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للنشر الفوري

إستمرار الضربات العسكرية ضد إرهابيي داعش في سوريا و العراق.
جنــوب غرب آسيــــــــــــــا  -في يوم  18من شهر مايس/مايو ،نفذت قوات التحالف العسكرية 27غارة تالفت من  65اشتباك ضد
إرهابيي داعش في سوريا و العراق.
في سوريا ،نفذت قوات التحالف  19غارة ،تألفت من  27اشتباك ضد أهداف داعش:


بالقرب من البوكمال،خمس غارات دمرت  10صهاريج خزانات نفط لداعش ،ثالث رؤوس آبار نفط لداعش ،و شاحنة ناقلة
نفط.



بالقرب من التنف ،غارتان دمرت محمالن اماميان ،قطعة من معدات بناء ،عجلة تكتيكية و دبابة،



بالقرب من دير الزور ،غارة واحدة اشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت عجلة.



بالقرب من رقة ،ثمان غارات اشتبكت مع أربع وحدات تكتيكية لداعش و دمرت أربع مواقع قتال ،نفقين ،منشأتين للعجالت
المفخخة ،نظام هاون ،عجلة ،مخزن امدادات ،مبنى قيادي لداعش ،كدس اسلحة و عجلة تكتيكية ،والحقت الضرر بثالث
مواقع قتال لداعش.



بالقرب من طبقة ،ثالث غارات اشتبكت مع ثالث وحدات تكتيكية لداعش ،ودمرت عجلة.

في العراق ،نفذت قوات جيش التحالف 8غارات ،تالفت من  38اشتباك ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من الموصل  ،خمس غارات اشتبكت مع خمس وحدات تكتيكية لداعش وقناص ،ودمرت  13موقع قتال ،ثالثة أنظمة
مدفعية ،سالحين نوع رشاش ثقيل ،سالحين نوع رشاش متوسط ،عجلة مفخخة ،نظام هاون ،و الحقت الضرر بسبعة مواقع
قتال و ثالثة طرق امدادات لداعش.
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بالقرب من سنجار ،غارة واحدة دمرت أربع مباني تحت سيطرة داعش.



بالقرب من تلعفر ،غارة واحدة اشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت عجلة تكتيكية.

اضافة الى ذلك ،تم تنفيذ غارتين في سوريا يوم 16و  17مايس/مايو ،تم االنتهاء منها في غضون الـ  24ساعة الماضية.


بالقرب من رقة ،سوريا 16 ،مايو ،غارة واحدة اشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت ستة مباني تحت سيطرة داعش،
اربعة انفاق ،موقعيين للقتال ،و عجلة تكتيكية.



بالقرب من سنجار ،العراق17 ،مايو ،غارة واحدة اشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت ثالث عجالت.



بالقرب من رقة ،سوريا 17 ،مايو ،ثالث غارات اشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت موقعيين للقتال ،مخزن امدادات،
والحقت الضرر بطريقين امدادات لداعش و موقع قتال.

لقد تم تنفيذ هذه الغارات كجزء من عملية العزم الصلب ،التي تهدف إلى تدميرتنظيم داعش في العراق و سوريا ،ان تدميراهداف
داعش في العراق و سوريا هو كذلك للحدد من قدرته في تصميم هجومات ارهابية والقيام بعمليات خارجية في المناطق المجاورة و
المجتمع الدولي ككل.
هذا اإلصدار لغارات التحالف يحتوي على كل االشتباكات التي تقوم بها الطائرات المقاتلة  ،طائرات الهجوم ،قاذفات القنابل ،
المروحيات ،أو طائرات مسيرة عن بعد ،وكذلك المدفعية الصاروخية والمدفعية التكتيكية األرضية.
إن تعبير "غارة" في تحرير قوات المهام المشتركة يعني حدث واحد أو أحداث حركية تحصل تقريبا في نفس الموقع الجغرافي
تسفر عن إحداث نتيجة واحدة أو أحيانا ً أكثر ،بـتأثير تراكمي في الموقع المقصود .بما معناه :إذا تم إستعمال طائرة تستهدف بغارة
واحدة سيارة واحدة لتنظيم داعش يعد غارة جوية واحدة  ،ولكن أيضا إذا تم إستعمال العديد من الطائرات التي تستخدم العشرات
من القذائف لقصف مجموعة مباني و منظومات أسلحة موجودة في مجمع ما ،تسفرعن تحويل تلك المنشأة من الصعب إستخدامها
أو جعلها غيرصالحة لإلستخدام  .وتستند تقييمات الغارات على التقارير األولية والتي من الممكن تنقيحها .
حسب قوانين و قواعد قوات المهام المشتركة  -عملية العزم الصلب  CJTF- OIRال تذكر أصناف أو أعداد الطائرات أو عدد
الذخائرالتي تم إستعمالها خالل الغارة .كما أنها ال تذكرعدد وكمية الذخيرة في كل غارة وال عدد الحفرالتي أحدثتها الذخيرة في
الهدف .المعلومات المستخدمة لتدوين التقارير اليومية للغارات الجوية تعتمد توقيت زولو ) (Zأو توقيت غرينتش.
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