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2020حزیران/یونیو 92  
92620200-10:رقم التحریر  

33اإلصدار                                                                                                              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
 

 ر مخبأ لداعش دمّ فرنسیة تُ  مقاتالت •
 عملیات تطھیر إفتراضیة تجدریبات على  یُجروننرویجیّون النود الج •
 الحیة ذخیرةال بإستخدامیشارك الجنود النرویجیون في تدریبات مشتركة  •
 طیران ساعة  10,000 ببلوغھاا ا ھامً إنجازً  اإلیطالیة 9 –أم كیو  الطائرات حققت •

 
 

 فرنسیة تدمر مخبأ لداعش  مقاتالت
 
، نفذت ثالث  2020یونیو حزیران/ 22ي وقت مبكر من صباح یوم ف

دمرت و،  ستخدام القنابل الموجھة باللیزرإبمقاتالت فرنسیة غارة باستخدام 
 وكركوك. سامراء، بین مخابئ داعش ك إرھابیّوالمباني التي یستخدمھا 

 
المنطقة لدعم من طائرة أمریكیة بدون طیار مراقبة مّكن اقبل الضربات ، 

األھداف. وھكذا تلقت أطقم الطائرات المقاتلة تأكیًدا على أنھا یمكن بالمحیطة 
 ن.أن تمضي في تدمیر أھدافھا دون خطر على المدنیی

 
واصلت الطائرات المقاتلة الفرنسیة في الیوم التالي مھمتھا االستطالعیة 

لى جانب القوات المسلحة للتحالف االمسلحة الیومیة فوق العراق وسوریا 
 .وبالشراكة مع القوات العراقیة في القتال ضد داعش

 
 .)شمالفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/brev
es/chammal-destruction-d-un-sanctuaire-de-daech-
en-irak  
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في العراقعملیات تطھیر إفتراضیة  یُجروننرویجیّون النود الج  
 

بأداء عملیات تطھیر إفتراضیة لغرفة  یقوم جنود نرویجیّون من الكتیبة اآللیة ،
الحیة في قاعدة األسد الجویة، العراق،  بإستخدام الذخیرةضمن تمرین مشترك 

. إّن التدریب الذي تُجریھ قوات التحالف یُعّزز 2020حزیران/یونیو  13
الدفاع عن القاعدة لتوفیر أفضل حمایة ممكنة في العراق.عملیات   

 
 .) العزم الصلفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.dvidshub.net/image/6250250/k9-and-
norwegian-coalition-room-clearing  
 
 

 
 

 الحیة ذخیرةال بإستخدامشارك الجنود النرویجیون في تدریبات مشتركة یُ 
 

 148-صاروخ إف جي أمبإطالق م جنود نرویجیّون من الكتیبة اآللیة یقو
الحیة في قاعدة األسد الجویة، العراق، الذخیرة جافلن خالل تدریب مشترك ب

.2020یونیو حزیران/ 17  
 

ومضغوط وخفیف الوزن ومضاد  موجھوجافلن ھو نظام صاروخ محمول إّن 
.للدروع  

 
 .) العزم الصلبفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.dvidshub.net/image/6250417/fgm-148-
javelin-norwegian-live-fire  
 

 
 

 طیران ساعة  10,000 ببلوغھاا ھامً إنجاًزا  اإلیطالیةلطائرات ا حققت
 

، وھي طائرة موجھة عن بعد منتشرة في اإلیطالیةالطائرة المفترسة  حققت
ساعة  000,10 ببلوغھا مھًماإنجاًزا السالم الجویة في الكویت ،  عليقاعدة 

فینیس لى مجموعة المھام اوقد تم تزوید الطائرة  .طیران في مسرح العملیات
.الكویتفي الجویة قوة المھام القوات الجویة اإلیطالیة /  وحدةالتابعة ل یةعربال  
 

في مھام االستخبارات  اإلیطالیة 9 –أم كیو تشارك الطائرات المفترسة 
بشكل مستمر للتدقیق والمراقبة في مناطق العملیات والمراقبة واالستطالع 

والمناطق المعرضة للخطر ، لتوفیر معلومات مفیدة على الفور في القتال ضد 
. داعش  
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 700لى أكثر من فریق المھام قد تُرِجَم التزام فإّن إمن وجھة نظر عملیة  
ستطاع إساعة طیران متواصلة لكل طلعة.  15مھمة مكتملة ، بمتوسط 

،  2014أكتوبر تشرین االول/، منذ فینیس یةعربال اممجموعة المھ نتسبوم
 شركاءقطة استخباریة ذات أھمیة الحتیاجات ن 000,8حوالي بتغطیة 

ت أھمیتھا في والتي أثبتالتحالف الذین یدعمون قوات األمن العراقیة ، 
.محاربة داعش  

 
 .) الدفاع اإلیطالیة –تویتر (المصدر: 

https://twitter.com/SM_Difesa/status/1273564460540
665864  
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