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 مھمة واحدة ، دول متعددة

 التحالف  على دور قواتإضاءات 
 
 

قواتنا  م الصلب مع والى جانب ومن خاللزعملیة الع -قوة المھام المشتركة جمیع أنحاء العراق وسوریا، تعمل  في – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
ھزیمة  لتحقیقركائنا األمنیة لشقدرة الھي مكونات أساسیة لبناء المشورة واإلسناد اإلرشاد وب والتدریإّن لداعش.  الحتمیةھزیمة الالشریكة لضمان 

:التحالف قواتنشاطات أبرز إضاءات على أدناه تقرار اإلقلیمي. سفلول داعش وخلق اإل  
 

 داعش ضمن مھمة ھزیمةلصواریخ وأجھزة الرادیو طیران الجیش العراقي با زونجھّ یُ في التحالف ون المستشارون الجویّ  •
  ھمدراتقُ زیادة ل جنود قوات حرس الحدود العراقیة یتخرجون من دورة مكافحة العبوات الناسفة •
  البالد ة خارجالمنتشرلقوات اعلى حیاة  یزورون العراق للتعرف في البرلمان األستراليأعضاء  •
مكافحة اإلرھاب العراقي،  جھازملم لجنود  60لمدة خمسة أسابیع على مدافع الھاون عیار جري دورة تدریبیة تُ الفرنسیة  القوات •

  ة في المیدانر األسلحسرعة نش لزیادة
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

دقوة المھام الجویة في التحالف  طیران الجیش العراقي بمعدات  تزِوّ  
 

جھازاً السلكیاً من طراز  23 تجھیز، مع قوة المھام الجویة ،  370ستكشافیة رقم للفرقة االستشاریة الجویة اإلون التابعون أكمل المستشارون الجویّ 
من المھاجمة طائرات الھلیكوبتر على ستخدم یُ  نظام أسلحةھي الصواریخ إّن . بوصة لمھمة ھزیمة داعش 2.75صاروًخا بحجم  1120ھاریس و 

  .407بیل  طراز
 

ي سالح ف م المعدات من المقدم براین باروكویروفر، قائد قاعدة التاجي الجویة ، وتسلّ ساطیران الجیش العراقي اللواء عباس معن قیادة  الصفقة وقع
 .370رقم ستشاریة اإلالجویة  ة، قائد القوالقوة الجویة األمریكیة

 
تطویر القوة القتالیة  لطیران یساعدون في  370ستكشافیة رقم ن للفرقة االستشاریة الجویة اإلیعالتابالمستشارین الجویین  رو "إنّ ویقال باروك

الیوم ستسمح لطیران الجیش العراقي بتجھیزھا لصواریخ وأجھزة الرادیو التي قمنا . إّن ایومي بشكل وضد داعش في مھمتھ  الجیش العراقي
 ھداف معادیة في المستقبل".التصدي ألب
 

یتناول مجموعة واسعة من المھمات بما في  370 ستكشافیةستشاریة الجویة اإلن للفرقة اإلیعن التابیجوین الیالمستشاردور بأّن وأوضح باروكویرو 
 التحالف. تواجدمناطق رتباط دینامیكي للقوات من مختلف أنحاء إذلك الضربات الجویة والتنقل الجوي واإلخالء الطبي والصیانة من خالل تنسیق 

 
 )الرقیب لوك كیترمان  –سالح الجو األمریكي  الى صور تابعة ة) (الشؤون العام دائرة  -قوة المھام الجویة  المصدر:(
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_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 العراقیة یتخرجون من دورة مكافحة العبوات الناسفةجنود قوات حرس الحدود 
 

ت یة ، العراق. وشملأخطار المتفجرات في قاعدة األسد الجوعلى لتوعیة یة لتدریب دورة ج جنود عراقیون من قوات حرس الحدود العراقیة منخرّ تَ 
 بین.تدریب المدرّ برنامج  الىباإلضافة ستمرت خمسة أسابیع إجراءات البحث األساسیة عن المتفجرات إالدورة التي 

 
راقیین من بین یُمّكن الجنود العبرنامج تدریب المدرّ  ب الدنماركي الرقیب بریبین ، قائد فریق التدریب على مكافحة العبوات الناسفة ، إنّ لمدرّ قال ا

