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9201 كانون األول 14  

                                                01-20191214 رقم التحریر:
 عشر حاديال 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  
 

 منتسبي جھاز مكافحة اإلرھاب العراقيمع اتیة ستخباریة تدریبات على جمع المعلومات اإلجري القوات الفرنستُ  •
 داعش مھمة ھزیمةفي  10القیادة في قوة المھام تاجي قائد أسترالي جدید یأخذ زمام  •
 ب درّ المُ ارة الحصول على شن الحواجز من خالل رْ كسِ یَ  نسویةالبشمركة ال دیات منجن •
 قوات التحالف بقیادة مناورات متعددة بدعم منضباط الشرطة العراقیة  قومی •

_________________________________________________________________________________________ 
 

  وة المھام نارفیكاإلرھاب العراقي یبحثون عن أدلة جدیدة مع قطالب من منتسبي جھاز مكافحة 
 

 مھامقوة الستخباراتیة التي أجراھا مدربون فرنسیون من مكافحة اإلرھاب العراقي دورة جمع المعلومات اإلمنتسبو جھاز كانون األول ، واصل  في
 نارفیك.

 
ن قام المدربوبنى. لى وجود محتمل لإلرھابیین وبدأت الوحدة بالبحث عن مالى المتدربین تشیر االسیناریو ، تم إرسال معلومات في بدایة 

لتي ا األمن الرقمیة وبطاقات اتأعقاب السجائر والھوی وجود بشري مثلالمبنى بدقة وبشكل ال یشیر الى  اخلالفرنسیون بإخفاء جمیع األدلة د
دقیقة لتفتیش كل زاویة وركن من كل غرفة من أجل جمع  20 العراقيرھاب مكافحة اإلمنتسبو جھاز كان أمام لقد تحتوي على معلومات مفیدة. 

 .دلةأكبر عدد ممكن من األ
 

ھا مكافحة اإلرھاب العراقي ، التي یتم نشر كبیرة على منتبسي جھاز بفائدة ھذا التدریب یَعُم ،  ھو جزء أساسي من عملیة شمالإّن الركن التدریبي 
 .ضد داعش أثناء المعاركنتظام على الخطوط األمامیة إب
 
 .)في عملیات شمال المصدر: دائرة الشؤون العامة(

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-la-tf-narvik-poursuit-le-stage-de-
renseignement-par-la-recherche-d-indices 
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_____________________________________________________________________________ 

 
 یأخذ زمام األمور 10 فریق المھام تاجي

 
نقل  راسمملى القائد الجدید العقید نیك فوكسل خالل ا، العقید مایكل باسینجثویت ، القیادة  مھمتھ العسكریةالمنتھیة  9تاجي  المھام فریق قائد سلم

 السلطة في مجمع التاجي العسكري بالقرب من بغداد ، العراق.
 

 ھاعتمدإحفاظ على المعاییر العالیة التي للیتطلع عملیة تدویر المھام كانت معدة بشكل جید ، وھو فوكسل إن  ، العقید10 تاجيقال قائد فریق المھام 
 المھام السابق. فریق

 
التي لعبت دوراً أساسیاً في تطویر مؤسسة تدریب ضباط الصف وتاجي السابقة فریق المھام نا نأخذ زمام األمور من دورات "إنّ  قال العقید فوكسل

 ".ةالثانی لمدرسة المشاة العراقیةالتابعة 
 
 .)دولیةال خباراأل – األسترالیةالدفاع  وزارة صفحة المصدر:(

https://news.defence.gov.au/international/taji-10-takes-reins  
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 النسویةشمركة یالبمن دّربات تخرج م

 
ت ، بما في ذلك األسلحة واإلسعافا دروسمختلف المھارات والعلى الجنود من شمركة لتعلیم زمالئھن یامرأة في البة تم اعتماد أكثر من اثنتي عشر

 جتماعي.اإل نوعاألولیة األساسیة وقانون النزاع المسلح ومنع العنف القائم على ال
 

 تشرین الثاني 28حتفال صباحي مزدحم في إخالل بنصالوة مركز تدریب  لواتي تخرجن مناألربع ال ت الجندیاتضأمفي أربیل ، العراق ، 
 .المدرب شارةدراتھم على كسب معارفھم وقُ  رطوی، ثالثة أشھر في ت 2019

 
 ة.لى البیشمركانضمام بدون تدریب عسكري لمدة ستة أشھر قبل اإل تللقتال في الخطوط األمامیة وعمل، وھي في سن المراھقة، ت سرميتطوع

 
. قالت سرمي بأنھا فخورة صلة القتالا لموابالدروس التي یحتاجونھ من الذكور واإلناثفرصة لتزوید الجنود الجدد الیمنحھا الجدید إّن لقبھا 

 . الرقیبلرتبة لى رتبة معادلة ابعد أن وصلت بالفعل  بحصولھا على ھذا التمیُّز
 

 ا".ھأمر مھم بالنسبة لھو لذكور اتعلیم إّن قیام المرأة بسرمي " توقال
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 1ن أقل من شكلّ النساء یُ  نّ إ،  العراق -في كردستان  متعدد الجنسیاتالالعقید في الجیش اإلیطالي جوزیبي لیفاتو ، قائد مركز تنسیق التدریب  الق

 .خطط لھا الحكومةاإلصالحات التي تُ  من خالل عددالزید یئة من قوات األمن الكردیة ، لكن من المتوقع أن بالم
 
 ).األمریكیة القیادة المركزیة في المصدر: دائرة الشؤون العامة(

https://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/2036316/female-peshmurga-
instructors-graduate/  
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
 مناورات متنوعةضباط الشرطة العراقیة مع قوات التحالف  جريیُ 

 
 م ، العراق.التقد معسكر لى جنب مع قوات التحالف لتنفیذ تدریبات متنوعة في مركز التدریب الحضري فياعمل ضباط الشرطة العراقیة جنباً 

 
یر تطھیر الغرف وتقنیات المناورة التكتیكیة وتوف عملیاتمن المھارات مثل  التزود بالكثیرالعراقیة باألمن  قواتالمتعددة التدریبات  لقد مّكنت

 .فیةوكیفیة تحدید المتفجرات المخ أثناء المعركةالطارئة للحاالت الرعایة الطبیة 
 

ً تحقیق إستدامتھا لالكثیر من مھام التدریب الخاصة بھا من أجل  تولى زمامت القوات العراقیة تواألھم من ذلك ، بدأ  .تصبح قوة مكتفیة ذاتیا
 
 عملیة العزم الصلب). –في قوة المھام المشتركة  المصدر: دائرة الشؤون العامة(

https://www.dvidshub.net/image/5977402/iraqi-police-room-clearing-exercise  
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