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2020شباط  3  
 رقم التحریر: 20200203-01

 للنشر الفوري
                     

15العدد:   
 

 مھمة واحدة، عدة شعوب 
أعمال التحالف تسلیط الضوء على   

 
ومع ومن خالل قواتنا الشریكة  تعمل في جمیع أنحاء العراق وسوریاعملیة العزم الصلب  – قوة المھام المشتركة إن  –جنوب غرب آسیا 

ة شركائنا األمنیة لھزیمة فلول داعش. التدریب والتوجیھ واإلرشاد والمساعدة ھي عناصر أساسیة لبناء قدرعلى  دائمةضمان ھزیمة ل
 داعش وخلق االستقرار اإلقلیمي.

 
 :مدرجة أدناهال التحالف تسلیط الضوء على أعمال

 
 یتولى قیادة مركز تنسیق التدریب في كوردستانالعقید اإلیطالي ستیفانو بانوني  •
 تاجيمھام الفریق  حدث تأثیراً علىیُ  األستراليد ئالرا •
 فریق الشؤون المدنیة المتعدد الجنسیات جھود تحقیق االستقرار في جمیع أنحاء المنطقةیعزز  •
 

 
 العقید اإلیطالي ستیفانو بانوني یتولى قیادة مركز تنسیق التدریب في كوردستان

 
 

 حفل نقل السلطة في معسكر  (KTCC) أقام مركز تنسیق تدریب كردستان بقیادة إیطالیا
 .2020ینایر  22في العراق  -في أربیل  جارسین

 
 . يإلى العقید ستیفانو بانون (KTCC) اإلیطالي جوزیبي لیفاتو عن قیادة العقید تنازل

  الوحدات اإلبطالیةالدكتورة سیرینا موروني وقائد وأقیم الحفل بحضور القنصل اإلیطالي 
 واللواء عملیة العزم الصلب  –المشتركة  قوة المھاماإلیطالیة ومدیر التدریب في 

  المستقلفي إقلیم كردستان  العلیا السلطات السیاسیة والعسكریة وباولو أتیلیو فورتیزا 
  .في التحالف وضیوف عسكریین آخرین

 
 قوات األمن عناصرمن  45000سنوات  تم تدریب أكثر من  5في غضون 

 منذ بدء التحالف. (KTCC)في  ینالمحلی 
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 تم االنتھاء من أربع دورات تدریبیة تحت قیادة لیفاتو، أي ما مجموعھ حوالي
 یب العناصر النسائیةدرأن ت الجدیر بالذكر ة. متدرب من البشمرك 5500

  ً  .راً مؤخ جندیة 40تم تدریب فقد ونتیجة لذلك  أصبح ھدفا
 
 )لشؤون العامةا-المصدر: عملیة بریما بارثیكا (

http://www.primaparthica.esercito.difesa.it/index.php?
-option=com_content&view=article&id=5043:missione
-kurdistan-del-comando-al-avvicendamento-iraq-in
 center&catid=11&Itemid=277-coordination-training 

 
 

 
فریق عمل تاجي فيالرائد األسترالي یُحدث فرقاً    

 
 بعثتھوھذه ھي ، العاشرتاجي  یق عملأنتوني بارتلیت ھو مدیر فرالرائد 

 .العراق إلىالرابعة 
 

 ختاریب عجبوھو مُ عد بارتلیت مناسبًا تماًما للمھمة خبرتھ الواسعة یُ ل نظراً 
ھنا والعراقیون ھم ات عظیمة قال بارتلیت "لقد طورنا عالقفقد  .عراقالأرض 

 ."شركاؤنا
 

 عملیة أوكرا ھي" أوكراجزًءا من "عملیة  یشكل فریق عمل تاجي العاشر
داعش  ضد" لعزم الصلبعملیة ل" بالتدخل العسكري تجاه  االلتزام األسترالي

 .بقیادة الوالیات المتحدة 
 ة)األسترالیوزارة الدفاع بأخبار  (المصدر: موقع األخبار اإللكتروني الخاص

-https://news.defence.gov.au/people/making
 iraq-difference 
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 یعزز فریق الشؤون المدنیة المتعدد الجنسیات جھود تحقیق االستقرار في جمیع أنحاء المنطقة 

 
 

القوات الجویة الفرنسیة قسم الشؤون المدنیة من یرأس اللواء ستیفان دوبونت 
العملیة المتأصلة. یتكون قسم الشؤون المدنیة من  -المشتركة  قوة المھامفي 

 اإلجراءات وتنفیذ وھدفھم ھو تخطیطشخًصا من جنسیات مختلفة  30حوالي 
 البیئة المدنیة. التي تصب في مصلحة

قدیم تالمدنیة في العدید من المجاالت مثل حمایة السكان و ینشط قسم الشؤون
 .المشورة للمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة في إطار مشاریع االستقرار

والبنیة التحتیة، والمساھمة  األساسیة ھدفھم ھو المساعدة في تحسین الخدمات
اثة كما أنھ على اتصال مباشر مع منظمات اإلغ ي.في تنمیة االقتصاد المحل

اطقھم عودتھم إلى منمن أجل تسھیل  والنازحینالالجئین لمتابعة قضایا الدولیة 
 .األصلیة

 
 )العامة الشؤون - عملیة شمالالموقع اإللكتروني ل (المصدر:

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/bre
-actions-les-coalition-la-de-coeur-au-ves/chammal
 militaire-civilo 
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