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2020حزیران/یونیو 22  
22620200-10:رقم التحریر  

23اإلصدار                                                                                                              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
 
 اإلیطالیة في أربیل  وحدةال لتقيینائب القائد العام لقوات التحالف  •
 نھي مھمتھ التدریبیة في العراقیُ  األستراليالمھام تاجي  فریق •
  یة في جنوب شرق سوریاجوضربات تُجري تمارین إفتراضیة لشن  األمریكیةالمقاتالت  •
 الجیش الملكي الدنماركي یختتم مھمتھ التدریبیة لحرس الحدود العراقي •

 
  أربیلاإلیطالیة التابعة للتحالف في  وحدةیكالند یزور الااللواء ستر

 
العام للشؤون یكالند، نائب القائد ابریطاني جیرالد ستراللواء القام 

 لوحدةا، بزیارة  العزم الصلبعملیة  -قوة المھام المشتركة  فياإلستراتیجیة 
، العراق ،للتحالف والمكاتب الحكومیة اإلقلیمیة في أربیل التابعة العسكریة 

 .2020یونیو حزیران/ 9في 
 

 سرورالسید م كردستان/العراق،برئیس وزراء إقلیم یكالند استر اللواء إلتقى
العمید اإلیطالي باولو أتیلیو فورتیزا ،  ، وقد رافقھ في ھذه الزیارة بارزاني

وطنیة ال في وحدة القیادةقائد الوستراتیجیة اإلللشؤون نائب القائد المساعد 
طقة في المناإلیطالیة . جرى خالل اللقاء بحث كیفیة تعزیز التعاون األمني 

 الضغط على داعش. مواصلةوكیفیة 
  

ركز مضمن في أربیل  القاعدة العسكریة للتحالفاإلیطالیة في  وحدةال تعمل
یم في أربعة مواقع تدریب في إقل تقدیم المساعدة التدریبیة لقوات البیشمركة

 مكرالجیش اإلیطالي و إنجازاتاللواء ستریكالند  ناقش كردستان العراق.
عززت  .تمیزداء المُ ألبا ةالخاص ةالعسكریبالمسكوكة لعدید من الجنود ا

 الزیارة العالقات القویة وتوطید الشراكة بین دول التحالف العالمي.
  
 ).دائرة الشوؤن العامة "بریما بارتیكا"(المصدر:  
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 ھمتھ التدریبیة في العراقنھي مُ یُ  األستراليالمھام تاجي  فریق

 
  :رئیس أركان الجیشاألسترالي ریتشارد م. بور ،  الفریقرسالة من 

 
أعلنت حكومة أسترالیا االنتھاء من مھمتھا التدریبیة الناجحة في مجمع التاجي 

 .2020یونیو حزیران/ 5العسكري في العراق ، 
 

من قوات األمن  منتسب 47,000، دربت أسترالیا أكثر من  2014منذ عام 
 دراتقُ بناء ي لنیوزیلندالسترالي واألبرنامج المشترك الالعراقیة من خالل 

 .القوات العراقیة
 

لقد ساھمنا بشكل فعال في ھذه المھمة التدریبیة ، التي زادت من قدرة قوات 
 داعش وھزیمتھا. تدمیراألمن العراقیة على 

 
 بقیادة الجیش 10 الذي قدمھ فریق المھام تاجيرشاد اإلتدریب وال إنّ 

العراقیة زاد من قدرة قوات األمن لھ ، السلوك المھني والمستمد من منھجھ و
روا الذین نش د القول بأنّ ونكما . بھم ةالخاص اتعلى التخطیط وإجراء التدریب

 أن یفخروا بما تم تحقیقھ. علیھم یةمھمة التدریبھذه ال في
 

 والجسالح البحریة وقوات تم دعم الجیش األسترالي في ھذه المھمة من قبل 
 وقوات الدفاع النیوزیلندیة.

