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                                                09192017-01  رقم التحرير:

 للنشر الفوري

 

  .داعش في سوريا و العراق يالضربات العسكرية ضد إرهابيإستمرار 

ضد  شتباكإ 21ن تالفت م غارة 13 ةالعسكري نفذت قوات التحالف ، أيلول من شهر 18 في يوم - اــــــــــــــآسيوب غرب ــجن

 في سوريا و العراق. داعش  يإرهابي

 

  :ضد أهداف داعش اتشتباكإ ستة تالفت من،  ست غاراتنفذت قوات التحالف  ، في سوريا       

 

  عجلة لداعش وخمسة مواقع قتالية ونقطة نظام وسيطرة ومركز لوجستي . 25ست غارات دمرت  ،بالقرب من الرقة 

 

  ، ضد أهداف داعش: إشتباك 15 ن، تألفت م سبع غاراتنفذت قوات التحالف العسكرية العراق ، في 

 

  داعش . مقر قيادة لغارة واحدة دمرت ،  قائمالبالقرب من 

  وعجلة . معدة هندسية لداعشغارة واحدة دمرت ،  حديثةبالقرب من 

 ودمرت أربعة أسلحة رشاش ثقيلة وثالثة مواقع قتالية ، ثالث غارات إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش  ، لحويجةبالقرب من ا

 وعجلة تكتيكية ومخبأ وجرار جرف أمامي ونظام هاون ومنطقة إستعداد ومقر قيادة لداعش .

  ، وألحقت الضرر بخطتحت سيطرة داعش عجلة وبناية  امع وحدة تكتيكية لداعش ، ودمرت اإشتبكت غارتينبالقرب من راوة 

 .إمداد

 

في وردت الينا والتي ،  أيلول  17يوم في  اشتباك 14 ، تألفت من والعراق غارة في سوريا 12 ـ، تم القيام ب باالضافة الى ذلك

 ساعة الماضية: 48 الـ غضون

 

  ة مواقع قتالية لداعش ومركز لوجستيستغارات دمرت  سبعأيلول ،  17، في سوريا ، يوم  الرقةبالقرب من . 

  ومرفق لتخزين العجالت التكتيكية.تكتيكية لداعش غارة واحدة دمرت عجلة  ، أيلول 17يوم ،  العراق، في  القائمبالقرب من 

  دمرتا مرفق لتفخيخ العجالت وكدس سالح لداعش .غارتين ،  أيلول 17بالقرب من الحويجة ، في العراق ، يوم 

  غارة واحدة دمرت منطقة إستعداد لداعش . أيلول ، 17بالقرب من راوة ، في العراق ، يوم 

  ارة واحدة دمرت كدس سالح لداعش .غأيلول ،  17بالقرب من الرطبة ، في العراق ، يوم 

 

 

ان  العراق و سوريا، في تنظيم داعش، التي تهدف إلى تدميركجزء من عملية العزم الصلب غاراتلقد تم تنفيذ هذه ال

 في والقيام بعمليات خارجية هجومات ارهابيةتصميم  قدرته في من دتدميراهداف داعش في العراق و سوريا هي كذلك للحد

 و المجتمع الدولي ككل. اطق المجاورةالمن

 

 

 

 

 

 -المزيد-
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COM: 00-965-2221-6340, then dial 430-5193#  

 www.inherentresolve.mil  

  twitter.com/CJTFOIR  

ww.facebook.com/CJTFOIR 
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التي تقوم بها الطائرات المقاتلة، طائرات الهجوم، قاذفات القنابل،  شتباكاتالتحالف يحتوي على كل اال غاراتلهذا اإلصدار 

في  "غارةإن تعبير " .المروحيات، أو طائرات مسيرة عن بعد، وكذلك المدفعية الصاروخية، والمدفعية التكتيكية األرضية

حداث إعن  تسفرحصل تقريبا في نفس الموقع الجغرافي حركية ت أحداث تحرير قوات المهام المشتركة  يعني حدث واحد أو

 في الموقع المقصود. تراكمي ـتأثيرأكثر، ب أحيانا  نتيجة واحدة أو

إذا تم إستعمال  واحدة،جوية  غارةواحدة ضد سيارة واحدة لتنظيم داعش يعد ة طائرة تستهدف بغاربما معناه: إذا تم إستعمال  

نظومات أسلحة موجودة  العديد من الطائرات التي إستخدمت العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني و سيارات و م

 .لإلستخدام غيرصالحة جعلها أو نشأةالم تحويل عنيسفرفي مجمع ما، 

عملية  -حسب قوانين و قواعد قوات المهام المشتركة  تنقيحها. الممكن من والتي األولية التقارير على الغارات تقييمات وتستند

 ال تذكر أصناف أو أعداد  الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالها خالل الغارة. كما أنها ال   CJTF- OIRالعزم الصلب 

 دمة لتدوين التقاريرتذكرعدد وكمية الذخيرة في كل غارة وال عدد الحفرالتي أحدثتها الذخيرة في الهدف. المعلومات المستخ

 (  أو توقيت غرينتش.Zاليومية للغارات الجوية تعتمد توقيت زولو)
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