
COMBINED JOINT TASK FORCE 
OPERATION INHERENT RESOLVE 

Public Affairs Office 

 

CJTF-OIR Website  CJTF-OIR Twitter  CJTF-OIR Facebook CJTF-OIR DVIDS  
 

Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil |Phone |1.813.529.4636| SWA|00.965.221.6340 and 480-4193# 
Mailing Address |CJTF-OIR Public Affairs |APO AE 09306  

 
9201 الثانيتشرین  30  

                                                01-20191130 رقم التحریر:
 تاسعال اإلصدار                                                                                                                                    للنشر الفوري

 

 

 مھمة واحدة ، دول متعددة
 التحالف على دور قواتإضاءات 

  
قواتنا  م الصلب مع والى جانب ومن خاللزعملیة الع -قوة المھام المشتركة جمیع أنحاء العراق وسوریا، تعمل  في – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا

ھزیمة  لتحقیقركائنا األمنیة لشقدرة الھي مكونات أساسیة لبناء المشورة واإلسناد اإلرشاد وب والتدریإّن لداعش.  الحتمیةھزیمة الالشریكة لضمان 
:التحالف قواتنشاطات أبرز إضاءات على أدناه تقرار اإلقلیمي. سفلول داعش وخلق اإل  

 
 قوة المھام بسمایة قیادة  ،عشر ةالحادی جبة، الولوحدة اإلسبانیة في العراق تتولى ا •
 وقوات التحالف بأول مھمة مشتركةالعراقیة تقوم القوات الخاصة  •
 المھام تاجي فریقجدد في العضاء األھاكا للترحیب برقصة تؤدي القوات األسترالیة والنیوزیلندیة  •
 ة األلغاماآللي إلزال نسانبإستخدام اإلالعبوات الناسفة  القوات العراقیة على مكافحة القوات الفرنسیة تستكمل تدریبات •

_________________________________________________________________________________________ 
 

 قوة المھام بسمایةقیادة  ، تتولىعشر ةالحادی الوجبة، العراق لوحدة اإلسبانیة فيا
 

. 2019 تشرین الثاني 21نقل السلطة في مراسیم أثناء  وذلك قوة المھام بسمایةقیادة  ،عشر ةالحادی لوجبة، ا لوحدة اإلسبانیة في العراقت اتول
بد الكریم ، ع ، والعمیدعملیة العزم الصلب -اإلستقرار في قوة المھام المشتركة ، نائب القائد العام لشؤون لواء جیرالد ستریكالند المراسیم الترأس 

 .العسكري بسمایةمجمع قائد 
 

 راسیمم، العقید سیزار غارسیا دیل كاستیلو ، القیادة من القائد السابق الجنرال فالدو كاریتو كایمانو. خالل ال الجدید في قوة المھام بسمایةقائد التولى 
قادة التحالف والسلطات العسكریة العراقیة لدعمھم. كما تحدث عن أھدافھ في الحصول على القدرة من زمالئھ على جارسیا دیل كاستیلو  أثنى

 والتغلب على أي عقبات أثناء ھذا التحول دون التقلیل من أي دعم لتدریب قوات األمن العراقیة. معسكر بسمایة التشغیلیة الكاملة في
 

 لتزام الذي تحتفظ بھ أسبانیا مع التحالف والدول الشریكة والحكومة العراقیة في الحرب ضد داعشیعكس اإل قوة المھام بسمایةد ال یزال وجو
 دائرة الشؤون العامة).  – (المصدر: فریق المھام تاجي 

https://emad.defensa.gob.es/operaciones/10-Coalicion-internacional-Operacion-IR-
IRAQ/noticias/listado/191121-relevo-irak.html 
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_____________________________________________________________________________ 
 

 أول مھمة مشتركةتُنفّذ وقوات التحالف العراقیة القوات الخاصة 
 
بأول مھمة مشتركة مع قوات العملیات تابعة لوزارة الدفاع العراقیة ، القامت القوات الخاصة األولى ، سریة المھمات الخاصة ، وھي قوة النُخبة 

