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 عملیة العزم الصلب  -لقوة المھام المشتركة الغارات الجویة  موجز
 2019 آذار/مارس 23 - 10 بین للفترة

 
 

داعش في السعي من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لعملیة العزم الصلب وشركاؤھا  -تواصل قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
 أجزاء محددة من العراق وسوریا.

 
من میل مربع)  42,471(كیلومتر مربع  110,000ات الشریكة تحریر حوالي والقوعملیة العزم الصلب  -قوة المھام المشتركة  إستطاعت

. قمع داعش منملیون شخص  7.7 تحریر مّما أدى الى، داعش في سوریااألراضي التي إستولت علیھا   
 

من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش والعمل من أجل  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 

 
اھداف شتباك ضد إ 398 تألفت منغارة  250عملیة العزم الصلب  -ة المھام المشتركة نفذت قو، 2019 آذار/مارس 23 - 10ن في الفترة بی 

 .في سوریا والعراق داعش
 

 ودمرتوحدة تكتیكیة لداعش،  346 إشتبكت مع، شتباكإ 338 تألفت منغارة 193 عملیة العزم الصلب -ة المھام المشتركة قونفذت  ،في سوریا
مركزي   وأربعة أكداس أسلحة وزانات وقود خ ستةتكتیكیة و تعجال وتسععجلة مفخخة  31موقع قتالي و  39خط إمداد و  63عجلة و  104

         لداعش.تفتیش ونظام ھاون ونقطة  والتشحیملزیوت البترول صھریج واحد ونفق واحد و قیادة وسیطرة
 

خط  14وحدة تكتیكیة لداعش، ودمرت  44مع  ، إشتبكتشتباكإ 60 تألفت من 57عملیة العزم الصلب  -ة المھام المشتركة قوفي العراق، نفذت 
 وثالث أبنیة وموقعین قتالیین وكدس أسلحة وكھف لداعش.إمداد 
 

قبل من أُطِلقَت  نھر الفرات وادي تبرغارة ع 72عملیة العزم الصلب  -رصدت قوة المھام المشتركة  ،2019 آذار/مارس 23 - 10 ینفي الفترة ب
وة المھام قبتفادي اإلصابات في صفوف المدنیین وفي كل حالة ، وتدعو  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة تلتزم . الجھات الفاعلة األخرى

 . لتزام بنفس االحتیاطاتلى اإلاجمیع 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 
  الطائرات المسیّرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة، والمدفعیة التكتیكیة األرضیة.

 
 شتركة  یعني حدث واحد أو أحداث حركیة تحصل تقریبا في نفس الموقع الجغرافي تسفر عن إحداثإّن تعبیر "غارة" في تحریر قوات المھام الم 
ظیم داعش تننتیجة واحدة أو أحیاناً أكثر، بـتأثیر تراكمي في الموقع المقصود. بما معناه: إذا تم إستعمال طائرة تقصف بغارة واحدة سیارة واحدة ل 

 إذا تم إستعمال العدید من الطائرات التي تستخدم العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني و سیارات  یُعد غارة جویة واحدة ، وكذلك الحال
 لإلستخدام. غیرصالحة جعلھا أوو منظومات أسلحة موجودة في مجمع ما، یسفرعن تحویل المنشأة 
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عملیة العزم الصلب ال  -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  تذكر 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 التي 

 
 #ھزیمة_داعش
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