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>> ON THE COVER 
Iraqi Security Forces march in Baghdad during the 
88th Armed Forces Day Celebration. Photo by U.S. Air 
Force Senior Airman Stefanie Torres 
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مشيرًا لمواطنيه وللمجتمع الدولي استالم 
مسؤولية األمن للمنطقه الخضراء في قلب 

 .بغداد
 -حرس الوطني  50آمر لمش,فيراري 

فريق القتال لقوات نيوجرسي ومقيم في  
بوالية نيوجرسي وفي قوات ,منطقه برلين

وأشار الى . التحالف قبل خمسه سنوات 
العادة مقر الحكومه الى ,األحتفال التاريخي 

الحكومه العراقية منذ أحتالل قوات التحالف 
 .قبل خمس سنوات 
أنه لشعور جيد النه حان " آما قال فيراري

حان وقت تسليم البالد . وقت التغيير 
وهم , وهم فخورين ببلدهم ,للعراقيين 

ونحن هنا لتقديم الدعم لهم .جاهزون االن 
واعتقد انه يوم .طالما يحتاجون ان نكون هنا

عظيم لهم والعظيم ايضًا ان نكون جزءًا من 
 ". هذا اليوم التاريخي

عماد . جنود لواء بغداد  اي جنود ع ر
سيبدأون تدريبًا لمده ستة أشهر ويشهدون 
. تنفيذ خطة االنتقال مع القوات االمريكية 

هذا االنتقال  يمكن أن يمدد الى ستة أشهر 

العام الجديد سجل بداية جديدة  -بغداد 
عندما انتقلت السيطره , للحكومة في العراق 

التي تقع في "  المنطقة الخضراء" على 
, مرآز بغداد الى الحكومه العراقية بأحتفال 

مؤشرًا اول التغيرات  منذ ان صارت 
 2ك1االتفاقية األمنيه الجديده حيز التنفيذ في 

ستيفن فيراري آمر جماعة أسنادالمنطقه .م
الوحدة األمريكية  )ج ا م م –ق (المشترآه م 

 المسؤوله عن المنطقه الخضراء
تحدث في األحتفال منوهأ عن تحول أمن 

عماد ياسر ياسين سيد .المنطقه الى ع ر
 .  سلمان الزهيري آمر لواء بغداد

اليوم هو اليوم االول الذي "قال فيراري  
ولكن .سيسري فيه تفعيل االتفاقية بين بلدينا

مهمتنا ال تزال تقديم اسناد  واألمن للحكومة 
والحقيقه هي اننا عنصر اسناد مهم , العراقية
ان انتقال السيطره على " واضاف".للقيادة 

المنطقة الخضراء من قوات التحالف الى 
القوات العراقية يعتبر اول خطوه في تنفيذ 

وهنا يرتقي العراق خطوه اخرى . االتفاق 
   ,   نحو المستقبل 

وقال فيراري بانه . أخرى بموافقة الطرفين
يشعر بالثقه بخصوص االحترافيه المهنيه 

. ولواء بغداد قضى فتره هنا . للواء بغداد
واننا . وهذا ليس جديدًا  ابدا بالنسبه لهم 

  " . سنستمر بتقديم الدعم لهم
ومع زيادة تواجد قوات االمن العراقية في  

نقاط سيطرات ( -) ن س د (نقاط المداخل 
أعالم عراقية جديده وعالمات ) . الدخول

بالغة العربية تشير الى ان لواء بغداد  أخذ 
يدير نقاط السيطره في المنطقه الخضراء 

من ." وهذا موءشرلنظره جديدة للتغيير
في هذا اليوم ومن خالل االحتفال ,جانبنا 

نحن نؤآد لكم باننا ,, بهذه المهمه المعنوية 
ملتزمون بنفس االهداف وسنطبق األتفاقيه 

بشفافية آامله , األمنيه بكامل حذافيرها 
وان . " هكذا قال في خطابه.وشراآه آامله

ترآيزنا األن لنؤمن انه من خالل عملنا مع 
عماد ان يكونو مدربين ومستعدين . لواء ع ر

للسيطرة المطلقه ويمكننا ان نبدا بسحب 
جنود الواليات المتحدة من نقاط 

 .هذا ما قاله فيراري.السيطرات

 المنطقه الخضراء عادت للعراق
رع شون موريس:الصورة    
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قوات الجيش العراقي  –، العراق ) األفعى(قاعدة عمليات الطوارئ 
 18رافقت قافلة لوجستية للتحالف لمواقع نائية في جنوب العراق في 

  2ك
وفرت األمن والحمايه لفوج , فالقوات العراقية من الكتيبه النقليه العاشرة

عندما آان 1فق مش ,فريق لواء القتال الرابع ,27األسناد  من لواء 
 .اللواء ينقل امدادات عسكريه 

اما ",لقد نفذ الواجب بطريقه أحترافيه للغايه:" وقال الرائد ديفيد جاليت 
الضابط التنفيذي لفوج أسناد القاعدة والذي من أصل امريكي من سان 

أن جهودنا ستلعب دورًا حيويًا في " ,واليه تكساس فقد أضاف –انطونيو 
 ."عمليات األسناد في المستقبل القريب

وأن هذه القافله سجلت بكونها االولى من نوعها للوحدات العراقيه 
واألمريكيه وتستعرض الثقه العالية التي لدى قوات التحالف تجاه قوات  

 . األمن العراقيه 
هذه خطوة هامه أخرىلقوات الكتيبه النقليه :"أما الرائد تشاد آارول فقال

وهو مسؤول الشؤون العامه من فريق لواء القتال ". العاشرة العراقيه
أن دورياتنا :" واضاف.في تكساس  -من سلبورن 1الرابع فق مش

اللوجستيه تتبع األن قيادة الجيش العراقي في تحرآاتها الى المواقع 
 .المختلفه

ان لواء اسناد القاعدة السابع والعشرين شارك مع الكتيبه النقليه العاشرة 
) السكين الطويله -لونكنايف (لما يقارب السبعه أشهر حينما آان اللواء 

 قد انتشر في جنوب العراق 

  الجيش العراقي يبدأ بمرافقة قوافل االمدادات االمريكية
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تم التوقيع على  تسليم معسكر الرمادي الى الحكومة العراقية  --الرمادي ، العراق 
في مذآرة اتفاق وقع في الرمادي من قبل الجيش العراقي ومسؤولون في الجيش 

