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إستمرار الضربات العسكرية ضد إرهابيي داعش في العراق وسوريا
جنــوب غرب آسيــــــــــــــا – تواصل قوة المهام المشتركة  -عملية العزم الصلب وشركاؤها ضرب أهداف داعش في أجزاء
معينة من العراق وسوريا.
َّ
إن العمليات المستمرة من قبل قوات األمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية والمدعومة بجهود قوة المهام الخاصة  -عملية
ّ
العزم الصلب  ،ماهي إال دليل على ّ
إن العمل مستمر من أجل هزيمة داعش في هذه المنطقة .تواصل قوات التحالف هجماتها
على أهداف داعش في جميع أنحاء العراق تحت قيادة السلطات العراقية .قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر
صحفي في  1نيسان " 2018طيران التحالف ال يقوم بأية طلعة إالّ بموافقة الحكومة العراقية".
تواصل قوة المهام المشتركة  -عملية العزم الصلب وشركاؤها ممارسة الضغوط على قادة داعش الكبار وشركائهم من أجل
إضعاف قدرات البنية التنظيمية لداعش وإعاقتها وتفكيكها وإزالة اإلرهابيين المتطرفين في جميع أنحاء العراق وسوريا ّ .
إن هذا
الجهد سيحول دون قدرة الجماعة اإلرهابية على إعادة تجميع صفوفها واستئناف أهدافها من أجل تهديد المجتمع الدولي
وزعزعة إستقراره.
موجز الغارات الجوية اإلسبوعي
ي داعش في سوريا
في الفترة بين  19 - 13نيسان  ،نفذت قوات التحالف العسكرية  30غارة تألفت من  47إشتباك ضد إرهاب ّ
والعراق .
في سوريا  ،في يوم  19نيسان  ،نفذت قوات التحالف العسكرية غارة واحدة  ،تألفت من إشتباك واحد  ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من ألبو كمال  ،غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت خمس أبنية تحت سيطرة داعش.

في العراق  ،في يوم  19نيسان  ،نفذت قوات التحالف العسكرية غارة واحدة  ،تألفت من إشتباك واحد ،ضد أهداف داعش :


بالقرب من القائم  ،غارة واحدة دمرت خط إمداد لداعش .

في سوريا  ،في يوم  18نيسان  ،نفذت قوات التحالف العسكرية خمس غارات  ،تألفت من خمسة إشتباكات  ،ضد أهداف
داعش:


بالقرب من ألبو كمال  ،خمس غارات إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش وموقعين قتاليين لداعش.
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لم يتم تنفيذ أي غارة في العراق في يوم  18نيسان . 2018

في سوريا  ،في يوم  17نيسان  ،نفذت قوات التحالف العسكرية خمس غارات  ،تألفت من ستة إشتباكات  ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من ألبو كمال ،خمس غارات دمرت مقر قيادي لداعش ومصنع لتفخيخ العجالت وموقعين قتاليين وبناية تحت
سيطرة داعش.

في العراق  ،في يوم  17نيسان ،نفذت قوات التحالف العسكرية غارة واحدة  ،تألفت من إشتباك واحد  ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من القائم  ،تم تنفيذ غارة واحدة.

في سوريا  ،في يوم  16نيسان ،نفذت قوات التحالف العسكرية غارتين  ،تألفتا من أربعة إشتباكات  ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من ألبو كمال  ،غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت بناية تحت سيطرة داعش.



بالقرب من الشدادي  ،غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت عجلة لداعش.

في العراق  ،في يوم  16نيسان ،نفذت قوات التحالف العسكرية غارة واحدة  ،تألفت من ثالثة إشتباكات  ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من الحويجة  ،غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت ثالثة أنفاق لداعش وبنايتين تحت سيطرة
داعش.

في سوريا ،في يوم  15نيسان ،نفذت قوات التحالف العسكرية خمس غارات  ،تألفت من  11إشتباك  ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من ألبو كمال  ،أربع غارات إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش  ،ودمرت أربع أبنية تحت سيطرة داعش ،
وموقع قتالي ومقر قيادة وسيطرة لداعش .



بالقرب من الشدادي  ،غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت عجلة لداعش.

في العراق  ،في يوم  15نيسان ،نفذت قوات التحالف العسكرية غارة واحدة  ،تألفت من ثالثة إشتباكات  ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من تلعفر  ،غارة واحدة دمرت نفق واحد لداعش.

-المزيد-
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في سوريا  ،في يوم  14نيسان ،نفذت قوات التحالف العسكرية غارة واحدة  ،تألفت من ثالثة إشتباكات  ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من ألبو كمال  ،غارة واحدة دمرت ثالث عبوات ناسفة داعش.

في العراق  ،في يوم  14نيسان ،نفذت قوات التحالف العسكرية غارة واحدة  ،تألفت من إشتباك واحد  ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من القيارة تم تنفيذ غارة واحدة .

في سوريا ،في يوم  13نيسان ،نفذت قوات التحالف العسكرية أربع غارات  ،تألفت من ستة إشتباكات  ،ضد أهداف داعش:


بالقرب من ألبو كمال  ،أربع غارات إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش  ،ودمرت موقع قتالي لداعش  ،ومصنع
للعبوات الناسفة ومركزي قيادة وسيطرة لداعش .

في العراق  ،في يوم  13نيسان ،نفذت قوات التحالف العسكرية غارتين  ،تألفتا من إشتباكين  ،ضد أهداف داعش:



بالقرب من األسد  ،غارة واحدة دمرت مصنع للعبوات الناسفة لداعش.
بالقرب من القائم  ،تم تنفيذ غارة واحدة.

هذا اإلصدار لغارات التحالف يحتوي على كل االشتباكات التي تقوم بها الطائرات المقاتلة ،طائرات الهجوم ،قاذفات القنابل،
المروحيات ،أو طائرات مسيرة عن بعد ،وكذلك المدفعية الصاروخية ،والمدفعية التكتيكية األرضية.
ّ
إن تعبير "غارة" في تحرير قوات المهام المشتركة يعني حدث واحد أو أحداث حركية تحصل تقريبا في نفس الموقع الجغرافي
ً
تسفر عن إحداث نتيجة واحدة أو أحيانا أكثر ،بـتأثير تراكمي في الموقع المقصود .بما معناه :إذا تم إستعمال طائرة تستهدف
بغارة واحدة ضد سيارة واحدة لتنظيم داعش يعد غارة جوية واحدة  ،وكذلك الحال إذا تم إستعمال العديد من الطائرات التي
إستخدمت العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني و سيارات و منظومات أسلحة موجودة في مجمع ما ،يسفرعن
تحويل المنشأة أو جعلها غيرصالحة لإلستخدام.
وتستند تقييمات الغارات على التقارير األولية والتي من الممكن تنقيحها .حسب قوانين و قواعد قوات المهام المشتركة  -عملية
العزم الصلب  CJTF- OIRال تذكر أصناف أو أعداد الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالها خالل الغارة .كما أنها ال
تذكرعدد وكمية الذخيرة في كل غارة وال عدد الحفرالتي أحدثتها الذخيرة في الهدف .المعلومات المستخدمة لتدوين التقارير
اليومية للغارات الجوية تعتمد توقيت زولو( )Zأو توقيت غرينتش.
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