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2020 آیار/ مایس 4  
45020200-10:رقم التحریر  

62اإلصدار                                                                                                              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:
 

 لتحدید أھداف داعش بة للمسافاتقرِّ مُ ال لرؤیةل متطورة مستشعراتات ذات كامیرالمقاتالت الجویة الفرنسیة تستخدم  •
 عشلدا تابعة فوكھ ر سلسلةدمّ یُ طیران التحالف  •
 العراقفي رة الحیة في قاعدة األسد الجویة أمریكیون یشاركون في تمرین بالذخی جنود •
 أنزاك التحالف یحتفل بیوم •
  مغاویر الثورة جنوب سوریاجیش مع دوریة  في ونشاركیلقبعات الخضراء مجموعة من الجنود األمریكیین من ذوي ا •

___________________________________________________________________________ 
 

 متطورة مستشعراتات ذات كامیرالمقاتالت الجویة الفرنسیة تستخدم 
 لتحدید أھداف داعش بة للمسافاتقرِّ مُ ال لرؤیةل 

 
 

المقاتلة الفرنسیة "لیفانت" التابعة مفرزة ، أصبحت  2020مارس آذار/ منذ
بقدرات قوم بمھام جویة ، ت عزم الصلبعملیة ال -لقوة المھام المشتركة 

 ھزیمة فلول داعش في العراق وسوریا.من أجل تحقیق في المعركة  تطورةم
 

جیل من الالمتطور ستطالع اإل بحاضنتم تجھیز طائرة رافال الفرنسیة اآلن 
نویع دعمھم الجدید ، مما یمنح المقاتلین المزید من قدرات جمع الصور وت

من المتطور ستطالع اإل إّن حاضنالجوي للتحالف الدولي لھزیمة داعش. 
ستطالع عالیة الدقة بعیدة المدى إمجموعة ھو عبارة عن الجیل الجدید 

 یراجمیة مثبتة على الطائرات المقاتلة مثل اتستخبارإمصممة لتوفیر صور 
جم الكبیرة الحورافال. یتكون من صفیفین من المصفوفات الرقمیة  2000

 للكشف المرئي واألشعة تحت الحمراء.
 

یة بنیامین سوبیربییل، قائد القاعدة الجو،  في سالح الجو الفرنسيقال العقید 
 جعل مھماتنا أكثریمن الجیل الجدید المتطور ستطالع اإل إّن حاضن" لیفانت

 لیة: یتقوم طائرتان بدوریات قادرة على تحقیق ثالثة تأثیرات تكمحیث مرونة. 

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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ا تخدام ھذإّن التجدید ھو في إسستخبارات. الدعم األرضي والدفاع الجوي واإل

ً تقریب بشكل یوميالمستشعر  دفاع ، أثناء تنفیذ مھام ال العملیات فوق مسرح ا
 .ي"دعم األرضالالجوي المعتادة و

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.inherentresolve.mil/Media-
Library/Article/2174188/french-fighter-jets-use-new-
camera-configuration-to-zoom-in-on-isis/  
https://twitter.com/EtatMajorFR/status/125686356709
0978822?s=20 
 

 
 

 
 

 عشلدا تابعة فوكھ ر سلسلةدمّ یُ طیران التحالف 
 
 

 10داعش المختبئین في  إرھابيّ على  غارات جویةت قوات التحالف نّ شَ 
 .2020 /أبریلنیسان 29جبال حمرین ، العراق ،  فيكھوف 

 
ً آم اً تعتبر جبال حمرین مالذ وكھوف معقدة تستخدم  أنفاقلداعش مع أنظمة  نا

لشن ھجمات خطیط لتھریب األسلحة ، وتسھیل تحركات كبار القادة والت
الجبال الوعرة ھذه عناصرھم ستخدم كبار قادة داعش وإإرھابیة في المنطقة. 

 .للقیام بعملیاتھم في العراقلھم مناطق المتبقیة الكواحدة من آخر 
 

المھام  في قوةلعملیات الخاصة شؤون الالعام قائد الإریك ھیل ،  اللواءقال 
یتناقص وجود داعش في العراق  إنّ " صلبعملیة العزم ال -مشتركة ال

ه ساعد ھذ. "تُ "الشریكة العراقیةبفضل جھود وتضحیات قواتنا بإستمرار 
شركائنا العراقیین في الحفاظ على ضغط ال ھوادة فیھ على آفة  غاراتال

 اإلرھابیین".ھؤالء  تباءإخ أماكنداعش ، بغض النظر عن 
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.inherentresolve.mil/Media-
Library/Article/2174194/bombs-away-coalition-
airpower-demolishes-daesh-cave-complex/  
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 جنود أمریكیون یشاركون في تمرین بالذخیرة الحیة في قاعدة األسد الجویة بالعراق
 
 

من الكتیبة األولى ، فوج المشاة الخامس ، فریق أمریكیون  شارك جنود 
، في تمرین بالذخیرة الحیة في قاعدة  25اللواء القتالي األول ، فرقة المشاة 

.2020أبریل ،  نیسان/ 30األسد الجویة ، العراق ،   
 

إنّ  التعرف على األسلحة المتقدمة ھو المفتاح إلعداد القوات للرد بطریقة أكثر 
 خفة وسرعة في الحركة والمناورة للنیران المعادیة.

 
علیھا جنود ھذا التمرین بالذخیرة الحیة أحد الطرق العدیدة التي یتدرب یُعتبر 

الھزیمة  یین لتحقیقلدعم شركائنا األمن جاھزیة القوات التحالف لضمان
.لداعش الحتمیة  

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.dvidshub.net/image/6196952/1-25-team-
live-fire-exercise-al-asad-airbase  

 
___________________________________________________________________________ 

 
 أنزاك التحالف یحتفل بیوم

 
ضیوف وة والنیوزیلندی حتفل أعضاء الخدمة األسترالیةإمع شروق الشمس ،  

قاعدة االتحاد  في الصلبالعزم عملیة  -المشتركة  قوة المھام فيالتحالف 
لیوم  105 الـ بالذكرىفي الكویت  وفي معسكر عریفجان في العراق المتقدمة

.2020أبریل نیسان/ 25) ، أنزاكیوم ( الجیش األسترالي والنیوزیلندي  
 

ھو الیوم الوطني إلحیاء ذكرى جمیع أعضاء الخدمة األسترالیة  أنزاك یومإّن 
والنیوزیلندیة الذین خدموا في الحروب والصراعات وعملیات حفظ السالم. 

لذین خدموا في حملة جالیبولي ، ھو تكریم ل"یوم أنزاك" " إنّ في األصل ، 
.األكثر شھرة في الحرب العالمیة األولى ةمشاركوھي ال  

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  دائرة الشؤون العامة(المصدر: 

-https://www.inherentresolve.mil/Media
day/-anzac-observes-Library/Article/2170513/coalition 

 
___________________________________________________________________________ 
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 دوریة في یشاركونلقبعات الخضراء مجموعة من الجنود األمریكیین من ذوي ا

 مغاویر الثورة جنوب سوریاجیش مع  
 

 
القرب من مغاویر الثورة وذوو القبعات الخضراء بدوریة مشتركة بجیش قام 

، یقدم التحالف المشورة  2020نیسان/أبریل  29حامیة التنف ، سوریا ، 
الفلول شركائنا في منطقة التنف من أجل مواصلة مھمة ھزیمة اإلسناد لو
.ھزیمتھم الحتمیةتحقیق وتھیئة الظروف ل داعش عناصرمن متبقیة ال  
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.dvidshub.net/image/6192920/green-
beret-maghaweir-al-thowra-patrol-southern-syria  
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