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إستمرار الضربات العسكرية ضد إرهابيي داعش في سوريا و العراق.
جنــوب غرب آسيــــــــــــــا  -في يوم  14من شهر يونيو/حزيران ،نفذت قوات التحالف العسكرية  28غارة تالفت من 67اشتباك
ضد إرهابيي داعش في سوريا و العراق.
في سوريا ،نفذت قوات التحالف 21غارة ،تألفت من  28اشتباك ضد أهداف داعش:


بالقرب من البوكمال ،خمس غارات اشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ،ودمرت رأسين أبار نفط لداعش ،كدس أسلحة ،مصنع
أسلحة ،و مصنع للعجالت المفخخة.



بالقرب من دير الزور ،خمس غارات دمرت ثمانية صهاريج لتخزين النفط لداعش ،أربعة صهاريج لتفريق النفط ،و ثالث
رؤوس آبار نفط لداعش.



بالقرب من رقة11 ،غارة اشتبكت مع ثمان وحدات تكتيكية لداعش ،دمرت تسعة مواقع قتال لداعش ،ثالث مراك مايية
لداعش ،عجلة ،و كبحت وحدة تكتيكية لداعش.

في العراق ،نفذت قوات جيش التحالف سبع غارات ،تالفت من  39اشتباك ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من الحويجة ،غارتين اشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ،ودمرت مرك لداعش ،و موقع استعداد.



بالقرب من القايم ،غارة واحدة ،دمرت مصنع للعجالت مفخخة.



بالقرب من الموصل ،ثالث غارات اشتبكت مع ثالث وحدات تكتيكية لداعش ،و دمرت سبعة مواقع قتال لداعش ،نفقين ،نظام
هاون ،سالح رشاش من نوع متوسط ،و الحقت الضرر بموقع قتال.



بالقرب من تلعفر ،غارة واحدة دمرت نظام هاون.
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باالضافة الى ذلك ،تم القيام ب 13غارة في سوريا و العراق في يوم  13يونيو ،و التي انهيت في غضون  24ساعة الماضية.



بالقرب من رقة ،سوريا ،في  13يونيو 10 ،غارات اشتبكت مع أربع وحدات تكتيكية لداعش و قناص ،دمرت موقع قتال ،نفق،
مبنى قيادي لداعش ،كدش أسلحة ،عجلة ،و عجلة مفخخة.



بالقرب من كيسك ،العراق ،في  13يونيو ،غارة واحدة اشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ،ودمرت نفق لداعش ،موقع قناصة،
و الحقت الضرر ب 12طريق امداد لداعش.



بالقرب من الموصل ،العراق ،في  13يونيو ،غارتين اشتبكت مع وحدتين تكتيكية لداعش ،و دمرت أربع مواقع قتال ،عجلتين،
نفق ،كدس أسلحة ،نظام مدفعية مضاد للطايرات ،نظام قاذفة صواريخ ،و سالح رشاش من نوع متوسط.

لقد تم تنفيذ هذه الغارات كجزء من عملية العزم الصل  ،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 الطايرات المقاتلة  ،طايرات الهجوم ،قاذفات القنابل ،
المروحيات ،أو طايرات 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 طايرة تستهدف بغارة
واحدة سيارة واحدة لتنظيم داعش يعد غارة جوية واحدة  ،ولكن أيضا إذا تم إستعمال العديد من الطايرات التي تستخدم العشرات
من القذايف لقصف مجموعة مباني و منظومات أسلحة موجودة في مجمع ما ،تسفرعن تحويل تلك المنشأة من الصع إستخدامها
أو جعلها غيرصالحة لإلستخدام  .وتستند تقييمات الغارات على التقارير األولية والتي من الممكن تنقيحها .
حس قوانين و قواعد قوات المهام المشتركة  -عملية العزم الصل  CJTF- OIRال تذكر أصناف أو أعداد الطايرات أو عدد
الذخايرالتي 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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