 االنتھاء من الدورة. منتسبیھم بعدبرامجھم الخاصة وتدریب  إستدامة
 

لدینا بعد ذلك ". "سنحتفل بنھایة ھذا التدریب، في قاعدة االسد الجویة ن قوات حرس الحدودنتسب مم 600حوالي مت بتدریب قُ " وقال بریبن
خالل فترة وأضاف قائالً ". "قوات حرس الحدود تسب منمن 600قوم بتدریب وجبة جدیدة تتكون من نللقیام باإلعداد لدورة جدیدة حیث سأسبوع 

 ."للدورات الخاصة بھمالتدریب وتخطیط القیام بالدراتھم ، ال سیما عند في قُ اً كبیر تطوراً وجودي ھنا رأیت 
 
 الجندي زكاري مایرز). –لجیش األمریكي الى ا(صور تابعة  –عملیة العزم الصلب)  –في قوة المھام المشتركة  المصدر: دائرة الشؤون العامة(

) class-eod-graduating-force-guard-border-https://www.dvidshub.net/image/5818461/iraqi  
  

 
_____________________________________________________________________________ 
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 یشارك األعضاء الفیدرالیون في البرلمان األسترالي في البرنامج البرلماني لقوة الدفاع األسترالیة
 

 األسترالیة في مجمع التاجي العسكري بالعراق. یشارك األعضاء الفیدرالیون في البرلمان األسترالي في البرنامج البرلماني لقوة الدفاع
 

خالل فترة  .فراد الذین یتم نشرھم في مھمات خارج البالدكجنود كوسیلة لتوسیع فھمھم لماھیة الحیاة بالنسبة لألتم معاملة الفریق ، خالل البرنامج
قوة ع للمناطق الحضریة ملقواعد الدفاع الكیمیائي والبیولوجي واإلشعاعي والنووي ، وشاركوا في عملیة تطھیر  یةتدریبدورات  حضرواإقامتھم، 

 للتدریب. تاجيفریق المھام مع إحدى مجموعات قوة حمایة في میدان رمي بالرصاص الحي الرد السریع ، وعملوا ك
 
 ).تمارا كامینغز جنديال –(صور تابعة الى الجیش األمریكي  –عملیة العزم الصلب)  – م تاجيفي قوة المھا المصدر: دائرة الشؤون العامة(
 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 ةالخفیففع الھاون ااستخدام مدتدریبیة على دورة  یكملون مكافحة اإلرھاب العراقي ھازمتدربو ج 
 

ً جندی 18أكمل  في  نارفیك قوة المھامالتي أجرتھا  ةالھاون الخفیففع امدإستخدام على تدریبات  العراقي مكافحة اإلرھابجھاز من قوات  اً عراقی ا
 العملیات ھذا النوع من السالح الداعم فيستخدام إلتخصص في على ان ولمتدرباالتي مدتھا خمسة أسابیع وھذه الدورة  لقد ساعدتالعراق. 
 نتظام في مھامھ.إب العراقي مكافحة اإلرھابجھاز الذي یستخدمھ القتالیة و

 
على طریقة اإلستخدام والتعامل مع ھذا النوع من المدافع. ملم  60الھاون جنود من الذین یعملون على تشغیل مدفع ال إطالعخالل التدریب، تم 

، حداثیاتإلتنسیق اوجھاز تحدید المدى وكیفیة  ستخدام األدوات بما في ذلك البوصلةإالتضاریس والتعریف على نوع تضمنت جوانب التدریب 
 بشكل صحیح. القذائفمن أجل تقییم إحداثیات إطالق 

 
 .في أسرع وقت ممكنفي المیدان نشر السالح على من أجل إعداد المشغلین  حددةختبارات الم، ركز األسبوع األخیر من التدریب على اإل اً أخیر

 
apporte-narvik-orcef-task-la-https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/actualites/chammal-المصدر: 

)irakien-terrorisme-contre-de-service-au-mortier-expertise-son ( صور تابعة لمكتب الشؤون العامة في عملیات شمال ) 
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