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9201 تشرین األول 26  

                                                01-20191026 رقم التحریر:
 رابعاإلصدار ال                                                                                                                                    للنشر الفوري

 

 

 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 ستقرار اإلقلیمي. فلول داعش وخلق اإل  

 
ً عام 25للتحالف بعد ما یقرب من  بكمدرّ یعود العراق  من موالیدجندي أسترالي  •  ا
 وكشف المتفجراتالسریع الكالب العسكریة على الھجوم  یُدّربونالجنود األمریكیون  •
 عراقجمیع أنحاء ال منمراكز العملیات  فياط المخابرات العراقیة ب ضبّ درّ قوات التحالف تُ  •
 ائيستثنلتزامھ اإلتاجي إلالفي  في القوات العراقیة لعملیة العزم الصلب ُمنِحت الى منتسب ب األسبوعمدرّ جائزة  •
الشؤون العامة في ضباط ب مع تتدرّ العراق  -المشتركة  اتقیادة العملیمن خلیة اإلعالم األمني العراقي في اط بّ ضُ  •

 درات اإلعالمیةالتحالف لتعزیز القُ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
فریق المھام تاجيلى العراق مع ایعود  أصول عراقیةمن الجیش األسترالي  فيجندي   

 
، بعد . واآلن1995ى أسترالیا في عام القتھ الحرب قبل فرار عائلتھ من البلد الذي مزّ الجیش األسترالي، في العراق في  العریف، نشأ فادي جبوري

ً عام 25حوالي   .لفریقل ةالتاسع رشد ضمن المناوبةكمدرب ومتاجي فریق المھام مع لى مسقط رأسھ بعد نشره اقسم المشاة لقائد یعود ك، ا
 

 للمساعدة في إعادة بناء الجیش العراقيسقط رأسي لى مافني أن أعود شرّ یُ ". "نسىتُ ال یذّكرني بذكریات العراق  أقضیھ فيقال جبوري "كل یوم 
 وتقدیم األرشاد والدعم لھ".

 
 .ة)الشؤون العام دائرة  – فریق المھام تاجي :المصدر(

https://www.facebook.com/AustralianDefenceForceMiddleEastRegion/photos/a.115964298438346/2772899326078150/?t
ype=3& 
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 الكالب العسكریة دّربونیُ  قوة المھام سبارتن جنود الجیش األمریكي مع

 
بات للكالب تدری بإجراء،  سبارتنقوة المھام ضمن ، كتالین كیل في الجیش األمریكي الجنديالرقیب في الجیش األمریكي زاكاري مورالیس و یقوم

ورة الھجوم من خالل دعلى  يمایكجیك و الكالب العسكریة مرین تدریب كلبان من الت نضمّ تَ العاملة العسكریة في قاعدة التقدم الجویة ، العراق. 
 المتفجرات. الكشف عنوالسریع ركض على ال

 
وة قللتسبب في تعطیل العملیات داخل  مةصمّ ألفراد الخدمة تحدید وجود المتفجرات المُ لكشف عن المتفجرات في دوریات اكالب الستخدام إتیح یُ 

  عملیة العزم الصلب ضمن مناطق العملیات.  -المھام المشتركة 
 
 الجندي زكاري مایرز). –لجیش األمریكي الى ا(صور تابعة  –عملیة العزم الصلب)  –في قوة المھام المشتركة  المصدر: دائرة الشؤون العامة(

training-dog-working-https://www.dvidshub.net/image/5846549/military  
  

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 اإلستخبارات في قوات األمن العراقیةلقسم ریباً جري تدقوات التحالف تالعراق التابعة الى  -قوة المھام 

 
 العراق. -بین في مقر قیادة العملیات المشتركة تدرّ ستخباراتیة للمُ إمتعددة الجنسیات في العراق دورة ال قوة المھامفي  دعمأكمل فریق المشورة وال

 
قسم  يف عراقیین برتب عسكریة رفیعة المستوى كرتبة عمید أو عقیداط من ضبّ یتألفون الذین ، الدورةطالب بتدریب بي التحالف مدرّ  قام
والمعالجة وإتمام المھمة وإستخدامھا البحث عملیة مثل  اضیع المو لمدة ثالثة أسابیع على مجموعة منبارات في قوات األمن العراقیة ، ستخاإل

