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2020نیسان/أبریل  20  
02420200-10:رقم التحریر  

42اإلصدار                                                                                                              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
اإلرشاد والمشورة واإلسناد ھي مكونات أساسیة لبناء القدرة األمنیة لشركائنا خالل قواتنا الشریكة لضمان الھزیمة الحتمیة لداعش. إّن 

.دولة 30لدى التحالف مساھمات عسكریة من أكثر من  .إلستقرار اإلقلیميلتحقیق ھزیمة فلول داعش وخلق ا  
 

 أدناه إضاءات على أبرز نشاطات قوات التحالف:
 

 لداعش راً كو دمرت ، التحالفبإسناد من و، قوات األمن العراقیة  •
 لعاملین في مجال الرعایة الصحیةباالجنود البریطانیون  حتفيی •
 بالقرب من حامیة التنف ، سوریا قحلَ تُ  F-15الجویة األمریكیة  ةالقومقاتلة  •
 تامبا لطبق األقمار الصناعیة  میكروویفتختبر القتالیة  صویرتال قوات •
 19-وفیدك لحد من تفشياساعد في یالقیادة البریطانیة في  بي األقدمطلمستشار الا •
 یتم التحكم فیھ عن بعد دفع رشاش مثبت على مركبةالقذائف من مقوات التحالف تطلق  •
 تكنولوجیا المرئیةالن خالل مكاء األمنیین التحالف والشر تمعجعلى إتصال: یاء لبقا •

________________________________________________________________________ 
 

 لداعش راً كو دمرت، التحالف بإسناد من و، ات األمن العراقیة قو
 
 

غارات  ، لتحالفلالتابعة القوة الجویة وبإسناد من قوات األمن العراقیة،  نفّذت
ا ، ممّ /أبریل نیسان 31داعش في كركوك ، في  إرھابيّ أرضیة وجویة ضد 

ً إرھابیّ  20أسفر عن مقتل أكثر من  .للعدو ا  
  

من خالل التعاون الوثیق مع قیادة العملیات المشتركة في العراق ، قدم 
األمن العراقیة ، بما في ذلك التحالف الدعم الجوي القریب الذي طلبتھ قوات 

داعش ل قلٍ امعضد قوات األمن العراقیة التي تقاتل  سنادطائرات المراقبة إل
.بالقرب من كركوك ذات التضاریس الوعرةشاي الفي منطقة وادي   

 
قوة المھام في العراق في قوة المھام قال العقید مات براون ، نائب قائد 

ستھداف إدرة قوات األمن العراقیة على قُ  إنّ عملیة العزم الصلب " -المشتركة 
جرمي مُ  أنّ على د في ھذه المنطقة المعزولة تؤكّ علیھم  واإلنقضاضداعش 

".آمن مالذٍ أي داعش لیس لدیھم   
 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
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.)في عملیة العزم الصلب (المصدر: دائرة الشؤون العامة   

https://www.inherentresolve.mil/Media-
ibrary/Article/2153580/isf-coalition-blast-isis-hideout/  

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 لعاملین في مجال الرعایة الصحیةباالجنود البریطانیون  حتفيی
 

 
دعمھم في العراق المنتشرون لدعم العملیات  ونالبریطانیجنود البدي یُ 

.19-وفیدكائحة جلمتخصصي الرعایة الصحیة في مكافحة   
 
الرعایة ، مما یشیر إلى _لمقدمي#تصفیق_الرائج  غشتاالھاالفیدیو  ضمنتی

الدعم الثابت ألولئك الذین یعملون في المجال الطبي خالل ھذه األوقات 
.الصعبة  

 
 .)لجیش البریطانيافي  المصدر: دائرة الشؤون العامة(

https://www.facebook.com/watch/?v=1655132834638
757  
  
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 بالقرب من حامیة التنف ، سوریا قحلِّ تُ  F-15الجویة األمریكیة  ةالقومقاتلة 
 

 
سالح الجو في  إي سترایك إیغل 15-طراز أف قامت طائرة مقاتلة من 

أبریل ،  نیسان/ 14، سوریا ، التنف  حامیة تمرین بالقرب منباألمریكي 
ً قستجابة فوریة للتھدید وتفوإیة . تقدم القوات الجویة األمریك2020 ً یجو ا في  ا
عملیة العزم كم في جنوب سوریا لدعم  55 لـفض التصعید في اخمنطقة 
.الصلب  

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  العامةالمصدر: دائرة الشؤون (

https://www.dvidshub.net/image/6173879/usaf-
practices-strafing-runs-near-atg  
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 حملة الرسائلتصاالت المیكروویف لدعم ثبیت نظام تامبا إل

 
 

الكتیبة الثانیة ، كتیبة طائرات الھلیكوبتر  نقام الجنود األمریكیون م 
 كیبرالرابع والثالثین بت يالجو ستكشافياإل، اللواء القتالي  147الھجومیة 

أبریل نیسان/ 12ظام میكروویف تامبا في معسكر التاجي ، العراق ، ن
. النظام عبارة عن طبق محمول یعمل بالبطاریة یمكن أن یوفر شبكة 2020

رقمیة الى مركز عملیات قتالیة إستكشافیة . لقد تم اختباره في القدرة على 
الكامیرات القتالیة في دعم مباشر صور إرسال الصور لدعم الشؤون العامة و

