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  2018،  شباط 2

                                                01-20180202 رقم التحریر:
 للنشر الفوري

 
 داعش في سوریا و العراق يإستمرار الضربات العسكریة ضد إرھابی

 

 
عملیة العزم الصلب وشركاؤھا ضرب أھداف داعش في أجزاء  -قوة المھام المشتركة  تواصل – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا

 معینة من سوریا والعراق.
 

ن العمل م وجود الكثیر منإنَّ العملیات المستمرة من قبل قوات األمن العراقیة وقوات سوریا الدیمقراطیة ماھي إالّ دلیل على 
شركاؤھا إزالة داعش من ساحة المعركة ومنع قدرة تواصل عملیة العزم الصلب و أجل ھزیمة داعش في ھذه المنطقة .

 . الجماعة اإلرھابیة على إعادة تجمیع صفوفھا واستئناف قدرتھا على تھدید مواطني جمیع الدول
 

 آخر في كانون األول إرھابي أحد كبار قادة داعش في سوریا في تشرین الثاني ، والى مقتل لتحالف لالغارات الجویة  أدّت
ل عطِّ تُ  ساسیینألإزالة ھؤالء اإلرھابیین اإّن .  2018قتل أربعة من كبار قادة داعش في كانون الثاني باإلضافة الى م ، 2017
لھجمات وتنفیذ اد من قدرة الجماعة اإلرھابیة على التخطیط حُ مما یَ  ،ونشر المعلومات التي تقوم بھا  داعشقیادة أنشطة 

 بیة داخل سوریا والعراق وخارجھا.رھااإل
 
 

 في  لتحالفلفي غارة جویة  داعش إرھابيّ ثنان من إ، و ، قائد عسكري كبیر في داعش الشیخ أبو أنس الفراتيقتل م -
عن تنسیق ھجمات داعش داخل  فراتي مسؤوالً الكان لقد سوریا.  في  جینبالقرب من ھ،  2017 تشرین الثاني 27

من قدرتھا على القیام ساعد في الحد قدرة داعش على القیادة والسیطرة وب باإلضرار بتسبّ  مقتلھ. كما أن  سوریا
 . بأنشطة إرھابیة في المنطقة

 
بالقرب ،  2017كانون األول  13غارة جویة للتحالف في في ، العسكریین  ، أحد قادة داعش عبد الرحمن فلبینيمقتل  -

ً ، كما  سوریا ھجین فيمن   .الغارة الجویةخر في تنظیم داعش خالل آ إرھابي قتل أیضا
 

لقرب من با،  2018كانون الثاني  2في العسكریین ، في غارة جویة  داعش، أحد قادة  عبد الرحمن التمیميمقتل  -
 سوریا. في ھجین

 
 -المزید-

 یوم الجمعة ، عملیة العزم الصلب -بیان الغارات الجویة لقوة المھام المشتركة  ، سیتم نشر: من اآلن وصاعداً  مالحظة
لى ایؤدي بالتقھقر استمرار داعش  . إنّ  األسبوع السابقالضربات التي تم تنفیذھا خالل جمیع البیان . یشمل فقط 

         . تقلیل عدد التقاریر مع الحفاظ على الشفافیة ھدفنا ھو.  انخفاض األنشطة الحركیة ضد ھذه المنظمة اإلرھابیة
من قدرتھا على  الحدلداعش وملتزمة من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة 

.أو إعادة الظھور في العراق وسوریا جدیدة شبكات تأسیس  
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 2018الثاني كانون  6في غارة جویة بتاریخ ،  ، عضو لجنة الھجرة واللوجستیات في داعش ھیثم الجزائريمقتل  -

 سوریا.في  جئبالقرب من خرا
 

 2018كانون الثاني  6 في غارة جویة في،  ، رئیس لجنة الھجرة واللوجستیات في داعش ريائحسن الجزمقتل  -
 سوریا. في مامحبالقرب من أبو 

 
بالقرب من ،  2018كانون الثاني  12في غارة جویة بتاریخ ، داعش  في أحد ألویة، قائد مقتل عیاش الداغستاني  -

 سوریا. في الكشمة
 
 

