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2020 آیار/ مایس 23  
23520200-20:رقم التحریر  

92اإلصدار                                                                                                              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:
 
 لقوات البیشمركة التجھیزات وزعقوات التحالف ت •
 في تمرین بالذخیرة الحیة ونشاركیالكالب العسكریة العاملة والجنود األمریكیون  •
 الدوليإجتماع ملحقي الدفاع في التحالف  •

___________________________________________________________________________ 
 

 لقوات البیشمركة التجھیزات وزعقوات التحالف ت
 

كمیات من تجھیزات تشمل بالة تحتوي على  23قامت قوات التحالف بتوزیع 
صندوق  ضمن برنامجوأسالك شائكة لقوات البیشمركة  الزي العسكري

في قاعدة اربیل الجویة في اقلیم مكافحة داعش لتدریب والتجھیز التمویل 
 .2020،  آیار/مایس 20كردستان العراق ، 

 
األحذیة والجوارب  التي تم توزیعھاوالمواد أصناف المالبس  وشملت

 والسراویل والمعاطف والقفازات ذات األحجام المختلفة.
 

البیشمركة المساعدة في عملیة التوزیع من أبدى العمید شیرزاد أوال في قوات 
 .باللغة الكردیةمن مواد الصنادیق ا تحتویھ خالل ترجمة م

 
تساعد ھذه المعدات البیشمركة لتكون أكثر فعالیة ضد داعش وتدعم أھداف 

 إصالح وزارة البیشمركة.
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.dvidshub.net/image/6218708/coalition-
forces-divest-uniforms-and-concertina-wire-
peshmerga-forces 
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 الكالب العسكریة العاملة في تمرین بالذخیرة الحیةویون یشارك الجنود األمریك

 
ق لى فریاسند المُ ،  ةعاملال ةسكریالكالب الع أحدشارك الجنود األمریكیون و

برافو ، السرب الخامس ، فوج الفرسان األول ، فریق اللواء القتالي األول ، 
، في تمرین بالذخیرة الحیة في قاعدة األسد الجویة، العراق،  25فرقة المشاة 

 .2020،  آیار/مایس 18
 

 إجراءات و األرضیة ھمقدرات جاھزیةمن  أكداألسد للتقاعدة لى اسافر الجنود 
 قاعدة.مستوى ال رفع

 
 3 مبندقیة كارل غوستاف أستخدام وإتضمن التمرین رسم المواقع المستھدفة 

ساعد التدریب ی .وغیرھاللطرق  عملیة تطھیرعدیمة االرتداد ، وإجراء 
من  الضوضاء التيعلى  ةعاملال ةسكریالكالب العبالذخیرة الحیة على اعتیاد 

 العملیات. أثناء تنفیذ حدثالمحتمل أن ت
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.dvidshub.net/image/6214529/aerial-
reaction-force-live-fire-exercise  

 
 

 
 التحالف الدوليتماع ملحقي الدفاع في إج

 
 

في  دولة في مؤتمر عبر الھاتف 19ممثلون من ستراتیجیة ، اإل العام للشؤون قائدالجیرالد ستریكالند ، نائب البریطاني ستضاف اللواء إ
. 2020آیار/مایس  19  

 
 –المھام المشتركة  قوةفي  بقواتلى ضمان بقاء جمیع الدول المساھمة اجتماعات منتظمة تھدف إعد المؤتمر جزًء من سلسلة یُ 

.زیمة داعشھمھمة مع تقدم  توافقةوم دةحمت العزم الصلب عملیة  
 

في عدد أقل من  على إعادة التمركز، خالل األشھر القلیلة الماضیة ،  العزم الصلب عملیة –قوة المھام المشتركة  لقد عملت
الدعم للشركاء األمنیین في العراق وسوریا نفس واصل تقدیم لف یُ التحا أنّ على  دَ اللواء ستریكالند أكّ  بید أنّ قوات أقل ، بالقواعد و

ستخبارات والدعم الجوي. تواصل قوات والتخطیط واإل رفیع مستوىعلى و بما في ذلك تقدیم المشورة -في السابق كما كان و
.عند الضرورة لتقدیم الدعمجاھزاً یبقى التحالف سوالدیمقراطیة الضغط على بقایا داعش ؛  قوات سوریااألمن العراقیة و  

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة 

https://www.inherentresolve.mil/Media-Library/Article/2192272/coalition-defense-attachs-
briefing/  
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