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 عملیة العزم الصلب  -لقوة المھام المشتركة الغارات  موجز
 2019 ،حزیران/یونیو 3 -آیار/مایس  5 بین للفترة

 
 .داعشالسعي من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لعملیة العزم الصلب وشركاؤھا  -واصل قوة المھام المشتركة تُ  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا

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

عملیة العزم  -قوة المھام المشتركة  بقىتس. قمع داعش منملیون شخص  7.7 ، مّما أدى الى تحریرداعش في سوریااألراضي التي إستولت علیھا 
من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش والعمل من أجل تعزیز السالم واإلستقرار في المنطقة وحمایة جمیع أوطاننا من تھدید  ةُملتزم الصلب

 إرھابّي داعش.
 

  موجز الغارات 
 
شتباك ضد إ 34 تألفت من ةغار 11عملیة العزم الصلب  -ة المھام المشتركة نفذت قو، 2019 حزیران/یونیو 3 - آیار/مایس 5ن في الفترة بی 

     .داعشاھداف 
 

 21تكتیكیة لداعش، ودمرت  ةوحد 16 مع ، إشتبكتشتباكإ 34 تألفت من ةغار 11 عملیة العزم الصلب -ام المشتركة ة المھقوفي العراق، نفذت 
 ً  لداعش. إستراحة واحد  وقعوعجلتین وم نفقا

 
 .لم یتم تنفیذ أي غارة في سوریا

 
 نھر الفرات وادي تبرغارة ع 18عملیة العزم الصلب  -رصدت قوة المھام المشتركة  ،2019 حزیران/یونیو 3 - آیار/مایس 5 نیفي الفترة ب

بتفادي اإلصابات في صفوف المدنیین وفي كل حالة ،  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة تلتزم . الجھات الفاعلة األخرىقبل من أُطِلقَت 
 . لتزام بنفس االحتیاطاتلى اإلاجمیع الفاعلین اآلخرین في المنطقة  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة وتدعو 
 

  أو  تالمروحیاو قاذفات القنابلو ھذا اإلصدار لغارات التحالف یحتوي على كل االشتباكات التي تقوم بھا الطائرات المقاتلة، طائرات الھجومإّن 
  والمدفعیة التكتیكیة األرضیة. المدفعیة الصاروخیةوكذلك الطائرات المسیّرة عن بعد، 

 
 ر عن إحداثفِ سفي نفس الموقع الجغرافي تُ  اً حركیة تحصل تقریب شتباكاتإواحد أو  إشتباكیعني  اإلصدارات البیانیة للتحالفإّن تعبیر "غارة" في  
ظیم داعش تننتیجة واحدة أو أحیاناً أكثر، بـتأثیر تراكمي في الموقع المقصود. بما معناه: إذا تم إستعمال طائرة تقصف بغارة واحدة سیارة واحدة ل 

ة سیطرتحت یُعد غارة واحدة ، وكذلك الحال إذا تم إستعمال العدید من الطائرات التي تستخدم العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني 
 لإلستخدام. غیرصالح رفَقالمَ  جعل أوسفرعن تحویل ومنظومات أسلحة موجودة في مجمع ما، یُ داعش 

 
عملیة العزم الصلب ال تذكر أصناف أو أعداد   -المھام المشتركة  ةقوإّن  تنقیحھا. الممكن من والتي األولیة التقاریر على الغارات تقییم ستندیو 

تھا أحدث التيالمتأثرة لمناطق عدد وكمیة الذخیرة في كل غارة وال عدد ا كما أنھا ال تذكر ،الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالھا خالل الغارة
 )  أو توقیت غرینتش.Zالیومیة للغارات تعتمد توقیت زولو(الذخیرة في الھدف. المعلومات المستخدمة لتدوین التقاریر 

 #ھزیمة_داعش
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