
 
COMBINED JOINT TASK FORCE 

OPERATION INHERENT RESOLVE 
Public Affairs Office 

  
 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
CJTF-OIR Website   CJTF-OIR Twitter   CJTF-OIR Facebook   CJTF-OIR Imagery 

Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil | Phone | +1.813.529.4636 | Kuwait | 00.965.221.6340 and 430-5193#  
Mailing Address | CJTF-OIR Public Affairs | APO AE 09306 

1 

2020كانون الثاني  4  
42020010-10:رقم التحریر  

اإلصدار الرابع عشر                                                                                                                للنشر الفوري  
 
 

 مھمة واحدة ، دول متعددة
 إضاءات على دور قوات التحالف

 
عملیة العزم الصلب مع والى جانب ومن  -في جمیع أنحاء العراق وسوریا، تعمل قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا

 خالل قواتنا الشریكة لضمان الھزیمة الحتمیة لداعش. إّن التدریب واإلرشاد والمشورة واإلسناد ھي مكونات أساسیة لبناء القدرة األمنیة
إلستقرار اإلقلیمي. أدناه إضاءات على أبرز نشاطات قوات التحالف:لشركائنا لتحقیق ھزیمة فلول داعش وخلق ا  

 
 خبیر كمبیوتر في ساحة المعركةأسترالي جندي  •
 قوات الشرطة العراقیة طرق التعامل مع األسلحةدّرب القوات اإلسبانیة تُ  •
 على اإلستعدادات الطبیة للتحالف تقوم قوات متعددة الجنسیات بتحسین طرق التدریب •

____________________________________________________________________________________ 
  

 تصال مفتوحةاإل قنواتبقي القوات األسترالیة تُ 
 

لى قوة الدفاع ایتھاوس ھو أول فرد من عائلتھ ینضم گیعقوب إّن  
اآلن في مجمع التاجي العسكري في العراق مع  خدماألسترالیة وی
كمتخصص في  مسرح العملیاتخاصة بالتصاالت مجموعة اإل

 .اإلتصاالت العسكریة
 

ریق فالتواصل بین أسترالیا وعملیة یتھاوس "أساعد في توفیر گقال 
من مواصلة مھمتنا لمساعدة حتى نتمكن یھا والحفاظ عل 10 المھام تاجي

ن أمن أجل و" ".بصفتنا قوات الدفاع األسترالیة  قوات األمن العراقیة
قوات األمن العراقیة ، من المھم أن بتدریب ات الدفاع األسترالیة تقوم قو

 ". ةبطریقة جید تصال بین فریق المھام تاجي وأسترالیااإل قنوات تعمل
 

الخاصة بمسرح العملیات تعمل بشكل جماعي تصاالت مجموعة اإلإّن 
ً یتھاوس یعمل جولیس فردي ، حیث  لى جنب مع شركاء التحالف ا جنبا

 من الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة ونیوزیلندا للحفاظ على الشبكة.
 

ف والتعرلى جانب نظرائنا في التحالف اكان العمل لقد یتھاوس "گقال 
 .المھمة أمراً رائعاً"على طرقھم في تحقیق 

 
 وزارة الدفاع األسترالیة). –(دائرة الشؤون العامة المصدر: 

https://news.defence.gov.au/people/keeping-
lines-communication-open  
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 العراقیةلشرطة منتسبي ال وصیانتھااألسلحة  قومون بإیضاح طرق تجمیعسبان یاإلمدربون ال
 
 

كیفیة  ثالثالتدریب الفریق كتیبة دربون من الجیش اإلسباني من مأوضح 
لشرطة مجموعة من منتسبي اتجمیع أنظمة أسلحة متعددة ونشرھا ل

 معسكراإلتحادیة في  في الشرطة 20العراقیة من الكتیبة الثالثة ، اللواء 
  .2019كانون األول  29بسمایة للتدریب في العراق ، 

 
 اإلطالع على طرقالشرطة العراقیة على منتسبي التدریب  ساعد لقد

ة أم نحسّ مُ القتال البندقیة و 249 أمخفیف الرشاش المدفع التشغیل وصیانة 
 . 224 أم ھاونونظام ال 2أم  رشاشالمدفع الو 14كي 

 
لى ععملیة العزم الصلب  -قوة المھام المشتركة في العراق ، یبقى تركیز 

قوات األمن العراقیة وبناء قدراتھم من أجل تحقیق الھزیمة دعم عملیات 
 لداعش. حتمیةال
 

 .)في عملیة العزم الصلب (المصدر: دائرة الشؤون العامة
 

https://www.dvidshub.net/image/6009977/weapon
s-training-besmaya-training-center  
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 جسیمةالخسائر اللتعامل مع طرق االجماعي ل یات المتحدة یشاركون في التمرینشركاء من الدنمارك والوال

 
 

قوة  المشاركة ضمنالوالیات المتحدة والدنمارك مجموعة من قوات أجرت 
لطبیة الرعایة اتدریبات على تمارین  العزم الصلبعملیة  -المھام المشتركة 

 في ساحة المعركة خاللوطرق اإلنقاذ الجروح فیما یتعلق بالمنقذة للحیاة 
كانون األول  31تمرین جماعي للخسائر في قاعدة األسد الجویة ، العراق ، 

2019 . 
 

 عدد من الجنسیات مع ةمتعددمن قبل قوات  تم عقد ھذا الحدث التدریبي
ب قد یتسبفي حالة وقوع حادث ستعداد إلطرق التحسین الدول الشریكة 

 كبیر من الجرحى. بعدد 
 

ھي تحالف دولي یضم  العزم الصلبعملیة  -إّن قوة المھام المشتركة  
. حتمیةھزیمة داعش التحقیق ملتزمة ب عالمیةدولة وخمس منظمات  76

ستعداد الطبي دوراً رئیسیاً في مھمة التحالف لزیادة قدرات یلعب اإل
.الشركاء  

 
 .)عملیة العزم الصلبفي  المصدر: دائرة الشؤون العامة(
 

https://www.dvidshub.net/image/6010273/al-asad-
air-base-mass-casualty-exercise  
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