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2018 كانون األول 91  

                                                01-20181219 رقم التحریر:
 للنشر الفوري

 

 
 

  كانون األول 15 - 9عملیة العزم الصلب للفترة  -لقوة المھام المشتركة الغارات الجویة  موجز
 

 داعش في أجزاءالسعي من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لعملیة العزم الصلب وشركاؤھا  -تواصل قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
 محددة من العراق وسوریا.

 
بالتقدم مایس/آیار من أجل ھزیمة داعش في وادي نھر الفرات األوسط ومنطقة الحدود العراقیة السوریة،  1تستمر عملیة راوندآب، والتي بدأت في 

 من خالل العملیات الھجومیة ، مدعومةً بالغارات الدقیقة من قبل قوات التحالف.وإزالة اإلرھابیین من ساحة المعركة  نحو الھدف المطلوب
ممارسة الضغوط على قادة داعش الكبار وشركائھم من أجل إضعاف قُدرات عملیة العزم الصلب والقوات الشریكة  -كما تواصل قوة المھام المشتركة 

 البُنیة التنظیمیة لداعش وإعاقتھا وتفكیكھا في جمیع أنحاء العراق وسوریا. 
 

ف ُملتزماً من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش والعمل من أجل تعزیز السالم ستستمر عملیة راوندآب في إستھداف داعش ، وسیبقى التحال
 واإلستقرار في المنطقة وحمایة جمیع أوطاننا من تھدید إرھابّي داعش.

 
 اإلسبوعي موجز الغارات الجویة 

 
 في العراق وسوریا.شتباك ضد إرھابّي داعش إ 378 تألفت منغارة  208 نفذت قوات التحالف العسكري، كانون األول  15 - 9ن في الفترة بی 
 

 إشتباك، ضد أھداف داعش: 90 ، تألفت من ةغار 47، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 15في سوریا ، في یوم 

ل البتروزیوت خزن ل ینمرفقومنطقة إستعداد  32وموقع قتالي  21 دمرتتكتیكیة و ةوحد 20إشتبكت مع  ةغار 47،  ھجینبالقرب من  -
 وعجلة تكتیكیة وكبحت موقعین إلطالق قذائفزیوت البترول والتشحیم مركز قیادة وسیطرة ونفق وسبعة خطوط إمداد وشاحنة لوالتشحیم و

 .لداعشالھاون 
 

 .لم یتم تنفیذ أي غارة،  كانون األول 15یوم  العراق ، في في
 

 إشتباك، ضد أھداف داعش: 41، تألفت من ةغار 27، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 14یوم في في سوریا ، 

خمس مناطق إستعداد وأربعة خطوط إمداد و موقع قتالي 18دمرت لداعش و تینتكتیكی تینإشتبكت مع وحد ةغار 27،  ھجینبالقرب من  -
 لداعش.وكبحت موقعین إلطالق قذائف الھاون سالح ثقیل  نظاميو

 
 .لم یتم تنفیذ أي غارة،  كانون األول 14یوم  العراق ، في في

 
 إشتباك، ضد أھداف داعش: 57 ، تألفت منةغار 32، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 13یوم في سوریا ، في 

 زیوت البترول والتشحیم وخزن ة خطوط إمداد ومرفق لخمسوإستعداد  ةطقمن 11موقع قتالي و 26دمرت  ةغار 32، ھجین بالقرب من  -
 .لداعش وألحقت الضرر بموقع قتاليوكبحت موقع إلطالق قذائف الھاون معدة ثقیلة 
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 .لم یتم تنفیذ أي غارة،  كانون األول 13یوم  العراق ، في في

 
 إشتباك، ضد أھداف داعش: 52، تألفت من ةغار 26، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 12یوم في في سوریا ، 

 ةستعداد وخمسة خطوط إمداد وثالثإوأربع مناطق  موقع قتالي 18دمرت و ةتكتیكی ةوحد 11إشتبكت مع  ةغار 25، ھجینبالقرب من  -
قع قتالیة موا ةومركزین یستخدمان للشؤون المالیة ومرفق للعبوات الناسفة وألحقت الضرر بثالث زیوت البترول والتشحیمخزن لمرافق 

 داعش.ل
 
 دمرت موقع قتالي لداعش.بالقرب من ألبو كمال، غارة واحدة  -
 

 .لم یتم تنفیذ أي غارة،  كانون األول 12یوم  العراق ، في في
 

 إشتباك ، ضد أھداف داعش: 43 ، تألفت من ةغار 21 ، نفذت قوات التحالف العسكریة كانون األول 11 یومفي في سوریا ، 

