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 داعش في سوریا و العراق  يالضربات العسكریة ضد إرھابیإستمرار 
ضد  شتباكإ 43ن تالفت م غارة 34 ةالعسكری نفذت قوات التحالف ، أیلول من شھر 29 في یوم - اــــــــــــــوب غرب آسیــجن

 .  في سوریا و العراقداعش  يإرھابی
 

  :ضد أھداف داعش شتباكإ 32 تالفت من،  ةغار 28نفذت قوات التحالف  ، في سوریا      
 

 مع أربع وحدات تكتیكیة ودمرت ثالث عجالت .ثالث غارات إشتبكت بالقرب من ألبو كمال ،  •
 وسالح رشاش ثقیل . لةعج 17و قتاليموقع  21دمرت و لداعش ةتكتیكی اتوحد إشتبكت مع سبع غارة 25 ،بالقرب من الرقة  •

 
  ، ضد أھداف داعش: إشتباك 11 ن، تألفت م اتغار ستالعراق ، نفذت قوات التحالف العسكریة في  

 
 .ومقر قیادة لداعش  غارة واحدة دمرت منطقة إستعداد لداعش ،  القائمبالقرب من  •
 بالقرب من بیجي ، غارة واحدة كبحت وحدة تكتیكیة لداعش وفریق ھاون . •
  نفقین وألحقتا الضرر بأربعة خطوط إمداد لداعش . اودمرت، لداعش  ةتكتیكیة مع وحد اإشتبكت غارتین ، لحویجةبالقرب من ا •
 .عجلة تكتیكیة وسالح رشاش ثقیل وموقع قتالي ودمرتا لداعش تینتكتیكیتین مع وحد اإشتبكت غارتینبالقرب من الطوز ،  •

 
 أیلول 28،  27،  24،  18،  14،  10یوم في  شتباكإ 42 ، تألفت منوالعراق  في سوریا ةغار 19 ـ، تم القیام ب الى ذلكباالضافة  

 ساعة الماضیة: 48 الـ غضون فيوردت الینا والتي ، 
 
 غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش .أیلول ،  10، في سوریا ، یوم  الرقةبالقرب من  •
 .غارة واحدة دمرت موقع قتالي لداعش  أیلول ، 14، یوم  ، في سوریا الرقةبالقرب من  •
 غارة واحدة دمرت موقع قتالي لداعش . أیلول ، 18بالقرب من الرقة ، في سوریا ، یوم  •
 غارة واحدة دمرت موقع قتالي لداعش .أیلول ،  24بالقرب من الرقة ، في سوریا ، یوم  •
أربع غارات إشتبكت مع وحدتین تكتیكیتین لداعش ، ودمرت عجلة ، ومركز أیلول ،  27في سوریا ، یوم  بالقب من الرقة ، •

 لوجستي ومقر قیادة .
 غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت ست عجالت .أیلول ،  28، في العراق ، یوم  سدبالقرب من األ •
عجلة وسبعة  29ودمرتا  لداعش تینتكتیكیتین مع وحد اإشتبكت غارتینأیلول ،  28بالقرب من الحویجة ، في العراق ، یوم  •

مواقع قتالیة ومدخلي نفقین ، وكدسي سالح ، ونقطة نظام وسیطرة ومنطقة إستعداد لداعش ، وسالح رشاش متوسط ومقر قیادة 
 لداعش وبنایة تحت سیطرة داعش .

 ثمان غارات دمرت موقعین قتالیین وكبحت ستة مواقع قتالیة .أیلول ،  28بالقرب من الرقة ، في سوریا ، یوم  •
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ان  العراق و سوریا، في تنظیم داعش، التي تھدف إلى تدمیركجزء من عملیة العزم الصلب غاراتلقد تم تنفیذ ھذه ال
 في والقیام بعملیات خارجیة ھجومات ارھابیةتصمیم  قدرتھ في من دتدمیراھداف داعش في العراق و سوریا ھي كذلك للحد

 و المجتمع الدولي ككل. اطق المجاورةالمن
 

التي تقوم بھا الطائرات المقاتلة، طائرات الھجوم، قاذفات القنابل،  شتباكاتالتحالف یحتوي على كل اال غاراتھذا اإلصدار ل
في  "غارةإن تعبیر " .المروحیات، أو طائرات مسیرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة، والمدفعیة التكتیكیة األرضیة

حداث إعن  تسفرحصل تقریبا في نفس الموقع الجغرافي حركیة ت تحریر قوات المھام المشتركة  یعني حدث واحد أو أحداث
ً نتیجة واحدة أو  في الموقع المقصود. تراكمي ـتأثیرأكثر، ب أحیانا

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

 .لإلستخدام غیرصالحة جعلھا أو نشأةالم تحویل عنیسفرفي مجمع ما، 

عملیة  -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- OIRالعزم الصلب 

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