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2020آب  2  
28020200-10:رقم التحریر  

63اإلصدار                                                                                                              للنشر الفوري  
 

 متعددةمھمة واحدة ، دول 
 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:

 ضد داعشعملیات الي فنجاز كإساعة طیران  2,000 تخطىت ةرافال الفرنسیمقاتالت  •
 في العراق في قاعدة األسد الجویةجدیدة یادة ق •
 الجویةالكالب العسكریة العاملة في قاعدة علي السالم الفریق المشرف على  ریمكت •
 ستشارات الجنسانیة للتحالف ضد داعششرطیة كندیة تقود اإل •

________________________________________________________________ 
 

 لى األرضعلقوات لقدم الدعم الفرنسیة ت لمقاتالتا
 

 ة الجویة في القاعدةالمالحمفارز ، حقق الطیارون و 2020 كلنون الثاني 1منذ 
ساعة طیران. وتشھد طلعات الطیران ھذه على  2,000في بالد الشام مؤقتة الالجویة 

تصمیم فرنسا على مواصلة الحرب ضد اإلرھاب في بالد الشام. في نفس الوقت ، 
لتحالف. توضح ساعات الطیران التي تبلغ مع ا حد توي ومیظھرون أن فرنسا شریك ق

  جمیع الجنود الذین یساھمون في نجاح المھام.على جھود ساعة عمل  2,000
 

تتطلب ساعات الطیران إعداًدا عملیًا حول اإلحاطة واستخالص المعلومات. تُعد ھذه 
مراقبي وفرق الطقس واللحظات األساسیة للتشغیل السلس للعملیات ، تجمع بین الطواقم 

 200الحركة الجویة باإلضافة إلى وحدة االستخبارات. وھكذا ، تمت دراسة أكثر من 
 مھمة حربیة في ظل ھذه الظروف.

 
تخصًصا  14في بالد الشام بتعبئة  مؤقتةال لقاعدة الجویةفي اكما قامت رحالت رافال 

قاتالت ممختلفًا من المیكانیكیین الذین یضمنون لیال ونھاًرا تنفیذ وصیانة وإصالح 
أشھر بقلیل ، نفذ ھؤالء الطیارون  7رافال المتمركزة في القاعدة الجویة. في أكثر من 

 ساعة من الصیانة. 20,000عملیة فنیة لحجم یقترب من  5,000ما یقرب من 
 

 ذي تم توزیعھمتر مكعب من الوقود ال 4,000ساعة طیران تمثل أیًضا  2,000إّن 
عبر إعادة التزود بالوقود على متن الطائرة ، والتي مكنت  900على األرض و 

مرة حول األرض. منذ  25كیلومتر ، أو  1,000,000الطائرات من السفر أكثر من 
فرًدا من خدمة البنزین في القوات المسلحة ما  15، أجرى حوالي  2020بدایة عام 
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 ساعة من الصیانة على المركبات والمعدات البترولیة. 280یقرب من 
 

 مؤقتةالالقاعدة الجویة في میراج ورافال  تمقاتال ت، حقق 2014منذ بدء العملیة عام 
 رقامإّن ھذه األ غارة. 2,000ساعة طیران ونفذوا أكثر من  40,000ثر من أك
 .ستثنائیة ، لوال مساعدة جمیع الجنود المنتشرین ، ما كانت لترى النوراإل
 

 موقع وزارة الدفاع الفرنسیة).(المصدر: 
https://www.defense.gouv.fr/english/operations/chammal/bre

-bap-projetee-aerienne-base-la-de-rafale-les-ves/chammal
-en-vol-de-heures-2000-des-cap-le-franchissent-levant-au

2020 
________________________________________________________________ 

 
 قاعدة األسد الجویةفي یادة قالإنتقال 

 
، بنقل  207قام العقید بالجیش األمریكي جیروم جاكسون ، مجموعة الدعم اإلقلیمي 

لى العقید بالجیش األمریكي روبرت م. اسلطة قاعدة األسد الجویة في العراق ، 
 27، الحرس الوطني في نیوجیرسي ، في  42مارتینیز ، مجموعة الدعم اإلقلیمي 

 -المشتركة  قوة المھام، نائب قائد كینیث ب.إكمان اللواء ترأس . 2020ولیو تموز/ی
 .قیادةنقل ال مراسم، عملیة العزم الصلب 

 
 ).DVIDS(المصدر: 

https://www.dvidshub.net/image/6288862/transfer-authority-
al-asad-air-base 

________________________________________________________________ 
 

 الفریق المشرف على الكالب العسكریة العاملة فوز 
 لھذا الشھر المدافعبلقب  الجویةفي قاعدة علي السالم 

 
 

 للكالب  368 القوات األمنیة االستكشافیة سرب فریقفي جوزیف بورك ،  فاز الرقیب
القیادة المركزیة للقوات الجویة األمریكیة لھذا  فيبجائزة المدافع ،  ةالعسكریة العامل

 26ریكي في قاعدة علي السالم الجویة ، الكویت ، الكلب لى جانب رفیقھ االشھر 
في لة قوم الفریق المشرف على تدریب الكالب العسكریة العام. ی2020یولیو ، تموز/

 منشأةالدفاع عن التدریب یومي إلنجاز مھمتھ في بقاعدة علي السالم الجویة ، 
  .لى جانب تعزیز الشراكات بین الشركاءا اوتحسینھ

 
).القیادة المركزیة للقوات الجویة األمریكیةموقع (المصدر:   

https://www.afcent.af.mil/News/Article/2291875/asab-bound-
k9-team-wins-afcent-defender-of-the-month/ 

___________________________________________________________________________  
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 ستشارات الجنسانیة للتحالف ضد داعششرطیة كندیة تقود اإل

 
المرأة تعمل في جمیع أنواع المناصب والقدرات داخل عملیات نجعل أن من المھم 

لى ا وبشكل فاعلیوم ، تتطلع كندا السالم. وھذا یشمل المناصب العلیا والقیادیة. حتى ال
.نشر ضابطات شرطة كندیات كبیرات في مناصب علیا  

 
 ، ماري كلود كوت ، كبیرة مستشاري الشؤون الجنسانیة في بعثة العراق رفةشتشرح الم

  ن النساءمكّ مھمة ، فإن قیادتي تُ ھذه التعمل في  دمىقبصفتي ضابطة شرطة "
بین الجنسین". "مسؤولیاتي في  األخریات. كما أشرك الرجال في محادثة المساواة

ني أساعد كل یوم على ضمان حصول النساء والرجال على نفس العراق تبین لي أنّ 
."الفرص في الحیاة  

 
على أیًضا بالفائدة عود یفقط ، فقد  واحد شخصعلى بھ م قوتثر ما أھ إذا أنّ ب كوت تعتقد

.المجتمع بأكملھ  
 

).موقع شرطة الخیالة الملكیة الكندیة(المصدر:   
Rcmp-grc.gc.ca/en/peace-operations 
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