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                                               20170319-01 رقم التحریر:

 للنشر الفوري

  .داعش في سوریا و العراق الضربات العسكریة ضد إرھابیيّ إستمرار 
إصابة  56 سفرت عنأ ةضرب 23 ةالعسكری نفذت قوات التحالف ،آذار/ مارس من شھر 18 في یوم - اــــــــــــــوب غرب آسیــجن

 في سوریا و العراق. ضد إرھابیي داعش 

 :سوریـــــا

  :ضد أھداف داعش ةابإص 18 سفرت عنأ، ةضرب 17ف نفذت قوات التحال ،في سوریا             

 
 عجلة تكتیكیة. 3وحدة تكتیكیة لداعش، و دمرت عدد  1ضربة، أصابت عدد  1بالقرب من الشدادي، عدد •
رئیسي مقر 2عدد و، یةقع قتالامو 5ودمرت عدد  تكتیكیة لداعش، ةوحد3عدد صابت ، أةضرب 11، عدد الرقةبالقرب من  •

  طرق إمداد. 2جسور ، و عدد  3تابع لداعش و اتلفت عدد 
موقع  1و عدد تكریر نفط،أباررأس  4عدددمرت وحدة تكتیكیة، و 1اصابت عدد ،ةضرب3بالقرب من دیر الزور، عدد  •

 قتالي.
  رأس أبار تكریر نفط. 2مباني تحت سیطرة داعش، و عدد 3ضربة، دمرت عدد 2بالقرب من تدمر(بالمیرا)، عدد •

 
     العراق:                                                                                                                      

 
ضد دعم الحكومة العراقیة لو مع بالتنسیق ،إصابة 38 سفرت عنأ ،ةضرب 6قوات جیش التحالف عدد  نفذت ،العراقفي 

 :داعشھداف أ

 وحدة تكتیكیة لداعش. 1، كبحت عددضربة 1عدد حدیثة، بالقرب من  •
عجلة  4موقع قتالي، و عدد 14و دمرت عدد ش،تكتیكیة لداع اتوحد 4عدد  صابت، أةبضر 5 لموصل، عددبالقرب من ا •

طرق إمداد، و  14نظام مدفعیة، و أتلفت عدد 1نظام راجمة قذائف صاروخیة، و رشاش ذخیرة متوسطة، و عدد 2و عدد 
    وحدة تكتیكیة لداعش. 3فرق مدفعیة ھاون و، عدد  5عددكبحت 
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                                                                         -المزید-                                                               

راھداف ان تدمی العراق و سوریا، في تنظیم داعشالتي تھدف إلى تدمیر ،لقد تم تنفیذ ھذه الضربات كجزء من عملیة العزم الصلب
و  ةالمجاور طقاالمنفي  والقیام بعملیات خارجیة ت ارھابیةھجوماتصمیم  قدرتھ في من دلحدل داعش في العراق و سوریا ھي كذلك

 المجتمع الدولي ككل.

ھذا اإلصدار لضربات التحالف یحتوي على كل الضربات التي تقوم بھا الطائرات المقاتلة، طائرات الھجوم، قاذفات القنابل، 
المدفعیة التكتیكیة األرضیة عندما تطلق النارعلى المروحیات، أو طائرات مسیرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة، وبعض 

 األھداف المخططة لھا. ال یتم تصنیف نیران المدافع األرضیة للرد على مصادر النیران المعادیة أو لدعم القوات العاملة في المیدان
 CJTF-OIRعملیة العزم الصلب  -كضربة عمالً بتعریف  قوات المھام المشتركة 

حصل تقریبا في نفس الموقع الجغرافي حركیة ت في تحریر قوات المھام المشتركة  یعني حدث واحد أو أحداثضربة" إن تعبیر "
ضربة طائرة تستھدف ببما معناه: إذا تم إستعمال في الموقع المقصود.  تراكمي ـتأثیرأكثر، ب أحیاناً إحداث نتیجة واحدة أوعن  تسفر

إذا تم إستعمال العدید من الطائرات التي إستخدمت العشرات من  واحدة،جویة واحدة ضد سیارة واحدة لتنظیم داعش یعد ضربة 
(أو المنشآت )  نشأةالم تحویل عنیسفرنظومات أسلحة موجودة  في مجمع ما، القذائف لقصف مجموعة من مباني و سیارات و م

 .لإلستخدام صالحةغیر من الصعب إستخدامھا أو جعلھا

أعداد  الطائرات أو عدد  ال تذكر أصناف أو  CJTF- OIRعملیة العزم الصلب  -المھام المشتركة قوات  حسب قوانین و قواعد 
ي التي أحدثتھا الذخیرة فلحفراوكمیة الذخیرة في كل ضربة وال عدد عدد ا خالل الضربة. كما أنھا ال تذكرالتي تم إستعمالھالذخائر
 أو توقیت غرینتش.  (Z)لضربات الجویة تعتمد توقیت زولوتخدمة لتدوین التقاریر الیومیة لالمعلومات المسالھدف. 
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CJTF-OIRmedia@mail.mil  
COM: U.S. 1-813-529-4636 or in Southwest Asia  

COM: 00-965-2221-6340, then dial 430-5193#  
 www.inherentresolve.mil  

  twitter.com/CJTFOIR  
www.facebook.com/CJTFOIR 

                                                                   www.youtube.com/CJTFOIR 
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