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 2017يو تموز / يول 2        

                                                07022017-01 رقم التحرير:

 للنشر الفوري

  .داعش في سوريا و العراق الضربات العسكرية ضد إرهابيي  إستمرار 

ضد  شتباكإ  66 سفرت عنأ غارة 22 ةالعسكري نفذت قوات التحالف ،تموز/يوليومن شهر 1 في يوم - اــــــــــــــآسي وب غربــجن

 في سوريا و العراق. إرهابيي داعش 

 

  :ضد أهداف داعش شتباكإ 19 تالفت من، غارة 17ف نفذت قوات التحال ،في سوريا 

 ثالث وحدات تكحتيكية لداعش، و دمرت محمل أمامي، رأسين آلبار  مع  تاشتبك اتغار سخم ،بالقرب من البوكمال

 دكاكة.عجلتين، رافعتين  و   نفط، صهريجين لعزل النفط،

 

 دمرت بنايتين تحت سيطرة داعش. واحدةة بالقرب من الشدادي، غار 

 

   لداعش. للنفط ستة صهاريج برميل نفطي،  20 دمرت ،ين تدير الزور، غاربالقرب من 

  

  عجلة تكتيكيةقع قتالامو سبع و دمرت تكتيكية لداعش، اتوحد ثمان شتبكت معا،  غارات تسع،  رقةبالقرب من ،، 

   .و سالح رشاش من نوع ثقيل. هاون نظام محمل أمامي، 

 

 

 :داعشهداف أ ضد  ،شتباك إ 47 تألفت من ،خمس غارات العسكرية التحالف قوات نفذت العراق،في    

 ثمان ،موقع قتالي 13ودمرت ، و فريق قناصة،  شلداع تينتكتيكي تينوحد اشتبكت مع اتغارثالث  لموصل،بالقرب من ا 

موقع قتال، و كبحت أربعة فرق  11، ألحقت الضرر بمخزن امداد من نوع متوسط، ةرشاش ةحاسل ثالثة عبوات ناسفة، 

 قناصة، وو حدتين تكتيكيتين لداعش.

 

  ،يكية لداعش، و دمرت عجلة تكتيكية، نظام هاون، و عجلة.تكت أشتبكت مع وحدةين تغاربالقربمن راوة  
 

 24الـ حزيران/يونيو ، والتي انتهت في غضون 30 - 29باالضافة الى ذلك ، تم القيام بسبع غارات في سوريا والعراق في يوم 

 -المزيد-:                                                ساعة الماضية            
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  موقع قتال لداعش. 24حزيران ، غارة واحدة الحقت الضرر ب 29بالقرب من رقة،  سوريا ، في يوم  

  يكية لداعش، وتكت أشتبكت مع ثالث  وحدات غارات حزيران ، ثالث 30،  سوريا ، في يوم دير الزوربالقرب من  

 ي للنفط. و ثالث مصاف تحكم،الو لألوامر  أربع مباني تحت سيطرة داعش، نقطتين دمرت

  23، و دمرت يكية لداعشتكت أشتبكت مع وحدة ثالث غارات حزيران ،  30في يوم  الموصل، العراق، بالقرب من 

مواقع للقتال،  سالحين رشاشين من نوع متوسط، محملين أماميين، عجلتين مفخختين، شاحنة لنقل النفط، نظام  10 عجلة،

  زن امدادات.قاذفة صواريخ، سالح رشاش من نوع ثقيل، و مخ

                                                                                                                  

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

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

 المجتمع الدولي ككل.

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 

رافي الجغ حصل تقريبا في نفس الموقعحركية 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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CJTF-OIRmedia@mail.mil  

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

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