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2020 یار/ مایسأ 30  
30520200-10:رقم التحریر  

30اإلصدار                                                                                                              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 ،  2014منذ  .اإلقلیميلتحقیق ھزیمة فلول داعش وخلق اإلستقرار   

 
 أدناه إضاءات على أبرز نشاطات قوات التحالف:

 
 ا لداعشوكرً دّمر ة تُ لفرنسیامقاتالت ال •
 في القوة الجویة االمریكیة یحصل على تقییم التمیُّز رقیب •
 العراق  -قاعدة اربیل الجویة تكریم أعضاء الخدمة من الذین سقطوا في یوم الشھداء في  •
 العراقفي فوق قاعدة أربیل الجویة  لمروحیاتعلى ا تدریب •

___________________________________________________________________________ 
 

 المقاتالت الفرنسیة تُدّمر وكًرا لداعش
 

رافال في الحد من من طراز فرنسیتین اتلتین قمساھمت دوریة مؤلفة من 
 -جو  سالح( 38قنابل أس بي أي أس  ستخداماإلمكانات العسكریة لداعش بإ

 .2020مایس أیار/ 20أرض) في 
 

في جنوب  لھم مالذكداعش ، والذي تم استخدامھ  رھابيّ إل وكًرادمرت القنبلة 
 شرق الموصل.

 
 -جو  الفرنسي سالحال إنّ "بنیامین سوبیربییل ، الفرنسي وبحسب العقید 

لھذا السالح المتنوعة قدرة الوفر ت ، حیثھو رصید ھائل للتحالفأرض 
إّن اإلطالق من . صوتأدنى سماعھم طرق عمل مبتكرة. یختبئ أعداؤنا عند 

 ."المالذ اآلمنعدو الویحرم آت مفاجالیخلق  ةبعید مسافة
 
الیومیة لالستطالع المسلح فوق  اتھامھمالفرنسیة رافال مقاتالت واصل ت

 ى جانب القوات المسلحة للتحالف في القتال ضد داعش.الالعراق وسوریا 
 .)شمالفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/brev
es/chammal-une-bombe-aasm-detruit-une-position-
de-daech-en-irak  
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 لقوة الجویة االمریكیة یحصل على تقییم التمیُّزفي ا رقیب
 

سكان اللمیرا ، نیویورك ، مجتمع صغیر مليء بالسحر التاریخي وإّن ا
عاًما یبحث عن  19كانت نقطة البدایة لشاب یبلغ من العمر وقد المحلیین ، 

 فرصة للخروج من مسقط رأسھ.
 

تحولت نظرة عابرة على نشرة إعالنیة  -عند تحدید خطوتھ التالیة في الحیاة 
 لى لقاء یغیر الحیاة.ا
 

[تجنید القوات الجویة] وبدا بخصوص  ا"لقد شاھدت إعالنً  بینینجتشورقال 
 . وكأنھ متعة"

 
القوات في عاًما ،  27آلن ، في سن ، ابینینجدیفید تشور الفني یعمل الرقیب

لمقاومة وا مراوغةالو(البقاء  قسم متخصص في كفنيالجویة األمریكیة 
في معسكر عریفجان  العزم الصلبعملیة  -الھروب) لقوة المھام المشتركة و

  ، الكویت.
 

. يضمن ھوایاتالغابة وتعلیم الناس ھما من  فيإن المشي "بینینج قال تشور
، قد والمقاومة والھروب  مراوغةالو البقاء إنضمامھ الى قسم لى أناوأشار 

 أضاف الیھ الكثیر".
 

 جوزیف ت. جوستیال فریقالكرم خالل فعالیة مشاركة القوات االفتراضیة ، 
 الرقیب الفني –جونیور ، قائد القیادة المركزیة للقوات الجویة األمریكیة 

ي ف المخلصیناألكثر ابتكاًرا و من ضمن رجال القوة الجویةتشوربینینج ، 
 ".م العملیات العسكریة الحیویة في جنوب غرب آسیادع

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.dvidshub.net/news/370982/recognizing-
excellence-tech-sgt-chorpenning 
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 العراق  -قاعدة اربیل الجویة تكریم أعضاء الخدمة من الذین سقطوا في یوم الشھداء في 

 
الفوانیس المضیئة بأسماء أعضاء الخدمة  إستخدام، یتم  شھداءا لیوم التكریمً 
بلدھم في قاعدة أربیل الجویة في إقلیم في خدمة  اتالتضحیأقصى وا قدمالذین 

.2020،  أیار/مایس 25كردستان العراق ،   
 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة 

https://www.dvidshub.net/image/6224848/fallen-
soldiers-honored-memorial-day-erbil-air-base 
  
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 فوق قاعدة أربیل الجویة بالعراق على المروحیات تدریب
 

 47 -سي أتش طائرة ھلیكوبتر من طراز شینوك  بقیادةنود أمریكیون قام ج 
 23خالل رحلة تدریبیة فوق مدینة أربیل في إقلیم كردستان العراق ، 

 .2020،  أیار/مایس
 

ھمة مقواتنا لالستمرار في  جاھزیة األساس في التأكید علىلتدریب ھو إّن ا
 .ھزیمة داعش المشتركة

 
 الصلب). العزمفي عملیة  المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.dvidshub.net/image/6225925/chinook-
training-flight  
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