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9201 الثانيتشرین  23  

                                                01-20191123 رقم التحریر:
 ثامنال اإلصدار                                                                                                                                    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 تقرار اإلقلیمي. سفلول داعش وخلق اإل  

 
 درسة المشاة الثانیة العراقیة لضباط الصفمالجیش العراقي یتولى زمام مسؤولیة القیادة في  •
 ، حیث ستتولى القوة البدیلة المھمة التدریبیةجندي عراقي  7,000القوات اإلسبانیة أكثر من  دّربَت •
 العراقیة مناورات أخیرة تحت إشراف مدربین أسترالیین ونیوزیلندیینتجري القوات  •
•  ً   تم االستیالء علیھ من داعش ذيال لعتادلتدمیر ا تعمل القوات الفرنسیة والعراقیة معا

__________________________________________________________________________________________ 
 

 ق القدرة التشغیلیة الكاملة المستقلةحقّ یُ  درسة المشاة الثانیة العراقیة لضباط الصففي م مركز التدریب
 

 حقّقت مدرسة المشاة الثانیة العراقیة لضباط الصف مرحلة ھامة في المجال التشغیلي، حیث أصبحت أول مؤسسة تدریب عسكریة تصل الى القدرة
لمدرسة المشاة  اإلسناد -المشورة  -قامت القوات األسترالیة والنیوزیلندیة بمھمة التدریب   الف.التشغیلیة الكاملة في إطار عملیة العزم الصلب للتح

 .2015الثانیة العراقیة لضباط الصف منذ 
 

جمیع تولون اآلن المسؤولیة عن یَ ، اللواء البحري مارك ھیل، إّن المدربین العراقیین سَ  633قال القائد األسترالي في قوة المھام المشتركة 
ھمة التوجیھ واإلرشاد المؤسساتي التدریبات، في حین ستوفر القوة األسترالیة والنیوزیلندیة، المناطة بھا ھذه المھام والتي تم تخفیض عدد قواتھا، مُ 

 والمشورة.
 

لمنوطة بھا ااألسترالیة والنیوزیلندیة  القوات بالثناء على ،شھاب ناصر ، قائد مدرسة المشاة الثانیة العراقیة لضباط الصف العراقي العقید كما قام 
 .ةستداممُ  یةتدریب لتصبح مؤسسةفي مساعدة المدرسة الحقیقیة على شراكتھا مھام التدریب، 

 
م ھھم للغایة في تطویر مھاراتجنود العراقیین مُ الى المھ مدرسة المشاة الثانیة العراقیة لضباط الصف قدّ تُ التعلیم الذي  إنّ قائالً " ناصروأضاف 

 تدریب  ام بمھمةیللقلتولي المسؤولیة الكاملة  جاھزوننحن اآلن ف، أسترالیا ونیوزیلندا نتقدم بالشكر الىساحة المعركة". " تھم فيالعسكریة وفعالی
 ألویة الجیش العراقي".

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

https://news.defence.gov.au/international/task-group-taji-marks-significant-milestone  
https://www.dvidshub.net/image/5923418/school-infantry-noncommissioned-officer-ii-final-operating-
capability-ceremony 
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ي، إضغط على الرابط أدناه:التاج معسكرللحصول على عرض جوي لدورة تدریبیة حدیثة لقوات األمن العراقیة في   

https://www.dvidshub.net/video/724237/isf-obstacle-course  
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 من العمل ضمن فریق لى بالدھم بعد ستة أشھرا ةبسمای وة المھامفي ق الجنود اإلسبان ةعود

 عملیة العزم الصلب –قوة المھام المشتركة 
 

حیث  ،عملیة العزم الصلب -من العمل ضمن فریق قوة المھام المشتركة لى دیارھم بعد ستة أشھر بالعودة ا ةبسمای قوة المھام فيبدأ الجنود اإلسبان 
 وصل الفریق الجدید لیحل محلھم.

