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2020نیسان/أبریل  3  
34020200-10:رقم التحریر  

22اإلصدار                                                                                                              للنشر الفوري  
 

 
 واحدة ، دول متعددةمھمة 

 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 اإلقلیميلشركائنا لتحقیق ھزیمة فلول داعش وخلق ا  
 

 أدناه إضاءات على أبرز نشاطات قوات التحالف:
 

 شرق - الجیش األمریكي فنسنت باركر یقوم بجولة في مركز عملیات نینوىفي العمید  •
  تدریبات لیلیة على مدافع الھاون یُجرونلجیش األمریكي من أفراد االقبعات الخضراء ذوو  •
 األفراد العسكریینتعید تمركز التدریب و فرنسا تُعلّق عملیات •

 
_________________________________________________________________________ 

 
 شرق - الجیش األمریكي فنسنت باركر یقوم بجولة في مركز عملیات نینوىفي العمید 

 
 

قام العمید في الجیش األمریكي فنسنت باركر ، مدیر شؤون اإلستدامة في قوة 
المھام المشتركة - عملیة العزم الصلب ، بجولة في مركز عملیات نینوى - 

.2020مارس آذار/ 31شرق ، العراق ،   
 

لى قوات األمن االقاعدة المنطقة الخاصة بالتحالف الدولي ضمن نقل تم 
قوات األمن العراقیة ضد بفضل التجاحات التي حققتھا وذلك ، العراقیة
في مواقع  التي كانت تعمل ضمن القاعدة التحالف تمركزت قوات. داعش

.ضد داعش في الحملة أخرى لمواصلة الشراكة  
 

 .)في عملیة العزم الصلب (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.dvidshub.net/image/6156539/brig-gen-
barker-tours-ninewa-operations-center-east-before-
its-authority-transferred-iraqi-security-forces  
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 تدریبات لیلیة على مدافع الھاون یُجرونلجیش األمریكي من أفراد االقبعات الخضراء ذوو 

 
 

ً حال ونلجیش األمریكي المنتشرا فيالقبعات الخضراء ذوو  قام في منطقة  یا
نظام بتدریبات على كم في جنوب سوریا  55ضمن منطقة الـ  خفض التصعید

 26حامیة التنف في من بالذخیرة الحیة بالقرب ملم  60ھاون مدفع 
 یمارس الجنود ل مریناتیتم القیام بھذا النوع من الت .2020آذار/مارس 

طوال الیوم.قدرتھم على العمل   
 

ا اإلرھابیة في سوریا ، ممّ سیستمر التحالف مع شركائھ في ضرب المنظمات 
.داعشل الحتمیةھزیمة تحقیق الیعكس الوحدة العالمیة ل  

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

https://www.dvidshub.net/image/6154033/green-
berets-conduct-night-mortar-training 
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 توقف عملیة شمال عن التدریب ونقل األفراد العسكریین
 
 

 في العراق إعادة توزیع قواتھبالتنسیق مع الحكومة العراقیة ، قرر التحالف  
 ً ً  قتعلّ . وبعد اإلحاطة بھذا القرار ، وتعلیق التدریبات مؤقتا  فرنسا مؤقتا

عملیة شمال المتمركزة  فيعملیات التدریب في الحملة ضد داعش  أنشطة
.لى الوطناأفرادھا العسكریین  وأعادت معظمھناك   

 
 شملت، و 2020مارس  آذار/ 26الوطن في  عادة القوات الىإ عملیةبدأت 

"التدریب" مع الجیش العراقي ،  عملیات جنود الفرنسیین المنخرطین فيال
في مقر التحالف. لى عناصر الدعم الوطني المتمركزة في بغداداباإلضافة   

 
من  حتمیةذلك ، ال تزال فرنسا ملتزمة بھزیمة داعش ال على الرغم منو

ستشاري.خالل الدعم الجوي والفریق اإل  
 

 .)شمالفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/brev
es/chammal-adaptation-du-dispositif-de-l-operation  
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