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  2018،  الثانيكانون  19

                                                20180119-01 رقم التحریر:
 للنشر الفوري

 
 داعش في سوریا و العراق يإستمرار الضربات العسكریة ضد إرھابی

 

 
من لفت أت ةغار 63 نفذت قوات التحالف العسكریة،  2018كانون الثاني  18 - 12 الفترة بینفي  -جنــوب غرب آسیــــــــــــــا 

 .  العراقسوریا وداعش في  يضد إرھابیشتباك إ 102
 

ضد أھداف  ، اتإشتباك سبعة لفت منأ، ت اتغار ثالثالعسكریة  نفذت قوات التحالف،  الثانيكانون  18في یوم  ، في سوریا
 داعش: 
سالح ھاون وموقع قتالي ودمرت لداعش تكتیكیة  اتحدو ثالثغارات إشتبكت مع  ثالثألبو كمال ، بالقرب من  •

 .لداعش وخط إتصاالت 
 

 . 2018 كانون الثاني 18العراق یوم  لم یتم تنفیذ أي غارة في -
 
 ضد أھداف داعش: ، إشتباك 14 لفت منأ، تست غارات العسكریة  نفذت قوات التحالف،  كانون الثاني 17یوم  ، في سوریا

  
 ةمركزین لوجستیین وثالثودمرت لداعش تكتیكیة  اتوحد ثالثإشتبكت مع  اتغار ستألبو كمال ،  بالقرب من •

خطوط إتصاالت وسالح رشاش ثقیل وثالثة مواقع قتالیة وبنایة تحت سیطرة داعش ونفق وكدسي سالح وخط إمداد 
  لداعش . 

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

 
ضد أھداف  ، اتإشتباك أربعة لفت منأ، ت اتغار أربعالعسكریة  نفذت قوات التحالف، كانون الثاني  16یوم  ، في سوریا

 داعش: 
 

رة وموقع سالح سیّ طیارة مُ ودمرت ،  لداعش ةتكتیكی اتوحد ثالثإشتبكت مع  أربع غاراتألبو كمال ،  بالقرب من •
 لداعش .ھاون ومقر قیادة 

 -المزید-

 یوم الجمعة ، عملیة العزم الصلب -بیان الغارات الجویة لقوة المھام المشتركة  ، سیتم نشر: من اآلن وصاعداً  مالحظة
لى ایؤدي بالتقھقر استمرار داعش  . إنّ  األسبوع السابقالضربات التي تم تنفیذھا خالل جمیع البیان . یشمل فقط 

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

.أو إعادة الظھور في العراق وسوریا جدیدة شبكات تأسیس  
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 ضد أھداف من ثالثة إشتباكات ،لفت أ، تالعسكریة غارة واحدة  نفذت قوات التحالفكانون الثاني ،  16في یوم  ، العراقفي 

  داعش: 

 بالقرب من الرطبة ، غارة واحدة دمرت ثالثة مواقع تحت االرض ومولدة لداعش . •
  
 ضد أھداف داعش:  ،إشتباك  17 لفت منأ، ت اتغار 10العسكریة  نفذت قوات التحالف،  كانون الثاني 15یوم  ، في سوریا

مواد متفجرة خطیرة وعجلة تكتیكیة لداعش ودمرت  اتوحد سبعإشتبكت مع ات غار 10بالقرب من ألبو كمال ،  •
 قیادة وخط إتصاالت لداعش .ومركز قیادي ومركزین لوجستیین وسالح ھاون وموقع قتالي وبنایة مقر 

 
ضد أھداف  ،واحد  من إشتباكلفت أ، تالعسكریة غارة واحدة  نفذت قوات التحالفكانون الثاني ،  15في یوم  ، العراقفي 

  داعش: 

 لداعش . كدسي سالحبالقرب من الرطبة ، غارة واحدة دمرت  •

 
ضد أھداف  إشتباك ، 11من لفت أ، ت اتغار تسعالعسكریة  نفذت قوات التحالف، كانون الثاني  14في یوم  ، سوریافي 

 داعش: 

الي معدتین ھندسیتین وموقع قتتكتیكیة لداعش ، ودمرت  سبع وحداتإشتبكت مع تسع غارات بالقرب من ألبو كمال ،  •
 وعجلة وسالح ھاون ومركزین لوجستیین ومصنع لتفخیخ العجالت وخط إتصاالت وطیارة ُمسیّرة لداعش . 

 
 . 2018 كانون الثاني 14العراق یوم  یتم تنفیذ أي غارة فيلم  -

 
 ضد أھداف داعش: إشتباك ، 24 لفت منأ، ت ةغار 13العسكریة  نفذت قوات التحالف، كانون الثاني  13في یوم  ، سوریافي 

  
دراجتین ناریتین إمداد و يخطلداعش ، ودمرت  ةتكتیكی وحدات تسعإشتبكت مع  ةغار 13كمال ، بالقرب من ألبو  •

 . وكدسي سالح وأربعة مواقع قتالیة ومصنع لتفخیخ العجالت ومركز لوجستي لداعش 

ضد أھداف  ، واحد إشتباك لفت منأ، ت غارة واحدةالعسكریة  نفذت قوات التحالف،  كانون الثاني 13في یوم  ، العراقفي 

 داعش: 

 . لداعش قنفدمرت  ة واحدة، غار الموصل بالقرب من •
 

 ضد أھداف داعش:  إشتباك ، 17 لفت منأ، ت ةغار 14العسكریة  نفذت قوات التحالفكانون الثاني ،  12في یوم  ، سوریافي 

وحدات تكتیكیة لداعش ، ودمرت خط إمداد لداعش وسالح ھاون  10غارة إشتبكت مع  14بالقرب من ألبو كمال ،  •
 لداعش.وموقع قتالي ومقر قیادي وطیارة ُمسیّرة 

 -المزید-
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 ضد أھداف ثالثة إشتباكات ، لفت منأ، تالعسكریة غارة واحدة  نفذت قوات التحالفكانون الثاني ،  12في یوم  ، العراقفي 

 داعش: 

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

 
 ن تدمیركما إ، التي تھدف إلى تدمیرتنظیم داعش في العراق و سوریا،  لقد تم تنفیذ ھذه الغارات كجزء من عملیة العزم الصلب

من قدرتھ في تصمیم ھجومات ارھابیة والقیام بعملیات خارجیة في المناطق  للحدھي في العراق و سوریا  اھداف داعش
 المجتمع الدولي ككل.و المجاورة

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

 المروحیات، أو طائرات مسیرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة، والمدفعیة التكتیكیة األرضیة.
 
إن تعبیر "غارة" في تحریر قوات المھام المشتركة  یعني حدث واحد أو أحداث حركیة تحصل تقریبا في نفس الموقع  

رة بما معناه: إذا تم إستعمال طائ أحیاناً أكثر، بـتأثیر تراكمي في الموقع المقصود. الجغرافي تسفر عن إحداث نتیجة واحدة أو
إذا تم إستعمال العدید من الطائرات  كذلك الحالو،  تنظیم داعش یعد غارة جویة واحدةتستھدف بغارة واحدة ضد سیارة واحدة ل

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

 
عملیة  -حسب قوانین و قواعد قوات المھام المشتركة  .تنقیحھا الممكن من والتي األولیة لتقاریرا 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 

 غرینتش. )  أو توقیتZالیومیة للغارات الجویة تعتمد توقیت زولو(
 

-30- 
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