. 2ك 20االميرآي في معسكر علي ، في العراق فى   
معسكر علي ، الذي هو جزء من معسكر الرمادي الذي استلمه الجيش العراقي ، 

ميال الى الغرب من بغداد في الرمادي ، عاصمة محافظة   70ويقع على بعد حوالي 
 -مذآرة األتفاق  وقعها العميد الرآن عادل آمر اللواء األول لقوة الرد السريع . االنبار

الجيش العراقي ، ومقره في معسكر علي ، و المقدم رونالد آابرا من الجيش 
الفريق القتالي لقوات الحرس الوطني  81االميرآي ، آمر معسكر الرمادي ولواء

يبين المساحات التي سوف تستخدم من قبل قوات ,المذآرة هي عقد استآجار. لواشنطن
. 2011التحالف لغاية عام   

توقيع العقد  لمعسكر الرمادي هو خطوة باتجاه انسحاب قوات التحالف وتسليم  آامل  
. المسؤولية والسيطرة ثانية للعراقيين  

التوقيع على عقد تسليم الرمادي هو أجراء رمزي مما هو عليه واقع "أن "قال آابرا 
هذا يظهر أن القوات االمريكية وقوات التحالف بدأت تستعد لتسليم "وأضاف " الحال ،

. وتجريد قواعد آنا نستخدمها في السنوات الخمس الماضية آمعسكرات  
اذا نظرتم الى ما تم إنجازه في السنوات الخمس الماضية ، وبدأ الجيش "واضاف 

.العراقي  بأستالم المسؤولية بِاداء فعالياته العسكريه  

.وبدأو باعالة انفسهم   
ثبت لدينا  أن التدريب  الذي قدمناه لهم على مدى السنوات الثالث الماضية "واضاف 

أن الجيش العراقي يرغب في تولي المسؤولية "، آما واضاف " بدأ يؤتي ثماره
". لبالدهم ، ويريدون قواعدهم ، ويريدون أن يوفروا األمن للشعب العراقي  

الرمادي آانت مرآزا للمقاومة المسلحه لألرهابين السنة في السنوات التي أعقبت 
المنطقة معروفة اآلن بانها حققت أآبر . 2003الغزو االمريكي للعراق في عام 

. قصص النجاح  
قوات التحالف استولت على معسكر الرمادي ، وآانت تعرف سابقا باسم معسكر 

منذ بدء عملية . بعد وقت قصير من الهجوم البري 2003تقاطع المدينه ، في عام 
حرية العراق ، وفي الرمادي وآان هناك عدد قليل من القواعد التي أحتلها قوات 

معسكر الرمادي هو اآلن آخر قاعدة . التحالف وقدعادت الى الحكومة العراقية
. للتحالف آانت متبقيه  في منطقة الرمادي  

على الرغم من التوقيع يمثل خطوة آبيرة للحكومة العراقية وقادة قوات التحالف ، 
فإن غالبية القوات المتمرآزة في معسكر الرمادي سيالحظون تغيير بسيط ، إن 

. وجد  
بالنسبة لنا ، نحن :"وقال المقدم آيفن ميكمهان ضابط العمليات معسكر الرمادي  

الذين نعيش فعليًا في معسكر الرمادي ، فإنه ال يغير في الواقع العمليات اليومية 
ولكن يعني ، انه في المنظور البعيد األمد ، هو أن قوات التحالف . العاديه لنا

،"أعادت األرض واألسس إلى العراقيين ، وذلك بسبب سيادتها   
. آل مشاريع تحسين المعسكر سوف تستمر. التدابير لحماية القوة لن تتغير

العراقيون سيقومون بإلقاء نظرة على المباني في معسكر الرمادي لمعرفة ما اذا 
الهياآل الطبيعيه المبنية على معسكر . آان فيها شيئًا ما يريدون االحتفاظ به

جزء من هذا . أو ستهدم 2011الرمادي فإما أن تكون معدة للتسليم في عام 
.  االتفاقيه مع قوات التحالف هو اعادة القاعدة بالطريقه وجدت بها  

الجيش العراقي والشرطة العراقية قد  أخذو يسيطرون أآثر واآثر ، حيث ان 
. قوات التحالف قد أخذت باألنسحاب  
ونحن . في رأيي الشخصي ، هذه هي بداية النهاية"وقال المقدم آيفن ميكمهان أيضًا

هذا سيسمح لنا بأتخاذ المزيد تدابير . على المواقف العادة القواعد الى العراقيين
.الدعم    

مخلصون لوطنهم العراق، وهم عاقدون العزم على                
 ".حفظ األمن والسالم في بلدهم

وأما العميد الرآن محمد جاسم، آمر التشكيل الجديد ،            
الُملحق بفرقة المشاة العاشرة، فقد قال          41وهو اللواء   

إنكم اليوم تحملون ثقًة : "في آلمته أثناء مراسيم التخّرج
"... عاليًة بأنُفسكم، ويحذو بكم العزم واإلصرار                        

"وأضاف قائالًً    إننا نعاهد شعبنا ووطننا على إننا                : 
سنمضي على طريق مقارعتنا ودحرنا لإلرهاب                       

ووجـََّه "...  والخارجين عن القانون والُعنف الطائفي           
العميد الرآن محمد جاسم في آلمته الُشكر الى قوات                
التحالف في تقديمها الدعم والمساعدة في تدريب جنود           

 .لوائه
وهو رئيس فريق       "  لويس غايتون   "وأوضح النقيب       

 82التدريب المنسوب الى الكتيبة الخامسة في اللواء              
آيَف ..  لمدفعية الميدان، الملحق بفرقة الخيالة األولى          

تعاون أفراد فريقه عن آثب مع المستشارين في شؤون         
القيادة المتعددة الجنسيات لنقل المهام            "التدريب من      

وتعاونهم جميعًا في وضع البرامج         ..  العراق  -األمنية
التدريبية التي ُترآـّز على جوانب تنفيذ العمليات القتالية 

 .في الميدان
"يقول النقيب غايتون     لقد حقق هؤالء الجنود الشيئ         : 

