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                                                08302017-01  رقم التحرير:

 للنشر الفوري

 

  .داعش في سوريا و العراق الضربات العسكرية ضد إرهابيي  إستمرار 

 
ضد  شتباكإ  109 تالفت من غارة 56 ةالعسكري نفذت قوات التحالف ، آبمن شهر 29 في يوم - اــــــــــــــوب غرب آسيــجن

 في سوريا و العراق. إرهابيي داعش 

 

  :ضد أهداف داعش شتباكإ 84 تالفت من،  غارة 51نفذت قوات التحالف  ، في سوريا       
  

  ، وجرار جرف امامي   خزن النفطل، وخمسة براميل  أربع غارات دمرت ستة أجهزة تقطيرنفط لداعشبالقرب من البو كمال ،

 ، والحقت الضرر بخط إمداد. وشاحنة وقود

  نظام وسيطرة  نقطةدمرت  غارة واحدة،  الحولمن بالقرب. 

  أسلحة رشاش ثقيل ةسوخم،  يقتالقع مو 66دمرت و ، تكتيكية لداعش وحدة 30 اشتبكت معغارة  46 ، رقةالبالقرب من  ،

، ومقر قيادة لداعش ، وسيطرة ونقطتي نظام  مضاد طائرات ، وثالثة أنظمة وثالثة أسلحة رشاش متوسط ،عجالت ،  وخمس

  .ثقيل رشاش الحي، وكبحت س مفخخة ، وألحقت الضرر بثمانية مواقع قتالية وعجلة،  ومخزن أسلحة ، ومنطقة إستعداد

 

  :داعشهداف ضد أ ، شتباكإ 25 نتألفت م ، خمس غارات العسكرية التحالف قوات نفذت ، العراقفي 

 

  ونفق . لداعش مخزن أسلحة دمرتغارة واحدة ،  الحويجةبالقرب من 

  لداعش. دمرت جرارين جرف امامي وشاحنة وقودغارة واحدة ، القائم بالقرب من  

  تابع لداعش لتخزين األسلحةدمرت مرفق غارة واحدة ، راوة بالقرب من. 

  ،ايتين تحت سيطرة وبن،  ةقع قتاليامو ثالثة ادمرتو، وقناصين لداعش  تينتكتيكي وحدتينمع  اإشتبكتغارتين بالقرب من تلعفر

  وحدتين تكتيكيتين لداعش . ا، وكبحت مواقع قتالية الضرر بخمسة الحقتوأوسالح رشاش متوسط ، إمداد ،  مخزنداعش ، و

 

في وردت الينا والتي آب  28،  27 في األيام اشتباك 62 ، تألفت من غارة في سوريا والعراق 53 ـ، تم القيام ب باالضافة الى ذلك

 ساعة الماضية: 24 الـ غضون

 

  لداعش نقطة نظام وسيطرةدمرت غارة واحدة ،  آب 27 ، في سوريا ، يوم دير الزوربالقرب من. 

  نيقتالي ينقعمو وحدتين تكتيكيتين لداعش ودمرتا إشتبكتا معتين غار،  آب 27، في سوريا ، يوم  الرقةبالقرب من . 

  مخزن أسلحة دمرتو لداعش تكتيكية إشتبكت مع وحدةغارة واحدة ، آب  28 ، في سوريا ، يوم من ديرالزوربالقرب . 

  موقع قتالي ،  37 ، ودمرت تكتيكية لداعشة وحد 32إشتبكت مع  غارة 46آب ،  28، في سوريا ، يوم  الرقةبالقرب من

 .نظام وسيطرة ونقطة ،طيار بدون  ةوطائر تين مفخختين ،عجلو

  بنايتين تحت  ودمرت لداعش ةتكتيكي اتوحد ثالثمع  إشتبكت غارات ثالثآب ،  28، يوم بالقرب من تلعفر، في العراق

 . سيطرة داعش ونفق
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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 تحرير قوات المهام المشتركة  يعني حدث واحد أو أحداث

 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 

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

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