مرفق للعبوات إمداد و خطيمناطق إستعداد و خمسموقع قتالي و 16تكتیكیة ودمرت  ةوحد 15إشتبكت مع غارة  21 ،ھجین بالقرب من -
 اعش.لد ھاونب لحقت الضررعجلة وأو ةھندسیة لمعدة قطعالناسفة وبنایة و

 
 .لم یتم تنفیذ أي غارة،  كانون األول 11یوم  العراق ، في في

 
 إشتباك ، ضد أھداف داعش: 59 ، تألفت من ةغار 29 ، نفذت قوات التحالف العسكریة كانون األول 10 یومفي في سوریا ، 

رفق ومموقع قتالي وثالثة أنفاق وخط إمداد ومركز قیادة وسیطرة  25تكتیكیة ودمرت  ةوحد 17إشتبكت مع غارة  29 ،ھجین بالقرب من -
 اعش.دلومنطقة إستعداد وقطعة ھاون وسالح ثقیل وبنایة وألحقت الضرر بعجلة  الصواریخوموقع إلطالق زیوت البترول والتشحیم خزن ل

 
 .لم یتم تنفیذ أي غارة،  كانون األول 10یوم  العراق ، في في

 
 إشتباك ، ضد أھداف داعش: 36، تألفت من  غارة 26، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 9یوم في في سوریا ، 

وكدس أسلحة ومرفق  ومنطقتي إستعدادموقع قتالي  16دمرت لداعش وخمس وحدات تكتیكیة  إشتبكت مع ةغار 26،  ھجین بالقرب من -
منطقة ووألحقت الضرر بعجلة قیادة وسیطرة  يومركززیوت البترول والتشحیم خزن ل رفقوم الصواریخوموقع إلطالق لتخزین األسلحة 

 .موقع إلطالق قذائف الھاون لداعشوھاون وكبحت  شموقع قتالي لداعوإستعداد 
 

 .لم یتم تنفیذ أي غارة،  كانون األول 9یوم  العراق ، في في
 
  أُطِلقَت  نھر الفرات وادي تبرغارة ع 112عملیة العزم الصلب  -رصدت قوة المھام المشتركة  ،2018 كانون األول  15 - 9في الفترة بین

بتفادي اإلصابات في صفوف المدنیین وفي كل حالة ،  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة تلتزم . الجھات الفاعلة األخرىقبل من 
 . لى االلتزام بنفس االحتیاطاتاجمیع الفاعلین اآلخرین في المنطقة  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة وتدعو 

 
  ف یحتوي على كل االشتباكات التي تقوم بھا الطائرات المقاتلة، طائرات الھجوم، قاذفات القنابل، المروحیات، أو ھذا اإلصدار لغارات التحالإّن 

  الطائرات المسیّرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة، والمدفعیة التكتیكیة األرضیة.
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 حدث واحد أو أحداث حركیة تحصل تقریبا في نفس الموقع الجغرافي تسفر عن إحداثإّن تعبیر "غارة" في تحریر قوات المھام المشتركة  یعني  
م داعش یُعد تنظینتیجة واحدة أو أحیاناً أكثر، بـتأثیر تراكمي في الموقع المقصود. بما معناه: إذا تم إستعمال طائرة تقصف بغارة واحدة سیارة واحدة ل 

مال العدید من الطائرات التي تستخدم العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني و سیارات و غارة جویة واحدة ، وكذلك الحال إذا تم إستع
 لإلستخدام. غیرصالحة جعلھا أومنظومات أسلحة موجودة في مجمع ما، یسفرعن تحویل المنشأة 

 
عملیة العزم الصلب ال تذكر  -حسب قوانین و قواعد قوات المھام المشتركة  تنقیحھا. الممكن من والتي األولیة التقاریر على الغارات تقییمات وتستند 

 عدد وكمیة الذخیرة في كل غارة وال عدد الحفر التي  أصناف أو أعداد  الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالھا خالل الغارة. كما أنھا ال تذكر
 )  أو توقیت غرینتش.Zن التقاریر الیومیة للغارات الجویة تعتمد توقیت زولو(أحدثتھا الذخیرة في الھدف. المعلومات المستخدمة لتدوی

 
 #ھزیمة_داعش
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