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 2020كانون األول  31
      13202012-20 :التحرير رقم 

44اإلصدار                                                                                                              للنشر الفوري  
 

 
 مهمة واحدة ، دول متعددة

 إضاءات على دور قوات التحالف
 

الشريكة  قواتمع العملية العزم الصلب  -في جميع أنحاء العراق وسوريا ، تعمل قوة المهام المشتركة  – جنــوب غرب آسيــــــــــــــا
لقوات لالمشورة رفيعة المستوى  وإسداء ميتقدب الصلبعملية العزم  -قوة المهام المشتركة  تقوم. الهزيمة الحتمية لداعش تحقيق لضمان

، 2014ستقرار اإلقليمي. منذ عام هزيمة فلول داعش وتهيئة الظروف لمتابعة العمليات لزيادة اإلتحقيق ل هاتمكينعلى  العملوالشريكة 
.الدوليلتحالف عسكرية ضمن ابمساهمات  دولة 30أكثر من  شاركت  

 
 نشاطات قوات التحالف:أدناه إضاءات على أبرز 

 

 سبانية اإل وة المهام توروقالقيادة في غيير ت 

 موسم العطالتخالل  جتماعيتواصل اإلالأهمية يناقش القوات المسلحة الكندية في  إيروين قسال 

  العراق لدىيلتقي السفير األلماني في سالح الجو الفرنسي ارديف تالعميد 
___________________________________________________________________________ 

 

 سبانيةاإل وة المهام توروقالقيادة في غيير ت
 
حدة و"اإلسبانية  قوة المهام تورو القيادة فيتغيير راسم م مؤخًرا ترج

  .المنتشرة في قاعدة األسد الجوية "الهليكوبتر
 

 لمهاماتستمر القوات المسلحة اإلسبانية في كونها أحد األصول الحيوية لقوة 
 ر الدعم الناري وقدرات التنقل والنقل.يتوفب،  لصلباعملية العزم  -المشتركة 

 
 تويتر(. - القوات اإلسبانية في الناتو)المصدر: 

https://twitter.com/SpainNATO/status/13370409900419
93218  
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 موسم العطالتخالل  جتماعيتواصل اإلأهمية اليناقش القوات المسلحة الكندية في  إيروين قسال
 

جناح ، تروي إروين ، مقابلة مع الكندية عملية التأثير في قسالأجرى 
 ي السالم الجوية في الكويت. في قاعدة عل 386ستطالع الجوي األمريكي اإل
 

خاصة وعن أهمية العالقات الشخصية خالل موسم العطالت ،  تحدث القس
رة بالنسبة لنا جميعًا ، تفشدد على مدى أهمية هذه القد وخالل جائحة كورونا. 
لى ع لعائالتنا في جميع أنحاء البالدكذلك بالنسبة وواألعضاء المنتشرين 

 .السواء
 

 .)فيسبوك -ثير الكندية عملية التأ)المصدر: 
https://www.facebook.com/386AEW/videos/355849313
0916746/ 
   

___________________________________________________________________________ 

 
 العراق دىليلتقي السفير األلماني في سالح الجو الفرنسي ارديف تالعميد 

 
 ابطضالف ، ياردتالجوي  عميدال،  2020ن األول كانو 11التقى يوم الجمعة 

، اإلدارة المشتركة بين الوكاالت والبيئة المدنيةمدير و ي عملية شمالفقدم اال
 بالسفير األلماني لدى العراق الدكتور اولي ديل في بغداد.

  
كان الهدف من هذا االجتماع هو التحضير لالجتماع القادم لفريق عمل لقد 

العراقية في لى دعم الحكومة امانيا ، والذي يهدف تحقيق االستقرار بقيادة أل
جهودها لتحقيق االستقرار والتركيز على تحسين الظروف المعيشية للسكان 

على وجه الخصوص أولئك و؛  في العراق المناطق المحررةالى والعائدين 
 الذين احتجزتهم داعش لفترة طويلة.

 
وتسليم البضائع الستعادة  وتشمل تدابير هذا المشروع الطويل األجل شراء

الخدمات األساسية ، وكذلك األنشطة الصغيرة في قطاعات المياه والكهرباء 
 والتخلص من النفايات والصحة والتعليم.

 
تشمل التدابير اإلضافية المشورة والتدريب )تطوير وتنفيذ التدابير التعليمية ذات 

ليمية في استعادة وإدارة الصلة للموظفين( وبناء قدرات السلطات المحلية واإلق
 البنية التحتية األساسية ، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

 
 (.الفرنسية الموقع الرسمي لعملية شمال)المصدر: 

https://www.defense.gouv.fr/english/operations/chamm
-aerienne-brigade-de-general-le-al/breves/chammal

-d-ambassadeur-l-rencontre-dice-et-france-o-snr-tardif
irak-en-allemagne 
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