 
قوات األمن العراقیة على مجموعة متنوعة من المھارات لتشمل  قومون بإرشادأفراد الخدمة اإلسبانیة والبرتغالیة الذین ی ةبسمای وة المھامقتضم 

أثناء العملیات  حیاةالالحضریة ودورات إنقاذ اطق لمنوالعملیات العسكریة في ا وتقنیات القتال التقلیدیة التدریب على األسلحة والتدریب على الرمایة
 وقانون النزاع المسلح. المتفجرة والتخلص من العبوات الناسفة والموادخطار المتفجرات على أالتوعیة  اتوتدریب القتالیة

 
منتسب  7,000تدریب أكثر من  وبضمنھا،  منتسب من قوات األمن العراقیة 40,000، تم تدریب حوالي  التحالفمنذ بدایة مساھمات إسبانیا في 

 ھذه الدورة اإلسبانیة.قبل من 
 
 .)قوة المھام بسمایةي ف المصدر: دائرة الشؤون العامة(

mde.es/posts/3073612359530941?https://www.facebook.com/EMAD 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
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 المھام تاجي فریقفي التمرین النھائي تحت إشراف  العراقیةاألمن  اتتشارك قو

 
ً  تمرین تالون سترایك ھجوماً شمل یقوات األمن العراقیة في حدث بلغ ذروتھ في مجمع التاجي العسكري بالعراق. من شارك جنود  لى ع مدروسا

 تطھیر وتأمین ثالثة أھداف حضریة.لمستوى الكتیبة 
 

شاة الثانیة مدرسة الم قِّقتحت إشراف المدربین األسترالیین والنیوزیلندیین قبل أن تح يَ جرِ كان ھذا النشاط المتوج بمثابة التمرین األخیر الذي أُ 
 الكاملة.على القدرة التشغیلیة لضباط الصف 

 
 صفمدرسة المشاة الثانیة العراقیة لضباط ال موظفي ومدربيّ تفاني ومھارة  إنّ " قال العقید األسترالي مایكل باسینجثویت ، قائد فریق المھام تاجي

ّن إومن الجدیر بالذكر، ". "درات الشركاء لتحقیق ھذا اإلنجاز الھامالمدرسة أول موقع لبناء قُ األساس لتصبح ھذه  ، كانه ووالدور القیادي الذي لعب
 .داعش"اإلرھابیة لفلول الالعراقي لمواصلة العملیات ضد  الجیش إعداد ألویةعملیات زال فیھ تفي الوقت الذي ال ھذا العمل أُنِجَز 

 
 .2015من أفراد قوات األمن العراقیة وموظفي إنفاذ القانون عبر تسع دورات منذ عام  46,000ساعدت فرقة العمل في تدریب أكثر من 

 
 ).تمارا كامینغز (صورة للجیش األمریكي: الجندي اإلحتیاط  .دائرة الشؤون العامة)  – تاجي فریق المھام :(المصدر

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 داعشالعتاد الذي تم ضبطھ من مخلفات إرھابّي ر دمِّ الفرنسیة مونسابیرت والقوات العراقیة تُ  قوة المھام

 
، الفرقة السادسة في الجیش العراقي نمونسابیرت ونظرائھم العراقیین مالفرنسیة قوة المھام عمل متخصصو التخلص من الذخائر المتفجرة مع 

 العبوات الناسفة. في تصنیعمن الذخیرة التي تستخدمھا داعش لتدمیر مخزون 
 

 لقیام بعملیة لة المشورة للقوات العراقیة بشأن التقنیات المناسب حیث قدمت قوة المھام مونسابیرت، دعمالمشورة وال من خالل تقدیمتم تنفیذ المھمة 
 .سیطر علیھتفجیر آمن ومُ 

 
في  لفریقینا تعزیز الصلة بین كل من المتخصصین في التخلص من الذخائر المتفجرة الفرنسیة والعراقیة. یشترك كال العملیات من أجل تستمر ھذه

متخصصو التخلص من الذخائر یق رف قومی. الناسفةعبوات ستخدام ھذا النوع من الذخائر والإدرة داعش على ل في تقلیل قُ تمثّ ھدف مشترك یَ 
 . داعش التدمیریة دراتقُ والعمل على الحد من ھذه األصول  بضبطبشكل روتیني ات األمن العراقیة قوفي المتفجرة 

 
 .)في عملیات شمال المصدر: دائرة الشؤون العامة(
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https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-la-task-force-monsabert-detruit-des-
munitions-saisies-a-daesh) 
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