ة وإعاقلى قادة داعش الكبار وشركائھم عبر شبكات متعددة من أجل تحطیم بممارسة الضغوط عوشركاؤنا  یستمر التحالف
 وإزالة اإلرھابیین المتطرفین في جمیع أنحاء العراق وسوریا.وتفكیك بنیة داعش 

 
 

 اإلسبوعي  موجز الغارات الجویة
 
 يضد إرھابیشتباك إ 78من لفت أت ةغار 41 نفذت قوات التحالف العسكریة،   شباط 1و   الثانيكانون  26  الفترة بینفي  

 .  العراقسوریا وداعش في 
 

 ضد أھداف داعش:  ، اتإشتباك سبعة لفت منأ، ت اتغار خمسالعسكریة  نفذت قوات التحالف،  شباط 1في یوم  ، في سوریا
 

ثالث مباني تحت سیطرة ودمرت لداعش تكتیكیة  اتحدو أربعغارات إشتبكت مع  خمسألبو كمال ، بالقرب من  •
 .اعش دمدفعیة وكدس سالح وألحقت الضرر ببنایتین تحت سیطرة قطعة داعش وعجلتین تكتیكیتین وعجلة مفخخة و

 
 . 2018 شباط 1یوم العراق  لم یتم تنفیذ أي غارة في -

 
 ضد أھداف ، اتإشتباك ثمانیة لفت منأ، ت اتغار سبعالعسكریة  قوات التحالفنفذت ،  كانون الثاني 31یوم  ، في سوریا

  داعش:

مدفعیة وعجلة إنشائیة قطعة ودمرت لداعش تكتیكیة  اتوحد ثالثإشتبكت مع  اتغار ألبو كمال ، ست بالقرب من •
  لداعش . ومنطقة إستعداد ومقر قیادة وموقع قتالي وإنبوب ھاون

 غارة واحدة دمرت موقع قتالي لداعش .بالقرب من الشدادي ،  •
 

 . 2018 كانون الثاني 31العراق یوم  لم یتم تنفیذ أي غارة في -
 
 

 -المزید-
 

 

mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
http://www.inherentresolve.mil/
http://www.twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR


                    Combined Joint Task Force 
Operation Inherent Resolve  

 
 

CJTF-OIRmedia@mail.mil    
COM: U.S. 1-813-529-4636 or in Southwest Asia  
COM: 00-965-2221-6340, then dial 430-5193#    

www.inherentresolve.mil    
www.twitter.com/CJTFOIR     

www.facebook.com/CJTFOIR   
h t t p s : / / w w w . d v i d s h u b . n e t / u n i t / C J T F - O I R  

 

 
 

 ضد أھداف داعش:  ، إشتباك 18 لفت منأ، ت اتغار سبعالعسكریة  نفذت قوات التحالف، كانون الثاني  30یوم  ، في سوریا
 

خطي إمداد وثالثة مقرات ودمرت ،  لداعش ةتكتیكی اتوحدست إشتبكت مع  غارات بعسألبو كمال ،  بالقرب من •
 لداعش .مدفعیة قطعة قیادة ومنطقة إستعداد ودراجة ناریة و

 
 . 2018 كانون الثاني 30العراق یوم  لم یتم تنفیذ أي غارة في -

 
 ضد أھداف ، اتإشتباك ةبعس لفت منأ، ت اتغار ثالثالعسكریة  نفذت قوات التحالف،  كانون الثاني 29یوم  ، في سوریا

 داعش: 

 عجلة إنشائیة وبنایتین تحتتكتیكیة لداعش ودمرت  اتوحد ثالثإشتبكت مع ات غار ثالثبالقرب من ألبو كمال ،  •
 داعش . سیطرة داعش وھاون ل

 
 . 2018 كانون الثاني 29العراق یوم  لم یتم تنفیذ أي غارة في -

 
ضد أھداف  إشتباك ، 20من لفت أ، ت اتغار تسعالعسكریة  نفذت قوات التحالف، كانون الثاني  28في یوم  ، سوریافي 

 داعش: 
ثالث بنایات تحت سیطرة تكتیكیة لداعش ، ودمرت  وحدات سبعإشتبكت مع غارات  تسعبالقرب من ألبو كمال ، 

 داعش وطیارة ُمسیّرة وثالثة أكداس سالح وعجلة مفخخة وسیارة نقل وسبع قطع لمعدة إنشائیة لداعش . 
 

