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2020 نیسان/أبریل 30  
30402020-20رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 

 عملیة العزم الصلب  -لقوة المھام المشتركة موجز الغارات 
 2020،  آذار/مارس 31 -  آذار/مارس 1 للفترة ما بین

 
 

السعي من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة عملیة العزم الصلب وشركاؤھا  -تُواصل قوة المھام المشتركة  – آسیــــــــــــــاجنــوب غرب 
 .داعشل
 

میل  42,471كیلومتر مربع ( 110,000والقوات الشریكة تحریر حوالي عملیة العزم الصلب  -قوة المھام المشتركة  إستطاعت
 -بقى قوة المھام المشتركة تسملیون شخص من قمع داعش.  7.7مربع) من األراضي التي إستولت علیھا داعش، مّما أدى الى تحریر 

السالم واإلستقرار في المنطقة وحمایة جمیع  عملیة العزم الصلب ُملتزمة من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش والعمل من أجل تعزیز
 أوطاننا من تھدید إرھابّي داعش.

 
  موجز الغارات 

 
إشتباك ضد  44غارة تالفت من  28 عملیة العزم الصلب -نفذت قوة المھام المشتركة ، 2020 آذار/مارس  31 -1 في الفترة ما بین 

 أھداف داعش في العراق وسوریا.
 

 تألفت من ةغار 20 عملیة العزم الصلب -ام المشتركة نفذت قوة المھ،  2020 آذار/مارس  31 -1 الفترة ما بین  العراق، في  في
 مھمة تنویریة. 17لداعش  و  اركوأكھف وثالثة ، وتدمیر  ینإرھابی 10 ما ال یقل عن قتل ھا. نتج عنشتباك ضد أھداف داعشإ 28

 
تألفت من غارات ثمان عملیة العزم الصلب  -نفذت قوة المھام المشتركة ،  2020 آذار/مارس  31 -1 الفترة ما بین سوریا، في في 
إحراز أي تقدم أو إحتالل أو اجتیاز أي مساحة من األرض في  إرھابّي داعش منحرمان  ھانتج عن .شتباك ضد أھداف داعشإ 16

 . ثمانیة مواقع
    

یحتوي على كل االشتباكات التي تقوم بھا الطائرات المقاتلة،  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة إّن ھذا اإلصدار لغارات 
 طائرات الھجوم وقاذفات القنابل والمروحیات أو الطائرات المسیّرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة والمدفعیة التكتیكیة األرضیة. 

 
یعني إشتباك واحد أو إشتباكات حركیة تحصل  عملیة العزم الصلب -المھام المشتركة  لقوةإّن تعبیر "غارة" في اإلصدارات البیانیة  

م تتقریباً في نفس الموقع الجغرافي تُسِفر عن إحداث نتیجة واحدة أو أحیاناً أكثر، بـتأثیر تراكمي في الموقع المقصود. بما معناه: إذا 
اعش یُعد غارة واحدة ، وكذلك الحال إذا تم إستعمال العدید من الطائرات التي إستعمال طائرة تقصف بغارة واحدة سیارة واحدة لتنظیم د

 وأتستخدم العشرات من القذائف لقصف مجموعة مباني تحت سیطرة داعش ومنظومات أسلحة موجودة في مجمع ما، یُسفرعن تحویل 
 تنقیحھا. الممكن من والتي األولیة التقاریر على الغارات تقییم لإلستخدام. ویستند غیرصالحالَمرفَق  جعل

 
عملیة العزم الصلب ال تذكر أصناف أو أعداد  الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالھا خالل الغارة، كما  -قوة المھام المشتركة إّن 

 ومات المستخدمة لتدوینالتي أحدثتھا الذخیرة في الھدف. المعلالمتأثرة أنھا ال تذكر عدد وكمیة الذخیرة في كل غارة وال عدد المناطق 
 )  أو توقیت غرینتش.Zالتقاریر الیومیة للغارات الجویة تعتمد توقیت زولو (

 
 #ھزیمة_داعش
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