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 كانون األول 29 - 16عملیة 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  – ــــــاجنــوب غرب آسیــــــــ
 محددة من العراق وسوریا.

 
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. 
 

جل مل من أمن أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش والع ةبقى ُملتزمتفي إستھداف داعش ، وس عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة ستستمر 
 تعزیز السالم واإلستقرار في المنطقة وحمایة جمیع أوطاننا من تھدید إرھابّي داعش.

 
  موجز الغارات 

 
 تسع، و في وسوریاشتباك ضد إرھابّي داعش إ 1,001 تألفت منغارة  469 نفذت قوات التحالف العسكري، كانون األول  29 - 16ن في الفترة بی 

 العراق. فيشتباك ضد إرھابّي داعش إ 14 تألفت من اتغار
 

مركز قیادة  27خط إمداد و  67منطقة إستعداد و153موقع قتالي و  291وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت  666 إشتبكت مع،  غارة 469 في سوریا ،
مرفق لتصنیع العبوات الناسفة وسبعة أنظمة  13كدس سالح و  14نفق و  14و  عجلة 25و موقع لتخزین زیوت البترول والتشحیم  27وسیطرة و 

سالح ثقیل وست قطع لمعدات ثقیلة وسبعة مباني وخمس شاحنات لزیوت البترول والتشحیم وخمسة جسور وأربع عجالت مدرعة وكھفین وعجلتین 
طالق الصواریخ و موقع إلطالق قذائف الھاون و زورق وبارجة وموقع مفخختین ودراجتین ناریتین ومرفقین لتصنیع العجالت المفخخة وموقعین إل

لداعش ، وألحقت الضرر بسبعة مواقع قتالیة وأربعة مناطق إستعداد وعجلتین وعجلة مدرعة ومركز لتصنیع العبوات الناسفة ونظام مضاد للطائرات 
 مواقع إستعداد وعجلة مدرعة لداعش.  01عجلة و  12موقع قتالي و  70قیادة وسیطرة ونظام سالح ثقیل ، وكبحت 

 
 لداعش. ثمانیة كھوف وخمسة أبنیة وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت إشتبكت مع، تسع غاراتالعراق ،  في

 
 ت، حیث نفذت س ضد أھداف داعش قوات التحالف العسكریة ھانفذتوصلتنا متأخرة لمجموعة من الغارات تقاریر  تةھناك سباإلضافة الى ذلك ، 

ً  ، كانون االول 15 - 7 للفترة بینإشتباكات  ثمانیةغارات تألفت من   :إضافةً الى األھداف التي تم نشرھا سابقا
 

 .لداعش راجتین ناریتیندو كھفیننفق و ودمرت إشتبكت مع ثمان وحدات تكتیكیة لداعشست غارات العراق ،  في

بدالً من كل عملیة العزم الصلب، كل إسبوعین  -بیان الغارات الجویة لقوة المھام المشتركة  ، سیتم نشرمن اآلن وصاعداً 
ى لایؤدي بالتقھقر استمرار داعش  . إنّ ینالسابق عیناألسبوالضربات التي تم تنفیذھا خالل جمیع البیان یشمل وس. إسبوع

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

.من جدید أو الظھور جدیدة  

http://www.inherentresolve.mil/
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
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قبل من أُطِلقَت  نھر الفرات وادي تبرغارة ع 222عملیة العزم الصلب  -رصدت قوة المھام المشتركة  ،2018 كانون األول  29 - 16في الفترة بین 
وة المھام قبتفادي اإلصابات في صفوف المدنیین وفي كل حالة ، وتدعو  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة تلتزم . الجھات الفاعلة األخرى

 . لى االلتزام بنفس االحتیاطاتاجمیع الفاعلین اآلخرین في المنطقة  عملیة العزم الصلب -المشتركة 
 

  و أ ھذا اإلصدار لغارات التحالف یحتوي على كل االشتباكات التي تقوم بھا الطائرات المقاتلة، طائرات الھجوم، قاذفات القنابل، المروحیات،إّن 
  مدفعیة التكتیكیة األرضیة.الطائرات المسیّرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة، وال

 
 إّن تعبیر "غارة" في تحریر قوات المھام المشتركة  یعني حدث واحد أو أحداث حركیة تحصل تقریبا في نفس الموقع الجغرافي تسفر عن إحداث 
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 

و سیارات و  غارة جویة واحدة ، وكذلك الحال إذا تم إستعمال العدید من الطائرات التي تستخدم العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني
 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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