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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  
 

بونمدربون أسترالیون ونیوزیلندیون  •  أثناء القتالعلى مھارات إنقاذ الحیاة ات األمن العراقیة قو یُدّرِ
بونمدربون فرنسیون  •  اإلستخباراتيالتصویر الفوتوغرافي على  مكافحة اإلرھاب العراقيجھاز  يمجموعة من منتسب یُدّرِ
 اإلصابات الجماعیةإسعاف  في تمرینیُشاركون األمریكي والنیوزیلندي والطاقم الطبي األسترالي  •
 التطھیر الروتینیةعملیات تدریبات  أثناءالكالب العسكریة العاملة  یستخدمونالجنود األمریكیون  •
 الجاھزیة المشتركةدورة شمركة تستعرض قوتھا أثناء تخرج یقوات الب •

________________________________________________________________________________________ 
 

 م على طرق إنقاذ الحیاة في میدان القتال مع قوات األمن العراقیةتقدّ ذ تدریب مُ نفِّ یُ تاجي المھام  فریق
 
على طرق إنقاذ الحیاة أثناء  سلسلة من الدروس 9تاجي  مع فریق المھامأجرى مسعفون من الجیش األسترالي والجیش النیوزیلندي الذین تم نشرھم 

دة من ستمالمُ و الحیاةإلنقاذ  ضروریةلقتال مع أفراد قوات األمن العراقیة في مجمع التاجي العسكري. ركزت الدورة على مجموعة من التقنیات الا
 .یةالقتالالعملیات الرعایة التكتیكیة لضحایا 

 
 وا. إنّ امان و أوكراعملیات  في الشركاءدرات قُ بناء التحالف الدولي في الجیش العراقي كجزء من مھمة  إرشادعلى  9تاجي  المھامفریق ساعد یُ 

ا ة ماناوعملی، وھزیمة داعشضمن عملیة العزم الصلب في تحقیق بقیادة الوالیات المتحدة  دوليالتحالف المھمة ب التزام أسترالیإھي  أوكراعملیة 
 المھمة ضمن التحالف الدولي. نفسب لتزام نیوزیلنداإھي 

 
 .2015إنفاذ القانون منذ عام  دوائر نتسبيقوات األمن العراقیة وم تسب منمن 45,000بتدریب أكثر من  9تاجي قام فریق المھام 

 .دائرة الشؤون العامة)  – فریق المھام تاجي :(المصدر
?https://www.facebook.com/AustralianDefenceForceMiddleEastRegion/posts/2813245665376849 
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 على التصویر الفوتوغرافي اإلستخباراتيجھاز مكافحة اإلرھاب العراقي منتسبو تُدّرب  القوات الفرنسیة
 

جمع ل الفوتوغرافي ستخدام التصویرإعلى  مكافحة اإلرھاب العراقي جھاز مجموعة من منتسبيفرنسیة بتدریب نارفیك ال قوة المھامقام مدربو 
 ستخباراتیة.دة ستة أسابیع لجمع المعلومات اإلھذا التدریب عبارة عن وحدة نمطیة في دورة لمإّن ستخباریة. المعلومات اإل

 
 لجمع المعلومات األساسیة عن األشخاص يستخباراتاإلالعسكري وت التصویر الفوتوغرافي ستخدام تقنیاإتم تدریب الجنود العراقیین على 

 یًال تبادل إطالق النار ل شملت تدریبخالل العدید من التدریبات ،  من خالل إستخدامھاھاراتھم م إختبار بون بعد ذلك منتدرّ ن المُ تمكّ لقد واألماكن. 
 لتقاط الصور أثناء ظروف اإلضاءة المنخفضة.إلفھم صعوبة 

 
عالیة  یةإستخباراتستخدام برامج معالجة النصوص والصور لكتابة تقاریر إعلى وحدات تدریبیة حول  لومات اإلستخباراتیةجمع المعتشمل دورة 

 .وتقنیات المقابالت ودراسة المواقع الحساسة الفوتوغرافي الجودة ودورات نظریة وعملیة في مجال التصویر
 
 .في عملیات شمال) المصدر: دائرة الشؤون العامة(

-la-de-utilisation-l-a-forme-narvik-force-task-la-https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal
renseignement-le-dans-photographie 

 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
 اإلصابات الجماعیةإلسعاف والموظفون الطبیون األمریكیون تمرینًا  ةبسمای قوة المھام أنھت

 
في  ة، بالتعاون مع أعضاء الخدمة األمریكیة ، تمرینًا جماعیًا في مجمع بسمای ةبسمای قوة المھامسباني والبرتغالي مع أكمل الطاقم الطبي اإل

 العراق.
 

