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2020تموز/یولیو  12  
27120200-10:رقم التحریر  

43اإلصدار                                                                                                              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:
 

 لھر أول مھمة نشالمحلل األسترالي یستمتع ب •
 لى مجموعة المستشارین العسكریینتحول ایالعراق  -قوة المھام فریق  •
 إرھابییھا قصيوتُ لداعش كھوف تدمر  ویة فرنسیةج ضربة •

 
 لھ  المحلل األسترالي یستمتع بأول مھمة نشر

 
بلغ یفھو  خارج البالد ، لھ نشرمھمة كوبر لیوبولد من أول الجندي یستفید  

القوات ومنّسب الى عاًما ، من غولر ، جنوب أسترالیا ،  21من العمر 
 الجویة األمریكیة في عملیة األكوردیون في الشرق األوسط.

 
الجغرافیة المكانیة مع مؤسسة تكامل شركاء ستخبارات االبصفتھ محلل صور 

بیانات ونشر  خدامالقیادة المركزیة األمریكیة ، فإن دوره ھو معالجة واست
 .بدون طیارمن المركبات الجویة الفیدیو الرقمیة 

 
صور لطاقم عملیات تحلیل  "إنني أعمل كوسیط لیوبولد الجنديقال 
، وأطقم الطائرات بدون طیار ، والوحدات  الجغرافیة المكانیةستخبارات اال

 المدعومة لضمان مطابقة المنتجات التي یتم تسلیمھا لمتطلبات عمالئنا".
بعض عمالئنا یشملون وحدات عسكریة متنوعة من الوالیات المتحدة "

 إن توفیر معلومات استخباریة قابلة للتنفیذ لوحدات عسكریة وإیطالیا وھولندا.
 ".أخرى یتیح لھا القیام بعملھا بفعالیة وإنقاذ األرواح في نھایة المطاف

 
 .جھودھمأنا أیضا أشرف على الطاقم وأدعمھ وأراقب أدائھم ومشاكلھم و"

كیف ام بعملي ویوفر العمل مع البلدان األخرى منظوًرا إضافیًا حول كیفیة القی
 ."متعةال ضمنتت المھمة نعمل معًا. كما أنّ 

 
ور صتحلیل عملیة الفرصة إلدارة ھذه "أنا محظوظ للغایة ألنني أتیحت لي 

الجنسیات ، واستغالل ونشر متعددة لقوات ستخبارات الجغرافیة المكانیة اال
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 .فرق المحللین ودعم مجموعة متنوعة من أنواع المھام"
 

 .)وزارة الدفاع األسترالیةموقع (المصدر: 
https://news.defence.gov.au/international/analyst-
relishes-first-deployment 

 
 

تحول الى مجموعة المستشارین العسكریینیالعراق  -فریق قوة المھام   
 

 ، عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة  فيالعراق ،  -قوة المھام  بدأت
 2لدعم قوات األمن العراقیة في األستشاریة مرحلة جدیدة في مھمتھا 

 . 2020یولیو تموز/
 

 -، حیث قامت قوة المھام  عملیة تغییر المھمة بسیطة لقد شھدت مراسم
مجموعة المستشارین  لتكونتنظیمھا  إعادةعدد أفرادھا وبتقلیص العراق 

 في مھمة قوات األمن العراقیة عملیات العسكریین كجزء من نھج جدید لدعم 
وستكون مجموعة المستشارین العسكریین في . في العراق ھزیمة داعش

العراق أصغر حجًما ، ولكن بقدرات متخصصة من الخبراء لتقدیم المشورة 
لى االسابقة  العراق -قوة المھام ألفراد األمن والقادة العراقیین. وسیعود أفراد 

 أخرى ضمن قوة المھاملدعم مھام تم إعادة نشرھم بلدانھم األصلیة أو ی
 .عملیة العزم الصلب -المشتركة 

 
 ة مندول 13ستشاریة من إتتكون مجموعة المستشارین العسكریین من فرق 

 لعراقیةاقیادة العملیات في تصال اإللى جنب مع ضباط االتحالف ، تعمل جنبًا 
، في سالح لعمید رایان ریداوتفي بغداد. وسیكون افي موقع مركزي واحد 

 .العراق - مجموعة المستشارین العسكریین ، مدیرةاألمریكی البحریة
 

مجموعة ، مدیر ةاألمریكی ، في سالح البحریةلعمید رایان ریداوتا قال
،  يلھ لشرف إنّ وتواضع ، بكل صراحة " العراق - المستشارین العسكریین

قیادة مجموعة  مھام تسلمھ ، وذلك عندأن أكون جزًءا من ھذه المھمة"
المستشارین العسكریین. وقال رایدوت في حدیث مباشر مع شركائھ العراقیین 

اس أسبینما نواصل البناء على  موالعمل معك ممنك معرفة المزیدلى اع "أتطلّ 
 العراق". -المشتركة ات قیادة العملیالذي حققتھ  النجاح الكبیر

 
 لب).الص العزمفي عملیة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.inherentresolve.mil/Media-
Library/Article/2250749/coalition-task-force-iraq-
transitions-to-military-advisor-group/ 
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 تدمر كھوف لداعش وتُقصي إرھابییھا ضربة جویة فرنسیة
 

 رافال ن من طرازین فرنسیتیمقاتلتلوریة تابعة نفذت د یولیو ،تموز/ 1في 
ضرب غارة جویة لمنطقة في شمال العراق ، لمراقبة وتتبع كانت تقوم بمھمة 

اإلرھابیین عند  البریةرصدت القوات  ، حیثداعشستخدمھ إرھابیّو موقع ی
مدخل عدد من الكھوف ، وبعد الحصول على موافقة السلطات العراقیة 

 3 تقنابل ودمر رافال عدةمن طراز  نیفرنسیتالن یمقاتلتلألقت اوالتحالف ، 
.تحیید العدید من اإلرھابیینوتمكنت من  تابعة لداعش مداخل لكھوف  

 
 .) وزارة الدفاع الفرنسیةموقع (المصدر: 

https://www.defense.gouv.fr/english/operations/cham
mal/breves/chammal-une-frappe-en-dynamique-
detruit-des-grottes-et-neutralise-des-combattants-de-
daesh  
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