 
، عندما أصبح الشریك  2019 تشرین الثانيكان نجاح تدریبنا واضًحا في 

قدرة لاالمحلي ألسترالیا ، المدرسة العراقیة للمشاة ، أول مرفق للتحالف یعلن 
لى اقد مّكن ذلك من إعادة مسؤولیات التدریب ل. مستقلةال كاملةالتشغیلیة ال

 الحكومة العراقیة.
 

سیواصل الجیش دعم مساھمة قوات الدفاع األسترالیة في التحالف العالمي 
مكافحة  في جھازلمكافحة داعش وتقدیم الدعم للعراق من خالل المساھمات 

 اإلرھاب العراقي ومقر التحالف.
 

 توفیرعلى قوات األمن العراقیة قدرة المھام تاجي  فریقزت مساھمة عزّ لقد 
 بطوالتمھًما ل العراقي ، وأضافت فصالً آخرً االستقرار واألمن للشعب ا

 الجیش.
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.army.gov.au/our-news/media-
releases/completion-task-group-taji-training-mission  
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یة في جنوب شرق سوریاجوضربات شن تُجري تمارین إفتراضیة ل األمریكیةالمقاتالت    
 

ن سالح الجو األمریكي م) أي  15-أف (تقوم الطائرات المقاتلة من طراز 
 بالقرب من جویة ربةضشن إجراء تدریبات إفتراضیة تحاكي سیناریو ب

قدم القوات الجویة . تُ 2020یونیو حزیران/ 13، سوریا، حامیة التنف
 .لبصستجابة فوریة للتھدید وتفوقًا جویًا لدعم عملیة العزم الإاألمریكیة 

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.dvidshub.net/image/6240478/fighter-jets-
simulate-strikes-southeastern-syria  
 
 
 

 
 

 العراقيالجیش الدنماركي الملكي ینھي مھمتھ التدریبیة لحرس الحدود 
 

التنین" ، فرقة الجیش الملكي الدنماركي مع قوة المھام مھام أنھت "قوة  
، مھمتھا التدریبیة لحرس الحدود العراقي في  العزم الصلب عملیة -المشتركة 
.، في قاعدة األسد الجویة 2020یونیو حزیران/ 11العراق ،   

 
قوة في  عراقال - المھامالتنین ، التابعة لقوة مھام ، قادت قوة  2014منذ عام 

، جھود التحالف الدولي لتدریب أكثر من  العزم الصلب عملیة -المھام المشتركة 
التنین مھام قوة  قامتحرس الحدود. ھذا األسبوع ،  منتسب من قوات 500,19
العراقیین، الذین سیستمرون في تدریب قواتھم لضمان  الى نظرائھا مھمةالبنقل 

.لداعش ةحتمیالھزیمة التحقیق   
 

متعدد الجنسیات من خالل توفیر ضباط الواصل الدنمارك دعم التحالف ستُ 
یبقى التحالف ملتزماً بتمكین القوات س. یةالتخطیطالعملیات األركان ودعم 

ستخباریة والدعم وتبادل المعلومات اإل تقدیم المشورةالعراقیة الشریكة من خالل 
.وعلى أعلى المستویات الجوي  

 
، وكما جاء في التصریح األخیر تجاه العراق  إلتزامھاالدنمارك  تُواصلكما س

جندیًا في بعثة  285 مایقرب من الدنماركیة لنشر خارجیةوزارة الالصادر من 
.الناتو في العراق  
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ة القیادة الدنماركی ركي في بیان "إنّ اوزیر الخارجیة الدنم، قال جیبي كوفود 
ي فتوفیر األمن لز قدرة قوات األمن العراقیة عزّ لبعثة الناتو في العراق ستُ 

ستقرار إبالد لصالح الشعب العراقي". "من خالل تعزیز مساھمتنا في ال
ل من خطر حدوث أزمات جدیدة لالجئین مع زیادة حمایتنا قلّ العراق ، كالنا یُ 

 ".لھ الجماعات اإلرھابیة مثل داعششكّ من التھدید الذي تُ 
 

 .) العزم الصلبفي عملیة  الشؤون العامة(المصدر: دائرة 
https://www.dvidshub.net/news/372079/task-force-
dragon-mission-roars-finish  
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