وقد حققوا تقدمًا ملحوظًا،    .  الكثير في مدة زمنية قصيرة
وهم ُيبدوَن رغبًة في العمل جنبًا الى جنب مع قوات                  

 ".التحالف، ضمن جوٍّ من روح الشراآة المستدامة
ومن جانبه صّرح الفريق الرآن حسين ، معاون رئيس         
األرآان لشؤون التدريب في مقر القيادة المشترآة                    

في الحادي والثالثين من آانون                -معسكر بسماية   
ديسمبر، جرت مراسيم تخّرج أآثر من                       -األول

الُملحق   41جندي عراقي ينتسبون الى اللواء        2000
بفرقة المشاة العاشرة، بعد إنهائهم دورة تدريبية ،                   
على األساليب والفنون القتالية لمختلف الوحدات                    

.. والتشكيالت العسكرية فيما يتعلق بمعارك الميدان            
والتي جرى تنظيمها في مجّمع ميادين وساحات                      
التدريب في منطقة بسماية الواقعة الى الجنوب                         

 .الشرقي من بغداد
ومن المعروف أن دورات معرآة الميدان التي                       

يجري تنظيمها لتدريب الوحدات العسكرية حسب                 
معرآة الفصيل؛ معرآة السرية؛ معرآة               (حجمها    
، تستمر عادًة مدة ثالثة أسابيع يتلقى                     )الخ..الفوج

خاللها المتدربون تمارين وتوجيهات تشمل جميع                 
ويجري خاللها    .  التشكيالت والوحدات في الفيلق           

تدريب جنود التشكيالت العسكرية حول طبيعة                        
المعرآة وما يتعلق بتسليح الوحدة وتجهيزاتها                          
والتدريب على آل مايتعلق بخوض المعرآة لتلك                  

 .التشكيالت
ويجري عادًة سحب مجاميع من الجنود من مختلف              

معسكرات التدريب األساسي ، بُصحبة ضباط الصف        
والضباط في تلك المعسكرات، لكي يجتمعوا آلـُّهم في        
موقٍع واحد من أجل تشكيل وحدة عسكرية جديدة                    

 .ُتضاف الى تشكيالت الجيش العراقي
وقال العقيد عباس، وهو آمر مجّمع ميادين التدريب             

في منطقة بسماية، ُمخاطبًا الجنود الذين ساهموا في              
"الدورة المذآورة     مقاتلون ..  إن هؤالء الجنود         : 

بأن محافظة ميسان الجنوبية، والتي        ..  للجيش العراقي 
المذآور فيها، تتمتع حاليًا      41سيتم نشر وحدات اللواء     

ومع ذلك  : "..  بأجواٍء من األمن واإلستقرار، ولكنه قال     
فعلى جنود هذا اللواء أن يكونوا على أعلى درجات                  
اليقضة والكفائة التدريبية لكي يستطيعوا تنفيذ مهامهم           

وأنا أدعو ضباط   : "وأضاف"..  على أفضل وجه ممكن   
، من فرقة المشاة العاشرة أن ينظروا الى                41اللواء   

جنودهم آما ينظرون الى أنُفسهم، وعليهم أن يكونوا                
 ".دائما جاهزين لتنفيذ أية مهمة

القائد العام للقيادة المتعدة      "  فرانك هيلمك "وأما الفريق    
العراق، فقد قال مخاطبًا      -الجنسيات لنقل المهام األمنية   

"الجنود المتخرجين   إعلموا أنكم لستم قّوًة عسكريًة           : 
تتبع مذهبًا معينًا ، أو طائفة أو قوميًة معينة، بل أنتم                   
قّوة عسكريٌة ِقواُمها أبناُء العراق وتعمل من أجل                       

والحقُّ أقوُل لكم إن العـِبرَة ليست فيما            ..  العراق آكل 
 ".تقولونُه ، بل فيما تفعلونه على أرض الواقع

وتجدر اإلشارة الى أن الدورة التدريبية المذآورة والتي 
إستمرت ألآثر من ثالثة أسابيع قد تضمنت العديد من            
الجوانب التدريبية المتعلقة بإستخدامات األسلحة،                     
واإلسعافات األولية، وأخالقيات العمل العسكري، و              
تنفيذ العمليات بإستخدام العجالت، والقتال في المناطق         

وقد جرى تزويد    ..  المبنية، وتدريبات الرماية المختلفة     
جنود اللواء المذآور خالل فترة التدريب بقطع سالح             

 .خفيف وآذلك بعجالت عسكرية جديدة
وُيذآر أن مجّمع ميادين التدريب العسكري في منطقة            
بسماية، ُيعتبر أآبر المعسكرات التدريبية في العراق،           

 122مساحة        حيُث تمتد ميادينه وساحاته على                 

  ، ُيتخرجون بعد انهاءهم دورة معرآة الميدان10الفرقة /41جندي عراقي من اللواء  2000أآثر من 
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 األنتقالي للتدريب 
العامل  في آلية الشرطه ببغداد وفر المساعدة والتدريب الحيويين والفريق 

 لكلية الشرطه العراقيه) الواليات المتحدة والتحالف(من 
وآذلك لقوات الشرطه العراقيه ، وبالتالي دعم العراق في جهوده الرامية 

 . للحفاظ على االمن واالستقرار في البالد
اللواء مايك ميالنو من الجيش االميرآي ، نائب القائد العام  لقيادة القوات 

لمديرية الشؤون الداخلية ، ) االنتقالي –األمن (متعددة الجنسيات في العراق 
ان هذا وألول مره جميع " والذي يوفر التدريب والدعم لوزارة الداخلية قال 

صف الخريجات من النسوة  يبين التطورالرائع الذي حققته وزارة الداخلية 
 ". ألنها تعمل على زيادة التنوع في الشرطة العراقية 

وحضر المراسيم العديد من آبار الشخصيات ، ومن بينهم وزيرة شؤون  
المرأة نوال السامرائي ، وعضوة البرلمان سامرة الموسوي ، ورئيسه مجلس 

 . النواب للجنة حقوق المرأة واألسرة
نوال السامرائي شكرت وزارة الداخلية على خطتها الجديدة لتقديم المزيد من  

