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2020نیسان/أبریل  11  
11420200-10:رقم التحریر  

32اإلصدار                                                                                                              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:
 

 جندي إسباني إلى إسبانیا 300نحو  ودةوع ، یةالتدریب المھامف وقُ تَ  •
 مون ذكرى الرقیب جون ھیلتي خالل حفل تأبینيكرِّ الجنود األمریكیون یُ  •
 األفراد العسكریین بترحیلتقوم و،  لقوات العراقیةالمھام التدریبیة ل فوقِ تحدیث: فرنسا تُ  •

 
_________________________________________________________________________ 

 
 جندي إسباني إلى إسبانیا 300نحو  ودةوع ، یةالتدریب المھام وقُفتَ 

 
 

عزم الصلب تم نشرھم لدعم عملیة المن الذین جندي إسباني ،  300عاد حوالي 
. ویرجع ذلك إلى قرار الحكومة ُمقّررال العودةفي العراق، إلى إسبانیا قبل تاریخ 

للتخفیف من  إحترازيمؤقتًا كإجراء العراقیة العراقیة بتعلیق تدریب قوات األمن 
.فیروس كورونا جائحة نتشارإ  
 

ف مع تكیُّ على أنّھ من أجل الإعادة توزیع القوات قرار  نظر الىیجب أن یُ 
ستأنف أنشطة التدریب سوف تُ و. قرار دائمك ولیسغیر المتوقعة الظروف 

.حسن الوضعتعندما ی ةالعراقی قواتلل  
  

 .)عملیة العزم الصلبوزارة الدفاع اإلسبانیة ، الموقع الخاص ب(المصدر: 
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/10-Coalicion-
internacional-Operacion-IR-
IRAQ/noticias/listado/200329-repliegue-irak.html  
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 مون ذكرى الرقیب جون ھیلتي خالل حفل تأبینيكرِّ الجنود األمریكیون یُ 

 
 

إلى شركة  المنتسبرقیب في الجیش األمریكي. جون دیفید ھیلتي ، تم تكریم ال
، لواء الفرسان الجوي األول ، فرقة  277إیكو ، الكتیبة األولى ، فوج الطیران 

الفرسان األولى ، في قاعدة أربیل الجویة في إقلیم كردستان العراق ، خالل حفل 
. 2020أبریل نیسان/ 4تأبیني في   

 
.في ظروف غیر قتالیة صلبتوفي ھیلتي أثناء نشره لدعم عملیة العزم ال  

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

https://www.dvidshub.net/image/6162089/sgt-1st-class-
john-david-hilty-honored-memorial-ceremony 

  
___________________________________________________________________________ 

 
 

 األفراد العسكریین وتقوم بترحیل،  المھام التدریبیة للقوات العراقیة فوقِ تحدیث: فرنسا تُ 
 
 

القوات العراقیة تعلیق تدریبات بالتنسیق مع الحكومة العراقیة ، قرر التحالف  
 ً .الى فرنسا والمعدات الفرنسیة القوات ةعادإفرنسا  قررت . وعلیھفي العراق مؤقتا  

 
.تخاذ القرارإنسحاب فور تنسیق في الكویت لتنفیذ خطة اإلالتم تفعیل خلیة   

 
 إنّ "ستیفان دوبون ، كبیر الممثلین الوطنیین لعملیة شمال في الكویت  لواءالقال 

حدوث لقد توقعنا ". "رتباط قواتنا في العراقإفك  لعملیة إستجابتالعملیة األبجدیة 
المناقشات في  وضع خطة مخصصة مسبقًا. بدأتوقمنا بذه العملیة اللوجستیة ھ

عملیات عسكریة بتنفیذ القوات العراقیة وبدأت قد تطورت قدرات فبدایة العام ، 
 في شباط/فبرایر "أبطال العراق" ثم عملیة إرادة النصر" ُمستقلة مثل عملیة "

كل ذلك رحیل قوة المھام مونسابیرت من العراق ، لتعداد اإللذلك قمنا ب. 2020
 لكبیر في مھارات الفرقة السادسةیة والتطور االتدریبالعملیة بفعالیة  مرتبط

قبل  رحیلنا قرارفیروس كورونا إلى  بسبب. لقد أدى تعلیق التدریب العراقیة
."الموعد الُمقّرر  

 
 .)شمالفي عملیة  العامة(المصدر: دائرة الشؤون 

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/
-irak-d-francaises-troupes-des-desengagement-chammal

menee-rondement-logistique-operation-une 
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