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إستمرار الضربات العسكرية ضد إرهابيي داعش في سوريا و العراق
جنــوب غرب آسيــــــــــــــا  -في يوم  19من شهر أيلول  ،نفذت قوات التحالف العسكرية  44غارة تالفت من  50إشتباك ضد
إرهابيي داعش في سوريا و العراق.
في سوريا  ،نفذت قوات التحالف  30غارة  ،تالفت من  32إشتباك ضد أهداف داعش:


بالقرب من الرقة  30 ،غارة إشتبكت مع ست وحدات تكتيكية ودمرت  28موقع قتالي وثالث عجالت وخطي إتصاالت لبنى
تحتية لداعش ومقر قيادة لداعش .

في العراق  ،نفذت قوات التحالف العسكرية  14غارة  ،تألفت من  18إشتباك  ،ضد أهداف داعش:




بالقرب من القائم  ،غارتين دمرتا مقر قيادة لداعش ومنطقة خزن سالح .
بالقرب من الحويجة  ،خمس غارات إشتبكت مع وحدتين تكتيكيتين لداعش  ،ودمرت ثالثة أنفاق ومقري قيادة لداعش  ،ونقطتي
نظام وسيطرة وعجلة وجرار ومرفق لتقخيخ العجالت وألحقت الضرر بخطي إمداد لداعش.
بالقرب من راوة  ،سبع غارات إشتبكت مع وحدتين تكتيكيتين لداعش  ،ودمرتا نظامي هاون وكدسي سالح وعبوة ناسفة
ومنطقة إستعداد لداعش وعجلة .
باالضافة الى ذلك  ،تم القيام بـ  51غارة في سوريا والعراق  ،تألفت من  53اشتباك في يوم  18-17أيلول  ،والتي وردت الينا
في غضون الـ  48ساعة الماضية:






بالقرب من الرقة  ،في سوريا  ،يوم  17أيلول  ،ثالث غارات دمرت سبعة مواقع قتالية لداعش .
بالقرب من دير الزور  ،في سوريا  ،يوم  18أيلول  ،أربع غارات إشتبكت مع وحدة تكتيكية وألحقت الضرر بثالثة خطوط
إمداد .
بالقرب من االرقة  ،في سوريا  ،يوم  18أيلول  42 ،غارة إشتبكت مع  23وحدة تكتيكية ودمرت  23موقع قتالي  ،وثمان
عجالت وثالث عجالت مفخخة  ،وطيارتين مسيرتين ونقطة نظام وسيطرة وكبحت أربعة مواقع قتالية .
بالقرب من الحويجة  ،في العراق  ،يوم  18أيلول  ،غارتين إلنارة مناطق تكتيكية .
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 هي كذلك للحدد من قدرته في تصميم هجومات ارهابية والقيام بعمليات خارجية في
المناطق المجاورة و المجتمع الدولي ككل.
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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 أوأحيانا أكثر ،بـتأثير تراكمي في الموقع المقصود.
بما معناه :إذا تم إستعمال طائرة تستهدف بغارة واحدة ضد سيارة واحدة لتنظيم داعش يعد غارة جوية واحدة ،إذا تم إستعمال
العديد من الطائرات التي إستخدمت العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني و سيارات و منظومات أسلحة موجودة
في مجمع ما ،يسفرعن تحويل المنشأة 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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