آما وهنأت الخريجات وحثتهم على أن يكونو نزيهات . الشرطة النسائية
 . واحترام حقوق اإلنسان وحقوق المرأة

بخدمتكم ، سوف تخلقون فرصه أآبر للمزيد :"وقالت  نوال السامرائي أيضًا
 " من النساء للعمل في خدمة وطنهم والمساعدة في احالل االمن في بالدنا

شرطيه جديدة فى حفل اقيم  490آلية الشرطة العراقية في بغداد خرجت   --بغداد 
المرأة تقدمت طوعًا لخدمة وحماية العراق وشعبه .آانون الثاني   26هنا فى 
ومن بين أول واجباتهم  فالخريجين الجدد سيعملون في أدوار خط . ودستوره

 . آانون الثاني31لتوفير االمن لالنتخابات يوم 
و أنا سعيده جدا  في أن تكون شرطية اآلن لخدمة .  هذا اليوم... آنت انتظر" 

قالت ساشا ، وهي واحدة من الخريجات في اآبر صف  لإلناث من أي " شعبنا 
 ). ك ش ع .(وقت سابق يتخرج  من آلية الشرطه العراقيه

وعقب مراسم التخرج، الشرطيات الجدد أحتفلن مرددين الشعارات وبكل فخر 
 . االبتسامات على وجوههم تحدثت عن قصة إنجازاتهم. واجهوا أسلحتهم في الهواء

اننا نشعر بالفخر ونحن سعداء بأن  : "وقالت أسيل وهي شرطيه جديده أخرى
" نجلب فرصة جديدة للمرأة العراقية اليوم ، وعدد أآبر من النساء سيأتون بعدنا
وقالت خريجه آخرى أنني انظميت الى سلك الشرطة ألخدم مع زوجي ، وهو 

 . ايضا شرطي
التخاذ خطوة أخرى "هنأ الخريجات الجدد , وزير الداخلية العراقي جواد البوالني 

، وقال أنهم يمثلون إنجازا آبيرا آخر لوزارة " نحو إعادة بناء األمن العراقي
 . الداخلية في استمرار وزيادة تحسين األمن في العراق

أولئك النسوة األن يتقاسمن الواجبات مع رجال الشرطة لجلب يوم جديد من "
أنتن اآلن مؤهالت للدفاع عن العراق ، . "، وقال البوالني" الرخاء الى العراق

 ." ولحماية الحريات ، والقوانين العراقية ، والدستور والكرامة اإلنسانية
آما شكر البوالني  قوات التحالف والمدربين في آلية الشرطة في بغداد لدعمهم في 

 . جعل هذه الدورة ناجحة
وقال ال مقدم صباح هاشم  من الشرطة العراقية ، مدير التدريب  في مرآز تاهيل 

ان النسوة تلقين  تدريبا في أمن   نقاط التفتيش ، وعمليات الشرطة " الشرطة ، قال
هاشم تابع . ، والقانون العراقي ، ومؤهلين للخدمة في نفس القدرة مثل الرجال 

يقول ان النسوة سيعملن في جميع أنحاء البالد مع الشرطة العراقية وشرطة الحدود 
 . وغيرها من المديريات على النحو المطلوب

وقال المقدم الري سوندرز من الجيش االميرآي ، المستشار لكلية الشرطة في 
التخرج يتحدث بوضوح عن التزام  البوالني " فريق األمن االنتقالي ، قال -بغداد 

وقال ان النسوة أآملن نفس . بتوزيع الفرص بالتساوي بين الجنسين في العراق
, مع تعليم األخالق. الدورة األساسية للمستجدين للتدريب مثل الذآور الشرطه

 . وحقوق اإلنسان ، وعمليات الشرطة والتدريب على  استخدام األسلحة النارية
لقد تخرجن في الوقت المناسب للعمل في أدوار هامة خالل " وقال سوندرز 

تكافؤ : العملية األمنيه االنتخابات ، ولذا فقد جمعن اثنين من الرموز الحرية المهمه
االمن  –أن فريق . ،" الفرص والحق في اختيار القادة السياسيين الخاصين بهم

شرطية تتخرج من  آلية الشرطة في بغداد 490    
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وقال عقيد الجيش األميرآي ستيفن ساليرنو 
مدير الشؤون الصحية في قيادة المتعددة 
في : " الجنسيات لنقل المهام األمنية في العراق

الوقت الذي ما يزال فيه العسكريون العراقيون 
يعانون من نقص األطباء، يعد افتتاح المستشفى 

اليوم خطوة آبيرة نحو استعادة قدرة مديرية 
هذه الخطوة . األمور الطبية للجيش العراقي

سوف تعزز ثقة الجندي العراقي بأن الجيش 
العراقي قادر على توفير الرعاية الطبية 

 ".الالزمة له
ويمثل األمور الطبية في وزارة الدفاع 

العراقية، فريق مستشارين تابع لمكتب وزير 
الصحة من أجل تجهيز القسم الطبي العراقي 

للقوات المشترآة بالكادر الطبي، والتدريبات، 
. والتجهيزات، وتوفير الدعم لتطوير المرفق

وأمضى أعضاء فريق الشؤون الصحية 
ساعات ال حصر لها خالل الشهور اإلثني 

عشر الماضية، من أجل المساعدة في تحضير 
آادر مستشفى المثنى العسكرية إلنجاز المهمة 
المطروحة، والتي تضمنت افتتاح وتشغيل أول 

 .مستشفى عسكرية جديدة في العراق
وذآر قائد البحرية األميرآية جيف بالمير 

أن افتتاح : " نائب مدير الشؤون الصحية
المستشفى هذا اليوم لم يكن ممكنا من دون 
 J7الجهود التي بذلها فريق الهندسة في الوحدة 
التابعة لقيادة المتعددة الجنسيات لنقل المهام 

األمنية في العراق، والمقاوالت البارعة التي 
. نفذها خبراء قيادة العقود المشترآة في العراق

اتخذت وزارة الدفاع العراقية خطوة  –بغداد 
آبيرة نحو تحسين الرعاية الصحية للمقاتلين 

