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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  
 

 الذخیرة الحیةمع الجیش العراقي تدریبات على  یةالنرویجاألمریكیة وقوة المھام  قوة المھامشارك تُ  •
  القیادة مھارات علىالمستقبلیین  بو الجیش الفرنسي یقومون بتدریب الضباط العراقییندرّ مُ  •
 القیارة مدرج مطار  إعمارإلعادة  القوة الجویة العراقیةیعمل الجنود األمریكیون مع  •
 ریقفبمساعدة  ستقلةدرة التشغیلیة الكاملة المُ خطوة مھمة نحو القُ تأخذ  التابعة للجیش العراقي الصف باطضمدرسة المشاة الثانیة ل •

 9تاجي  المھام
مالعزعملیة  -العام في قوة المھام المشتركة لقائد ا •  ة بسمای في قوة المھامالجنود اإلسبان المتمیزین  م الصلب یُكّرِ

________________________________________________________________________________________ 
 

الجیش العراقيالفرقة السابعة في مع  بالذخیرة الحیةفایكنغ ، تجري تدریبات  مھامفرقة ال وجزیرة مھام فرقة ال  
 ةالنرویجیالمھام  قةجزیرة وفراألمریكیة  مھامشتراك مع قوات التحالف من فرقة الجیش العراقي ، باإلجنود في الفرقة السابعة التابعة للأجرى  

.198أم  ھاوتزر بالذخیرة الحیة بإستخدام مدفع، تدریبات  غفایكن  
 

، خبرتھم  ، الفصیل األولبرافو البطاریة ،  ةلكتیبة الثانیة ، مدفعیة المیدان الثامناألمریكي ، من افي الجیش  جزیرةاألمریكیة  مھامفرقة القدمت 
الجیش  ة فيابعالس الفرقة مع المراقبین األمامیین في غفایكن ةالمھام النرویجی قةفر. وفي الوقت نفسھ ، عملت المدافعلنظرائھم العراقیین على خط 

 .الھدف طرق إصابةلتحسین  العراقي
 

أم  مدفع ھاوتزرى ا علناجحً  ، تدریبًاالجیش العراقي  منتسبو صنف المدفعیة في الفرقة السابعة في بعد التدریب الذي قامت بھ قوات التحالف ، أكمل
ستعدادھم إیادة زو الجیش العراقي صنف المدفعیة في الفرقة السابعة فيقدرات على  للتأكیدالحیة  بالذخیرةوقد مكنھم ذلك من إجراء تدریبات  .198

 .یةالمستقبل القتالیةعملیات من خالل سالح المدفعیة في اللتقدیم الدعم 
 
 .ة)الشؤون العام دائرة  – في العراق فریق المھام :المصدر(
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 أسالیب التدریس جھاز مكافحة اإلرھاب العراقي علىب ضباط درّ تُ نارفیك قوة المھام 
. قطبیتمكافحة اإلرھاب العراقي على أسالیب التدریس وال ضمن جھاز مستقبلیًا اعراقیً ا ضابطً  114نارفیك الفرنسیة بتدریب  قوة المھامبو درّ قام مُ 

تدریس لادراتھم القیادیة وطرق ، بشكل خاص على قُ والطبوغرافیةالتي تم تصمیمھا لتحسین مھاراتھم القتالیة ، الدورات التدریبیة  لقد رّكزت
 لتعزیز مھاراتھم كقادة في المستقبل.

 
بعد ون الفرد. عتخاذھا للمجموعة بدالً إختیارات الصحیحة التي ینبغي درة على إظھار اإلالنظریة المتعلقة بعناصر البقاء والقُ  مارینبدأ التدریب بالت

من ن بیتدرّ من المُ  ثمانیةفي منطقة حضریة مع  تدریبیةناورة قتالیة ختبار مھاراتھم خالل مُ إن من بوتدرّ ن المُ ، تمكّ انظریً ة قررمادة المالإتقان 
 .إشرافھمتحت زمالئھم و

 
  دة.الیتھم كقامن أجل تبادل الخبرات وتحسین فعّ  دورةفي ال ملى زمالئھال فصّ قدّم المتدّربون شرح مُ 

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

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

 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 القیارةمطار  إعمارعلى إعادة  جویة العراقیةمنتسبو القوة الیعمل الجنود األمریكیون مع 

 
لى المواقع اراج لنقل األبمنتسبو القوة الجویة العراقیة یة المیدانیة الثامنة ، مع المدفع ، فریقالكتیبة الثانیة ضمن الجیش األمریكي من یعمل جنود 

 الصحیحة كجزء من إعادة إعمار مدرج مطار القیارة في العراق.
 

