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  2018،  حزیران 11

                                                01-20180611 رقم التحریر:
 للنشر الفوري

 
 ستھدف بقایا داعش ت عملیة راوندآب

 
 

 یةالھجوم لعملیاتاباإلسراع بعملیة العزم الصلب وشركاؤھا  -تواصل قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
 وحزیران. س/آیاریماضد أھداف داعش في أجزاء محددة من العراق وسوریا طوال شھر 

 
فرات لفي وادي نھر ا الدیمقراطیة العملیات الھجومیة الرئیسیةسوریا قوات  إستأنفتبدایة عملیة راوندآب ، ،  مایس/آیار 1 منذ

من خالل العملیات الھجومیة ،  بالتقدم نحو الھدف المطلوبستمرت قوات سوریا الدیمقراطیة إاألوسط. ومنذ ذلك الحین ، 
 من قبل قوات التحالف.مدعومةً بالغارات الدقیقة 

 
 74أكثر من الـ  %304دل على زیادة ھذا یو إشتباك ، 280 تألفت من غارة 225، نَفَّذت قوات التحالف  مایس/آیارشھر خالل ف

شھر  التي تم تنفیذھا في 183 غارات عملیة العزم الصلب الـعدد  تخطىكما ،  2018آذار شھر غارة التي تم تنفیذھا خالل 
 . 2018 نیسان

 
ممارسة الضغوط على قادة داعش الكبار وشركائھم من القوات الشریكة عملیة العزم الصلب و -تواصل قوة المھام المشتركة 

أجل إضعاف قُدرات البنیة التنظیمیة لداعش وإعاقتھا وتفكیكھا وإزالة اإلرھابیین المتطرفین في جمیع أنحاء العراق وسوریا . 
حة المعركة ، یتخلى قادة داعش بشكل متزاید عن مقاتلیھم في سا حیث على الخطوط األمامیةتتراجع معنویات داعش  إنّ 

 ویأخذون معھم الموارد أثناء فرارھم.
 

خالل األسابیع القادمة في بناء الزخم ضد بقایا داعش المتبقیة في المنطقة الحدودیة بین العراق وسوریا  ة راوندآبستستمر عملی
 أجلمن  المنطقة ، والعملسیبقى التحالف ُملتزماً من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش في . لفرات األوسطادي نھر اوو

 جمیع أوطاننا من تھدید داعش.حمایة ستقرار في المنطقة والسالم واإلتعزیز 
 

 اإلسبوعي موجز الغارات الجویة 
 
ضد إرھابّي داعش شتباك إ 161تألفت من  ةغار 134 نفذت قوات التحالف العسكریة،  حزیران 10 - 1في یوم  الفترة بینفي  

 . وسوریافي العراق 
 

 ضد أھداف داعش:  ، اتإشتباك ستة ، تألفت من ست غارات، نفذت قوات التحالف العسكریة  حزیران 10في یوم  في سوریا ،
  .لداعشدمرت أربعة خطوط إمداد غارات  أربع بالقرب من ألبو كمال ، •
 .لداعشلوجستي  لداعش ودمرتا مركز بالقرب من الشدادي ، غارتین إشتبكتا مع وحدة تكتیكیة •

 
 . 2018 حزیران 10لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -

 
 -المزید-
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 ضد أھداف داعش:  إشتباك ، 16، تألفت من  غارة14، نفذت قوات التحالف العسكریة حزیران  9في سوریا ، في یوم 

عجلة وموقع قتالي وخط إمداد وبنایتین شتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت ست غارات إ بالقرب من ألبو كمال ، •
 تحت سیطرة داعش.

لة عجثمانیة غارات إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت موقع قتالي ومركز لوجستي و، داديبالقرب من الش •
 لداعش.تكتیكیة وسالح 

 
 ، ضد أھداف داعش:واحد ، تألفت من إشتباكغارة واحدة ، نفذت قوات التحالف العسكریة حزیران  9في العراق ، في یوم 

 بالقرب من الموصل ، غارة واحدة دمرت خمسة أنفاق لداعش. •
 

 ضد أھداف داعش:  إشتباك ، 11، تألفت من  تسع غارات، نفذت قوات التحالف العسكریة حزیران  8في سوریا ، في یوم 
 داعش.ل زورق مائيشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت ست غارات إ بالقرب من ألبو كمال ، •
 مخبأ تجھیزاتمركزي قیادة وسیطرة وغارات إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت  الثث، داديبالقرب من الش •

 لداعش.وخط إمداد 
 

 . 2018 حزیران 8لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -
 

 ضد أھداف داعش:  إشتباك ، 12، تألفت من  غارة12، نفذت قوات التحالف العسكریة حزیران  7في سوریا ، في یوم 
 شتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت خط إمداد وبنایتین تحت سیطرة داعشغارات إ تسع بالقرب من ألبو كمال ، •

