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  داعش في سوریا و العراق يالضربات العسكریة ضد إرھابیإستمرار 
   167ن تالفت م غارة 85 ةالعسكری نفذت قوات التحالف ، أیلول من شھر  24-23 يفي یوم - اــــــــــــــآسیوب غرب ــجن

 في سوریا و العراق. داعش  يضد إرھابی شتباكإ
 
  :ضد أھداف داعش شتباكإ 50 تالفت من،  غارة 36 نفذت قوات التحالف،  أیلول 23 في یوم  ، في سوریا     

 
سبع غارات دمرت ثالثة مقرات قیادة لداعش وبنایتین تحت سیطرة داعش ومركزین لوجستیین ونقطة  بالقرب من الشدادي ، •

  نظام وسیطرة وعجلة .
قیادة  اتمقرثالثة عجلة و 22موقع قتالي و  20ودمرت  غارة إشتبكت مع سبع وحدات تكتیكیة لداعش 29 ،بالقرب من الرقة  •

 یطرة وكبحت ثالثة مواقع قتالیة .لداعش ونقطة نظام وس
 

 ضد أھداف داعش:  إشتباك 29 ، تالفت من غارة 29نفذت قوات التحالف ،  أیلول 24 في یوم  ، في سوریا     
 

 واحدة دمرت مقر قیادة لداعش .غارة  ، الشداديبالقرب من  •
 موقع قتالي لداعش . غارة واحدة دمرت  بالقرب من دیر الزور ، •
موقع  موقع قتالي وثالث عجالت وكبحت 29ودمرت  وحدات تكتیكیة لداعش أربعارة إشتبكت مع غ 27 ،بالقرب من الرقة  •

  . قتالي
 

  :داعشھداف ضد أ ، شتباكإ 60 نتألفت م ، ةغار 14 العسكریة التحالف قوات نفذتأیلول ،  23في یوم  ، العراقفي 
 
 لداعش ودمرتا منطقة إستعداد لداعش وعجلة . ةتكتیكی ةغارتین إشتبكتا مع وحد، حدیثةبالقرب من  •
عجلة وخمسة  12عجلة مفخخة و 18غارات إشتبكت مع خمس وحدات تكتیكیة لداعش ودمرت  10،  الحویجةبالقرب من  •

ن یزختمواقع قتالیة وستة أكداس سالح وثالثة أسلحة رشاش ثقیل وثالثة معامل لتفخیخ العجالت ومدخلي نفقین ومرفق ل
وعجلة تكتیكیة نظام ھاون مقطورة لداعش وخزان لتخزین النفط تابع لداعش وعربة العبوات الناسفة ونقطة نظام وسیطرة و

 وبندقیة غیر قابلة لالرتداد ووحدتین تكتیكیتین لداعش وفریقي ھاون .
 طتي نظام وسیطرة .لداعش ونقغارتین دمرتا ثمانیة زوارق  ، راوةبالقرب من  •

 
  ، ضد أھداف داعش: إشتباك 28 ن، تألفت م اتغار ست نفذت قوات التحالف العسكریةأیلول ،  24 في یومالعراق ، في 

 
ثالث غارات إشتبكت مع وحدتین تكتیكیتین لداعش ودمرت سبعة مواقع قتالیة وثالث نقاط نظام وسیطرة  ، لحویجةبالقرب من ا •

رة ومنطقتي إستعدد لداعش وكدس سالح وجرار جرف أمامي وعجلة تكتیكیة وسالح رشاش متوسط ومدخل نفق وطیارة مسیّ 
 لداعش وألحقت الضرر بثالثة خطوط إمداد .

ات إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت نقطة نظام وسیطرة ومنطقتي إستعداد لداعش ثالث غاربالقرب من راوة ،  •
 الضرر بأربعة خطوط إمداد . توألحق

 
  -المزید-
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وردت الینا والتي ،  أیلول  22یوم في  اتاشتباك تسعة ، تألفت من والعراق في سوریا اتغار ثالث ـ، تم القیام ب باالضافة الى ذلك
 ساعة الماضیة: 48 الـ في غضون

 غارة واحدة دمرت مقر قیادة لداعش .أیلول ،  22، في سوریا ، یوم  ألبو كمالبالقرب من  •
 عجلة وأربع حاویات 230غارتین إشتبكتا مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرتا ، أیلول 22یوم ،  العراق، في  الحویجةبالقرب من  •

 مرفق للعبوات الناسفة .و وعجلة مفخخة ونقطة نظام وسیطرة وكدسي سالح لداعش       
 
 

  ان تدمیراھداف  العراق و سوریا، في تنظیم داعش، التي تھدف إلى تدمیركجزء من عملیة العزم الصلب غاراتلقد تم تنفیذ ھذه ال   
 اطق المجاورةالمنفي  والقیام بعملیات خارجیة ھجومات ارھابیةتصمیم  قدرتھ في من دداعش في العراق و سوریا ھي كذلك للحد   
 المجتمع الدولي ككل.و   

 
ت الھجوم، قاذفات القنابل، التي تقوم بھا الطائرات المقاتلة، طائرا شتباكاتالتحالف یحتوي على كل اال غاراتھذا اإلصدار ل   

" في تحریر قوات غارةإن تعبیر " .المروحیات، أو طائرات مسیرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة، والمدفعیة التكتیكیة األرضیة
ً إحداث نتیجة واحدة أوعن  تسفرحصل تقریبا في نفس الموقع الجغرافي حركیة ت المھام المشتركة  یعني حدث واحد أو أحداث  أحیانا

 في الموقع المقصود. تراكمي ـتأثیرأكثر، ب

إذا تم إستعمال العدید من  واحدة،جویة  غارةواحدة ضد سیارة واحدة لتنظیم داعش یعد ة طائرة تستھدف بغاربما معناه: إذا تم إستعمال 
نظومات أسلحة موجودة  في مجمع ما، الطائرات التي إستخدمت العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني و سیارات و م

 .لإلستخدام غیرصالحة جعلھا أو نشأةالم تحویل عنیسفر

عملیة العزم  -حسب قوانین و قواعد قوات المھام المشتركة  تنقیحھا. الممكن من والتي األولیة التقاریر على الغارات تقییمات وتستند
 ال تذكر أصناف أو أعداد  الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالھا خالل الغارة. كما أنھا ال   CJTF- OIRالصلب 

 تذكرعدد وكمیة الذخیرة في كل غارة وال عدد الحفرالتي أحدثتھا الذخیرة في الھدف. المعلومات المستخدمة لتدوین التقاریر الیومیة    
 توقیت غرینتش.)  أو Zللغارات الجویة تعتمد توقیت زولو(   

 

http://www.inherentresolve.mil/
http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
https://www.youtube.com/CJTFOIR
https://www.youtube.com/CJTFOIR

