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2020 شباط/فبرایر 92  
92220200-10:رقم التحریر  

عشر ثامنالاإلصدار                                                                                                              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  

 
 نھائیة التمرینات ال كملونیشمركة یجنود الب •
 زور مجمع بسمایةیالقادمة لدعم عملیة العزم الصلب للدورة  التدریب اإلسباني فریق •
 شمال الفرنسیة في عملیاتقوات الزین والجنرال الفرنسي فنسنت ك زار    •

_________________________________________________________________________ 
 

 نھائیةالتمرینات ال كملونشمركة ییجنود الب
 

وة الصیشارك جنود البیشمركة في التدریبات النھائیة في مركز بن
فبرایر. تم تدریب الجنود شباط/ 26للتدریب في إقلیم كردستان العراق ، 

 مكافحةوتقنیات  مثل الرمایة وحركات الفرق مختلفة على موضوعات
 العبوات الناسفة واإلسعافات األولیة.

 
قوات  ضد القیام بإداء عملیة إشتباك باألسلحة تطلب التمرین من الجنود

في األسلحة ، یتعین على جنود البیشمركة  عطلفي حالة حدوث والعدو. 
 إطالق النار.مباشرة بوال عطلال تدارك األمر بسرعة وإصالحالقیام ب

 
 وإستعدادھم  الجنود تطویر جاھزیة تساعد ھذه الدورات والتدریبات في

 .داعشل حتمیةھزیمة التحقیق اللضمان 
 
 .)في عملیة العزم الصلب (المصدر: دائرة الشؤون العامة 
 

https://www.dvidshub.net/image/6115552/peshmerga-
soldiers-final-exercise-bnaslawa-training-center  
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 زور مجمع بسمایةیالقادمة لدعم عملیة العزم الصلب  دورةالتدریب اإلسباني لل فریق

 
ي فسیقدم الدعم لعملیات التحالف الذي فریق التدریب اإلسباني قام 

ات العملیلإلطالع على لمدة ستة أیام مجمع بسمایة بزیارة الدورة القادمة 
 التي تقوم بھا الوحدة الحالیة.

 
ى لجنباً ا الفریق الزائرقاعدة ، عمل كل فرد من أفراد زیارتھم للأثناء 

ً من الجنب مع نظرائھم  لمعرفة أدوارھم  فریق المتواجد حالیا
فاظ لحمن أجل الھا ستعداد یتمكنوا من اإلل،  للمرحلة القادمة ومسؤولیاتھم

 ضمنة قواتنا المسلح احققتھتي ال یةقابلیة التشغیلالمستوى على نفس 
 التحالف الدولي.

 
امیرو ألفونسو ر عقید، ال الجدید یقفي نھایة األسبوع ، شكر رئیس الفر

بوینو ، الرئیس الحالي ، العقید غارسیا دیل كاستیلو ، على التدریب 
 .والمعلومات التي قدمھا الموظفون المنتشرون

 
  ).موقع عملیة العزم الصلب –وزارة الدفاع اإلسبانیة (المصدر: 

 
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/10-
Coalicion-internacional-Operacion-IR-
IRAQ/noticias/listado/200226-reco-comgeceu-
irak.html  

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
  

 شمال الفرنسیة في عملیاتقوات الزین ولجنرال الفرنسي فنسنت كزار ا
 

فینسنت كوزین، قائد الجنرال ، التقى فبرایرشباط/ 17و  16في یومي 
من الطیارین المشاركین في  300الجویة مع الدفاع الجوي والعملیات 

خالل ھذه ، كجزء من عملیة شمال.  قتال ضد داعش في القاعدة الجویةال
 تالعملیا األھمیة التكتیكیة لقاعدة من تقییم ، تمكن الجنرال الزیارة
 الجویة.

 
 مع أفراد من، إجتمع الجنرال العملیاتیة  روعفخالل زیارتھ لمختلف ال

قوات والھندسة الجویة المتخصصین في صات (جمیع االختصا
تمكن  وغیرھم). لقدمصلحي األسلحة و فنیینالوالكوماندوز الجویة 

كما . في ھذه القاعدةالجنود الذین تم نشرھم  أھمیة تقییمالجنرال من 
الذین  لئیلتقى قائد الدفاع الجوي والعملیات الجویة مع أطقم مفرزة رافاإ

 التحالف. عملیات دعمستخباراتي لإلي أو اجوالدعم الیقومون بمھام 
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لى االطیارین مجموعة من رافق الجنرال كوزین وفي ختام الزیارة ، 

 . مدرج منطقة العملیات
 

 .ات شمال)في عملی (المصدر: دائرة الشؤون العامة
 

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/brev
es/chammal-le-commandant-de-la-defense-aerienne-
et-des-operations-aeriennes-au-levant  
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