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  2018،  آب 6

                                                01-20180806 رقم التحریر:
 للنشر الفوري

 
 ستھدف بقایا داعش ت عملیة راوندآب

 
 

السعي من أجل تحقیق الھزیمة عملیة العزم الصلب وشركاؤھا  -تواصل قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
 .داعش في أجزاء محددة من العراق وسوریاالحتمیة ل

 
ھزیمة داعش في وادي نھر الفرات األوسط ومنطقة في تسریع من أجل ال آیار/مایس 1التي بدأت في و، تستمر عملیة راوندآب

من خالل العملیات الھجومیة ، وإزالة اإلرھابیین من ساحة المعركة  بالتقدم نحو الھدف المطلوب، السوریةالحدود العراقیة 
 من قبل قوات التحالف.مدعومةً بالغارات الدقیقة 

 
ممارسة الضغوط على قادة داعش الكبار وشركائھم القوات الشریكة عملیة العزم الصلب و -تواصل قوة المھام المشتركة كما 
 نیة التنظیمیة لداعش وإعاقتھا وتفكیكھا في جمیع أنحاء العراق وسوریا . أجل إضعاف قُدرات البُ  من

 
ن م ، وسیبقى التحالف ُملتزماً من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش والعملستھداف بقایا داعش إفي  راوندآبستستمر عملیة 

 . داعشإرھابّي أوطاننا من تھدید  جمیعحمایة ستقرار في المنطقة والسالم واإلأجل تعزیز 
 

 اإلسبوعي موجز الغارات الجویة 
 
في ضد إرھابّي داعش شتباك إ 27تألفت من  ةغار 20 نفذت قوات التحالف العسكریة، آب  5 - زتمو 30 یوم الفترة بینفي  

 . وسوریاالعراق 
 

 ، ضد أھداف داعش:واحد ، تألفت من إشتباكغارة واحدة، نفذت قوات التحالف العسكریة  آب 5، في یوم  سوریافي 
 .إشتبكت مع وحدة تكتیكیة ودمرت عجلتین لداعشرة واحدة ابالقرب من ألبو كمال ،غ •

 
 .  2018 آب 5في یوم لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق  -

 
 .  2018 آب 4في یوم  سوریالم یتم تنفیذ أي غارة في  -

 
 ، ضد أھداف داعش: واحد ، تألفت من إشتباكغارة واحدة، نفذت قوات التحالف العسكریة  آب 4في العراق ، في یوم 

 لداعش. نفقیندمرت غارة واحدة ،  دوالببالقرب من  •
 
 

 -المزید-
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 ، ضد أھداف داعش:اتإشتباك تةس، تألفت من غارات أربع، نفذت قوات التحالف العسكریة  آب 3، في یوم  سوریافي 
 لداعش.خمس عجالت دمرت و إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعشغارات  أربع،  ألبو كمال بالقرب من •

 
 ، ضد أھداف داعش: واحد ، تألفت من إشتباكغارة واحدة، نفذت قوات التحالف العسكریة  آب 3في العراق ، في یوم 

 .غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش،  يوادي عشبالقرب من  •
 

 ، ضد أھداف داعش:اتإشتباك تةس، تألفت من غاراتست ، نفذت قوات التحالف العسكریة  آب 2، في یوم  سوریافي 
 لداعش. ستة خطوط إمداددمرت غارات  ست،  ألبو كمال بالقرب من •

 
 . 2018 آب 2في یوم لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق  -

 
 ، ضد أھداف داعش:اتإشتباك ةثالث من ا، تألفتینتغار، نفذت قوات التحالف العسكریة  آب 1، في یوم  سوریافي 

 ا منطقة إستعداد لداعش ومعمل لتصنیع العجالت المفخخة لداعش.دمرت غارتین،  ألبو كمال بالقرب من •
 

 ، ضد أھداف داعش: اتإشتباك خمسة ، تألفت منغارة واحدة، نفذت قوات التحالف العسكریة  آب 1في العراق ، في یوم 
ثة ثالو بنایتین تحت سیطرة داعشغارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت ،  يشعوادي بالقرب من  •

 لداعش. تابعة تجھیزمخابيء 
 

 ، ضد أھداف داعش:واحد إشتباك ، تألفت منواحدة ةغار، نفذت قوات التحالف العسكریة  تموز 31، في یوم  سوریافي 
 لداعش.سیطرة قیادة وودمرت نقطة غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ،  ألبو كمال بالقرب من •

 
 ، ضد أھداف داعش: ینإشتباك من ا، تألفتتینغار، نفذت قوات التحالف العسكریة  تموز 31في العراق ، في یوم 

 . تحت سیطرة داعش ةبنایغارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت ،  يعشوادي بالقرب من  •
 بالقرب من وادي زاغطون ، غارة واحدة. •

 
 .  2018تموز  30في یوم  لم یتم تنفیذ أي غارة في سوریا -

 
 ، ضد أھداف داعش: واحد إشتباك ، تألفت منة واحدةغار، نفذت قوات التحالف العسكریة  تموز 30في العراق ، في یوم 

  .غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش،  يعشوادي بالقرب من  •
 
 

 -المزید-
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م ذكرھا ، لم یت د أھداف داعشض ینإشتباكمن  اتألفت، تینغار، نفذت قوات التحالف العسكریة تموز ، في سوریا  29في یوم 

 : متأخر وقتفي التقریر السابق فقد وردتنا في 
 .داعشلوعجلة إمداد  خط ادمرتغارتین إشتبكتا مع وحدة تكتیكیة لداعش و ، ألبو كمال بالقرب من •

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

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

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

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

 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 

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

 
-30- 
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