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 2017آذار/ مارس 14      

                                                    201703 14-01 رقم التحرير:

 للنشر الفوري

  .داعش في سوريا و العراق الضربات العسكرية ضد إرهابيي  إستمرار 

ضد إصابة   104الفت  ةضرب20  العسكري نفذت قوات التحالف ،آذار/ مارس من شهر 13 في يوم - اــــــــــــــغرب آسيوب ــجن

 في سوريا و العراق. إرهابيي داعش 

 .  ضد أهداف داعش اتإصاب 20 الفت اتضرب  12نفذت قوات التحالف في سوريا،

 

  شاحنات صهاريج نفط،    3مضخات، وعدد  4، وعدد آبار نفطروؤس  8دمرت عدد  اتضرب 6 ، عددالرقةبالقرب من

 طرق امداد.  2، و الحقت الضرر بعدد مبنى تحت سيطرة داعش، عجلة

 

  رؤوس آبارنفط، 4عدد ، مراكب 5ودمرت عدد اصابت وحدة تكتيكية لداعش،  اتضرب 6بالقرب من دير الزور، عدد  ،

 .  مضخة نفط و راس بئر نفط 2و الحقت الضرر بعدد 

 

 .داعشضد اهداف ولدعم الحكومة العراقية  مع بالتنسيق ،إصابة84 عدد الفت اتضرب 8قوات جيش التحالف عدد  نفذت العراق،في 

  

   عبوات ناسفة 3ضربة دمرت عدد 1حديثة، عدد  بالقرب من.  

 

 انظمة 3، عدد قتالقع مو 27عدد ودمرت  ،تكتيكية لداعش اتوحد 4عدد  اصابت اتضرب5 لموصل، عددبالقرب من ا

 انعثقيل، مسالح رشاش  مفخخة، عجلة 2هاون، عدد  امنظ ، نظام مدفعية،مفخخة عجلة 2عدد قاذفة صواريخ مروحية، 

وحدة تكتيكية  2ق نظام هاون و عدد فر 5وكبحت عدد ، طريق امداد 12الحقت الضرر بعدد مصنع مفخخات، ، طرقي

  لداعش.
 

  و دمرت مبنى تحت سيطرة داعش، و الحقت الضرر بعدد ضربة اصابت وحدة تكتيكية لداعش  2بالقرب من تلعفر، عدد

 .                        طرق امداد3

   -المزيد-                                                             
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ميراهداف ان تد العراق و سوريا، في تنظيم داعشالتي تهدف إلى تدمير ،لقد تم تنفيذ هذه الضربات كجزء من عملية العزم الصلب

 رةالمجاو طقاالمنفي  والقيام بعمليات خارجية هجومات ارهابيةتصميم  قدرته في من دلحدل داعش في العراق و سوريا هي كذلك

 و المجتمع الدولي ككل.

 

هذا اإلصدار لضربات التحالف يحتوي على كل الضربات التي تقوم بها الطائرات المقاتلة، طائرات الهجوم، قاذفات القنابل، 

المروحيات، أو طائرات مسيرة عن بعد، وكذلك المدفعية الصاروخية، وبعض المدفعية التكتيكية األرضية عندما تطلق النارعلى 

 يف نيران المدافع األرضية للرد على مصادر النيران المعادية أو لدعم القوات العاملة في الميداناألهداف المخططة لها. ال يتم تصن

 CJTF-OIRعملية العزم الصلب  -كضربة عمالً بتعريف  قوات المهام المشتركة 

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

ضربة طائرة تستهدف ببما معناه: إذا تم إستعمال في الموقع المقصود.  تراكمي ـتأثيرأكثر، ب أحياناً 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 عنيسفرنظومات أسلحة موجودة  في مجمع ما، القذائف لقصف مجموعة من مباني و سيارات و م

 .لإلستخدام صالحةغير من الصعب إستخدامها أو جعلها

أعداد  الطائرات أو عدد  ال تذكر أصناف أو  CJTF- OIRعملية العزم الصلب  -المهام المشتركة قوات  حسب قوانين و قواعد 

ي التي أحدثتها الذخيرة فلحفراوكمية الذخيرة في كل ضربة وال عدد عدد ا خالل الضربة. كما أنها ال تذكرالتي تم إستعمالهالذخائر

 أو توقيت غرينتش.  (Z)لضربات الجوية تعتمد توقيت زولوة لتخدمة لتدوين التقارير اليوميالمعلومات المسالهدف. 
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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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