 . 2018 كانون الثاني 28العراق یوم  لم یتم تنفیذ أي غارة في -

 
ضد أھداف  ، اتإشتباك 10 منلفت أ، ت اتغار خمسالعسكریة  نفذت قوات التحالف، كانون الثاني  27في یوم  ، سوریافي 

 داعش:

أربعة مواقع قتالیة وبنایة تحت لداعش ، ودمرت  ةتكتیكی ةوحد إشتبكت مع خمس غاراتكمال ، بالقرب من ألبو  •
 .لداعش  سیطرة داعش وست عجالت إنشائیة

 
داف ضد أھ ، اتإشتباك ثمانیة لفت منأ، ت اتغارخمس العسكریة  نفذت قوات التحالفكانون الثاني ،  26في یوم  ، سوریافي 

 داعش: 
عجلة إنشائیة وعجلة مفخخة دمرت إشتبكت مع وحدتین تكتیكیتین لداعش وغارات خمس بالقرب من ألبو كمال ،  •

 وموقعین قتالیین ومقري قیادة لداعش .
 

 . 2018 كانون الثاني 26العراق یوم  لم یتم تنفیذ أي غارة في -
 

 -المزید-
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،   نیإشتباك  من تتألف،  غارة واحدة العسكریة نفذت قوات التحالفكانون الثاني ،  25في یوم في سوریا ، ،  باإلضافة إلى ذلك
 . متأخراً وردت الینا والتي ،  ضد أھداف داعش

 
  لداعش .منطقة إستعداد وموقع قتالي دمرت  ة واحدةبالقرب من ألبو كمال ، غار •

 
 

 ن تدمیركما إ، التي تھدف إلى تدمیرتنظیم داعش في العراق و سوریا،  عملیة العزم الصلبلقد تم تنفیذ ھذه الغارات كجزء من 
من قدرتھ في تصمیم ھجومات ارھابیة والقیام بعملیات خارجیة في المناطق  للحدھي في العراق و سوریا  اھداف داعش

 المجتمع الدولي ككل.و المجاورة
 

االشتباكات التي تقوم بھا الطائرات المقاتلة، طائرات الھجوم، قاذفات القنابل،  ھذا اإلصدار لغارات التحالف یحتوي على كل
 المروحیات، أو طائرات مسیرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة، والمدفعیة التكتیكیة األرضیة.

 
إن تعبیر "غارة" في تحریر قوات المھام المشتركة  یعني حدث واحد أو أحداث حركیة تحصل تقریبا في نفس الموقع  

رة بما معناه: إذا تم إستعمال طائ أحیاناً أكثر، بـتأثیر تراكمي في الموقع المقصود. الجغرافي تسفر عن إحداث نتیجة واحدة أو
إذا تم إستعمال العدید من الطائرات  كذلك الحالو،  تنظیم داعش یعد غارة جویة واحدةتستھدف بغارة واحدة ضد سیارة واحدة ل

التي إستخدمت العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني و سیارات و منظومات أسلحة موجودة  في مجمع ما، یسفرعن 
 لإلستخدام. غیرصالحة جعلھا أوتحویل المنشأة 

 
عملیة  -حسب قوانین و قواعد قوات المھام المشتركة  .تنقیحھا الممكن من والتي األولیة لتقاریرا على الغارات تقییمات وتستند

ال تذكر أصناف أو أعداد  الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالھا خالل الغارة. كما أنھا ال   CJTF- OIRالعزم الصلب 
تذكرعدد وكمیة الذخیرة في كل غارة وال عدد الحفرالتي أحدثتھا الذخیرة في الھدف. المعلومات المستخدمة لتدوین التقاریر 

 غرینتش. )  أو توقیتZالیومیة للغارات الجویة تعتمد توقیت زولو(
 

-30- 
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