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2020أیلول  51  
59120200-10:رقم التحریر  

40اإلصدار                                                                                                              للنشر الفوري  
 

 دول متعددةمھمة واحدة ، 
 إضاءات على دور قوات التحالف

 
الشریكة  واتبالتعاون مع القعملیة العزم الصلب  -في جمیع أنحاء العراق وسوریا، تعمل قوة المھام المشتركة  – ــاجنــوب غرب آسی

تساعد وعلى مستوى رفیع یجیة تقدم المشورة االسترات عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة  لضمان الھزیمة الحتمیة لداعش. إنّ 
لدى ،  2014منذ  .االستقرار اإلقلیمي یادةزمتابعة العملیات لئة الظروف لھیتھزیمة فلول داعش ومن تحقیق تمكین القوات الشریكة في 

.دولة 30التحالف مساھمات عسكریة من أكثر من   

 أدناه إضاءات على أبرز نشاطات قوات التحالف:

 العراقیینالى طبیة  ددعُ تبرع بعملیة شمال الفرنسیة ت •
 وطنأرض الالفریق االسترالي یعود الى  •
  المأساویة 2001أیلول أحداث مع القوات األمریكیة في ذكرى حتشدون ی جنود كندیون •

________________________________________________________________ 
                                     

 العراقیینالى طبیة  ددعُ تبرع بعملیة شمال الفرنسیة ت
 

والتي تلعب مال الفرنسیة شقامت عملیة مواجھة األزمة الصحیة العالمیة ، خضم  في
إعادة تعدیل مھمة ب ، الصلبعملیة العزم  -قوة المھام المشتركة  ویًا فيدوًرا حی
 القوات.

 
لى االتاجي ، تم تسلیم المواد والمعدات الطبیة  موقعنا داخل معسكري أعقاب تسلیم فف

  .العراقي الجیش
 

الكحولي المائي ، والقفازات  معقمتم توفیر مجموعات اإلسعافات األولیة الطبیة ، وال
من أجل العراقیة واألقنعة ، من خالل الجیش العراقي ، للسلطات الصحیة والطبیة 

 مكافحة جائحة كورونا.
 

 على كانت ھذه المعدات مخصصة في البدایة لقوات التحالف ، وسیتم إعادة توزیعھا
 المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة التي ھي على اتصال مباشر مع السكان العراقیین.

 
عادة توزیع المعدات ھو مثال على إجراءات الشراكة التي تم تنفیذھا في المیدان إّن إ

من قبل مدیر اإلدارة المشتركة بین الوكاالت والبیئة المدنیة مع مسؤولیتھم عن مساعدة 
 .ینالسكان المحلی

 
:المصدر موقع وزارة الدفاع الفرنسیة.   

http://www.inherentresolve.mil/
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ammal/breves/chahttps://www.defense.gouv.fr/operations/ch
-la-de-profit-au-medical-materiel-de-distribution-mmal

-irakienne?fbclid=IwAR209kLvN0b8AL0KqpuqD-population
  EmBwsZaLMhEa25YfcFXHUn2Q6yY_EkAVBRKH4 

________________________________________________________________ 
 

 أرض الوطنالفریق االسترالي یعود الى 
 

أي  30-أي ویدجتیل و كي سي 7-تعود طائرات سالح الجو الملكي األسترالي  إي 
.لمدة عامإنتھاء مھمتھا بنجاح والتي دامت الى أسترالیا بعد  المھاممتعددة   

 
تعمل في منطقة الشرق األوسط كجزء من مجموعة المھام الجویة  اتكانت الطائر
التزود القیام بعملیات والقوات المحمولة جًوا قیادة مھام ب قامت، حیث  630األسترالیة 
.بالوقود جًوا  

 
 نفذت طائرة ومھمة ،  553أي ویدجتیل  7-خالل فترة انتشارھا ، أكملت الطائرة إي

 باوند 100,000 ما یزید على  لتزوید إرضاع جويمھمة  439,1أي  30-كي سي
.من الوقود  

 
.فیسبوك - في الشرق األوسطقوات الدفاع األسترالیة المصدر:   

https://www.facebook.com/AustralianDefenceForceMiddleEa
    stRegion/posts/3578059042228837 

 
________________________________________________________________ 

 
 المأساویة 2001جنود كندیون یحتشدون مع القوات األمریكیة في ذكرى أحداث أیلول 

 
عملیة التأثیر في أفراد من خدمات الطوارئ التابعة للقوات المسلحة الكندیة  تحشد

 11حداث المأساویة التي وقعت في في ذكرى األتضامناً مع القوات المسلحة األمریكیة 
 .2020 أیلول 11في قاعدة علي السالم الجویة ، الكویت ، في  2001أیلول 

 
 .فیسبوك - عملیة التأثیر الكندیةالمصدر: 

https://www.facebook.com/OpIMPACT/photos/a.219516428
   725705/621654491845228/ 
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