.المركزیة األمریكیةدة لقیال  
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  العامة(المصدر: دائرة الشؤون 
https://www.dvidshub.net/image/6171986/tampa-
microwave-communication-system-setup  

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 19-وفیدك لحد من تفشياساعد في یالقیادة البریطانیة في  بي األقدمطلمستشار الا
 

 
وة ق ، البریطاني دوغ ، ضابط في الجیش بي األقدمطلمستشار الاحدث ت

فیروس بحماس عن  صلبعملیة العزم ال -المشتركة للقوات الخاصة  المھام
 نّ إ. 2020أبریل نیسان/ 11جان ، الكویت ،  عریفمعسكرفي  وروناك

عملیة العزم  -مھام المشتركة للقوات الخاصة قوة اللوغ مفیدة دلالخبرة الطبیة 
أعضاء التحالف والقوات تعرض للتخفیف من  یةخطط التنفیذلعداد اإل صلبال

لفیروس وكذلك تنسیق اإلجراءات لعالج األفراد المعرضین للوباء الشریكة 
.االحتیاطات التي تھدف إلى "تسطیح منحنى" أي وباء أخذو - وروناك  
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  العامة(المصدر: دائرة الشؤون 
-https://www.dvidshub.net/image/6178272/saving

abroad-lives 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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 یتم التحكم فیھ عن بعد مثبت على مركبة ملم 50عیار دفع رشاش م تدرب علىتلخاصة اقوات ال

 
القبعات الخضراء التابعة للجیش األمریكي  يذونود جال مجموعة من أطلق

محطات األسلحة  نم، ملم  50عیار  رشاش الحسن نظام مالقذائف 
تمرین إداء أثناء  ةالمشتركة التي تعمل عن بعد من مركبات القوات الخاص

. 2020 /أبریلنیسان 12، سوریا ، التنف حامیة بالقرب من  لجاھزیةا
تتدرب قوات التحالف والشركاء بانتظام على أنظمة أسلحة مختلفة في جھد 

مشترك لھزیمة فلول داعش في جنوب سوریا ، والمساعدة في تھیئة الظروف 
.تمیةحلھزیمة داعش ال  

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  العامة(المصدر: دائرة الشؤون  

-/6171593/tanfhttps://www.dvidshub.net/image
training-operations-special-garrison 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 كاء األمنیینالتحالف والشر ساعدتالتكنولوجیا واالبتكار 
 19-وفیدكھزیمة داعش في الشرق األوسط خالل  مھمةفي  

 
 

، عن بُعد المؤتمراتو المرئیة مؤتمراتالستخدام المتزاید لتكنولوجیا اإل إنّ 
الشریكة  اتستمرار في تقدیم المشورة للقوالتحالف من اإلساعد في تمكین 

لھزیمة المستمرة لتحقیق ا عملیاتالبشأن مواضیع متعددة ، بما في ذلك 
ومن ضمن ھذه وتنفیذ تدابیر الوقایة من فیروس كورونا. لداعش  حتمیةال

الطائرات بدون طیار للمساعدة في بإستخدام مستشارو التحالف  قام، التقنیات 
. بعد ذلك تتم مراجعة تسجیالت الفیدیو ةالشریك اتقوالتوثیق تمارین تدریب 

نھجھم  طویرلقوات الشریكة للمساعدة في تمن قبل مستشاري التحالف وا
.التكتیكي  

 
"ستكون التفاعالت وجًھا لوجھ مع القوات الشریكة دائًما طریقة  ھیل قال

مفضلة للتواصل وبناء قدرات الشریك ، لكن التكنولوجیا تواصل سد الفجوة 
".الشخصیة وفرص الحركة محدودة للقاءاتفي أوقات كھذه عندما تكون ا  

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  العامة(المصدر: دائرة الشؤون 

https://www.dvidshub.net/news/367401/technology-
enables-defeat-daesh-mission-middle-east-during-
covid-19-19-bi-habuna-virusa-korona-19-teknoloji  

 
-30- 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
https://www.dvidshub.net/image/6171593/tanf-garrison-special-operations-training
https://www.dvidshub.net/image/6171593/tanf-garrison-special-operations-training
https://www.dvidshub.net/news/367401/technology-enables-defeat-daesh-mission-middle-east-during-covid-19-19-bi-habuna-virusa-korona-19-teknoloji
https://www.dvidshub.net/news/367401/technology-enables-defeat-daesh-mission-middle-east-during-covid-19-19-bi-habuna-virusa-korona-19-teknoloji
https://www.dvidshub.net/news/367401/technology-enables-defeat-daesh-mission-middle-east-during-covid-19-19-bi-habuna-virusa-korona-19-teknoloji

	من خلال التعاون الوثيق مع قيادة العمليات المشتركة في العراق ، قدم التحالف الدعم الجوي القريب الذي طلبته قوات الأمن العراقية ، بما في ذلك طائرات المراقبة لإسناد قوات الأمن العراقية التي تقاتل ضد معاقلٍ لداعش في منطقة وادي الشاي ذات التضاريس الوعرة بالق...
	قال العقيد مات براون ، نائب قائد قوة المهام في العراق في قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب "إنّ قُدرة قوات الأمن العراقية على إستهداف داعش والإنقضاض عليهم في هذه المنطقة المعزولة تؤكّد على أنّ مُجرمي داعش ليس لديهم أي ملاذٍ آمن".