الجرحى وذلك بافتتاح مستشفى المثنى 
 19العسكري ومرآز األطراف الصناعية يوم 

 . يناير الجاري/ من آانون الثاني
ردهة سرير،  50وتحتوي المستشفى على 

وجهاز إحداث الصدمة الكهربائية لحاالت 
الطوارئ وسط المبنى، وخمسة أسرة خاصة 

بوحدة العناية المرآزة، وثالث غرف 
للعمليات، ومختبر وصيدلية ووحدة خدمات 

) مقطورة(األشعة السينية في عربة متحرآة 
ويبلغ عدد المنتسبين . ملحقة بالمستشفى

شخصا، يتألفون من أربعة  130للمستشفى 
من المهنيين  85أطباء، وطيب أسنان واحد، و

وقد جـُهزت . موظفا إداريا 40الصحيين، و
المستشفى لتوفير رعاية للحاالت الطبية التي 

تتطلب العالج في المستشفى، وحاالت 
الطوارئ، والعمليات الجراحية الصغرى، 
والرعاية الالزمة لما بعد إجراء العمليات 

 . الجراحية
مستشفى،  31آان هناك  2003وقبل العام 

من المهنيين 10,000طبيب، و 3,000و
ومنذ ذلك . الصحيين في الجيش العراقي

الوقت، جميع المستشفيات العسكرية إما تحولت 
إلى مرافق مدنية تابعة إلى وزارة الصحة أو 

والعديد من األطباء غادروا البلد . أنها أغلقت
أثناء المراحل األولى للحرب، ولكن ما يقارب 

 . من نصف عددهم عادوا للعراق

أن قوات التحالف قامت بتمويل وبناء العشرات 
من العيادات الصحية والمستودعات الطبية في 

إال أن مستشفى المثنى العسكري . أنحاء العراق
قد بـُنيت بتمويل عراقي من خالل برنامج 

نحن فخورون . المبيعات العسكرية األجنبية
بجهود الفريق الواحد التي سادت بين وزارة 

الدفاع العراقية وقيادة المتعددة الجنسيات لنقل 
المهام األمنية في العراق إلآمال المشروع 
ونتطلع قدما إلى شراآة مستقبلية في مجال 

  ". الرعاية الصحية
ويمكن لمرآز األطراف الصناعية، الذي سـًمي 

مرآز األطراف الصناعية والعالج "رسميًا بـ
، أن يوفر خدمة صب األطراف "الطبيعي

الصناعية باستخدام تكنولوجيا التصوير 
الليزري، والذي يعد أحد أحدث المراآز في 
الشرق األوسط عموما واألول من نوعه في 

 . العراق
وحضر افتتاح المستشفى آبار القادة العسكريين 

بمن فيهم وزير الدفاع العراقي عبد القادر 
محمد جاسم، ورئيس أرآان الجيش العراقي 
الفريق أول بابكر زيباري، ومعاون رئيس 

أرآان الجيش العراقي للتدريب الفريق الرآن 
حسين، ومدير الطبابة والخدمات الطبيه في 
وزارة الدفاع اللواء سمير، والفريق الرآن 

فرانك هيلمايك قائد القيادة المتعددة الجنسيات 
لنقل المهام األمنية في العراق وبعثة الناتو 

 . لمهام التدريب في العراق

وزارة الدفاع تفتتح 
مستشفى المثنى 
العسكري ومرآز 
 األطراف الصناعية
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احتفلت وزارة الداخلية العراقية بالذآرىالثامنة والسبعون ليوم الشرطة  –بغداد 
يناير الجاري مع تخرج أآبر دفعة من / العراقية في التاسع من آانون الثاني

شرطيا ليبدأوا حياتهم العملية  2,933أآاديمية الشرطة ببغداد، حيث تخرج 
 . بخدمة الشرطة العراقية

وخاطب رئيس الوزراء نوري المالكي حديثي التخرج بقوله إنهم يمثلون مستقبل 
 :العراق آونهم سيتولون مسؤولية األمن الداخلي في مدن العراق آافة، وأضاف

مثل إخوانكم في الجيش العراقي  ستقومون بحماية الحدود ، وفي القريب " 
المهام التي : وأضاف ".العاجل،ستقوم الشرطه العراقية  بحماية جميع المدن

مهامكم سوف ال تقتصر على مواجهة اإلرهاب، . ستـُناط بكم سنكون أآثر أهمية
وإنما حماية حرياتنا واقتصادنا ودورنا في سيادة القانون من أولئك الذين يريدون 

 ".تجريدنا من حرياتنا
نريد منكم أن تعتمدوا المساواة في : " وتابع المالكي خطابه للخريجين الجدد قائال

التعامل مع جميع المواطنين، وأن تحترموا حقوق اإلنسان وآرامته، وتلتزموا 
وأضاف ". بالمهنية العالية في أداء مهامكم من أجل أن تكسبوا ثقة المواطنين

المالكي أن وزارة الداخلية استعادت ثقة الشعب العراقي بجهاز الشرطة، واآلن 
مع المهنية العالية التي تتمتعون بها . يجب أن تستمروا في إعادة بناء العراق" 

. والتدريب الجيد، تستطيعون أن تبعثوا برسالة إيجابية إلى المواطنين العراقيين
 ". أنتم رجال محترفون

ضابط شرطة من دورة لتدريب  945وفي احتفالية يوم الشرطة، تخرج 
ضابطا دورة لتدريب الضباط  1,807الضباط أستمرت ثالث سنوات، وأآمل 

. من دورة متخصصة للضباط والمفوضين 180استمرت تسعة أشهر، وتخرج 
وشهدت السنوات الخمس الماضية توسعا في جهاز الشرطة العراقية، من نحو 

 . ألف منتسب اليوم 286إلى أآثر من  2003ألف منتسب عام  54
من جانبه، خاطب وزير الداخلية جواد البوالني المتخرجين بأن زمالءهم من 

رجال الشرطة قدموا الكثير من التضحيات التي أدت إلى تحقيق األمن وتحسين 
االقتصاد في العراق خالل العام الماضي، مضيفا أن الشرطة العراقية تمكنت 
من تقليص عدد الجرائم الكبيرة مثل القتل واالختطاف وغيرها من الهجمات 

