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2020 آذار/مارس 14  
14202003-10:رقم التحریر  

العشروناإلصدار              للنشر الفوري  

 واحدة ، دول متعددة مھمة
 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  

 یتواصل أعضاء الخدمة األمریكیون مع السكان المحلیین السوریین بشأن فرص العمل •
 للكمائنكیفیة اإلستجابة القوات الفرنسیة تدرب الجنود العراقیین على  •
 على المدافع الرشاشةجنود أمریكیون من ذوي القبعات الخضراء یُدّربون القوات الشریكة  •
لرؤیة اللیلیة اتمارین على في الجیش العراقي تدریب الفرقة السادسة بتقوم قوة المھام مونسابیرت  •

_________________________________________________________________________ 

فرص العمل یتواصل أعضاء الخدمة األمریكیون مع السكان المحلیین السوریین بشأن  

لدعم العقود مع المترجمین  408اللواء  نناقش أعضاء الخدمة األمریكیون م
معرض  عملیة التقدیم لیتم التعاقد معھم كمقاولین لقوات التحالف خالل

. كان الغرض من 2020مارس آذار/  5في رمیالن ، سوریا ،  الوظائف
الشركات السوریة المحلیة ، حتى یتمكنوا من التنافس  تقییم وتدقیقالحدث ھو 

التي على العقود المستقبلیة مع الحكومة األمریكیة. ھذه ھي الخطوة األولى 
قتصاد تعزیز اإلمن أجل شراكة ناجحة في تحقیقھا لتكون بدایة لیأمل التحالف 

.المحلي  

 .)في عملیة العزم الصلب دائرة الشؤون العامة(المصدر: 
https://www.dvidshub.net/image/6132132/local-syrian-
business-owners-participate-business-outreach-event  
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 كمائنللكیفیة اإلستجابة القوات الفرنسیة تدرب الجنود العراقیین على 

 
 

ً جندی 42قیم حفل تخرج في بغداد ، العراق العتماد أ ً یعراق ا خضعوا  ا
قوة المھام  ا" قدمتھستجابة للكمائن"اإل جدیدة على على تمرینات لتدریبل

.2020 فبرایرشباط/ 27 مونسابیرت في  
 

ً  42العراقیة ، خضع السادسة بناء على طلب اللواء سعد ، قائد الفرقة   متدربا
 مواجھةسیناریوھات التدریب الواقعیة ل الى دورة تدریبیة تضمنتلمدة أسبوع 

ً  الیھاتعرضون التھدیدات التي قد ی أثناء تنفیذ العملیات. یومیا  
 

تمیزوا  الذین جنودبتقییم الن ون الفرنسیوالمستشارقام ، خالل فترة التدریب 
جمیع  منحخالل فترة التدریب. عند التخرج ، تم  إدائھمستثنائیّة وبمھاراتھم اإل

الھدف النھائي ھو . إّن الى شھادة تخرجالطالب خطاب توصیة ، باإلضافة 
للمساعدة في زیادة فعالیة عملیات التدریب  الالزمة المدربین باألدواتتزوید 

.المستقبلیة  
 في عملیات شمال). (المصدر: دائرة الشؤون العامة

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/brev
es/chammal-42-militaires-irakiens-diplomes  
  

 
___________________________________________________________________________ 

  
 

 جنود أمریكیون من ذوي القبعات الخضراء یُدّربون القوات الشریكة من مغاویر الثورة
 
 

ب"  240"أم  رشاشاتبالتدریب على إستخدام  نود من مغاویر الثورةیقوم ج
بمعیة جنود في الجیش األمریكي  لتعرف على المدافع الرشاشةلخالل تدریب 

ً  من ذوي في منطقة حامیة التنف ، سوریا ،  القبعات الخضراء المنتشرة حالیا
 مغاویرالتحالف وك بین قوات مشترإّن العمل ال. 2020مارس آذار/  4

ستخدام جمیع أنواع إبمھارات القتال لتعرف على ات للتدریبمن خالل ا الثورة
.لى سوریااضمان عدم عودة داعش ھو لاألسلحة   

 
 .)في عملیة العزم الصلب (المصدر: دائرة الشؤون العامة

-berets-https://www.dvidshub.net/image/6127289/green
training-gun-machine-force-partner 
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في الجیش العراقي السادسةلرؤیة اللیلیة للفرقة على ا دریباتتتُجري قوة المھام مونسابیرت   

 
 

 كجزء منقامت قوة المھام مونسابیرت بإجراء تدریباً مارس ،  في بدایة آذار/
 " للتحالف.سنادمھمة "تقدیم المشورة واإل

 
 سادسة اللى إتقان تقنیات الحركة والتسلل لجنود الفرقة ایھدف ھذا التدریب 
 في ظروف الرؤیة المتدھورة. في الجیش العراقي

 
على مدار العام في تطویر المھارات األساسیة  قوة المھام مونسابیرتساھم ت
ً تدریج تصل الى حالة اإلكتفاء الذاتي يلكلفرقة السادسة ل  .یا
 

 في عملیات شمال). (المصدر: دائرة الشؤون العامة
https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/brev
es/chammal-apprendre-a-lutter-contre-les-
embuscades-de-nuit  
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