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 للنشر الفوري

  .داعش في سوريا و العراق الضربات العسكرية ضد إرهابيي  إستمرار 

 اشتباك 91 تالفت منغارة  45 ةالعسكري نفذت قوات التحالف ، / ابريلنيسان من شهر 21  في يوم - اــــــــــــــوب غرب آسيــجن

 في سوريا و العراق. ضد إرهابيي داعش 

 

  :ضد أهداف داعش اشتباك 39لفت من أت،  ةغار 37 فنفذت قوات التحال ، في سوريا 

 

 وثالث نفط آبار رؤوسوأربعة  للتخزين، وخمسة خزانات  لداعش فطيةقطعة ن 16دمرت ات غار 10،  بالقرب من البوكمال 

 مضخات نفط لداعش.

 

  ، رابوثالثة رؤوس آأشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش، ودمرت ثالثة خزانات للتخزين غارات  ثالثبالقرب من دير الزور 

 .نفط لداعش

 . بالقرب من الشدادي ، غارة واحدة دمرت مخزن أسلحة 

  ، وجسرلداعش، ونقطة قيادة  ع قتاليقودمرت مو لداعش ، ةتكتيكي وحدات أربعأشتبكت مع  ةغار 15بالقرب من الرقة

 . وسيطرة ، ونظام هاون

 

  ، نقطة ووعجلة لداعش ،  ةقتالياقع وم ةثالثودمرت ،  لداعش وحدات تكتيكية خمس أشتبكت مع  اتارغ ثمانبالقرب من طبقة

 . قيادة وسيطرة
 

 هدافضد أدعم الحكومة العراقية ول بالتنسيق مع ، اشتباك 52تالفت من  ،ثمان غارات قوات جيش التحالف  نفذت ، العراقي ف

 :داعش  

 

 ، ين، ، وعجلتين مفخخت ستة مواقع قتالية دمرت، و وحدات تكتيكية لداعش ثمانغارات اشتبكت مع  بعس بالقرب من الموصل

ومستودع  اروخيةلصلقذائف ال راجمظام تكتيكيتين ، ومخزن لألسلحة ، وجرار أمامي الجرف ، ونهاون ، وعجلتين  ونظامي

 . وفريق صواريخ  وكبحت وحدة تكتيكية لداعشخط أمداد لداعش ، وموقعين قتاليين ،  22وألحقت الضرر بـ لداعش ، 

 

 .بالقرب من تلعفر ، غارة واحدة دمرت عجلة تكتيكية لداعش ومخزن لألسلحة 
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CJTF-OIRmedia@mail.mil  

COM: U.S. 1-813-529-4636 or in Southwest Asia  

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

 www.inherentresolve.mil  

  twitter.com/CJTFOIR  

www.facebook.com/CJTFOIR 

                                                                   www.youtube.com/CJTFOIR 

 

  

 

 

 

 

 ساعة الماضية . 24تم االنتهاء منها في غضون الـ نيسان/ابريل  20-19في سوريا من تم تنفيذ تسع غارات  ذلك ،اضافة الى 

 

  ثمان غارات أشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ، ودمرت أربعة مواقع قتالية ومصنع  نيسان/ابريل 19بالقرب من الرقة ، في ،

 لتفخيخ العجالت ، وألحقت الضرر بأربعة خطوط أمداد.

  غارة واحدة دمرت نقطة قيادة وسيطرة . نيسان/ابريل ، 20بالقرب من طبقة ، في 

 

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.

 

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

المدفعية التكتيكية األرضية عندما تطلق النارعلى األهداف و ن بعد، وكذلك المدفعية الصاروخيةالمروحيات، أو طائرات مسيرة ع

 المخططة لها. 

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

 غارةطائرة تستهدف باناً أكثر، بـتأثير تراكمي في الموقع المقصود. بما معناه: إذا تم إستعمال تسفر عن إحداث نتيجة واحدة أوأحي

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

موجودة  في مجمع ما، يسفرعن تحويل المنشأة )أو المنشآت ( القذائف لقصف مجموعة من مباني و سيارات و منظومات أسلحة 

 من الصعب إستخدامها 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 أنها ال تذكرعدد . كما غارةا خالل الالذخائرالتي تم إستعماله

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