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 عشر لثثاال اإلصدارللنشر الفوري

 مھمة واحدة ، دول متعددة
 إضاءات على دور قوات التحالف

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  

 للقوات العراقیة قریة للتدریب على القتال في المناطق الحضریةببناء مھندسون الفرنسیون القام  •
 للجنود العراقیینواألوكار تطھیر المخابئ  طرقم مدّربو الجیش اإلسباني بتدریس یقو •
 الحضریة للقوات العراقیة قتال في المناطقعلى الللتدریب سیناریو م تُصمّ القوات الفرنسیة  •
• 21  ً ً  ضابطا  مدربین عراقیینبقیادة  طویر اإلنتاج اإلعالميلتمن أول دورة یتخرجون ألول مرة  عراقیا

_________________________________________________________________________________________ 

 بني قریة قتالیة للقوات العراقیةتنارفیك قوة المھام 

 العراق.الجیش لتعزیز البنیة التحتیة التعلیمیة للفرقة السادسة في ،  2019 كانون األول 17مونسابیرت ببناء قریة قتالیة في  قوة المھامقامت 

. ستعمل القریة على تعزیز البنیة 2019 كانون األول 17بناء قریة قتالیة في  مونسابیرت قوة المھامبعد أشھر متتالیة من العمل ، أكمل مھندسو 
لتقدیم المشورة ودعم الفرقة السادسة العراقیة من خالل تدریب كوادر وجنود  قوة المھامالتحتیة التعلیمیة للجیش العراقي. وبالتالي ، تعزیز مھمة 

 القوة.

ه ء ھذإنشاومن خالل أصبح من الممكن اآلن لقد ق من أجل تقدیم حزمة كاملة للجیش العراقي. نسّ المُ تطلبت ھذه العملیة العمل الجماعي الدقیق و
 ة.من أجل الحفاظ على القدرة التشغیلیة للقوات المسلحة العراقیتدریبیة للقتال في المناطق الحضریة بیئة  القریة توفیر

 .)في عملیات شمال المصدر: دائرة الشؤون العامة(
https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-la-task-force-monsabert-construit-un-village-de-
combat-pour-la-6e-division-irakienne  
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________________________________________________________________________________________ 
 

 خابيءدربون الجنود العراقیین على تطھیر المبون من الجیش اإلسباني یُ درّ مُ 
 

الى كتیبة الجیش اإلسباني  بتدریب المدربین العراقیین من مجمع بسمایة على كیفیة التعامل مع األوكار  التابع  4تدریب الیقوم مدربون من فریق 
 .2019كانون األول  22والمخابيء الموجودة تحت االرض في مركز بسمایة للتدریب في العراق ، 

 
مخبأ للحیلولة دون وقوع إصابات أو القتراب من مثل تحدید مسار واضح قبل اإل التطھیریتألف التدریب من خبرة عملیة في البحث وإجراءات 

 القوات. ضحایا من
 

اعدة في الجیش والشرطة للمسمنتسبي القوات العراقیة في ساعد التدریب المدربین العراقیین على تحسین قدراتھم على تدریب أفراد آخرین من 
 .مكافحة داعش

 
 .عملیة العزم الصلب) –قوة المھام المشتركة  يف العامةدائرة الشؤون  (المصدر: 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 مونسابیرت توفر التدریب القتالي في المناطق الحضریة للفرقة السادسة العراقیة قوة المھام

 
تضمن  .في الجیش العراقي الفرقة السادسةمنتسبي على الحرب الحضریة لتحسین مھارات  يمونسابیرت سیناریو تدریب قوة المھاموضعت 

ً ستیالء على مبنى من خالل البحث في كل زاویة وركن في الھیكل. خالل السیناریو ، طُلب من العراقیین أیضالسیناریو التسلل واإل تقدیم  ا
 لى مكان آمن.اوإخالئھ  مالئھم من المصابینأحد زلى ااإلسعافات األولیة 

 
ً تضمن سیناریو التدریب أیض ھ ، بینما قام ، راقب مقاتالن المشتبھ فی ضمن التدریبعتقال المشتبھ بھ إبمجرد والبحث عن مشتبھ بھ داخل المبنى.  ا

 العضو اآلخر بتفتیش المنطقة للتحقق من وجود أسلحة أو أشیاء خطیرة.
 

اقف جیدة في المو طرقبإتقان مھارات الحرب الحضریة الجدیدة من خالل ممارسة  فرقة السادسة في الجیش العراقيللمنتسبي اسمح ھذا التدریب 
یة الذین سینتشرون في المناطق الحضر من  مسلحة العراقیةالقدرة التشغیلیة للقوات ال قوة المھام مونسابیرتز المدربون من عزّ غیر المتوقعة. یُ

 لمواجھة التھدیدات اإلرھابیة.
 

یسیة الرئ مجاالت التدریبفي أحد  مونسابیرت قوة المھامنتظام للمساعدة في الحرب ضد داعش ، تساھم إمن خالل تدریب المدربین العراقیین ب
ً لى جعل الامال ، والتي تھدف ش ات"المشورة" الخاصة بعملیضمن برنامج   عن طریق إجراء التدریب الخاص بھ. جیش العراقي قوة مكتفیة ذاتیا
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 .)في عملیات شمال المصدر: دائرة الشؤون العامة(

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-stage-de-combat-urbain-pour-la-6e-division-
irakienne-par-la-task-force-monsabert 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
 تطویر اإلنتاج اإلعالميُمدّربي تخرج واحد وعشرون ضابطاً عراقیاً من دورة 

 
 الدائرة  نتسبي الجیش العراقي في ھذهبتخریج دورة تطویر اإلنتاج اإلعالمي لمالعراقیة وزارة الدفاع الم والتوجیھ المعنوي في عحتفلت مدیریة اإلإ

 .2019كانون األول  19في 
 
ضابطاً  21ینز الثالث ، المتحدث العسكري باسم التحالف ، كلمة رئیسیة في الحفل بمناسبة تخریج گید في الجیش األمریكي مایلز ب. كلقى العقأ

قودھا الكوادر العراقیة بالكامل تتاریخیة ألنھا كانت أول دورة  بمثابة داللة دورةال هھذكانت . تطویر اإلنتاج اإلعالميل عراقیاً من دورة المدربین
 بدعم من التحالف الدولي.

 
 الوطنیة یة العملیات النفسیةوأمین خلالعراقیة وزارة الدفاع في  مأقیم الحفل في مركز النھرین للدراسات اإلستراتیجیة بحضور مدیر إدارة اإلعال

 األمن القومي وعدد من كبار ضباط اإلعالم في الوزارة.في مستشاریة 
 .) یھ المعنويمدیریة اإلعالم والتوج -،  ووزارة الدفاع العراقیة عملیة العزم الصلب –في قوة المھام المشتركة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة 

https://www.dvidshub.net/image/5996136/vocalis-graduation 
https://www.facebook.com/watch/?v=509069066374833 
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