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2020أیلول  82  
82920200-10:رقم التحریر  

14اإلصدار                                                                                                              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 تھیئة الظروف لمتابعة العملیات لزیادةھزیمة فلول داعش ومن تحقیق تمكین القوات الشریكة في 
.دولة 30التحالف مساھمات عسكریة من أكثر من   

 أدناه إضاءات على أبرز نشاطات قوات التحالف:

 تدریبات جویةمروحیات إسبانیة تجري  •
 ذكرى معركة بریطانیاتُحي الكندیة التاثیر عملیة  •
 جنود من عملیة شمال الفرنسیة قصص یرویھا  •
 قائد جدید لفریق المھام الجوي اإلیطالي •

________________________________________________________________ 
                                     

 تجري تدریبات جویةمروحیات إسبانیة 
 

اإلسبانیة ، المكونة من مروحیة من طراز  51تورو بالك بول  دوریة قوة المھامقامت 
شینوك وكوغار ، بإجراء تمرین إطالق نار في العراق للحفاظ على مھاراتھم القتالیة. 

 -تستمر القوة الجویة اإلسبانیة في كونھا أحد األصول الحیویة لقوة المھام المشتركة 
 .التنقلالحركة والدعم الناري وقدرات  بتوفیر،  صلبعملیة العزم ال

 
.فیسبوك -اإلسبانیة موقع وزارة الدفاع  :المصدر    

https://www.facebook.com/EMADmde.es/posts/3449121001
   980073 
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 عملیة التاثیر الكندیة تُحي ذكرى معركة بریطانیا

 
 ثیرالتأفي عملیة  -، أقام أعضاء عملیة التأثیر احتفاًال بقیادة المفرزة الجویة أیلول 20في 

الجویة  القوات حيلمعركة بریطانیا. تُ احتفاًال بالذكرى الثمانین ، الكویتفي في معسكر كندا 
تعتبره و أیلوللثالث من شھر افي االسبوع ة بریطانیا في یوم األحد معركذكرى الملكیة الكندیة 

 ثاني أھم یوم بعد یوم الذكرى.
 

 31لى ا 1940 تموز 10یعتبر ھذا الحدث مھًما جدًا ألنھ طوال المعركة ، التي استمرت من 
من طیاریھم الشجعان. لكن االنتصار سمح لقوات  23قد الكندیون ، ف 1940 تشرین االول

الحلفاء بالحفاظ على موطئ قدم في أوروبا مما سمح للحلفاء في النھایة بتحریر أوروبا. وضعت 
المعركة أیًضا سالح الجو الملكي الكندي على المسرح العالمي من خالل إظھار جدارة بالثقة 

 الثانیة. ومساھماتھم في الحرب العالمیة
 

على كیفیة استمرار عمل عملیات القوات الجویة الملكیة البریطانیة  مثاال تُقدممعركة بریطانیا إّن 
 في العصر الحدیث.

 
 یربح الطیارون الشجعان التفوق"التأثیرفي عملیة المفرزة الجویة  -لرائد كیفي ، قائد قال ا

للحفاظ على الطائرة في السماء ، الجوي من خالل الجھود المشتركة للمشرفین الدؤوبین 
اللوجستیات التي تحافظ على القوة القتالیة ، ومشغلي االستخبارات توفیر الدعم وإستمرار و

المھرة الذین یزودون الطیارین بالمعرفة باستمرار ، وضباط مراقبة الطیران ومشغلي الرادار 
  .الذین یتحكمون ویراقبون تحركات الطائرات"

 
 فیسبوك. - التأثیر الكندیة عملیةالمصدر: 

https://www.facebook.com/OpIMPACT/posts/629613534382
   657 

________________________________________________________________ 
 

 جنود من عملیة شمال الفرنسیة قصص یرویھا 
 

على مواصلة القتال ضد  ھاعزمتثبت وحدات القاعدة الجویة الفرنسیة في بالد الشام 
العسكري  محتوىمھاراتھم و التزامھم. یشكل الو تھمفعالیمن خالل باستمرار داعش 

نظاًما قتالیًا حقیقیًا یقوم بمھام اإلسناد الناري والضربات العمیقة واالستخبارات والدفاع 
 تم تقدیم بعض التخصصات الالزمة لنجاح العملیات.فقد الجوي ونقل المواد واألفراد. 

