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                                                08292017-01  رقم التحرير:

 للنشر الفوري

 

  .داعش في سوريا و العراق الضربات العسكرية ضد إرهابيي  إستمرار 

 
ضد  شتباكإ  59 تالفت من غارة 19 ةالعسكري نفذت قوات التحالف ، آبمن شهر 28 في يوم - اــــــــــــــوب غرب آسيــجن

 في سوريا و العراق. إرهابيي داعش 

 

  :ضد أهداف داعش شتباكإ 16 تالفت من،  غارة 14نفذت قوات التحالف  ، في سوريا       
  

  لداعش . تحميل أمامي جراربالقرب من البو كمال ، غارة واحدة دمرت 

 متفجرات ومخزن أسلحة مرفقودمرت لداعش ،  ةتكتيكي ةإشتبكت مع وحد غارة واحدة،  دير الزورمن القرب ب. 

  ةوعجل لوجستي ومركز،  ةيقتالقع امو 9دمرت و ، تكتيكية لداعش اتوحد ستاشتبكت مع غارة  12،  رقةالبالقرب من 

  ة.مفخخ

 

  :داعشهداف ضد أ ، شتباكإ 43ن تألفت م ، غارات خمس العسكرية التحالف قوات نفذت ، العراقفي 

 

  لداعش وحدة تكتيكية كبحت غارة واحدة ، القائم بالقرب من.  

  للعجالت المفخخة دمرت مرفقغارة واحدة ، راوة بالقرب من. 

  ،هاون ، ، ونظامي قع قتاليمو 27دمرت و، لداعش تكتيكية  وحداتثالث إشتبكت مع  اتارثالث غبالقرب من تلعفر 

 ومخزن أسلحة ، ونفق. ، إمداد عجلتين مفخختين ، ومخزنيو

 

والتي آب  27،  26 و حزيران 17 في األيام اشتباك 68 ، تألفت من غارة في سوريا والعراق 43 ـالقيام ب ، تم باالضافة الى ذلك

 ساعة الماضية: 24 الـ في غضونوردت الينا 

 

  نظام وسيطرة ونقطة ات دمرت ستة مواقع قتاليةغارسبع ،  حزيران17 ، في سوريا ، يوم  الرقةبالقرب من. 

  مواقع قتالية . دمرتا خمسة تينغار، آب  26  ، في سوريا ، يوم  الرقةبالقرب من 

   للعجالت المفخخةمرفق دمرت  غارة واحدة،  آب 26 يوم، في سوريا ،  راوةبالقرب من .  

  ألحقت الضرر بجسر لداعش. واحدة ةغار،  آب 27يوم ، في سوريا ،  البوكمال بالقرب من 

  نظام وسيطرة نقطةدمرت غارة واحدة ، آب  27 ، في سوريا ، يوم من ديرالزوربالقرب  . 

  موقع قتالي 22 ، ودمرت تكتيكية لداعشة وحد 20إشتبكت مع  غارة 24آب ،  27، في سوريا ، يوم  الرقةبالقرب من  ،

 . ومخزنين لوجستيين، مضاد للطائرات  مدفعية ونظامي

  براميل لخزن النفط ، وخمسة لداعش نفط تقطيرأجهزة  ةسبع ادمرت تينغارآب ،  27، يوم  العراق، في  القائمبالقرب من ، 

 وبناية تحت سيطرة داعش.

  مواقع قتالية ةست ودمرت لداعش ةتكتيكي اتوحد مع خمس إشتبكت خمس غاراتآب ،  27بالقرب من تلعفر، في العراق ، يوم 

وبناية تحت  ثقيل ، سالح ، وعجلتين مفخختين ، ومنطقة إستعداد ، وسالح رشاش ومخزني ، هاون ونظامي عجالت وثالث

  . نظام وسيطرة سيطرة داعش ، ونقطة

 -المزيد-
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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

 

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

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 قوات المهام المشتركة  يعني حدث واحد أو أحداثتحرير 

 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 

ت المستخدمة لتدوين التقارير تذكرعدد وكمية الذخيرة في كل غارة وال عدد الحفرالتي أحدثتها الذخيرة في الهدف. المعلوما

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