 ستھداف.ستھدفة وقوائم األھداف وتأثیرات اإلستھداف وتحلیل القیمة المُ طرق اإل، ولتحلیل الموضوع ومن ثم تعمیمھ على اآلخرین لإلستفادة منھ
 

 واحد لتبادل أفضل األسالیب والتقنیات لتطویرتدریبي لى موقع اء العراق اط المخابرات العراقیة من مراكز العملیات في جمیع أنحاضبّ  تم جلب
 ستخبارات.اإل
 

العراق "لقد تضافرت كل ھذه الدول لتقدیم الدعم". كل منھم لدیھ  -قیادة العملیات المشتركة ستخبارات في اإل طاھر ، رئیسمزعل قال اللواء جمال 
 ".لة ھناثّ مَ التنسیق مھم للغایة بین جمیع الدول المُ إّن لى من یحتاج إلیھا. امھارات خبرة ومھارات مختلفة ویعمل على نقل تلك ال

 
 .)العراق -مفي قوة المھا المصدر: دائرة الشؤون العامة(
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__________________________________________________________________________________________ 

 
 ‘عملیة العزم الصلب -وة المھام المشتركة في ق ب األسبوعرّ ُمد ’تقییمیحصل على نتسب من قوات األمن العراقیة مُ 

 
، بـ "مدّرب اإلسبوع  9فریق المھام تاجي  أفراد قوة الدفاع األسترالیة فيمن الذین تدّربوا من قبل  ،تم مؤخراً تسمیة جندي من قوات األمن العراقیة

ً ستثنائیه إلتزاماً إبعد إظھار عملیة العزم الصلب" -المشتركة  في قوة المھام  بواجباتھ في مدرسة المشاة. ا
 

، والعمید اإلیطالي باولو  9 فریق المھام تاجيالجائزة من العقید األسترالي مایكل باسینجثوایت ، قائد  ھذا المنتسب في قوات األمن العراقیةتلقى 
 تاجي. ، خالل حفل أقیم في مقر فریق المھام عملیة العزم الصلب -المھام المشتركة في قوة تدریب الفورتیزا ، مدیر 

 
لى شترك عحول كیفیة تخطیط وتقدیم مجموعة واسعة من التدریب المُ  وات األمن العراقیةلى مؤسسات تدریب قاالمشورة  9فریق المھام تاجي م قدّ یُ 

 .ةالسیناریو العملی طبیقاتاألسلحة من خالل الفصول الدراسیة وت
 

 العراقیة. إنفاذ القانون دوائرو وات األمن العراقیةقمن أفراد منتسب  45,000حوالي فریق المھام تاجي ب رّ ، دَ  2015منذ عام 
 
 .)فریق المھام تاجي في المصدر: دائرة الشؤون العامة( 

)https://www.facebook.com/AustralianDefenceForceMiddleEastRegion/posts/2761005180600898 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
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العراق  -المشتركة  اتقیادة العملیفي خلیة اإلعالم األمني اط من ضبّ بون یدرّ  التحالفضباط الشؤون العامة في   
 

 یة.دراتھم اإلعالماط الشؤون العامة في التحالف لتعزیز قُ مع ضبّ العراق  -قیادة العملیات المشتركة في  األمني من خلیة اإلعالم اطب ضبّ یتدرّ 
 

ً د الفصول أسبوعیتُعقَ  اإلطالع  موسائل اإلعالبشكل یتماشى مع ما تود الرسائل  توظیفطریقة وتتراوح بین إجراء أنماط مختلفة من المقابالت و ا
 إنتقادیة ضمن الفصل الدراسي. ثم الدخول في مناقشاتفي مقابالت على الكامیرا  اً مؤخراط قد شارك جمیع الضبّ ل، علیھ

 
تَرجم ة. سیُ فعالالعالمیة اإلتصاالت اإلفي مجال مصلحة من یتشاركون ال لىاالخبرة ساعد في نقل والتدریب التنفیذي ی وسائل اإلعالم الفعالةإّن 

ن الشفافیة بیمن تزید تعتمد على قاعدة معارفھم والتي سرسائل عامة لى اكثر فاعلیة األ التواصل على طرقأعضاء خلیة اإلعالم األمني  دریبت
 .قوات األمن العراقیة ومواطني العراق

 
 الشؤون العامة). دائرة -العراق  -قوة المھام   :(المصدر
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