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2020نیسان/أبریل  52  
52420200-20:رقم التحریر  

52اإلصدار                                                                                                              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 اإلرشاد والمشورة واإلسناد ھي مكونات أساسیة لبناء القدرة األمنیة لشركائنا

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

 أدناه إضاءات على أبرز نشاطات قوات التحالف:
 

 الرعایة الحرجة أثناء الھجمات الصاروخیة  ونیقدمإثنان من أبطال الجیش األسترالي  •
 قذائف الھاون یة على جاھزرفع الجنود أمریكیون یشاركون في تمرین  •
  فتراضیةإبالقائد الجدید من خالل مراسم ب رحّ یُ  ستكشافیة التاسعةالجویة اإلقوة المھام قائد  •

________________________________________________________________________ 
 

 أثناء الھجمات الصاروخیة  الرعایة الحرجةیقدمون إثنان من أبطال الجیش األسترالي 
 
 

إثنان من أبطال الجیش األسترالي الرعایة الُمنقذة للحیاة ألعضاء التحالف  قدم
. مال بغدادش ھمالمصابین أثناء الھجمات الصاروخیة على معسكر   

لیفیرسیدج بسرعة العریف  العریف نیكسون و تففي لیلة الھجوم ، ھرع
خاصة بالمواد الطبیة إلعداد غرفة إنعاش بینما كانت إلى خیمة قریبة زاحفین 

 الصواریخ تضرب معسكر التاجي.
 توخالل الساعات القلیلة التالیة ، جاء الضحایا الى الخیمة ، حیث قدم

الدعم الطبي الضروري للجرحى.األسترالیتان  الجندیتان  
ون أشاد قائد فریق المھام تاجي العقید نیك فوكسل ببطولة العریف نیكس

لیفیرسیدج بعد الھجمات.العریف و  
لیفیرسیدج رعایة وشجاعة العریف  العریف نیكسون و تقال فوكسل "أظھر

ین تین الجندیاتبھ ھ تإستثنائیة خالل الھجومین. من المؤّكد أّن العمل الذي قام
 أنقذ أرواح أعضاء التحالف المصابین".

 
).العالمیة موقع األخبار -وزارة الدفاع األسترالیة (المصدر:    

https://news.defence.gov.au/international/medics-
excel-under-fire  
 

___________________________________________________________________________ 

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://news.defence.gov.au/international/medics-excel-under-fire
https://news.defence.gov.au/international/medics-excel-under-fire


 
COMBINED JOINT TASK FORCE 

OPERATION INHERENT RESOLVE 
Public Affairs Office 

  
 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
CJTF-OIR Website   CJTF-OIR Twitter   CJTF-OIR Facebook   CJTF-OIR Imagery 

Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil | Phone | +1.813.529.4636 | Kuwait | 00.965.221.6340 and 430-5193#  
Mailing Address | CJTF-OIR Public Affairs | APO AE 09306 

2 

الجاھزیة على قذائف الھاون رفع جنود أمریكیون یشاركون في تمرین   
 

 
نظام قذائف على التنف ، سوریا ،  حامیة الجنود الذین تم نشرھم في تدّرب 

.2020أبریل نیسان/ 22في  رفع الجاھزیةملم خالل تمرین  81ھاون   
 

مین صمّ حدین ومُ تّ ر الثورة مُ یمغاو القوة الشریكة جیشتبقى قوات التحالف و
.داعش وھزیمتھا في جنوب سوریا ة تقویض قدرةفي مھم  

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.dvidshub.net/image/6173879/usaf-
practices-strafing-runs-near-atg  
 

___________________________________________________________________________ 
 

 فتراضیةإب بالقائد الجدید من خالل مراسم رحّ یُ  الجویة االستكشافیة التاسعةقوة المھام قائد 
 

-ن جائحة كوفیدللتخفیف من اآلثار المترتبة عجراءات الوقائیة اإل إمتثاالً الى
تغییر  ، مراسمبالد الشام -الجویة االستكشافیة التاسعة قوة المھام ، عقدت 19

،  ةاألمریكیویة جفي القوة ال لواءالقام ، حیث القیادة لتسلیم مھام  یةافتراض
 ةاألمریكیویة جفي القوة ال لعمیدالى االقیادة بتسلیم مھام الیكسوس جرینكفیتش 

.2020أبریل نیسان/ 20في   إكمان كینیث ب. ،  
 

أعضاء الخدمة في الوحدات الموجودة في جمیع أنحاء الشرق األوسط  یقوم
على خط ھاتف مركزي عبر الفیدیو كوسیلة للحفاظ بالتواصل عن طریق 

التقالید العسكریة ، مع االمتثال إلرشادات الصحة والسالمة الحالیة التي 
.وضعتھا وزارة الدفاع ومركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا  

 
وھو یقف في غرفة اجتماعات مع عدد قلیل من أعضاء  جرینكفیتشقال 

ید الخدمة المشتركة في التحالف "حتى في األوقات المضطربة ، یظل تقل
موقعًا  20إلى أكثر من  الحضورستمراریة الجیش قوي". استمع معظم إو

،  بالد الشام -الجویة االستكشافیة التاسعة قوة المھام  باإلضافة إلى قیادةا.بعیدً 
للقائد لشؤون  بمھام مزدوجة كنائبجرینكفیتش تم تكلیف في العام الماضي ، 

. وشكر القادة العزم الصلب عملیة -المشتركة  قوة المھام العملیات في
واحد في ھذا الوقت واألعضاء من كلتا المنظمتین وكرر أھمیة القتال كفریق 

. أكثر من أي وقت مضى  
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.inherentresolve.mil/Media-
Library/Article/2157522/9-aetf-l-welcomes-new-  
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