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 2017يناير/ الثاني كانون 27      

                                20170127-01  رقم التحرير:

 للنشر الفوري

 داعش في سوريا و العراق  إرهابيي  الضربات العسكرية ضد إستمرار 

في سوريا  اصابة 42حققت   ضربة 23 قوات التحالف نفذت ريناي/ الثاني من شهركانون 26 يوم في - اــــــــــــــوب غرب آسيــجن

 داعش. إرهابييالعراق ضد و

طائرات مسيرة عن و ,طائرات مقاتلةو ,طائرات مهاجمة  مستعملة اسوريفي  اصابة 18قت قحو ضربة 12ف نفذت قوات التحال 

 . ضد أهداف داعش و كذلك قذائف مدغعية بعد

 سوريا

 رأس بئر نفط 1عدد  دمرت  ضربة 1عدد, بوكمالال بالقرب من. 

 النفط, كريرتصهاريج اسطوانية ل10عدد  ودمرت تكتيكية لداعش، ةوحد 1عدد  أصابت ضربات 9عدد , الرقة بالقرب من

     شاحنات ناقلة نفط. 2, مبنى تحت سيطرة داعش, وعدد رافعة للنفط مضخات 3 صهاريج خزانات نفط, عدد 5وعدد 

 لداعش الحقت الضرر بطريق امداد ضربة 1عدد , فالتن بالقرب من.  

 مضخة رافعة للنفط. 1عدد دمرت  ضربة 1عدد  ,دير الزور من القربب      

 
 

حدة القتال من أجل تحرير  على استعداد لمواجهة هم. انتقود قوات األمن العراقية معركة التحالف لتخليص العراق من داعش
ة . وترحب حكومفي العمليات القتالية مباشرة في الميدان معهم قوة االئتالف اشراكوال يسعون وليس لديهم رغبة في  ,بلدهم

 .اتهمفريدة من نوعها ، بناء على طلبال ناقدراتب ألننا نساعدهم  ,العراق بقوات التحالف

طائرات  مستعملة بالتنسيق مع ولدعم الحكومة العراقية  ,اصابة 24 حققت ضربة11لفنفذت قوات التحا, في العراق باإلضافة 

 وطائرات مسيرة عن بعد وكذلك مدفعية صواريخ ضد اهداف لداعش. ,طائرات مقاتلة ,طائرات قاذفة للقنابل ,مهاجمة
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  العراق

 بت وحدة تكيكية لداعشضربة اصا 1,عدد حويجة بالقرب من. 

 عجلة نظام مدفعية, و ,عجالت 3عدد  ودمرت وحدة تكيكية لداعش, 2عدد  بتضربة اصا 2, عدد حديثة بالقرب من

 .مفخخة

 مبنى ومسيرة عن بعد, موقع اطالق للطائرات ال دمرتو .بت وحدة تكيكية لداعشاصا ضربة 1,عدد بالقرب من كيسك

 .تحت سيطرة داعش

  2عددمبنى قيادي لداعش, و 2عدد  ودمرت تكتيكية لداعش, ةحدو 2 عدد أصابت ضربات 5الموصل, عدد بالقرب من  

 , مضاد للطائرات مدفعية الحس, مفخخةعجلة و, تكتيكية عجلةموقع قتال,  1سفن, عدد  2, عدد مفخخة عجالتمنشأة

  .كبحت وحدة تكتيكية لداعشو

  تكتيكية لداعش و دمرت عجلة. بت وحدةاضربة اص 1, عدد نجارسبالقرب من 

 عن بعد. يرةسو طائرة م يطرةسودمرت نقطة أوامر و  شضربة اصابت وحدة تكتيكية لداع 1د بالقرب من تلعفر, عد     

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

 

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  واحدة أوإحداث نتيجة عن  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، ومات أسلحة موجودة  في مجمع مانظالقذائف 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 الضربة. كما أنها ال تذكرا خالل التي 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   المعادية أو لدعم القوات العاملة في الميدانال يتم تصنيف نيران المدافع األرضية للرد على مصادر النيران 

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

، و ةهولندا، المملكة المتحد، المملكة االردنية الهاشمية، رك، 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. 

تحدة و لكة المفرنسا، المملكة االردنية الهاشمية، هولندا، المملكة العربية السعودية، تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، الممدانمارك، 

 الواليات المتحدة األمريكية. 
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