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  2018،  حزيران 01

                                                01-20180601 رقم التحرير:

 للنشر الفوري

 

 ستهدف بقايا داعش ت عملية راوندآب
 

 

ضد  يةالهجوم لعملياتزيادة اعملية العزم الصلب وشركاؤها  -تواصل قوة المهام المشتركة  – جنــوب غرب آسيــــــــــــــا

 .س/آياريماأهداف داعش في أجزاء محددة من العراق وسوريا طوال شهر 

 

لفرات ا الديمقراطية العمليات الهجومية الرئيسية في وادي نهرسوريا قوات  إستأنفتبداية عملية راوندآب ، ،  مايس/آيار 1 منذ

من خالل العمليات الهجومية ،  بالتقدم نحو الهدف المطلوبستمرت قوات سوريا الديمقراطية إاألوسط. ومنذ ذلك الحين ، 

 من قبل قوات التحالف.مدعومةً بالغارات الدقيقة 

 

 74أكثر من الـ  %304هذا يدل على زيادة و إشتباك ، 280 تألفت من غارة 225، نَفَّذت قوات التحالف  مايس/آيارشهر خالل ف

شهر  التي تم تنفيذها في 183 غارات عملية العزم الصلب الـعدد  تخطىكما ،  2018آذار شهر غارة التي تم تنفيذها خالل 

 . 2018 نيسان

 

وشركائهم من ممارسة الضغوط على قادة داعش الكبار القوات الشريكة عملية العزم الصلب و -تواصل قوة المهام المشتركة 

أجل إضعاف قُدرات البنية التنظيمية لداعش وإعاقتها وتفكيكها وإزالة اإلرهابيين المتطرفين في جميع أنحاء العراق وسوريا . 

يتخلى قادة داعش بشكل متزايد عن مقاتليهم في ساحة المعركة ،  حيث على الخطوط األماميةتتراجع معنويات داعش  إن  

 أثناء فرارهم.ويأخذون معهم الموارد 

 

خالل األسابيع القادمة في بناء الزخم ضد بقايا داعش المتبقية في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا  ة راوندآبستستمر عملي

 أجلمن  سيبقى التحالف ُملتزماً من أجل تحقيق الهزيمة الحتمية لداعش في المنطقة ، والعمل. لفرات األوسطادي نهر اوو

 جميع أوطاننا من تهديد داعش.حماية ستقرار في المنطقة وواإلالسالم تعزيز 

 

 اإلسبوعي موجز الغارات الجوية 

 

في ضد إرهابي  داعش شتباك إ 49تألفت من  ةغار 41 نفذت قوات التحالف العسكرية،  مايس/آيار 31 - 25 الفترة بينفي  

 . وسورياالعراق 

 

ضد أهداف  ، اتإشتباك سبعة ، تألفت من غارات ست، نفذت قوات التحالف العسكرية  مايس/آيار 31في سوريا ، في يوم 

 داعش: 

 ، مركز قيادة وداعش عجالت لكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت ثالث غارات إشتب أربع بالقرب من ألبو كمال

  .لداعشوسيطرة وموقع قتالي 

 لداعش وسيطرة قيادةلداعش ودمرتا مركزي  بالقرب من الشدادي ، غارتين إشتبكتا مع وحدة تكتيكية. 

 

 -المزيد-
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 ، ضد أهداف داعش :واحد ، تألفت من إشتباك ة واحدةغار، نفذت قوات التحالف العسكرية  مايس/آيار 31في العراق ، في يوم 

  لداعش. إشتبكت مع وحدة تكتيكية، غارة واحدة  بشيرالقرية بالقرب من 

 

ضد أهداف  ، اتإشتباك ةست، تألفت من  اتغار ست، نفذت قوات التحالف العسكرية مايس/آيار 30في سوريا ، في يوم 

 داعش: 

 ، ثالث غارات دمرت موقع قتالي لداعش. بالقرب من ألبو كمال 

 غارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت عجلتين لداعش.،  عفةبالقرب من الش 

  ، موقعين قتاليين لداعش. اودمرتغارتين إشتبكتا مع وحدة تكتيكية لداعش ، بالقرب من هجين 

 

 . 2018 مايس/آيار 30لم يتم تنفيذ أي غارة في العراق في يوم  -

 

ضد أهداف  ، واحد ، تألفت من إشتباك غارة واحدة، نفذت قوات التحالف العسكرية  س/آيارماي 29في سوريا ، في يوم 

 داعش: 

  ودمرت عجلة لداعش لداعشغارة واحدة إشتبكت مع وحدة تكتيكية  كمال ،بالقرب من ألبو. 

