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2021 كانون الثاني 6  
01061202-10رقم التحرير:  

 للنشر الفوري
 

 عملية العزم الصلب  -لقوة المهام المشتركة موجز الغارات 
 2020،  انيثتشرين ال 30 – 1 للفترة ما بين

 

 

السعي من أجل تحقيق الهزيمة الحتمية عملية العزم الصلب وشركاؤها  -تُواصل قوة المهام المشتركة  – جنــوب غرب آسيــــــــــــــا
 .داعشل

 
ميل  42,471كيلومتر مربع ) 110,000والقوات الشريكة تحرير حوالي عملية العزم الصلب  -قوة المهام المشتركة  إستطاعت

 -بقى قوة المهام المشتركة تسمليون شخص من قمع داعش.  7.7مربع( من األراضي التي إستولت عليها داعش، مّما أدى الى تحرير 
السالم واإلستقرار في المنطقة وحماية جميع  عملية العزم الصلب ُملتزمة من أجل تحقيق الهزيمة الحتمية لداعش والعمل من أجل تعزيز

 أوطاننا من تهديد إرهابّي داعش.
 

  موجز الغارات 
 
   34من تألفت  ةغار14عملية العزم الصلب  -نفذت قوة المهام المشتركة  ،  2020،  انيثتشرين ال 30 – 1في الفترة ما بين  
 .وسوريا في العراقشتباك ضد أهداف داعش إ

 
نتجت الغارة عن إشتباك ضد أهداف داعش ،  22لفت من أت اتغار عبب سعملية العزم الصل -هام المشتركة قوة الم نفذت في العراق، 

  لداعش.  دس عتادكتدمير و إرهابي 35مقتل 
 

 .إشتباك 21 لفت منأت اتغار بعس عملية العزم الصلب -قوة المهام المشتركة  نفذت، سوريافي 
 

يحتوي على كل االشتباكات التي تقوم بها الطائرات المقاتلة،  عملية العزم الصلب -قوة المهام المشتركة إّن هذا اإلصدار لغارات 
 طائرات الهجوم وقاذفات القنابل والمروحيات أو الطائرات المسيّرة عن بعد، وكذلك المدفعية الصاروخية والمدفعية التكتيكية األرضية. 

 
يعني إشتباك واحد أو إشتباكات حركية تحصل  زم الصلبعملية الع -المهام المشتركة  لقوةإّن تعبير "غارة" في اإلصدارات البيانية  

تم تقريباً في نفس الموقع الجغرافي تُسِفر عن إحداث نتيجة واحدة أو أحياناً أكثر، بـتأثير تراكمي في الموقع المقصود. بما معناه: إذا 
الحال إذا تم إستعمال العديد من الطائرات التي إستعمال طائرة تقصف بغارة واحدة سيارة واحدة لتنظيم داعش يُعد غارة واحدة ، وكذلك 

 أوتستخدم العشرات من القذائف لقصف مجموعة مباني تحت سيطرة داعش ومنظومات أسلحة موجودة في مجمع ما، يُسفرعن تحويل 
 تنقيحها. الممكن من والتي األولية التقارير على الغارات تقييم لإلستخدام. ويستند غيرصالحالَمرفَق  جعل

 
عملية العزم الصلب ال تذكر أصناف أو أعداد  الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالها خالل الغارة، كما  -قوة المهام المشتركة إّن 

التي أحدثتها الذخيرة في الهدف. المعلومات المستخدمة لتدوين المتأثرة أنها ال تذكر عدد وكمية الذخيرة في كل غارة وال عدد المناطق 
 (  أو توقيت غرينتش.Zرير اليومية للغارات الجوية تعتمد توقيت زولو )التقا

 
 #هزيمة_داعش
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