منذ  قلیلة خالل أسابیع في العمل كبیرتم إحراز تقدم لقد ، وھو قید اإلنشاء منذ ذلك الحین.  آذاررات الثابتة الجناحین في تم إغالق المدرج أمام الطائ
 .لى مطار القیارةا یة المیدانیة الثامنةالمدفع ضمن فریقوصول الكتیبة الثانیة 

 
بناء تطعنا إسالثقافات و ناتبادل"لقد . "ھو تجربة رائعة ةالعراقی یةالجو القوةمنتسبو لى جانب لعمل اإّن ا"الجیش األمریكي جاك ، الجندي في قال 

ما لا ولدیھم احتراًما قویًا لن طوال الیوم. كان من الواضح أنّ  معھم العملأثناء  اإیجابیً  ا. لقد كانوا طیبون للغایة وكان لدیھم دائًما موقفً حقیقیةرابطة 
 نفعلھ".

 
 .دائرة الشؤون العامة)  – في العراق فریق المھام :(المصدر
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_________________________________________________________________________________________ 

 
 ستقلة درة التشغیلیة الكاملة المُ القُ  لتعزیز الصف باطضمدرسة المشاة الثانیة لتاجي  مھامال یقفر یدعم

ون بالتابعة للجیش العراقي خطوة مھمة نحو القدرة التشغیلیة الكاملة المستقلة ، بعد أن قاد المدرّ  الصف باطضالثانیة لمدرسة المشاة تخذت إ
 األسترالیون بنجاح دورة تدریبیة حول األسلحة الثقیلة.

 
زمالئھم  إرشادب -فریق التدریب سییرا  -األسلحة الثقیلة تخصص في تدریب المُ  9تاجي قام مدربون من قوة الدفاع األسترالیة من فریق المھام 

 .ةسبوعین في مجمع بسمایإستمر إالعراقیین من خالل النشاط الذي 
 

خدام التمارین بإست لقد تعلم فریقي الكثیر من خالل، ضابط الصف فالح حسن حسین ،  الصف باطضمدرسة المشاة الثانیة لمن ب قال المدرّ 
 .19أم كي وتوماتیكیة األقنابل الوقاذفة   0.50 من عیار الحیة على المدفع الرشاش الثقیل الذخیرة

 
، حدیثة"اآلن لدینا طرقنا القدیمة والطرق ال وقال حسین "ھذا التدریب مع الجیش األسترالي كان مھًما جدًا ألنھ قدم لنا الكثیر من المعلومات".

 وعملیًا ، ال سیما بالنسبة لھذا الجیل الجدید من الجیش العراقي". جدیدًامعًا ، سیكون شیئًا  ستخدمھماعندما نو
 

 .دائرة الشؤون العامة)  – فریق المھام تاجي :(المصدر
sights/-their-https://news.defence.gov.au/international/independence 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
م یُ  عملیة العزم الصلب - المشتركة المھام قوة، القائد العام في  ات وایتالفریق ب  ةبسمایفي قوة المھام جنود كّرِ

 
 من أجل ةبسمای قوة المھامالقوات اإلسبانیة والبرتغالیة ضمن عملیة العزم الصلب  -زار الفریق بات وایت القائد العام في قوة المھام المشتركة 

 یومیًا. ةبسمای قوة المھاموالمھام والتدریب واألنشطة التي تنفذھا التشكیلي معرفة المزید عن الھیكل  
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 النقیب سیرانو ، الرقیب ھممن بینداعش، زین لمساھماتھم البارزة في مھمة ھزیمة تمیّ تكریم أعضاء الخدمة المُ بوایت  قام الفریقخالل زیارتھ ، 
 دي ال غواردیا. والجنديماركوتي  األول

 
 .دائرة الشؤون العامة)  – بسمایة فریق المھام :(المصدر

https://www.facebook.com/EMADmde.es/posts/3061274060764771?) 
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