضد إرهابيي  إستمرار 

ضد  شتباكإ  107 تالفت من غارة 37 ةالعسكري نفذت قوات التحالف ،تموز/يوليومن شهر 4 في يوم - اــــــــــــــآسي وب غربــجن

 في سوريا و العراق. إرهابيي داعش 

 

  :ضد أهداف داعش شتباكإ 35 تالفت من، غارة 33ف نفذت قوات التحال ،في سوريا 

 لداعش رأس بئر نفط دمرتواحدة  ةغار ،بالقرب من البوكمال. 

 

  لتخزين النفط، تسع شاحنات  ريجصه11دمرت  و اشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش، غاراتست ، دير الزوربالقرب من

  ستة صهاريج لعزل النفط، و نقطة أوامر و تحكم. للنفط، مصافي ستة لنقل النفط،

  

  عجلة، عجالت تكتيكية،ثالث ، قع قتالمو 17 و دمرت تكتيكية لداعش، ةوحد 19 شتبكت معا غارة 27،  رقةبالقرب من 

  ، منشأة للعجالت المفخخة وعجلة مفخخة.نقطة أوامر و تحكم، كدس أسلحة ,هاون مانظ ،من نوع ثقيل ينرشاش ينسالح

 

 :داعشهداف أضد  ،شتباك إ 72 تألفت من ،غارات أربع العسكرية التحالف قوات نفذت العراق،في  

 موقع قتال. دمرت ، واشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ،ة واحدةغار ،الحويجة بالقرب من  
 

  لقاذفات  مينانظ موقع قتال، 33اشتبكت مع وحدتين تكتيكية لداعش، دمرت  تاغارثالث موصل، البالقرب من

 ، و كبحت فريق نظام هاون.نقطة أوامر و تحكم ،مواقع قتال ةالحقت الضرر بخمسو  أمامي، ،محملصواريخ
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 :    ساعة الماضية  24ال   ، والتي انتهت في غضون يوتموز/يول 3في سوريا والعراق في يوم  غارة 13ام ب االضافة الى ذلك ، تم القيب 

 

                                             

  قع امو  10  يكية لداعش، و دمرتتكتوحدات  خمس أشتبكت مع  غارة 12، تموز 3بالقرب من الرقة، سوريا  في يوم

موقع قتال،  25الحقت الضرر ب  غيرطيار، موقع اطالق طائرات من للطائرات، مضاد مدفعية نظام ،مفخخة عجلة، قتال

   .يكية لداعشتكت وحدة و كبحت

  مواقع للقتال ثمانية وحدات تكتيكية، دمرت اشتبكت مع غارة واحدة تموز، 3بالقرب من الموصل، العراق،  في يوم ،

 خمسالضرر ب ، حاجز حائط، ألحقتصواريخ قاذفة مانظ ،أسلحة رشاشة من نوع ثقيل ثالثة أربعة أكداس لالسلحة، 

 كبحت فريق قناصة. طرق امدادات لداعش، و

                                                         

ان  العراق و سوريا، في تنظيم داعشالتي تهدف إلى تدمير ،كجزء من عملية العزم الصلب غاراتلقد تم تنفيذ هذه ال

 في والقيام بعمليات خارجية هجومات ارهابيةتصميم  قدرته في من دلحدل تدميراهداف داعش في العراق و سوريا هي كذلك

 و المجتمع الدولي ككل. المجاورة طقاالمن

 

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

 المروحيات، أو طائرات مسيرة عن بعد، وكذلك المدفعية الصاروخية، والمدفعية التكتيكية األرضية 

حصل تقريبا في نفس الموقع الجغرافي حركية ت " في تحرير قوات المهام المشتركة  يعني حدث واحد أو أحداثغارةإن تعبير "

ة غارطائرة تستهدف ببما معناه: إذا تم إستعمال في الموقع المقصود.  تراكمي ـتأثيرأكثر، ب أحيانا  إحداث نتيجة واحدة أوعن  تسفر

إذا تم إستعمال العديد من الطائرات التي إستخدمت العشرات من  واحدة،جوية  غارةواحدة ضد سيارة واحدة لتنظيم داعش يعد 

 جعلها أو نشأةالم تحويل عنيسفرنظومات أسلحة موجودة  في مجمع ما، القذائف لقصف مجموعة من مباني و سيارات و م

 تنقيحها الممكن من والتي األولية التقارير على الغارات تقييمات وتستند . لإلستخدام غيرصالحة

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

التي أحدثتها الذخيرة في لحفراوال عدد  غارةوكمية الذخيرة في كل عدد . كما أنها ال تذكرغارةا خالل الالتي تم إستعمالهالذخائر

 أو توقيت غرينتش.  (Z)الجوية تعتمد توقيت زولو غاراتللتدوين التقارير اليومية لتخدمة المعلومات المسالهدف. 
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