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2020 أیلول 9  
99002020-30رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 

  جدید ویواصل المھمةالقائد الب برحِّ التحالف یُ 
 

العسكري لھزیمة داعش في العراق وسوریا،  شكیلعملیة العزم الصلب، الت -قوة المھام المشتركة  قامت -جنوب غرب آسیا 
 .2020أیلول  9في بغداد في خالل مراسم ادة یالق غییرتب
 
الفیلق المدرع  م ،العا قائدال ،بات وایتفي الجیش االمریكي ن الفریق القیادة بدًال عبول كالفیرت في الجیش االمریكي الفریق  مسلّ ت

 .القائد العام للقیادة المركزیة األمریكیة من قبلالخاصة بالقیادات األعالم  تمریر، حیث تم  الثالث
  

قیادة وتحدث عن ثقتھ في فریق ال ، ترأس المراسم القائد العام للقیادة المركزیة األمریكیة الفریق أول كینیث ف. ماكنزي جونیور
 في العراق وسوریا.  الھزیمة الحتمیة لداعشمن أجل تحقیق لدعم القوات الشریكة في معركتھا مة مھالالجدید، لمواصلة 

 
 ظلینمضي قدًما س نمای، وب التحالف في العمل على أساس التقدم الذي أحرزه ستمری) سرتیقال ماكنزي "أنا واثق من أن (كالف

في  لیاألمن واإلستقرار واإلزدھار على المدى الطو ریلداعش ، وتوف ةیالحتم مةیالھز قیملتزما بأھدافنا المشتركة المتمثلة في تحق
  العراق".

 
 ققتھاوبفضل النجاحات التي حعملیة العزم الصلب.  -التقدم والتغییر الملحوظین لقوة المھام المشتركة ب زاخرةكانت فترة وایت 

 طرة الكلیةالسی لىاداخل القواعد العراقیة مواقع تدریبیة  ةثمانی سلمالقوة الشریكة ، أنھى التحالف مھمتھ التدریبیة في العراق و
في ھذه المواقع ، التدریبیة اآلن المسؤولیة الكاملة عن المرافق والبرامج  عراقیةاألمن ال اتقوات األمن العراقیة. تتحمل قول

 فيعملیة العزم الصلب  -قوة المھام المشتركة دعم أصبح  لقد. داعشوتستخدمھا إلجراء تدریبات وعملیات شبھ یومیة ضد 
من األ اتالعراق مركزیًا ، حیث توفر فرق مستشاري التحالف في بغداد وأربیل إرشادات تخطیطیة متخصصة لمدیریات قو

 اتور قالعناصھذه التي تشرف على العملیات واللوجستیات واالستخبارات والوظائف العسكریة األخرى. ستساعد جمیع عراقیة ال
في التخطیط العملیاتي ودمج المعلومات االستخباریة والدعم الجوي للعملیات العسكریة التي یقودھا العراق لھزیمة  عراقیةاألمن ال

 .  تھدید داعش في العراق
 

جوي ، لفي سوریا ، یواصل التحالف دعم قوات سوریا الدیمقراطیة بالمشورة وتبادل المعلومات االستخباریة المتخصصة والدعم ا
على وجھ التحدید ، للعملیات المناھضة لداعش. تواصل قوات سوریا الدیمقراطیة والتحالف حمایة البنیة التحتیة الحیویة لمنع 

 .لى التمویل النفطياوصول داعش 
 

ة في الشریكللقوات مكافحة اإلرھاب  الخاصة التابعة الى أجھزةقوات التواصل قوات العملیات الخاصة التابعة للتحالف تمكین 
 العراق وسوریا.

 
  م الصلب.عملیة العز -الفرصة لیلقي الضوء على المدة التي أمضاھا في قیادة قوة المھام المشتركة  ھذهانتھز القائد المنتھیة والیتھ 

 
 .عملیة العزم الصلب ستظل أعظم شرف لي وامتیاز" -الخدمة كقائد لقوة المھام المشتركة  إنّ "قال وایت 

 
 التحالف العسكري.شارك الفریق كالفیرت رؤیتھ للمستقبل لفریق 
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 ي فمن التحالف والقیادة المركزیة والسفارة والشركاء  التي تضم كًال من الفرق یتكون لى العمل مع فریق ا"إنني أتطلع  وقال
یق تحقمھمة واضحة لضمان  ھفریق التحالف لدی ، فإنّ  متمیزینبالتعاون مع شركائنا ال"". قوات سوریا الدیمقراطیةو العراق 

التحوالت والتغییر أمر ال مفر منھ ، یجب أن نتوقع الفرص ونستغلھا بقوة وجرأة وأن  على الرغم من أنّ لداعش.  حتمیةالھزیمة ال
 تنا وعملنا".االنجاح یعتمد على مبادر أنّ فكرنا بع شبِ نُ 
 

عملیة العزم الصلب  -عملیة العزم الصلب ، ستركز قوة المھام المشتركة  -مع استمرار نمو قدرات شركاء قوة المھام المشتركة 
ش نحو تفكیك قیادة داع القدراتعلى مجاالت القدرة العسكریة التي ستستغرق وقتًا أطول لتطویر شركائنا. سیتم توجیھ ھذه 

 وتمویلھا وشبكتھا العالمیة.
 

الھم ودائم لدعم شركائنا في قت صارم سیبقى ملتزًما وبشكلولكن ،  القواتتمركز التحالف في عدد أقل من المواقع مع عدد أقل سی
 مع حوارنا وشراكتنا المستمرة مع حكومة العراق ودول التحالف وبعثة الناتو في العراق.تتوافق ھذه التعدیالت إّن . ضد داعش

 
 تزام بدعم شركائنا في العراق وسوریا.مصممة على اإللعملیة العزم الصلب  -قوة المھام المشتركة  ستبقى

 
الثالث في الجیش  المدرع لى فورت ھود ، تكساس حیث یواصل مھامھ في قیادة الفیلقاسیعود وایت ومجموعة من الموظفین 

 .األمریكي
 

 : الصور
 

• https://dvidshub.net/r/dfig6h 
• https://dvidshub.net/r/6tqlzn  
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