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  2018،  مایس 4

                                                01-20180504 رقم التحریر:
 للنشر الفوري

 
 

 العراق وسوریاداعش في  إستمرار الضربات العسكریة ضد إرھابيّ 
 
 

عملیة العزم الصلب وشركاؤھا ضرب أھداف داعش في أجزاء  -تواصل قوة المھام المشتركة  – آسیــــــــــــــاجنــوب غرب 
 .العراق وسوریامعینة من 

 
عملیة  -المدعومة بجھود قوة المھام الخاصة إنَّ العملیات المستمرة من قبل قوات األمن العراقیة وقوات سوریا الدیمقراطیة و

تواصل قوات التحالف ھجماتھا  .العمل مستمر من أجل ھزیمة داعش في ھذه المنطقةإّن ماھي إالّ دلیل على العزم الصلب ، 
قال رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي في مؤتمر . على أھداف داعش في جمیع أنحاء العراق تحت قیادة السلطات العراقیة

 ".بموافقة الحكومة العراقیة الّ إطلعة طیران التحالف ال یقوم بأیة " 2018نیسان  1صحفي في 
 
ممارسة الضغوط على قادة داعش الكبار وشركائھم من أجل  اوشركاؤھ عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة واصل ت

ّن ھذا إ درات البنیة التنظیمیة لداعش وإعاقتھا وتفكیكھا وإزالة اإلرھابیین المتطرفین في جمیع أنحاء العراق وسوریا .إضعاف قُ 
تھدید المجتمع الدولي  من أجل أھدافھااإلرھابیة على إعادة تجمیع صفوفھا واستئناف  قدرة الجماعةسیحول دون الجھد 

 ستقراره.إوزعزعة 
 

 اإلسبوعي موجز الغارات الجویة 
 
في ضد إرھابّي داعش شتباك إ 35تألفت من  ةغار 27 نفذت قوات التحالف العسكریة،  مایس 3و  نیسان 27 الفترة بینفي  

 . وسوریاالعراق 
 

 ضد أھداف داعش:  ، واحد ، تألفت من إشتباك غارة واحدة، نفذت قوات التحالف العسكریة  مایس 3في سوریا ، في یوم 

  . غارة واحدة بالقرب من ألبو كمال ، •
 

 . 2018 مایس 3في یوم  لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق -
 

 ضد أھداف داعش:  ، اتإشتباكأربعة ، تألفت من  أربع غارات، نفذت قوات التحالف العسكریة مایس 2في سوریا ، في یوم 

 .اعشدلمرفق للتخزین دمرت  غاراتأربع  بالقرب من ألبو كمال ، •
 

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

 -المزید-
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 ضد أھداف داعش:  ، اتإشتباكخمسة ، تألفت من  خمس غارات، نفذت قوات التحالف العسكریة  مایس 1في سوریا ، في یوم 

 أربع غارات ألحقت الضرر ببنایة تحت سیطرة داعش. بالقرب من ألبو كمال ، •
 بالقرب من الشدادي ، غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ودمرت مقري قیادة لداعش. •

 ، ضد أھداف داعش :اتإشتباك ثمانیة ، تألفت من ثالث غارات، نفذت قوات التحالف العسكریة مایس  1في العراق ، في یوم 

 نظام أنفاق وستة كھوف لداعش. 31غارتین دمرتا  ، حویجةالبالقرب من  •
 بالقرب من الرطبة ، غارة واحدة دمرت مخبأ لداعش. •

 
 ضد أھداف داعش:  إشتباك ، 12، تألفت من  غارات 10 یةالعسكرنیسان ، نفذت قوات التحالف  30في سوریا ، في یوم 

منطقة إستعداد ونفق ومقر قیادي  دمرتو لداعش غارات إشتبكت مع وحدة تكتیكیة خمسبالقرب من ألبو كمال ،  •
 لداعش.

 بالقرب من دیر الزور ، غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش. •
ومقري قیادة وألحقت  ودمرت عجلة لداعش إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ثالث غاراتبالقرب من الشدادي ،  •

 الضرر بثالث بنایات تحت سیطرة داعش.
 

 إشتباكات، ضد أھداف داعش : ثالثة، تألفت من  غارتین، نفذت قوات التحالف العسكریة نیسان  30في العراق ، في یوم 

 .لداعشام نفق ظغارة واحدة دمرت ن،  الموصلبالقرب من  •
 لداعش. موقع قتاليبالقرب من الرطبة ، غارة واحدة دمرت  •

 

 ضد أھداف داعش:  ، ینإشتباك من، تألفت  غارتین، نفذت قوات التحالف العسكریة نیسان  29، في یوم  سوریافي 

 .، غارة واحدةدیر الزور من بالقرب •
 لداعش.عجلة ودمرت  إشتبكت مع وحدة تكتیكیة لداعش ة واحدةبالقرب من الشدادي ، غار •

 
 . 2018نیسان  29لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -

 
 . 2018نیسان  28في یوم سوریا العراق ولم یتم تنفیذ أي غارة في  -

 
 . 2018نیسان  27لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -

 

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

 

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

تنظیم داعش یعد غارة جویة واحدة ، وكذلك الحال إذا تم إستعمال العدید من الطائرات التي بغارة واحدة ضد سیارة واحدة ل
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 التقاریر 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(
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