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  2018،  مایس 18

                                                01-20180518 رقم التحریر:
 للنشر الفوري

 
 العراق وسوریاداعش في  إستمرار الضربات العسكریة ضد إرھابيّ 

 
ضد  یةالھجوم لعملیاتزیادة اعملیة العزم الصلب وشركاؤھا  -تواصل قوة المھام المشتركة  – آسیــــــــــــــاجنــوب غرب 

 .راوندآبفي إطار عملیة  سأھداف داعش في أجزاء محددة من العراق وسوریا طوال شھر مای
 

 لفرات األوسط. ومنذالرئیسیة في وادي نھر االدیمقراطیة عن استئناف العملیات الھجومیة سوریا قوات ، أعلنت  مایس 1في 
 بالغارات ةً مدعوممن خالل العملیات الھجومیة ،  بالتقدم نحو الھدف المطلوبستمرت قوات سوریا الدیمقراطیة إذلك الحین ، 

 من قبل قوات التحالف.الدقیقة 
 

ھذا یدل على زیادة و ، إشتباك 161 تألفت من غارة 132التحالف ذت قوات فَّ نَ األولى من عملیة راوندآب ،  یوم 17خالل الـ 
من  بمعدلغارات عملیة العزم الصلب تواتر ، ویحدد  2018آذار شھر خالل  تم تنفیذھاغارة التي  74أكثر من الـ  78%

 . 2018 نیسانشھر  غارة التي تم تنفیذھا في 183 المحتمل أن یزید عن الـ
 
ممارسة الضغوط على قادة داعش الكبار وشركائھم من أجل  اوشركاؤھ العزم الصلبعملیة  -قوة المھام المشتركة واصل ت

 نّ إ درات البنیة التنظیمیة لداعش وإعاقتھا وتفكیكھا وإزالة اإلرھابیین المتطرفین في جمیع أنحاء العراق وسوریا .إضعاف قُ 
 من ساحة المعركة ، ویأخذون معھم الموارد. الرئیسیونقادة داعش  فرّ یعلى الخطوط األمامیة حیث تتراجع معنویات داعش 

 
ادي وستستمر العملیات خالل األسابیع القادمة في بناء الزخم ضد بقایا داعش المتبقیة في المنطقة الحدودیة بین العراق وسوریا 

السالم  أجل تعزیزمن  لتزماً من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش في المنطقة ، والعملسیبقى التحالف مُ . لفرات األوسطنھر ا
 جمیع أوطاننا من تھدید داعش.حمایة ستقرار في المنطقة وواإل

 
 اإلسبوعي موجز الغارات الجویة 

 
في العراق ضد إرھابّي داعش شتباك إ 80تألفت من  ةغار 66 نفذت قوات التحالف العسكریة،  مایس 17 - 11 الفترة بینفي  

 . وسوریا
 

 ضد أھداف داعش:  ، اتإشتباكتسعة  ، تألفت من ثمان غارات، نفذت قوات التحالف العسكریة  مایس 17في سوریا ، في یوم 

ثمان غارات إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت بنایة تحت سیطرة داعش ومرفق  بالقرب من ألبو كمال ، •
  .لداعش لتخزین األسلحة وخط إمداد

 
 . 2018 مایس 17یوم في  لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق -

 
 -المزید-
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 ضد أھداف داعش:  ، إشتباك 12، تألفت من  غارة 11، نفذت قوات التحالف العسكریة مایس 16في سوریا ، في یوم 

 .ودمرت عجلة وموقع قتالي لداعش لداعشغارات إشتبكت مع وحدة  تكتیكیة  10 بالقرب من ألبو كمال ، •
 قطعة آلیة لداعش.غارة واحدة دمرت بالقرب من الشدادي ،  •

 
 إشتباكات، ضد أھداف داعش : خمسةمن  ا، تألفت غارتین، نفذت قوات التحالف العسكریة مایس  16في العراق ، في یوم 

ودمرتا بنایة تحت سیطرة داعش ومرفق للعبوات  لداعشإشتبكتا مع وحدة تكتیكیة بالقرب من الحویجة ، غارتین  •
 .الناسفة لداعش

 
 ضد أھداف داعش:  ، اتإشتباك ةتسع، تألفت من  غارات تسع، نفذت قوات التحالف العسكریة  مایس 15في سوریا ، في یوم 

مركز قیادة وسیطرة لداعش وعجلة دمرت إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش وغارات  ثمان بالقرب من ألبو كمال ، •
 .ومرفق للعبوات الناسفة لداعش داعشبنایة تحت سیطرة و