 .2019تشرین الثاني  23الخاصة التابعة للتحالف في الطارمیة ، العراق ، 
 

إّن  الجماعة اإلرھابیة أي مالذ آمن.  داعش لحرمانوكرین لستھدفت عملیة تطھیر إ ، سریة المھمات الخاصة العراقیةالقوات الخاصة قادت 
لفترات محدودة وإجراء عملیات من عملیات الھجوم وتطھیر االراضي ومن ثم مسك األرض لتوفیر األمتخصصة في القوات الخاصة العراقیة 

 .ستطالع أو مكافحة التمرد أو مكافحة اإلرھاباإل
 
 .)عملیة العزم الصلب – المشتركة قوة المھامي ف المصدر: دائرة الشؤون العامة(

https://www.dvidshub.net/image/5942161/qwat-kasash-conduct-first-mission-with-coalition-forces 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 قوة المھام تاجيجدد في العضاء األھاكا للترحیب برقصة تؤدي القوات األسترالیة والنیوزیلندیة 

 
ي فعملیة العزم الصلب  -التابع الى قوة المھام المشتركة تاجي باألعضاء الجدد في فریق المھام أعضاء الخدمة النیوزیلندیة واألسترالیة  رّحب

 ، على الطریقة التقلیدیة بإداء رقصة ھاكا.2019 تشرین الثاني 18 فيمجمع التاجي العسكري ، العراق 
 
 
 
ا المعركة أو كترحیب عندمعدو قبل الستخدم لترھیب ھتاف یُ  ا عبارة عنالماوري في نیوزیلندا ؛ إنھسكان رقصة تقلیدیة نشأت من  ھاكا ھيإّن  

 یجتمع طرفان.
 

فریق ون تكیمجموعة عمل مشتركة أسترالیة ونیوزیلندیة توفر الدعم لجھد دولي لتدریب وبناء قدرات قوات األمن العراقیة.  وھتاجي المھام فریق 
الي لى جانب حوااألسترالي ، الجیش في واء الثالث الل الىلى حد كبیر امن أفراد قوة الدفاع األسترالیة ، ینتمون  300من حوالي  المشتركالمھام 

 .من أفراد قوة الدفاع النیوزیلندیة 110
 
 عملیة العزم الصلب). – في قوة المھام المشتركة المصدر: دائرة الشؤون العامة(

https://www.dvidshub.net/image/5942886/haka 
 
 

http://www.inherentresolve.mil/
http://www.twitter/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
https://www.dvidshub.net/image/5942161/qwat-kasash-conduct-first-mission-with-coalition-forces
https://www.dvidshub.net/image/5942886/haka


COMBINED JOINT TASK FORCE 
OPERATION INHERENT RESOLVE 

Public Affairs Office 

 

CJTF-OIR Website  CJTF-OIR Twitter  CJTF-OIR Facebook CJTF-OIR DVIDS  
 

Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil |Phone |1.813.529.4636| SWA|00.965.221.6340 and 480-4193# 
Mailing Address |CJTF-OIR Public Affairs |APO AE 09306  

 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 الفرنسیة مونسابیرت قوة المھام مع تُنھي دورة تدریبیة على مكافحة العبوات الناسفة القوات العراقیة

 
خلص من فرنسیین من وحدة الت متخصصین على یدالعبوات الناسفة  مكافحةالجیش العراقي دورة تدریبیة على في أكمل جنود من الفرقة السادسة 

 .الفرنسیة مونسابیرتقوة المھام  الذخائر المتفجرة مع
 

ً روبوت الفرنسیة مونسابیرتقوة المھام في نھایة الدورة التدریبیة ، قدمت   الحد من فيساعد یُ للى القوات العراقیة اإلزالة األلغام آلي) (إنسان  ا
من  عطیلھاترف على أجھزة العبوات الناسفة والتع العبوات الناسفة في المنطقة بشكل كبیر. یمكن للروبوت مخاطر البشریة الناجمة عناإلصابات 

 .لثباتلضمان القدرة على الحركة وا معینمن مسافة ومحور والتحكم المناورة  تُساعد علىستخدام ذراع میكانیكیة وكامیرا إخالل 
 

 .داعش اتمخلف في منطقة العملیات لمكافحة العبوات الناسفة منأثناء إداء عملیة التخلیص نتظام المتخصصین إترافق روبوتات إزالة األلغام ب
 
 .)في عملیات شمال المصدر: دائرة الشؤون العامة(

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-presentation-du-robot-francais-de-
deminage-par-la-task-force-monsabert  
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