خلية إرهابية، واعتقلت  189بالمائة في السنة الفائتة، واآتشفت  90بمعدل 

 وزارة الداخلية تحتفل بيوم الشرطة  



 . شخصا متورطا بنشاطات إرهابية 6,988
حماية "وهنأ البوالني المتخرجين على تعهدهم بخدمة وطنهم، وحثهم على 
جهودآم . حقوق المواطنين، واحترامهم، ومراعاة أن ما من أحد فوق القانون

 ". ستستمر من أجل تعزيز أمن واقتصاد البالد أآثر فأآثر
وأعرب البوالني عن امتنانه لمجلس النواب، ووسائل اإلعالم، وقوات التحالف 
على الدعم الذي وفروه خالل الجهود المتواصلة لتوسيع جهاز الشرطة الوطنية 

ومثــّل آل من السفير األميرآي لدى العراق . وفرض سلطة القانون في العراق
رايان آروآر، والفريق فرانك هيلمايك قائد قيادة القوات متعددة الجنسيات لألمن 

األنتقالي في العراق، مثال على التوالي القوات األميرآية وقوات التحالف في 
 .االحتفالية

وشارك رجال من الشرطة العراقية من جميع المحافظات الثماني عشرة في  
واستعرض آخرون من الشرطة الوطنية، وقوات . موآب آبير مع المتخرجين

الحدود، وقوات حماية المنشآت، والشرطة المجتمعية الجديدة، والدفاع المدني 
العراقي، وفوج الطوارئ، والشرطة النهرية، استعرضوا وحداتهم مع تجهيزاتهم 

 .الحديثة
وتضمنت االستعراضات تكتيكات الدفاع عن النفس، والفنون العسكرية،  

واستخدام الكالب البوليسية في التفتيش والعثور على المتفجرات المخبأة في 
حقائب سفر فوق السيارة، واستخدام فريق التخلص من الذخائر للرجل اآللي 

 . إلبطال مفعول ما يشتبه بأنه قنبلة مزروعة على الطريق) روبوت(
آانت هذه حقا مجموعة متفوقة : " وقال العقيد حسن مدير عمليات التدريب

تعرفهم أآثر عندما . من الطالب، وأنا أتمنى لهم النجاح في مهامهم المستقبلية
مررنا بأيام حزينة، ولكننا أيضا  عشناالكثير من األيام . تكون معهم آل يوم

 ". السعيدة مثل هذا اليوم
: بدوره، أعرب المالزم الجديد في الشرطة العراقية عباس عن غبطته بالقول

أنا سعيد للغاية وفخور جدا اليوم ألنني أصبحت أحد ضباط الشرطة " 
واآلن سنعمل على . جميعنا يود تقديم يد المساعدة إلعادة بناء بلدنا. العراقية

تطبيق العلوم والتدريبات التي تلقيناها، في عملنا الجديد، ونتطلع إلى خدمة 
 ". شعبنا

ضابطا من آلية الشرطة ببغداد 2,933وتخّرج    

9 



10 

الذآرى الثامنة 
والثمانين لتأسيس 

الجيش العراقي تسلط 
الضوء على اإلنجازات 
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آانون الثاني مراسيم / القّوات المسلحة العراقية والذي يعرف أيضا باسم يوم تأسيس الجيش العراقي، آان قد أقيم في الرابع من يناير شهد اإلحتفال بيوم –المنطقة الدولّية، بغداد 
حيث آان يعتبر ذلك اليوم عطلة وطنّية في الدولة العراقية ومنذ تأسيس الجيش العراقي في األيام األولى الستقالل . احتفال بدت عليها مظاهر اإلحتفال بمناسبة قومّية مهمة للعراقيين

.قيةعراوفي الوقت الذي تّم فيه تسليط الضوء على طبيعة القّوات المشترآة في المراسيم، فإنه قد تّم أيضا تقديم القّوة الجوّية والبحرّية ال. 1921الحكومة العراقية عام   

لسيد عبد القادر العبيدي وزير الدفاع وا هذا وقد حضر اإلحتفال الذي أقيم عند نصب الجندي المجهول في المنطقة الدولّية في بغداد آّل من السيد جالل الطالباني الرئيس العراقي
حيث استهّل آبار . العراقي والسيد رايان آروآر السفير األمريكي في العراق

الضيوف اإلحتفال بالذآرى السنوّية لتأسيس الجيش العراقي بوضع إآليل 
للزهور عند نصب الجندي المجهول، تلى ذلك تالوة مبارآة من القرآن الكريم، 

أقيم استعراض عسكري للجنود العراقيين والبحارة ورجال القّوة   وبعدها
.الجوّية ممثلين بذلك آافة قيادات القّوات العراقية المشترآة  

وفي الكلمة التي ألقاها السيد جالل الطالباني، أشاد السيد الرئيس العراقي 
ألن عراقا فدرالّيا ... إننا اليوم أآثر تفاؤال وأمال"بالقّوات العراقية حيث قال 

سيكون دولة القانون ومبني على ... ديموقراطّيا سيكون مثاال جديدا في المنطقة
وسيبقى الجيش الحامي األمين والمخلص لوحدة العراق .... أسس ديموقراطية

".وشعبه وأراضيه وسماؤه  

وقد أظهر اإلستعراض الواقع الحالي والمستقبلي للكيان الصلب للجيش 
العراقي، آما آان اإلستعراض الجوي لطائرة القّوة الجوّية العراقية فعالّية 

. ممّيزة في الحفل  

وتجدر اإلشارة إلى أّن الفريق فرانك هيلمك قائد القيادة المتعددة الجنسيات لنقل 
المهام األمنّية في العراق والفريق لويد أوستن قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في 

   .العراق آانا حاضرْين في اإلحتفال من قّوات التحالف



سجـََّل رجال سالح الطيران األمريكي الذين  -قاعدة التاجي الجوّية، العراق
شارآوا في إعادة بناء القّوة الجوّية العراقية الجديدة، العديد من قصص 

ومن بين تلك . في العراق 2008النجاح خالل بذلهم الجهود طوال العام 
األساسية حول صيانة الطائرات  الجهود الناجحة، تنظيمهم للدورة التدريبية 

وهياآلها، والتي أقيمت في مدرسة القّوة الجوّية العراقية للتدريب، في قاعدة 
 . التاجي الجوّية

وآانت هذه بمثابة دورة تمهيديـّة للتعريف بالطائرات والمروحيات، وغطت 
الدورة أيضًا بمنهاجها وموادها، شؤون المالحة الجوّية بشكل عام 