 .لداعش أربعة مراكز قیادة وسیطرة دمرتبالقرب من الشدادي ، غارة واحدة  •
 

 إشتباكات، ضد أھداف داعش : الثةث، تألفت من  غارة واحدة، نفذت قوات التحالف العسكریة مایس  15في العراق ، في یوم 

 لداعش. كھوف 10ارة واحدة دمرت ، غ راوةبالقرب من  •
 

 ضد أھداف داعش:  إشتباك ، 11، تألفت من  ةغار 11 العسكریة، نفذت قوات التحالف  مایس 14في سوریا ، في یوم 

وقع قتالي ودائرة لوجستیة وبنایة ، ودمرت م لداعش غارات إشتبكت مع وحدة تكتیكیة ثمانبالقرب من ألبو كمال ،  •
 لداعش.مقر قیادي ومركز قیادة وسیطرة 

 .لداعش ذخیرة وكدسمرفق لوجستي ونظام ھاون ثالث غارات دمرت بالقرب من الشدادي ،  •

 ، ضد أھداف داعش :واحد ، تألفت من إشتباك ارة واحدةغ، نفذت قوات التحالف العسكریة  مایس 14في العراق ، في یوم 

 .لداعش تابع موقع للتخییمغارة واحدة دمرت ،  القیارةبالقرب من  •

 ضد أھداف داعش:  ، اتإشتباك تسعة من، تألفت  غاراتسبع ، نفذت قوات التحالف العسكریة مایس  13، في یوم  سوریافي 

ثالثة معامل لتصنیع غارات إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت خط إمداد و ست، ألبو كمال من بالقرب •
 لداعش.العجالت المفخخة 

 لداعش. بنایة إتصاالت تابعةدمرت غارة واحدة بالقرب من الشدادي ،  •
 

 . 2018 مایس 13لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -
 
 
 

 -المزید-
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 ضد أھداف داعش:  ، اتإشتباك 10، تألفت من  اتغار ثمان، نفذت قوات التحالف العسكریة مایس  12في سوریا ، في یوم 

 . لداعش مواقع قتالیة وخط إمدادأربعة دمرت إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش وغارات  ثمانألبو كمال،  بالقرب من •

 ، ضد أھداف داعش :واحد ، تألفت من إشتباك غارة واحدة، نفذت قوات التحالف العسكریة مایس  12في العراق ، في یوم 

 .غارة واحدة،  القائمبالقرب من  •
 

 ضد أھداف داعش:  ، اتإشتباك تةس، تألفت من غارات خمس  العسكریة، نفذت قوات التحالف  مایس 11في سوریا ، في یوم 

 موقع قتالي واحد لداعش. ودمرتغارات إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش  أربعبالقرب من ألبو كمال ،  •
 بالقرب من الشدادي ، غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت أربعة أبنیة تحت سیطرة داعش. •

 

 ، ضد أھداف داعش :اتإشتباكأربعة من  ا، تألفت ارتینغ، نفذت قوات التحالف العسكریة مایس  11في العراق ، في یوم 

 .ارة واحدةغ،  القائم بالقرب من •
 .بالقرب من كركوك ، غارة واحدة دمرت خمس انفاق لداعش وبنایتین تحت سیطرة داعش •

 
الطائرات المقاتلة، طائرات الھجوم، قاذفات القنابل، ھذا اإلصدار لغارات التحالف یحتوي على كل االشتباكات التي تقوم بھا 

 المروحیات، أو الطائرات المسیّرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة، والمدفعیة التكتیكیة األرضیة.
 

 يإّن تعبیر "غارة" في تحریر قوات المھام المشتركة  یعني حدث واحد أو أحداث حركیة تحصل تقریبا في نفس الموقع الجغراف
تسفر عن إحداث نتیجة واحدة أو أحیاناً أكثر، بـتأثیر تراكمي في الموقع المقصود. بما معناه: إذا تم إستعمال طائرة تستھدف 
بغارة واحدة ضد سیارة واحدة لتنظیم داعش یعد غارة جویة واحدة ، وكذلك الحال إذا تم إستعمال العدید من الطائرات التي 

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

 
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 
تذكرعدد وكمیة الذخیرة في كل غارة وال عدد الحفرالتي أحدثتھا الذخیرة في الھدف. المعلومات المستخدمة لتدوین التقاریر 

 أو توقیت غرینتش.  )Zالیومیة للغارات الجویة تعتمد توقیت زولو(
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