 .وزورق مائي تحت سیطرة داعش
 لداعش. خطي إمداد وخط إتصاالتغارات دمرت  ثالث، داديبالقرب من الش •

 
 . 2018 حزیران 7لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -

 
 ضد أھداف داعش:  إشتباك ، 19، تألفت من  غارة17، نفذت قوات التحالف العسكریة حزیران  6في سوریا ، في یوم 

 .ودمرت عجلتین لداعش شتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعشإ ةغار 11 بالقرب من ألبو كمال ، •
ن ومركزین لوجستیی وموقع قتاليغارات إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت عجلة  ست، داديبالقرب من الش •

 لداعش.وخط إمداد 
 

 . 2018 حزیران 6لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -
 

 ضد أھداف داعش:  ، إشتباك 13، تألفت من  ةغار12، نفذت قوات التحالف العسكریة  حزیران 5في سوریا ، في یوم 
 شتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش.إغارات  سبع بالقرب من ألبو كمال ، •
عجلة مفخخة وثالثة مواقع قتالیة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت  خمس غارات، داديبالقرب من الش •

 .وعجلتین لداعش
 -المزید-
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 . 2018 حزیران 5لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -

 
 ضد أھداف داعش:  إشتباك ، 20، تألفت من  غارة 17، نفذت قوات التحالف العسكریة  حزیران 4في سوریا ، في یوم 

ین وعجلة تكتیكیة وست قتالی ینغارة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ، ودمرت موقع 15ألبو كمال،  بالقرب من •
 . لداعشعجالت ومركز قیادة وسیطرة 

 داعش.ل لوجستي وسالح رشاش ثقیلمركز  امع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت اإشتبكت غارتینبالقرب من الشدادي ،  •
 

 . 2018 حزیران 4 تنفیذ أي غارة في العراق في یوم لم یتم -
 

 ضد أھداف داعش:  ، إشتباك 42 من، تألفت  غارة 28، نفذت قوات التحالف العسكریة  حزیران 3، في یوم  سوریافي 
موقع قتالي ومركز لوجستي وأربع دمرت إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ، وغارة  22، ألبو كمال من بالقرب •

 لداعش.عجالت وخط إتصاالت 
وعجلة ومركز قیادة دمرت عجلة مفخخة ست غارات إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش وبالقرب من الشدادي ،  •

 لداعش.موقع قتالي  11وسیطرة و 
 

 . 2018 حزیران 3 تنفیذ أي غارة في العراق في یوم لم یتم -
 

 ضد أھداف داعش:  إشتباك ، 11، تألفت من  غارات 8، نفذت قوات التحالف العسكریة  حزیران 2في سوریا ، في یوم 
 موقعین قتالیین ومركزي قیادة وسیطرةإشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت  اتغار ستألبو كمال،  بالقرب من •

 لداعش .
 بنایة تحت سیطرة داعش. 15دمرتا بالقرب من الشدادي ، غارتین  •

 
 ، ضد أھداف داعش:واحد ، تألفت من إشتباكغارة واحدة ، نفذت قوات التحالف العسكریة حزیران  2في العراق ، في یوم 

بأ مخو لجأمبالقرب من تلعفر ، غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ، ودمرت بنایة تحت سیطرة داعش و •
 للتجھیزات لداعش.

 
  ضد أھداف داعش: ، اتإشتباك تسعة، تألفت من  غارات تسع العسكریة، نفذت قوات التحالف  حزیران 1في سوریا ، في یوم 

 .نفق لداعش وبنایة تحت سیطرة داعش دمرت غارات أربعبالقرب من ألبو كمال ،  •
سیطرة وخمسة قیادة و مراكزثالثة  دمرتإشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش و بالقرب من الشدادي ، خمس غارات •

 أبنیة تحت سیطرة داعش .
 

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

 
 

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

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

إّن تعبیر "غارة" في تحریر قوات المھام المشتركة  یعني حدث واحد أو أحداث حركیة تحصل تقریبا في نفس الموقع الجغرافي 
 قصفتتسفر عن إحداث نتیجة واحدة أو أحیاناً أكثر، بـتأثیر تراكمي في الموقع المقصود. بما معناه: إذا تم إستعمال طائرة 

 خدمتستعد غارة جویة واحدة ، وكذلك الحال إذا تم إستعمال العدید من الطائرات التي داعش یُ  بغارة واحدة سیارة واحدة لتنظیم
العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني و سیارات و منظومات أسلحة موجودة  في مجمع ما، یسفرعن تحویل المنشأة 

 لإلستخدام. غیرصالحة جعلھا أو
 

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 

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