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2020 آیار/ مایس 10  
10520200-20:رقم التحریر  

72اإلصدار                                                                                                              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:
 
  تحدي اللیاقة البدنیة تمرینإداء  من خالل ھم الذي سقط أثناء إداء الواجبرفیق ستذكرونیالقوات الخاصة جنود  •
 لعائالتھم عید أم سعید ونیتمنّ  الجنود المنتشرون •
  المعدات والمركبات ركزتمتستعد القوات الدنماركیة إلعادة  •

___________________________________________________________________________ 
 

  مرھق وشاق تمرینإداء  ھم من خاللرفیق ستذكرونلجنود یمجموعة من ا
 
 
زم الععملیة  -المشتركة  العملیات الخاصة في قوة المھاممن  فراددى تسعة أأ

 100ثقیل". تألف التمرین من ال تشاكتمرینًا صارًما یعرف باسم "الصلب 
مع خیار  -دفع وركض مجزأ لمسافة ثالثة أمیال  100تمرین ضغط و 

 ارتداء سترة بالیستیة.
 

تشارلز ھـ. كیتنغ الرابع ، أحد أفراد البحریة األمریكیة ،  ضابط الصفقُتل 
قوة الرد السریع ، في عملیة خالل عملیة إلنقاذ  والذي كان جزًءا من عنصر

 .سمایآیار/ 3مستشاري التحالف من ھجوم داعش قبل أربع سنوات في 
 

ي ف عملیات الخاصةفي التنفیذي  ضابطجیف جاردنر ،  البحري رائدالقال 
 بحریةأفراد ال"قضى كیتنغ الكثیر من الوقت في مساعدة  المشتركة قوة المھام

 م". ھعمل في مجالیمتلكون مھارات و یینقناصمن أفضل ال على أن یصبحوا
 

لیس سرا أن كیتنغ كان محبوبا من قبل الكثیرین ، كما یتضح من أولئك الذین 
 .عرفوه

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة
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 لعائالتھم عید أم سعید ونیتمنّ العزم الصلب عملیة  -المشتركة  العملیات الخاصة في قوة المھامأفراد 
 
 

 لبالعزم الصعملیة  -المشتركة  في قوة المھام لعملیات الخاصةا یتمنى أفراد
 10لعائالتھم وأصدقائھم عید أم سعید في معسكر عریفجان ، الكویت ، 

 .2020 سمایآیار/
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.dvidshub.net/image/6183174/tanf-
garrison-mortar-readiness-exercise  

 
 

 
 

 
 المعدات والمركبات ركزتمتستعد القوات الدنماركیة إلعادة 
 

 
نقل معداتھا ومركباتھا مثل ناقلة بالعمل على قوات التحالف الدنماركیة  تقوم 

في قاعدة األسد الجویة ، العراق ،  x88مواغ بیرانا الثالثة الجنود المدرعة 
قوات األمن  حققتھاالعملیات الناجحة التي  فضل. ب2020 سمایآیار/ 6

مواقع  بإعادة توزیعقامت قوات التحالف  ،داعش ھزیمة العراقیة في حملة 
ضد في الحملة لقواعد عراقیة أخرى لمواصلة الشراكة  ھاومعدات ھاأفراد

.داعش  
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  العامة (المصدر: دائرة الشؤون
https://www.dvidshub.net/image/6202370/danish-
piranah-8x8-armored-personnel-carrier-parked-al-
asad-airbase  
 
https://www.dvidshub.net/image/6202375/danish-
coalition-forces-load-up-equipment-transfer-al-asad-
airbase  
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