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2020 شباط/فبرایر 22  
22220200-10:رقم التحریر  

عشر ابعالساإلصدار                                                                                                              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  

 
 بون كالب الكشف عن األلغامدرّ شمركة یُ یجنود الب •
 األسلحة والتعامل معھاإستخدام  دراتقُ على تعزیز  بتدرّ تمتعددة الجنسیات القوات التحالف  •
 قیام بعملیات واسعة النطاقیقوم الضباط الفرنسیون بتدریب الجنود العراقیین على كیفیة ال •

_________________________________________________________________________ 
  

 شمركة یدربون كالب الكشف عن األلغامیجنود الب
 

شمركة بتدریب كالب الكشف عن األلغام للعثور على یالبمن نود ج یقوم
بالقرب من مدینة أربیل في إقلیم  الكاذیة العبوات الناسفةاأللغام أو 

 .2020فبرایر /شباط  16كردستان العراق ، 
 

ً یتم تدریب كالب الكشف عن األلغام ورعایتھم وف للمعاییر الدولیة  قا
اء أداء أثن بصحة جیدةلإلجراءات المتعلقة باأللغام لضمان بقائھم آمنین و

 وظائفھم.
 

 ).الصلب (دائرة الشؤون العامة في عملیة العزمالمصدر: 
https://www.dvidshub.net/image/6101771/peshmer
ga-soldiers-train-mine-detection-dogs  
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 األسلحة والتعامل معھاإستخدام  قدراتعلى تعزیز  تدربتمتعددة الجنسیات القوات التحالف 

 
 محاضرةخالل الدولي  ضمن التحالفة دعدمت إجتمع منتسبین من قوات

ي ن فیجنود سویدی، بإستضافة العسكري المھني التعلیمبخصوص 
 .2020 /فبرایرشباط 15معسكر التاجي ، العراق ، 

 
 التعامل مع األسلحة بشكل صحیح و تمارین تقنیات جلسةال تضمنت

 .أنظمة األسلحة المختلفة مھارات إستخدام
 
بما في ذلك محاضرة لضمن ااألسلحة  م إدراج مجموعة مختلفة منت
 .غیرھاو القنابل اتوقاذفات والبنادق مسدسال
 
 .)في عملیة العزم الصلب (المصدر: دائرة الشؤون العامة 

https://www.dvidshub.net/image/6101993/coalition
-leads-professional-military-education-briefing-
camp-taji  
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 واسعة النطاقیقوم الضباط الفرنسیون بتدریب الجنود العراقیین على كیفیة القیام بعملیات 
 

بتدریب نظرائھم  قوة المھام مونسابیرتقام ضباط فرنسیون من 
 13 - 9التكتیكات العامة من  علىالعراقیین في فرقة المشاة السادسة 

.2020فبرایر  شباط/  
 

العراقیین بتعلم أھمیة كل  ضباطسمحت ھذه األیام الخمسة من التدریب لل
مركز عملیات على مستوى الكتیبة ، ودورھم في تنفیذ  ضمن منتسب

.عملیة واسعة النطاق  
 

للضباط الذین برتیة بالنسبة لھؤالء الضباط العراقیین ، وخاصة بالنسبة 
، سمح لھم التدریب بتوسیع العراقیة الفرقة السادسة ضمن  ممالز

ساعد مھاراتھم من خالل دراسة أنواع المھام التي قام بھا رؤسائھم. سی
الضباط العراقیین على تنفیذ العملیات بفعالیة في  صغار ھذا التدریب

  حالة احتیاجھم التخاذ قرارات على مستوى القیادة في غیاب رؤسائھم.
 
 .)عملیات شمالفي  (المصدر: دائرة الشؤون العامة 

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/b
reves/chammal-la-task-force-monsabert-forme-
les-officiers-irakiens-a-la-tactique-generale  
  

  
-30- 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
https://www.dvidshub.net/image/6101993/coalition-leads-professional-military-education-briefing-camp-taji
https://www.dvidshub.net/image/6101993/coalition-leads-professional-military-education-briefing-camp-taji
https://www.dvidshub.net/image/6101993/coalition-leads-professional-military-education-briefing-camp-taji
https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-la-task-force-monsabert-forme-les-officiers-irakiens-a-la-tactique-generale
https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-la-task-force-monsabert-forme-les-officiers-irakiens-a-la-tactique-generale
https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-la-task-force-monsabert-forme-les-officiers-irakiens-a-la-tactique-generale

