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 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 تقرار اإلقلیمي. سفلول داعش وخلق اإل  
 

 اتتفجرفات المُ خلّ مُ على البحث عن ب العراقیین درّ نارفیك تُ  قوة المھام •
 اإلیطالیة الصلیب الوطني مسكوكةیحصلون على  یناالمریكی جنودمن ال انثنإ •
 قتالیة إداء مناورةمن خالل تكتیكیة دورة تدریبیة شمركة یالب من جنودإختتم  •
 ةوالبیولوجی ةالكیمیائی إنقاذ المصابین في الھجماتالتحالف مع قوات األمن الكردیة في تنفیذ تمرین  من شركاء شارك قواتتُ  •

  ةوالنووی ةواإلشعاعی
_________________________________________________________________________________________ 

 
 اتتفجرفات المُ خلّ مُ  ب العراقیین على البحث عندرِّ نارفیك تُ قوة المھام 

  
بفضل شراكتھما التدریبیة مع عملیة شمال الفرنسیة ، یقوم والمواجھة لمحاربة داعش.  وطمكافحة اإلرھاب العراقي في خط یتواجد منتسبو جھاز

 .التفجیریةمكافحة اإلرھاب كیفیة العثور على آثار المتفجرات بعد الھجمات  جھاز ينتسبنارفیك اآلن بتعلیم م قوة المھامأعضاء 
 

تحدید ما إذا نفجار یمكن للمتدربین العراقیین بعد ذلك معالجتھ لب سیناریو التدریب من المدربین العسكریین الفرنسیین إنشاء موقع واقعي لإلطلّ لقد تَ 
لھا لتحلیالتي أحدثھا اإلنفجار المتفجرة موجودة. قام المحققون بترمیز األدلة وتصویرھا وأخذوا عینات من مركز الحفرة  مخلفات الموادكانت 
ً كیمیائی  .ا

 
 .حیث تأخذ قوات األمن العراقیة زمام المبادرة في المعركة لھزیمة فلول داعش، الذي توفره عملیة شمال أمر حیوي  الواقعيلتدریب العملي وإّن ا

 .)في عملیات شمال المصدر: دائرة الشؤون العامة(
https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-la-task-force-narvik-forme-les-irakiens-au-
prelevement-d-indices-en-cas-d-explosion-terroriste  
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_________________________________________________________________________________________ 

 
 الصلیب الوطني اإلیطالیة على مسكوكة نیحصال من القوات االمریكیة جندیان

 
الصلیب  مسكوكة، ، العمید باولو أتیلیو فورتیزا  عزم الصلبعملیة ال -المشتركة  قوة المھامل التدریببرنامج ائد الوحدة اإلیطالیة ومدیر منح ق

المتخصصین في مجال الصحة في معسكر سینجارا في أربیل ، قاعدة الدعم من  األمریكیةلجندیین من القوات الوطني لعملیات التعاون الدولي 
 . خالل األنشطة التي یقوم بھا أفراد التحالف مھمال مودعمھالعالیة  تشیر الى مھنیتھمالجائزة  إنّ . 2019 كانون األول 13الوطني اإلیطالي ، 

 
ً نطالقإ ز روابط عزّ ھذا الحدث یُ  " ، فإنّ دول متعددة ،واحدة ر عنھ شعار التحالف "مھمة ضد داعش ، والذي عبّ  المعركةمن روح المشاركة في  ا

كة في الدول الرئیسیة الُمشار ىھي أحدإیطالیا بأّن ترى  التي، و العزم الصلبساھم في عملیة التعاون والتآزر الوثیقة مع مختلف البلدان التي تُ 
 .مسرح العملیات العراقي املة فيالقوات العسكریة الع

 
 .)یكارتبریما با عملیةي ف دائرة الشؤون العامة المصدر:( 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 شمركة یالب من جنودالتمرین النھائي إلختتام دورة تدریبیة ل

 
كانون  17في مركز السلیمانیة للتدریب في إقلیم كردستان العراق ، إلحدى الدورات تدریبات النھائیة الشمركة في یالب قوات مجموعة من شارك
جال معلى مدار سبعة أسابیع في على التدریب الذي تلقوه  قوات البیشمركة يكفاءة منتسبختبار إلالتمرین األخیر تم إعداد ھذا . 2019 األول

  واإلسعافات األولیة.ومكافحة العبوات الناسفة والرمایة  حركة المجموعات القتالیةتقنیات 
 

. بعد التخرج، من الذین شاركوا في ھذا التدریبمقاتل من البیشمركة  500من مجموع  ائيشمركة في التمرین النھیالبقوات من منتسبة  45 تشارك
 .في صنف المشاةأو مكافحة العبوات الناسفة أو  صقنالال اإلسعافات أو جم في ونتدربعمل المُ یس
 

مین مستدامة وشاملة یمكنھا تألتصبح قوات عراقیة القوات الشركاؤنا العراقیون على تطویر مع  العوم الصلبعملیة  -المشتركة  قوة المھامتعمل 
 .لداعش حتمیةھزیمة الاللى الحیاة الطبیعیة في جمیع أنحاء البالد وضمان احدودھا السیادیة وحمایة السكان ودعم العودة 

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

https://www.dvidshub.net/image/5985716/peshmerga-forces-final-exercise-sulaymaniyah-training-center  
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________________________________________________________________________________________ 

 
 تنفیذ تمرینلمع قوات األمن الكردیة شركاء التحالف یشاركون 

 في أربیل ةوالنووی ةواإلشعاعی ةوالبیولوجی ةالكیمیائیإنقاذ المصابین في الھجمات  
 

ندي ، لیقوم الجنود البریطانیون الذین یعملون مع سریة اإلستخبارات والمراقبة وإكتساب الھدف واإلستطالع ضمن الكتیبة األولى في الحرس األیر
للدعم اإلقلیمي ألي نوع من التلوث أثناء مناورة تدریب على التعامل  207الى مجموعة الـ  ینبالتحقُق من عدم تعرض جنود الجیش األمریكي التابع

 .2019كانون األول  14مع ھذا النوع من اإلصابات في قاعدة أربیل الجویة في العراق ، 
 

لمكافحة المتفجرات  663نوویة وسریة الكیمیائیة البیولوجیة اإلشعاعیة ال 379یعمل شركاء التحالف بضمنھم ، قوات األمن الكردیة وسریة 
 عملیة العزم الصلب موحدة وعازمة على -والوحدة الطبیة البحریة اإلستكشافیة، معاً للتعامل مع الھجوم الكیمیائي. ستبقى قوة المھام المشتركة 

 جھود تحقیق اإلستقرار. إنجاز مھمتھا المتمثلة بدحر داعش وتحقیق ھزیمتھا ، ومواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء لتنفیذ
 
 عملیة العزم الصلب). –في قوة المھام المشتركة  (المصدر: دائرة الشؤون العامة 

https://www.facebook.com/CJTFOIR/photos/pcb.2440741149525345/2440735816192545/?type=3&theater  
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