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2020 شباط/فبرایر 15  
21520200-10:رقم التحریر  

عشر السادساإلصدار                                                                                                              للنشر الفوري  
 
 

 مھمة واحدة ، دول متعددة
 إضاءات على دور قوات التحالف

 
عملیة العزم الصلب مع والى جانب ومن  -في جمیع أنحاء العراق وسوریا، تعمل قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا

 خالل قواتنا الشریكة لضمان الھزیمة الحتمیة لداعش. إّن التدریب واإلرشاد والمشورة واإلسناد ھي مكونات أساسیة لبناء القدرة األمنیة
إلستقرار اإلقلیمي. أدناه إضاءات على أبرز نشاطات قوات التحالف:لشركائنا لتحقیق ھزیمة فلول داعش وخلق ا  

 
 

 اإلصابات الجماعیة التعامل مع ز الجنود األسترالیون والنیوزیلندیون واألمریكیون جاھزیتھم من خالل إداء تمریناتعزّ یُ  •
 جندي من البیشمركة یشاركون في حفل التخرج في مركز بابشیتان للتدریب 1,000أكثر من  •
 مكافحة القناصةالقوات الفرنسیة تدرب الفرقة السادسة في الجیش العراقي على  •

___________________________________________________________________________ 
  

 المحمولة جواً  82و جنود الفرقة  10تاجي  مھامال فریقیشارك 
 في تمرینات حاالت اإلصابات الجماعیة

 
المحمولة جواً ،  82یشارك الجنود األمریكیون التابعون الى الفرقة 

لفرق ، في تدریبات  10والجنود األسترالیون في فریق المھام تاجي 
اإلصابات الجماعیة في معسكر  التعامل مع متعددة الجنسیات حول

 .2020شباط/فبرایر  1في العراق  في التاجي 
 

االستجابة للطوارئ ھم على قدراتسمح ھذا التمرین للجنود باختبار 
 وخطط العملیات.

 
 المتخصصین في المجال ختبر التمرین العدید من جوانب واجبات كما إ

اإلصابات الجماعیة لتشمل  حوادثالتي یتعین القیام بھا خالل الطبي و
تقییم العدید من المرضى للجروح المحتملة ، وتقدیم اإلسعافات األولیة ، 

لى انقل المرضى بالتالي ، و الحمالةووضع المریض بشكل صحیح على 
 .موقع آمن لتلقي مزید من العالجالى سیارة متنقلة محمیة 

 .)(دائرة الشؤون العامة في عملیة العزم الصلبالمصدر: 
-https://www.dvidshub.net/image/6072680/camp

drill-casualty-mass-taji 
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 من جنود البیشمركة یحتفلون بالتخرج بعد االنتھاءمنتسب  1,000أكثر من 

 مدتھا سبعة أسابیعصارمة من دورة تدریبیة  
 
 

تخرج الالبیشمركة في حفل منتسب من جنود  1,000شارك أكثر من 
 12 في في مركز بابشیتان للتدریب في إقلیم كردستان العراق

 .2020فبرایر شباط/
 
ي فبإكمال دورة تدریبیة صارمة مدتھا سبعة أسابیع  المتخرجونحتفل إ

 واإلسعافات المجامیع القتالیةحركات تتشمل الرمایة و مجاالت مختلفة
 .مكافحة العبوات الناسفةاألولیة وتقنیات 

 
إلظھار دقة ومھارة جنود  الفعالیاتالتخرج بالعدید من حفل تمیز 

 شمركة.یالب
 

أدوا ي الكردستاني ، وخالل الحفل ، قام الجنود بأداء النشید الوطن
 حیواناتجثث التمزیق و ةخشبیبقضبان القویة ضربات فعالیات تلقي ال

 عزیمتھ.إلظھار قوة الجندي و بأسنانھم
 .)في عملیة العزم الصلب (المصدر: دائرة الشؤون العامة

 
https://www.dvidshub.net/image/6095377/peshmer
ga-graduation-ceremony-bapshytan-training-
center  
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 مكافحة القناصةعلى قوة المھام مونسابیرت تدرب الفرقة السادسة في الجیش العراقي                   
 

قوة المھام فبرایر ، استأنف مدربي القناصة في شباط/ شھر مطلعفي 
 الى" مكافحة القناصةوقد أجروا دورة " التدریبي. برنامجھم مونسابیرت

لقد الجیش العراقي. اً من فرقة المشاة السادسة في مقاتالً متخصص 11
عند مواجھة  طریقة التعامل الصحیحةھو معرفة من الدورة  كان الھدف

.قناص العدو  
 

 للجنود العراقیین داخل القریة القتالیة التي تدریبیةتم تقدیم سیناریوھات 
مونسابیرت للمساعدة في تطویر التدریب العسكري  قوة المھامبنتھا 

.العراقي  
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حتمال وجود إ أن یتحقق من راميعلى كل  في ھذا التمرین یتوجب
، كما یتوجب على الرماة وعند ضمن منطقة القتال أي مبنىقناص في 

بواسطة  مالكشف عنھ كي ال یتم التأكد من ذلك، أن یتحركوا بسریة تامة
السادسة فرقة الكان على القناصة في  وفي ختام التمریناتالعدو.  يقناص
ید التھدید ، وبعد ذلك إنتظار أوامر قائد الجیش العراقي تحیفي 

.أجل مواصلة العملیات المجموعة من  
 

ا یساعد للقناصة العراقیین ، ممّ  عملیاتیةز ھذا التدریب القدرة اللقد عزّ 
ضمان تحقیق تھا لممھعملیة العزم الصلب في  -ة قوة المھام المشترك

.لداعش حتمیةالھزیمة ال  
 .)عملیات شمالفي  (المصدر: دائرة الشؤون العامة

 
https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/b
reves/chammal-la-task-force-monsabert-forme-la-
6e-division-irakienne-a-la-lutte-anti-sniping  
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