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 مھمة واحدة ، دول متعددة

 التحالف  على دور قواتإضاءات 
 

قواتنا  عملیة العوم الصلب مع والى جانب ومن خالل -قوة المھام المشتركة جمیع أنحاء العراق وسوریا، تعمل  في – آسیــــــــــــــاجنــوب غرب 
ھزیمة لتحقیق ركائنا األمنیة لشقدرة الھي مكونات أساسیة لبناء المشورة واإلسناد اإلرشاد وب والتدریإّن لداعش.  الحتمیةھزیمة الالشریكة لضمان 

:التحالف قواتنشاطات أدناه أبرز ستقرار اإلقلیمي. فلول داعش وخلق اإل  
 

بشمرگة من دورة یالبمن جنود  57 جتخرُّ  •   ستدامة الذاتیة في المنطقةمما یزید من اإل إقلیم كردستان،في  متقدِّ مُ ال الُمدِرّ
 لتمثیل وحدتھ طیبة فرصة  العراق یمثّل فيمع قوة الرد السریع  لتحاقھإإّن یقول ب ندي إحتیاط أستراليج •
 للتعامل مع الجروح في میدان القتال يمكافحة اإلرھاب العراق جھازالدعم الطبي في  فریقب درّ الفرنسیة نارفیك تُ  قوة المھام •

__________________________________________________________________________________________ 
 

بة من دورة گشمریالبتخرج مجموعة من جنود  متقدِّ مُ ال الُمدِرّ  
 

 إنّ تروش والسلیمانیة في إقلیم كردستان. أتدریب  كزيجوا من مرتخرّ ، حیث متقدِّ ب المُ درِّ ة دورة المُ گشمریمن جنود البمنتسب أتم سبعة وخمسون 
ً أسبوع 16ت ستمرّ إالتي والدورة التدریبیة  محاولة لزیادة مجاالت متعددة في بین في ة لیصبحوا مدرّ گشمریجنود البمجموعة من قامت بإعداد  ا

.كردستانإقلیم في  ةگالبیشمرلقوات ستدامة الذاتیة اإل  
 

التخرج كان نتیجة للتآزر الممتاز  نّ إ، أوضح الكولونیل اإلیطالي جوزیبي لیفاتو، قائد مركز تنسیق التدریب في كردستان، مراسیم التخرجخالل 
ً الجنود الذین تخرجوا حدیث ، وحثّ كردستان ة في گقوات البیشمر بین التحالف و . دّربینفھم اآلن مُ على أن یفخروا بإنجازاتھم  ا  

 
ر وإیطالیا وفنلندا وألمانیا والمجالمملكة المتحدة قوات من  أعضاء كردستانالتدریب في  تضم قوات التحالف التي تجري تدریبات في مركز تنسیق

 .وسلوفینیا وھولندا
 
 )كردستانالتدریب في  مركز تنسیقالمصدر: دائرة الشؤون العامة للقوات اإلیطالیة / (
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
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 على سالمة أعضاء الدفاع في العراقحافظ یأسترالي جندي إحتیاط 

 
في العراق  شرهتم ن . حالیاً،نیو ساوث ویلز الملكيفوج ، التاسعة عشر للرماة الكتیبة ، في الجیش األستراليفي إحتیاط جندي إّن بیتر سكینر ، 

بمجموعة واسعة من المھام بما في قوة الرد السریع أثناء وجودھا في العراق  تقوم.  9مھام التاجي فریق قوة الرد السریع التابعة الى كعضو في 
 الجویة بدون طیار والذخائر غیر المنفجرة وحاالت اإلصابات. مركباتوال ةغیر المباشرالھجمات ستجابة للتھدیدات األساسیة مثل ذلك اإل

 
ً من السیناریوھات". "یجب أن نكون  متعددةمجموعة  ب علىنتدرّ نحن ، فالسریع فرید من نوعھ  لرددور قوة اإّن " قال سكینر لرد ل مستعدین دائما

 .للغایة" باً وصعمھماً  اً دور فھوفي غضون مھلة قصیرة 
 

ي مھمة فسكینر فیھا  یتواجدإنّھا المرة األولى التي حتیاط. جندي إك حة الفرصة لھ لیكون ھنا ویمثِّل وحدتھ العسكریةمتن إلتاذكر سكینر أنھ مُ 
 .2014حتیاطي الجیش األسترالي في عام إلى انضمامھ إمنذ عسكریة خارج بلده 

 
defence-keeping-e/reservisthttps://news.defence.gov.au/peopl-/ 9المصدر: دائرة الشؤون العامة لفریق مھام التاجي 

 iraq-safe-members 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 مكافحة اإلرھاب العراقي جھازالدعم الطبي في  فریقب درِّ الفرنسیة نارفیك تُ  قوة المھام

 
ة للتدریب في مدرسمكافحة اإلرھاب العراقي خالل ورشة عمل  جھازالفرنسیة نارفیك بتدریب أعضاء الدعم الطبي في قوة المھام قام مدربون من 

 ھازجأعضاء الدعم الطبي في یتواجد الجروح المفتوحة في المیدان.  مكافحة اإلرھاب العراقیة في بغداد، العراق. إّن التدریب یتضمن تطبیب
على إدارة  ینقادر یكونواأن  لیھموعمكافحة اإلرھاب العراقي جھاز مع زمالئھم من وحدات  تظام في المیدانبإن مكافحة اإلرھاب العراقي

 اإلسعافات األولیة أثناء القتال.
 

یون دوراً قسعفون العراالجروح أثناء العملیات. یلعب المُ لقطب (خیاطة)  بون قادرین على ممارسة التقنیات المناسبةتدرّ خالل ورشة العمل، كان المُ 
 ً  النزیف الشدید، یزید بضمنھاالجروح المفتوحة بسرعة وفعالیة و التعامل مععلى  مقدرتھ . إنّ من قبل الجھاز خالل عملیات مكافحة اإلرھاب مھما

 لة في العملیة وتخضع لتدریب مستمر وصارم.كمّ مُ تعتبر  )خیاطةالقطب (التقنیات إّن من فرص بقاء المصابین. 
 

equipes-les-entraine-narvik-force-task-la-ense.gouv.fr/operations/actualites2/chammalhttps://www.def-المصدر: 
-vTpepg7J0nXD9h0vUqoBkkD75fL-sutures?fbclid=IwAR0k3le-de-techniques-aux-speciales-forces-des-medicales

AiQF_8vrBU-Qtyy8MEOYcib 
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