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2020 آذار/مارس 7  
20200307-10:رقم التحریر  

عشر تاسعالاإلصدار                                                                                                              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  

 
 اإلجراءات الطبیةعرضاً لمجموعة من ینفذون  الوالیات المتحدة وألمانیامن متخصصون في الرعایة الصحیة  •
 جنود أمریكیون من ذوي القبعات الخضراء یُدّربون القوات الشریكة من مغاویر الثورة •
 قیادة قوة المھام مونسابیرت ربیانیبتولى العقید الفرنسي أولیفر  •
  المیدالیة البرونزیة األسترالیة في الجیش األمریكي ةیمنح ضابط مدفعیفریق المھام تاجي  •

_________________________________________________________________________ 
 

  الوالیات المتحدة وألمانیامن متخصصون في الرعایة الصحیة 
 لمجموعة من اإلجراءات الطبیة عرضبتنفیذ قومون ی

 
بإجراء البحریة األمریكیة واألطباء األلمان أخصائیو الرعایة الصحیة في  قام

مجموعة لى ا التي یستخدمونھا لعالج المرضىطرق العرض تدریبي على 
الطوارئ الشرقیة الرعایة الصحیة من مستشفى مجال  لعاملین فيمن ا

شمركة في قاعدة أربیل الجویة في یومستشفى الطوارئ الغربیة ومستشفى الب
.2020 /مارسآذار 3إقلیم كردستان العراق ،   

 
 ةمتعددمن قوات الرعایة الطبیة  مجموعة من متخصصيقیام العرض  تضمن

تشخیص توضیح طرق الب، التخدیر  ممرضيالجنسیات ، مثل الجراحین و
غیر حقیقین. رضىعلى ممعالجة الو  
 

 .)في عملیة العزم الصلب (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.dvidshub.net/image/6125610/physicians-
demonstrate-medical-procedure-local-health-care-
workers  
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 مغاویر الثورةبون القوات الشریكة من درّ القبعات الخضراء یُ  يذومن أمریكیون جنود 

 
 جنود م مجموعة من ذوي القبعات الخضراء من الجیش األمریكي بتدریبقا

  . 2020 مارس /آذار 3مغاویر الثورة في حامیة التنف ، سوریا ،  جیش
 

عطالت إصالح  طرقعلى  قواتنا الشریكةبتدریب القبعات الخضراء ذوو  قام
بندقیة إستخدام ال طرق، و بشكل سریع أثناء مواجھة العدو ھجومیةلبنادق الا

عملیات مختلفة ، وكیفیة تنفیذ دفاعیة  مواقع بتغطیة ستخدامبإ لإلطالق
.الرمایة العامةاألسلحة وتقنیات ستخدام إب التطھیر  

 
في جھد طویل األمد  ینمتحدوجیش مغاویر الثورة بقیت قوات التحالف 

.ي جنوب سوریاھزیمة داعش ومقاومة المنظمات المتطرفة العنیفة فلتحقیق   
 

 .)في عملیة العزم الصلب (المصدر: دائرة الشؤون العامة
 https://www.dvidshub.net/image/6125019/green-
berets-train-atg-partner-force-trainers 
  

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
  

 ن قیادة قوة المھام مونسابیرتایبریالفرنسي أولیفر بتولى العقید 
 
 

والتي  مونسابیرت ، قوة المھامقیادة  نابیبیر رالفرنسي أولیفی عقیدال تولى
لعملیة شامال ، من العقید باتریك المیرال في  االساسي ركن التدریبيتمثل ال

ستیفان  جنرالال. ترأس الحفل 2020فبرایر شباط/ 18بغداد، العراق ، 
عملیة  –العسكریة في قوة المھام المشتركة  –مدیر العملیات المدنیة  دوبون ،

 ، بحضور العدید من العزم الصلب وكبیر ضباط التمثیل الوطني الفرنسي
.العراقیة والتحالف حكومةال ممثلي   

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

 
https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/brev
es/chammal-la-task-force-monsabert-change-de-
commandement  
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 المیدالیة البرونزیة األسترالیة في الجیش األمریكي ةیمنح ضابط مدفعیفریق المھام تاجي 

 
من الجیش  ةضابط مدفعی ينیوزیلندالتاجي األسترالي وفریق المھام  منح

لدوره ،  2020فبرایر شباط/ 15في  ةاألسترالی ةالبرونزی المیدالیةاألمریكي 
.في حمایة قوات التحالف في معسكر التاجي  

 
مھمتین في الجیش األمریكي ویلیام ب. تومبسون  في المالزم الثاني  أدى

المسؤول  ضابطالبصفتھ األولى في معسكر التاجي ، العراق ،  نفس الوقت
.ويقوات الرد الجالى تابع  وضابط دعمعملیات الدفاع في القاعدة  مركزفي   

 
، أصبحت مسؤوالً عن تزوید  العملیات مسرحقال تومبسون: "بمجرد دخولي 

".لحمایة القاعدة ستخباراتقائد قاعدة المعسكر باإل  
 

وأضاف قائالً "لقد ساعدني فریق المھام على معرفة التحدیات اإلستراتیجیة 
قیق التي قد یواجھھا التحالف. لقد كان موقعاً مھماً لتمكین العملیات من تح

 ھزیمة داعش".
 ).وزارة الخارجیة األسترالیة صفحة األخبار الدولیة(المصدر: 

 
https://news.defence.gov.au/people/coalition-partner-
enjoys-time-task-group-taji  
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