وإجراءات السالمة في الطيران والطائرات باإلضافة إلى معلومات عامة 
فلقد آانت تلك الدورة بمثابة األساس . عن أنظمة المروحيات والطائرات

 .للتدريبات التي تبعتها حول الطائرات ومنظوماتها، وبشكل متخصص
هذا وقد تبع الدورة التدريبية لصيانة الطائرات دورة أخرى مكملة لها وهي 

دورة صيانة هياآل وأبدان الطائرات والتي أقيمت في البداية لطالبْين فقط 
وقاد التدريب النائب ضابط جول ليتل المستشار والمدّرب في فصيل 

، والذي يعّد جزء من فريق التحالف لتدريب 821التدريب اإلستطالعي 
القّوة الجوية، وهو أحد الفرق اإلستشارية العديدة في القيادة المتعددة 

 .الجنسيات لنقل المهام األمنّية في العراق
إّن هذا "وحول عمل فرق التدريب في العراق يقول النائب ضابط جول ليتل 

وإلى درجة تمكننا من رؤية الشئ الذي نحتاج أن ... العمل في تقدم نوعا ما
نضيف له المزيد من التدريب أو األشياء التي يمكننا إلغاؤها من مواد 

إّن أهّم شئ هو تحديد ما يحتاج إليه شرآاؤنا .... التدريب واإلبتعاد عنها
العراقيين من معلومات أو مواد لنتمكن من تصميم دورات تطابق ما هم 

 ".بحاجة إليه
وتجدر اإلشارة إلى أّن تدريبات صيانة هياآل الطائرات وجسمها الخارجي 

. في مدارس التدريب األمريكية للقّوة الجوّية تستغرق حوالي أربعة أشهر
ولكن في النموذج الذي تّم تعديله وتهيئته لرجال القّوة الجوّية العراقية فإّن 
. الفترة الزمنية تّم اختزالها إلى ستة وعشرين يوما من التدريب األآاديمي

آما وقد شارك القادة الكبار من القّوة الجوّية العراقية بتقديم المشورة 
لمدّربيهم العراقيين حول أّي المواد المهّمة التي ينبغي تصميم الدورات 

 . بموجبها
وفي هذا السياق يضيف النائب ضابط جول 

بوجود عامل الوقت الذي يقّيدنا : "ليتل قائًال
هنا في العراق، فقد اضطررنا لتكثيف 

وآانت هنالك بعض ... واختزال هذه الدورة
األشياء التي لم تكن من األشياء التي آان 

رجال القّوة الجوّية العراقية بحاجة لتعلمها، 
لذلك قمنا بتعديلها لتطابق ما هم بحاجة 

 ".إليه
وقد بدأ النائب ضابط جول ليتل الدورة 

بأربعة تالميذ، ولكن وخالل فترة الدراسة 
تقلص العدد إلى طالبْين فقط، وهما النائب 
ضابط حسين محمد والنائب ضابط عمر 

هذا ويملك النائب ضابط حسين . سعيد
خبرة في العمل في الصفائح المعدنّية وذلك 
ألنه آان يتعامل معها في المدرسة الثانوية 

بينما النائب ضابط عمر جديد على 
 .تدريبات الهياآل المعدنّية

وحول التدريب يقول النائب ضابط حسين 
وأريد فعًال أن أآون ... إنني أستمتع به"

 ". فّني محترف في وحدتي العسكرية
أتمنى "وأما النائب ضابط عمر فقد أضاف 

أن ُأحرَز النجاح والتفوق في هذه الوظيفة، وأن أقوم بخدمة بلدي وأن أجعله 
ويأمل عمر سعيد بأن يقوم بتنظيم مثل هذه الدورة ". مكانا آمنا لآلخرين

 .لآلخرين من أقرانه، يوما ما
وعقـََّب النائب ضابط جول ليتل على آالم رجال القّوة الجوّية العراقيين قائال 

... أستطيع القول بأن هذان المتدّربان لديهما بعض المعلومات الميكانيكّية"
لقد قاما بإطالعي على ما رأوه في الماضي من أدوات وأمور آانوا 

يستخدمونها سابقًا وهي في جملتها أمور تساعدهم في فهم وتلقي المعلومات 
 ". التي ألقنها إياهم

هذا ويعّد أّول شئ يحتاج التالميذ لتعلمه هو إجراء تقييم آامل لنوع العطل 
وإنطالقًا من تلك الخطوة، فإنهم سيبدؤون . والتلف الذي أصاب طائرة معينة

وطبقا للبيئة في . بتعلم آيفية إصالح العطل وإزالة التلف الذي أصابها
العراق فإّن أغلب األعطال للطائرات تنجم عن تصادم الطيور بأبدانها 
والحوادث األرضية التي تتعّرض لها، وأيضا تلك التي تحصل جّراء 
 .العواصف الجوّية واألخطار التي تصاحب العمل في مناطق القتال

ربما آانت هنالك بعض "وحول هذا الشأن يفيد النائب ضابط جول ليتل قائًال 
األمور عليهم اإلهتمام بها بعد أن تقوم تلك الطائرات بالطيران الفعلي 

حينها عليهم معرفة آيف يمكن تقييم تلك ... والتعّرض ألعطال حقيقية
األعطال ومن ثّم إصالحها إلعادة الطائرة مّرة أخرى للخدمة، وبحالة تكون 

 ". بها قادرة على أداء المهّمات
وجدير بالذآر أّن الدورة التدريبّية مصممة لتدريب إثنْين وعشرين طالبا في 

حيث هنالك مختبران تّم تهيئتهما إلقامة دورات تدريبية وعلى . المرة الواحدة
وهكذا وبهذه الطاقة اإلستيعابّية فإّن النائب ضابط جول ليتل . مناوبتْين

وطاقمه التدريبي سيكون بإمكانهم تخريج المزيد من الفنيين، وأيضا تدريب 
المدّربين العراقيين الذين سيقومون فيما بعد بتنظيم دوراٍت تدريبية مماثلة 