ة لھذه الحاالت. ستجابكیفیة اإل الوحدات الطبیة علىتحتاج الى تركیز قد الحرجة والتي صابات اإلتمرینًا على حادث فیھ العدید من التدریب  تضمن
 لحوادث وتقنیات الفرز وإقامة نقطة لجمع الضحایا وإعداد منطقة إخالء.االحفاظ على مركز قیادة  طرقلممارسة قدم التمرین فرًصا 

 
. حالفتقة لحالة الطوارئ داخل النسّ ستجابات الطبیة المناسبة والمُ اإل الطرق التي تضمنو خالل التدریب ، تمكن الموظفون من تحدیث مھاراتھم

ة صابات متعددإل ستجابةعملیة العزم الصلب من ناحیة اإل -العمل المشترك لقوة المھام المشتركة الضوء على اعد ھذا التمرین في تسلیط س
 التي تتطلب موارد طبیة مختلفة.وبدرجات متفاوتة 

 
 .دائرة الشؤون العامة)  – بسمایة فریق المھام :(المصدر
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?https://www.facebook.com/EMADmde.es/posts/3072099563015554 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 جزیرة بتدریب الكالب العاملة العسكریةقوة المھام یقوم جنود الجیش األمریكي مع 

 
لعاملة في قاعدة لكالب العسكریة ااتدریب جزیرة ، بنتسبان الى قوة المھام الموآشلي أوبستلتن ، و جیش األمریكي دیفید تاترسون في ال انرقیبقاما ال

 ق.یطر تطھیرلبارون على إیجاد أھداف خالل تمرین بیكي و العراق. خالل التدریب ، عملت الكالب العسكریة العاملة  فياألسد الجویة 
 

المھام  وةقفي جمیع مناطق  العبوات الناسفةفي تفتیش السیارات وتحدید لى جنب مع مناولیھا للمساعدة اتعمل الكالب العسكریة العاملة جنبًا 
لكشف عن المتفجرات یسمح ألعضاء الخدمة بتحدید وجود المتفجرات المصممة في دوریات ا ستخدام الكالبعملیة العزم الصلب. إّن إ –المشتركة 

 للتسبب في تعطیل العملیات.
 

 .دائرة الشؤون العامة)  – عملیة العزم الصلب –: قوة المھام المشتركة (المصدر
https://www.dvidshub.net/image/5892732/al-asad-air-base-dog-handlers-route-clearance-drill 
 

:إنقر على الرابط أدناهیدیو للكالب العاملة العسكریة ، على فلإلطالع   
https://twitter.com/OIRSpox/status/1192893383754362881?s=20    
 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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 المشترك الجاھزیةتدریب  دورةشمركة من یالب قوات في 80 وحداتمن  جنودتخرج 
 

المشترك في مركز بابشیتان للتدریب في شرق كردستان العراق. تألف  الجاھزیةتدریب دورة شمركة من یالبفي قوات  80وحدات  من ج جنودخرّ تَ 
 واألسلحة والتكتیكات الخاصة. مكافحة العبوات الناسفة التدریب من التخطیط التشغیلي ومكافحة اإلرھاب وتقنیات

 
َ ھنّ  شاركت قوات البیشمركة أیًضا في العدید من  الخریجین على جمیع إنجازاتھم خالل الدورة.، نجاة علي،  شمركةیالبفي قوات  80وحدات قائد  أ

 قوتھا بما في ذلك حمل اإلطارات وحمل األخشاب وسحب الحافالت. ستعراضالفعالیات إل
 

مع وزارة  تعاونال التحالفواصل . یُ قوةالبیشمركة تستمر في إظھار الفخر والینز، المتحدث العسكري لقوات التحالف "إّن گقال العقید مایلز ب. كی
 إصالحات مھمة". قوم بتنفیذالبیشمركة وھي ت

 
 .دائرة الشؤون العامة)  – عملیة العزم الصلب –قوة المھام المشتركة  :(المصدر

https://www.dvidshub.net/image/5885743/80s-forces-graduation 
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