 
سنوات  6لمدة " لقائد جان میخائیل رئیس المركز المشترك لتنسیق النقل والحركةیقول ا

قل فرقھم بتوفیر النمع ، قام مختلف رؤساء المركز المشترك لتنسیق النقل والحركة 
ل على للتواص لجمیع الموارد البشریة واللوجستیة الالزمة لنجاح عملیة غرفة العملیات

فریقي مسؤول عن عملیات تحمیل وتفریغ  . إنّ  على مدى االسبوعوساعة  24مدار 
 ،ه المناورات ، لن یتم تقدیم أي دعم لوجیستي وستتأثر العملیة بشدةالطائرات. بدون ھذ

ال یمكن استبدال األجزاء المعیبة من الطائرات ، ولن یتم تزوید الخدمة الطبیة  حیث
 لى بالد الشام".اباألدویة ، وال یمكن نقل األسلحة والذخیرة 
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نتأكد من أن األسلحة "لرقیب نیكوالس ، المسؤول عن ترسانة القاعدة الجویة یقول ا
ة یومعداتھا في حالة جیدة. على الرغم من أننا نقوم بشكل أساسي بتسلیح قوات الحما

الكوماندوز ، الدرك ، وكذلك الطیارون والمالحون  جنودللقاعدة الجویة المخطط لھا (
الذین تم تجھیزھم في الجو بوسائل دفاع) ، إننا نوفر أیًضا األسلحة الموزعة على 

اطق الرئیسیة ألنشطة القاعدة الجویة التي یمكن استخدامھا في حالة وقوع ھجوم. المن
 وبالتالي ، سیكون جمیع الجنود المنتشرین ، على استعداد للرد".

 
المعاون لھ مھمتان " عربیةلغة مترجم الدرك و مسؤول فيلمساعد وسام ، یقول ا

دوري ضابط الشرطة العدلیة ،  لىاأنا جزء من الدرك ، أي أنھ باإلضافة ، و أساسیتان
ھي وظیفة الثانیة  المھمةأنا أضمن سالمة الموظفین والموقع وأقوم بمھام الحراسة. و

أنا أعمل كحلقة وصل بین الجیش الفرنسي ونظرائنا في الشرق األوسط. ، فالمیسر
 يأتأقلم مع كل لھجة ، وھذا یساھم بشكل كبیر في قبول القوة في البلد المضیف ویزیل أ

 ".اختالفاتنا الثقافیة بسبب قد یحدث سوء فھم
 
ي فإبتداًء من الرابعة صباًحا " لرقیب ماتیو المسؤول عن خلیة اإلنقاذ والبقاءول اقی

أن نكون حاضرین قبل  یجبف، شاط الطیرانیبدء یوم میكانیكي السالح بن، الموقع 
ي أننا نصف لھ معاییر "، أاإلقالع ، ألننا نؤدي مع الطیار"جولة القنبلةساعتین من 

على ووتكوینات مختلفة للقنابل التي یحملھا لمھمتھ. ال یمكن للطیار اإلقالع بدونھا. 
،  سترات النجاة مثل ، أحتفظ بمعدات البقاء على قید الحیاة لطاقم الرحلةأساس یومي

التي یجب إجراء تبادل للمكونات لھا ، ولكن أیًضا الطرد ، وكذلك مقاعد الطرد ، التي 
یمكن أن تنتھي صالحیتھا.  المواد المتفجرةیجب نزع سالحھا وإعادة تسلیحھا ، ألن 

 ".وصات ، ستتعرض حیاة أطقمنا للخطروبدون ھذه الفح
 

.الفرنسیةالدفاع  موقع وزارةالمصدر:   
https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/cha
mmal-les-militaires-engages-sur-la-bap-au-levant-tous-
acteurs-dans-la-mission-de-lutte-contre-le-terrorisme   
 

________________________________________________________________ 
 

 قائد جدید لفریق المھام الجوي اإلیطالي
 

أندریا  مالمقد الىمھام الطائرات الجویة "غریفون"  فریققیادة اإلیطالي بیرتولینو  المقدم سلّم 
 سیمینارا.

 
 من احتفال رسميدون أي وداًعا دافئًا كورونا ، لم یتم إجراء جائحة  الحد منبسبب إجراءات و

 تربطھما صداقة وثیقة.الذین مطار أربیل بین الضابطین ، 
 

وة المھام ق نائب القائد العام في - ینسیبي ، قائد الوحدة اإلیطالیةوشكر العمید فرانشیسكو بر
 .سیمینارا بالمقدمبرتولینو ورحب المقدم االستراتیجیة ،  للشؤونة المشترك

 
ي ف"غریفون" مئات الساعات مھام الطائرات الجویة  نفذت فریقتحت قیادة بیرتولینو ، 

 لف.رطل من البضائع واإلمدادات وسط قواعد التحا 70,000وتزوید أكثر من عملیات نقل 
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 الوحدة  إنّ  المھام "غریفون" ھي مساھمة جویة من الحكومة اإلیطالیة للتحالف. إّن فریق

ذات محركین ومتوسطة الحجم ، مسؤولة عن نقل  "أي 90-یوأتش"مجھزة بطائرات ھلیكوبتر 
  األفراد والسلع والمعدات في كردستان العراق.

 
 فیسبوك. - الصلبالعزم عملیة  -الشؤون العامة اإلیطالیة المصدر: 

https://www.facebook.com/CJTFOIR/posts/26673370347275
4 
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