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 2017 فبراير، شباط 19      

                                               20170219-01 رقم التحرير:

 للنشر الفوري

 داعش في سوريا و العراق  إرهابيي  الضربات العسكرية ضد إستمرار 

إصابة  71 أسفرت عن ةضرب 40 العسكري قوات التحالف نفذت فبراير/  شباطمن شهر  18 يوم في - اــــــــــــــآسيوب غرب ــجن

 في سوريا و العراق. داعش  إرهابييضد 

 سوريـــــــا

 ضد أهداف داعش.  إصابة 28أسفرت عن  ة ضرب 26 نفذت قوات التحالف في سوريا،

 تنفيذها ضد تنظيم داعش منذ نشر آخر تحرير:ضربات التي تم لل فيما يلي ملخص

 سوريا

  عجلة، وبرج إتصاالت 2أصابت وحدة تكتيكية تابعة لداعش، ودمرت عدد  ضربات 3البوكمال، عدد بالقرب من. 

  عجلة.ودمرت موقع قتالي، وحدة تكتيكية تابعة لداعش،  3عدد أصابت  ضربات 3بالقرب من الباب، عدد   

 قع امو 3 عددأحواض تخزبن نفط، و 4عدد  ودمرت تكتيكية؛ وحدات 7صابت عدد ضربات أ 10 بالقرب من الرقة، عدد

 وحدة تكرير النفط، ومحطة إتصاالت.مخبأ أسلحة، ، عجالت2عدد ومباني تابعة لداعش،  2وعدد  ،ةقتالي

  آبار نفط ، مخبا رؤوس  8أصابت وحدة تكتيكية تابعة لداعش، ودمرت عدد  ضربات 10بالقرب من دورالزور، عدد

 .مضخة نفطوأسلحة، موقع قتالي، 

 

و بالتنسيق مع ولدعم الحكومة  إصابة ، 43عدد أسفرت عن  ضربة 14قوات جيش التحالف عدد  نفذت في العراق، باإلضافة

 هداف لداعش.أالضربات الجوية ضد فذت نالعراقية 

 

 نشر آخر تحرير:ضربات التي تم تنفيذها ضد تنظيم داعش منذ لل فيما يلي ملخص

 لعراقا

  ،خيم، وعجلة، وعجلة تكتيكية. 3ضربة، أصابت وحدة تكتيكية تابعة لداعش، ودمرت عدد  1عدد بالقرب من بيجي 

  جرافات، وبلدوزر. 3ضربة دمرت عدد  1بالقرب من كركوك، عدد 

  ومبنى تابع لداعش.ضربة أصابت وحدة تكتيكية تابعة لداعش، ودمرت مخبأ أسلحة،  2بالقرب من الكسك، عدد 
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  مقرات  4عدد ومنطقة تجمع؛ ودمرت تابعة لداعش،  وحدات تكتيكية 2ضربات أصابت عدد  9بالقرب من الموصل، عدد

نظام  2مراكز عمليات وعدد  3قطع من معدات هندسية، وعدد  3عدد ، مراكب مائية 4عدد رئيسية تابعة لداعش، و

 أنفاق 3وعدد  ،طرق إمداد 9دمرت عدد و ،وعجلة، و حفاّرة، وموقع قتالي، ومبنى ومنشأ دعم تابعيين لداعش ،مدفعية

 .تابعة لداعش ونظام مدفعية، ق هاونيفر 11 وكبحت

  ضربة دمرت مبنى تابع لداعش. 1بالقرب من التاجي، عدد 

 

 قواعدها سالمة.تم تحليل الضربات بشكل أولي. وقد عادت جميع الطائرات الى 

حصل تقريبا في نفس الموقع الجغرافي حركية ت حدث واحد أو أحداثضربة" في تحرير قوات المهام المشتركة  يعني إن تعبير "

ضربة طائرة تستهدف بفي الموقع المقصود. بما معناه: إذا تم إستعمال  تراكمي ـتأثيرأكثر، ب أحيانا  إحداث نتيجة واحدة أوعن  تسفر

إذا تم إستعمال العديد من الطائرات التي إستخدمت العشرات من  واحدة،جوية واحدة ضد سيارة واحدة لتنظيم داعش يعد ضربة 

)أو المنشآت (  نشأةالم تحويل عنيسفر، نظومات أسلحة موجودة  في مجمع ماالقذائف لقصف مجموعة من مباني و سيارات و م

عملية العزم الصلب  -المهام المشتركة قوات  حسب قوانين و قواعد .لإلستخدام صالحةغير من الصعب إستخدامها أو جعلها

CJTF- OIR  وكمية عدد ا خالل الضربة. كما أنها ال تذكرالتي تم إستعمالهأعداد  الطائرات أو عدد الذخائر ال تذكر أصناف أو

ضربات لتخدمة لتدوين التقارير اليومية لالمعلومات المسالتي أحدثتها الذخيرة في الهدف. لحفراالذخيرة في كل ضربة وال عدد 

 أو توقيت غرينتش.  (Z)الجوية تعتمد توقيت زولو

 

 عريف بت كضربة عمال   ال يتم تصنيف نيران المدافع األرضية للرد على مصادر النيران المعادية أو لدعم القوات العاملة في الميدان

 .CJTF-OIR الصلبعملية العزم  -المهام المشتركة قوات 

  

و  ،ة الخطر الذي يشكله على العراقالتي تهدف إلى تدمير تنظيم داعش و إزال لصلبلقد تم تنفيذ الضربات كجزء من عملية العزم ا

 سوريا، و المجتمع الدولي ككل. 

  

ات الدول التي شاركت في الضرب إن تدمير أهداف لتنظيم داعش في سوريا و العراق يحد من قدرة التنظيم على تنفيذ أعمال إرهابية.

و  ،، المملكة االردنية الهاشمية، هولندا، المملكة المتحدةرك، فرنسااتراليا ، بلجيكا، كندا ، الدنمضد تنظيم داعش في العراق هي : اس

الدول التي شاركت في الضربات ضد تنظيم داعش في سوريا هي: استراليا ،مملكة البحرين، كندا، والواليات المتحدة األمريكية. 

فرنسا، المملكة االردنية الهاشمية، هولندا، المملكة العربية السعودية، تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة و دانمارك، 

 الواليات المتحدة األمريكية. 
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