 

 . 2018 س/آيارماي 29لم يتم تنفيذ أي غارة في العراق في يوم  -

 

 . 2018 س/آياريما 28في يوم  سوريالم يتم تنفيذ أي غارة في  -

 

 ، ضد أهداف داعش:ينتألفت من إشتباك ،غارة واحدة ، نفذت قوات التحالف العسكرية  س/آيارماي 28 في العراق ، في يوم

  لداعش. إشتبكت مع وحدة تكتيكية، غارة واحدة  القيارةبالقرب من 

 

ضد أهداف  ، اتإشتباك خمسة من، تألفت  غارات خمسة، نفذت قوات التحالف العسكرية  س/آيارماي 27، في يوم  سوريافي 

 داعش: 

 لداعش. ةقع قتالياموثالثة غارات دمرت  أربع، ألبو كمال من بالقرب 

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

 

 ، ضد أهداف داعش:واحد ، تألفت من إشتباك غارة واحدة، نفذت قوات التحالف العسكرية  س/آيارماي 27في العراق ، في يوم 

  ت سيطرة داعش.بناية تحة واحدة دمرت ، غار بغدادبالقرب من 

 

 ضد أهداف داعش:  إشتباك ، 12، تألفت من  ةغار 11، نفذت قوات التحالف العسكرية  س/آيارماي 26في سوريا ، في يوم 

 لداعش .مركزين لوجستيين وعجلتين إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ودمرت  غارة 11ألبو كمال،  بالقرب من 

 . 2018 مايس/آيار 26 تنفيذ أي غارة في العراق في يوم لم يتم -

 

 -المزيد-
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 ضد أهداف داعش:  إشتباك ، 11من  ا، تألفت ثمان غارات العسكرية، نفذت قوات التحالف  س/آيارماي 25في سوريا ، في يوم 

  ، لداعش. ثالثة مواقع قتالية ودمرتإشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش  سبع غاراتبالقرب من ألبو كمال 

 ، غارة واحدة دمرت ستة أنظمة قتالية لداعش وثالثة مراكز لوجستية لداعش. بالقرب من الشدادي 

، ضد أهداف اتإشتباكثالثة ، تألفت من  ة واحدةارغ، نفذت قوات التحالف العسكرية  س/آيارماي 25في العراق ، في يوم 

 داعش :

 تحت سيطرة داعش ودمرت بنايتين إشتبكت مع وحدة تكتيكية لداعش ارة واحدةغ،  كركوك بالقرب من. 

 

هذا اإلصدار لغارات التحالف يحتوي على كل االشتباكات التي تقوم بها الطائرات المقاتلة، طائرات الهجوم، قاذفات القنابل، 

 المروحيات، أو الطائرات المسي رة عن بعد، وكذلك المدفعية الصاروخية، والمدفعية التكتيكية األرضية.

 

وات المهام المشتركة  يعني حدث واحد أو أحداث حركية تحصل تقريبا في نفس الموقع الجغرافي إن  تعبير "غارة" في تحرير ق

 قصفتتسفر عن إحداث نتيجة واحدة أو أحياناً أكثر، بـتأثير تراكمي في الموقع المقصود. بما معناه: إذا تم إستعمال طائرة 

 خدمتست، وكذلك الحال إذا تم إستعمال العديد من الطائرات التي عد غارة جوية واحدة بغارة واحدة سيارة واحدة لتنظيم داعش يُ 

العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني و سيارات و منظومات أسلحة موجودة  في مجمع ما، يسفرعن تحويل المنشأة 

 لإلستخدام. غيرصالحة جعلها أو

 

عملية  -حسب قوانين و قواعد قوات المهام المشتركة  .تنقيحها الممكن من والتي األولية التقارير على الغارات تقييمات وتستند

ال تذكر أصناف أو أعداد  الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالها خالل الغارة. كما أنها ال   CJTF- OIRالعزم الصلب 

ت المستخدمة لتدوين التقارير التي أحدثتها الذخيرة في الهدف. المعلوما تذكرعدد وكمية الذخيرة في كل غارة وال عدد الحفر

 (  أو توقيت غرينتش.Zاليومية للغارات الجوية تعتمد توقيت زولو)
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