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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 ستقرار اإلقلیمي. فلول داعش وخلق اإل  
 

 الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدةمن جندي أسترالي یقود ورشة تصویر ألعضاء التحالف  •
  بین في مجال التقنیات األمنیةدرّ تقوم بإعداد مُ بإشراف التحالف ة ب العراقیدرّ دورة تدریب المُ  •
 حملة ھزیمة داعش لدعمیعود الى العراق للمرة الثالثة  ط الصف الفرنسيابض •
 متقدّ مُ ال الُمدّربشمركة من خالل دورة یالجیش األلماني طالب الب بودرّ یقود مُ  •

__________________________________________________________________________________________ 
 

الفوتوغرافي لشركاء التحالفیستضیف ورشة التصویر  فریق المھام تاجي  
 

عقد المتخصص في التصویر في الجیش األسترالي ، العریف نونو كامبوس ، ورشة عمل للتصویر الفوتوغرافي في مجمع التاجي العسكري 
 .أسترالیا ونیوزیلندا تاجي منمھام اللى جانب أفراد من فریق األعضاء التحالف من الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة ، 

 
لمھنیة. تم اقابلیتھم  تنمیةلمساعدة أعضاء التحالف على تحسین مھاراتھم في التصویر الفوتوغرافي و كامبوسالى  أتاحت ورشة العمل الفرصة

عزم عملیة ال -المھام المشتركة  قوةتكلیف العدید من ھؤالء المشاركین بتزوید وسائل اإلعالم الخاصة بفرق التدریب الخاصة بھم في فریق 
 ، وقد ساعدت ھذه الورشة في زیادة مھاراتھم.الصلب

 
بالتالي كان من الرائع أن أكون ، عملي من خالل وقال كامبوس "بصفتي مصوًرا بالجیش ، فأنا محظوظ جدًا ألن أتمكن من متابعة شغفي كل یوم 

 ."في نفس المھمة معھم أخدمقادًرا على مشاركة ذلك مع بعض األعضاء اآلخرین الذین 
 
 ). تمارا كامینغز عریفال –(صور تابعة الى الجیش األمریكي  – ة)الشؤون العام دائرة  – فریق المھام تاجي :المصدر(

skill-shoot-photographers-https://news.defence.gov.au/capability/taji 

 
________________________________________________________________________________________ 
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 بدرّ جنود عراقیون یشاركون في دورة تدریب المُ 

 
من قبل  دورةھذه الواسعة النطاق في قاعدة التقدم الجویة. یتم تدریس للقوات األمنیة دورة تدریبیة قوات األمن العراقیة من منتسبو الب حضر ط

 .عملیة العزم الصلب -ة المھام المشترك قوةفي ھذا المجال من خبراء ومن ھذه الدورة  عراقیةاألمن ال اتخریجي قو
 

 .یدانیةإلصابات الماإلستجابة لعملیة تعامل معھا وكیفیة العلى طرق مكافحة العبوات الناسفة والطالب  تدّرب
 

  .قیادة الدورات المستقبلیةفي ھمین بین مُ درّ سیتخرج ھؤالء الطالب لیصبحوا مُ 
 
 دياإلحتیاط  الجندي –لجیش األمریكي الى ا(صور تابعة  –عملیة العزم الصلب)  –في قوة المھام المشتركة  الشؤون العامة المصدر: دائرة(

 ).أندریھ بیرس
training-wasf-ainertr-https://www.dvidshub.net/image/5851408/train 

  

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 لى العراقاللمرة الثالثة  نارفیك یعودوة المھام ُمدّرب في ق

 عملیة العزم الصلب -ضمن قوة المھام الشمتركة 
 

 ثالث مرات فيل عملیة العزم الصلب -مھمة قوة المھام المشتركة لى العراق في إطار عملیة شمال لدعم اط الصف الفرنسي فرید ابشر ضتم ن
 السنوات األربع الماضیة.

 
قوة مع الل عملھ من خ خبرتھفرید یستخدم  . حالیًا،في التخلص من الذخائر المتفجرة  كخبیرعبوات الناسفة لعدید من المھام لمكافحة الافرید لقد قاد 
 نارفیك لتعلیم وحدات مكافحة اإلرھاب في العراق في الحرب ضد داعش. المھام

 
عملیات في  تأثیرھاخالل  تبدو جلیة منوالیوم  ،قوات األمن العراقیة في مھارة اتطورً  الحظشمال ، قال فرید إنھ عملیة مھمة لھ مع منذ أول 
 .العبوات الناسفةمكافحة 

 
 (صورة تابعة لعملیات شمال). – )عملیات شمال في المصدر: دائرة الشؤون العامة(

-terrain-en-sapeur-un-fred-chef-adjudant-l-https://www.defense.gouv.fr/english/operations/chammal/breves/chammal
connu 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
 مة لجنود البیشمركةتقدّ مُ  جرون دورة تدریبیةبو الجیش األلماني یُ درّ مُ 

 
 في أربیل ، العراق. صالوةشمركة في مركز تدریب بنیلجنود الب ةتقدممُ  یةبون من الجیش األلماني دورة تدریبأجرى مدرّ 

 
 بین.درّ مُ فیما بعد متعددة لیصبحوا  تمریناتدتھا سبعة أسابیع ، بتوجیھ طالبھم من خالل مُ تدریبیة دورة  ، وضمنبو الجیش األلماني درّ قام مُ 

 
دورات تدریبیة في مجاالت متنوعة مثل التخطیط التشغیلي ومكافحة  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة  فيتتضمن برامج التدریب 

 .وإنفاذ القانون مكافحة العبوات الناسفةدامة وصیانة المعدات وتقنیات ستواإل ةللوجستیلخدمات ااإلرھاب وا
 
 الجندي خلیل داش). –(صور تابعة الى الجیش األمریكي  – )عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة  في دائرة الشؤون العامةالمصدر: ( 

course-instructor-https://www.dvidshub.net/image/5864917/advanced 
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