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2020 آیار/ مایس 81  
81520200-10:رقم التحریر  

82اإلصدار                                                                                                              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:
 
 داعشل موقعًار دمِّ غارات جویة فرنسیة تُ  •
 العاملة العسكریة تدریبًا على اإلسعافات األولیة للكالب ون حضریَ الجنود األمریكیون  •
والمحیط  كي اآلسیويیاألمر تراثالشھر الضوء على ط سلِّ تُ العزم الصلب عملیة  -المشتركة  العملیات الخاصة في قوة المھام •

 الھادئ
 اإلخالء الطبيعملیة في تدریبات شارك تُ العاملة العسكریة الكالب  •

___________________________________________________________________________ 
 

 داعشل اموقعً ر دمِّ جویة فرنسیة تُ غارات 
 
ن ن ماتفرنسی مقاتلتان تانطائرشنّت ،  آیار/مایس 10ي الصباح الباكر من ف

ة الناقل مریكیةاألطائرة ال من قبل تزویدھما بالوفوقودعد وب، طراز رافال 
غارة جویة على ، الجوي  عملیة اإلرضاعمن خالل  10 -كي سي طراز 

، غرب كركوك ، في منطقة تم كموقعًا لھم و داعش إرھابیّ یستخدمھ  مبنى
 تحدیدھا كمالذ للجماعة اإلرھابیة. 

 
نات العسكریة للمنظمة تساھم ھذه المھمة بشكل مباشر في الحد من اإلمكا

 ا.تھنع عودوتماإلرھابیة 
 
الیومیة لدعم القوات العراقیة في  امھامھالفرنسیة رافال مقاتالت واصل ت

راق الع في ةالجوی مراقبةتطالع والسقتالھا ضد داعش وكذلك القیام بمھام اإل
 .لى جانب األعضاء اآلخرین في التحالفا وسوریا

 
 .) ات شمالفي عملی (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/b
reves/chammal-une-frappe-aerienne-des-rafale-
detruit-un-sanctuaire-de-daech-en-irak  
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 تدریبًا على اإلسعافات األولیة للكالب العسكریة العاملة ونحضرالجنود األمریكیون یَ 
 
 

ة المكلف بالخدمات البیطری یورغنسنالجیش األمریكي مایكل  فيرقیب قام ال
بتدریس فصل حول تحدید األمراض التي تسببھا  994للمفرزة الطبیة 

 8الحرارة في الكالب العسكریة العاملة في معسكر التاجي ، العراق ، 
 .2020،  آیار/مایس

 
تخاذھا عند تقدیم إاإلجراءات الجماعیة التي یجب جمیع  یورغنسن شرح

استعداًدا لدرجات الحرارة  العاملة العسكریةاإلسعافات األولیة للكالب 
 .عبر منطقة عملیاتھالھا تعرض التي ستالمرتفعة 

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.dvidshub.net/image/6205939/providin
g-first-aid-military-working-dog-with-heat-injury  

 
 

 
 العزم الصلب عملیة  -المشتركة  العملیات الخاصة في قوة المھام

 والمحیط الھادئ األمیركي اآلسیوي تراثالشھر الضوء على ط سلِّ تُ 
 

 
 حالیًا منصب رئیس األھدافالرائد في الجیش األمریكي شون تشاو  غلشی 

 العملیات الخاصة في قوة المھامالكویت ، لدعم ي ففي معسكر عریفجان 
رجع یتشاو ، بصفتھ مواطنًا  ائدرال ملعی. العزم الصلبعملیة  -المشتركة 
 ذيتخاذ القرار الإ تتضمن عملیة ةوظیففي  ، جزر المحیط الھادئ أصلھ الى

التي تؤثر على لة التھدیدات إزاتحدید وومناقشة تستخدمھ البیئة المشتركة ل
فرد متحمس وھو ،  أول عملیة نشر لھ ھذهتعتبر وقواتنا وحلفائنا وشركائنا. 

.خدمة بالده من أجل فرصةھذه الللغایة ومتحمس ل  
 

 يبحماس "عائلتي ھي التي تجعلني أستمر خالل فترة انتشارویقول تشاو 
".لى المنزلا عودستطیع االنتظار لرؤیتھم عندما أأالبالغة تسعة أشھر". "ال   

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.dvidshub.net/news/370050/home-
town-news-release-maj-chao  
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 اإلخالء الطبيعملیة في تدریبات شارك تُ الكالب العسكریة العاملة 

 
 

العاملة من الكتیبة األولى ، فوج  العسكریة شارك الجنود األمریكیون والكالب
 مرین، في ت 25المشاة الخامس ، فریق اللواء القتالي األول ، فرقة المشاة 

 8الء الطبي في قاعدة األسد الجویة ، العراق ، خاإل عملیة تدریبي على
 .2020آیار/مایس 

الكفاءة والعمل ختبرت إتضمن التمرین إجراءات اإلخالء الطبي التي 
 .المسؤولین عنھالكالب والجماعي ل

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.dvidshub.net/image/6207168/1-25-
military-working-dogs-medevac-training-exercise  
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