 .ألقرانهم
عندما يكونون في الخارج ويقومون : "ويضيف النائب ضابط جول ليتل قائًال

بتنفيذ ما تعلموه بأنفسهم، فإنهم سيتذآرون من ساعدهم على الوصول إلى 
وهذا هو الشئ الذي أقدره آثيرا وسيبقى عالقا في .... ذلك المستوى

هو فكرة أنني ترآت خلفي شيئا سوف يكون بإمكانهم استخدامه .... ذهني
 ". واإلنتفاع منه

بداية خيرة للتدريب على صيانة هياآل وأبدان طائرات القّوة الجوّية 
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يتكون فريق قوات  -قاعدة أم قصر البحرية، العراق
التحالف اإلستشاري لشؤون تدريب القوة البحرية 

العراقية ، المتواجد في قاعدة ُأم قصر البحرية، من 
من رجال البحرية المشرفين والذين ينتسبون  90حوالي 

القوات البحرية : الى مختلف التشكيالت البحرية وهي
الملكية البريطانية؛ ورجال المارينز البريطانيين؛ وأفراد 
من الجيش البريطاني؛ وآخرين من القّوة الجوية الملكية 

البريطانية؛ ومن القوة البحرية األمريكية؛ ومن قوات 
خفر السواحل األمريكية؛ ومن قوات مشاة البحرية 

، والذين يتواجدون جميعًا ضمن )المارينز(األمريكية 
قاعدة القوة البحرية العراقية في ميناء ُأم قصر الواقع 

ويقوم الفريق .. ضمن حدود محافظة البصرة الجنوبية
التدريبي اإلستشاري هذا بجميع ما يتعلق بتدريب القوات 

البحرية العراقية، التي جرى تشكيلها مجددًا، وإعدادها 
 .واإلشراف عليها، وتقديم المشورة اليها

ويعمل فريق التدريب اإلستشاري من قوات التحالف  
جنبًا الى جنب وبشكٍل يومي مع رجال وضباط القوة 
البحرية العراقية في القاعدة البحرية بميناء ُأم قصر، 

وذلك بهدف تدريب وإعداد ودعم تلك القوات، لغرض 
تأهيلها وإعدادها بالمستوى الذي يؤهلها مستقبًال لتنفيذ 
المهام الموآلة اليها والمتمثلة بفرض األمن في المياه 
اإلقليمية العراقية، وفي الموانئ والمرافئ العراقية ، 

وبالطبع توفير األمن والسالمة في منصات تحميل النفط 
العراقية الواقعة في عرض البحر، ذات األهمية 

اإلقتصادية الحيوية بالنسبة للعراق، حيُث توجد هنالك 
منصـَّتين رئيسيتين لتحميل النفط العراقي واقعتين في 

 .عرض البحر ضمن المياه اإلقليمية العراقية
وتجدر اإلشارة الى أن هاتين المنصتين العمالقتين،  

لتحميل النفط ؛ ومنصة " خور العمية"وهما منصة 
البصرة النفطية ، مـُضافًا اليهما ما ُيحمَّل من ميناء ُأم 

من إجمالي % 90تغطي بمجموعها ماُيقارب .. قصر
 .الناتج القومي المحلي للعراق

وبينما يمضي فريق التدريب اإلستشاري لشؤون القوة  
البحرية هذا مهامه في هذه القاعدة، فأنه إستقبَل 

وإستضاَف عدًا من الزائرين والوفود رفيعة المستوى 
التي حضرت لتفقد ألوضاع ومجريات التدريب 

وقد آان من أول الذين زاروا هذا الموقع، . واإلعداد
اللورد، وأدميرال البحرية الملكية البريطانية، السـير 

، حيُث زار القاعدة في السادس من "جوناثون باند"
ديسمبر الماضي، والذي وصل هنا على  -آانون األول

ظهر زورق حربي تابع للقوة البحرية العراقية، وهو 
أحد الزوارق الدفاعية الصغيرة التي إقتنتها القوة 

 . البحرية العراقية مؤخرًا
وعلى الرغم من أن األدميرال، السير جوناثون باند قد  

حضر ضمن مهمٍَّة لتقّصي الحقائق إلستيضاح مدى 
التقدُّم الذي تم إحرازه على يد فريق التدريب 

اإلستشاري، فإنه قد سنح له الوقت ألن يقوم بتقديم 
شهادٍة الى السيد قائد القوة البحرية العراقية ، تنص على 

أن القوة البحرية العراقية ستحصل على سفينة حربية 
وهي من ) 701(لمهمات الدوريات البحرية من طراز 

السفن الحربية المتطّورة التي إقتنتها القوة البحرية 
 450وهي ذات حمولة . العراقية والتي ستصل بعد حين

لُسفن الدوريات ) آالس -سايتيا(طـُن، ومن فئة 
ومن المؤمَّل وصولها منتصف العام الحالي .. البحرية

 .لتدخل الخدمة ضمن القوة البحرية العراقية
وقام األدميرال باند، باإلضافة الى إستماعه إليجاٍز من  

قبل الضباط البحريين المعنيين عن سير عمليات 
قام باإلطالع ومشاهدة تمرين تدريبي عملي ... التدريب

أشرَفت عليه قّوة من خفر السواحل األمريكية ضمن 
الفريق التدريبي اإلستشاري، لتنفيذ عملية بحرية تعبوية 

لكيفية التعامل مع سفينة تجارية تحمل على ظهرها 

 .حمولة من حاويات البضائع
وأما الزيارة الثانية التي تحققت في ميناء ُأم قصر فكانت  

تلك التي قامت بها السفينة الحربية التابعة لقوة خفر 
، "آآويدنيك"السواحل في البحرية األمريكية المسماة 

والتي آان على رأس ضباط البحرية على ظهرها 
مساعد آمر قيادة " توماس آروبر"أدميرال البحرية 

 .القوات البحرية األمريكية للمنطقة الوسطى
وتعتبر هذه هي الزيارة الثامنة التي تقوم بها الفرقاطة  

الحربية آآويدنيك الى الموانئ العراقية منذ العام 
إن تواجد هذه السفينة الحربية يعزز هدف جلب ... 2003

المزيد من القطع الحربية لقوات التحالف البحرية ، 
ولجعل قدوم تلك القطع البحرية ممارسًة إعتيادية بهدف 

تدريب آوادر القوة البحرية العراقية، ولتمكينها من تولى 
وُيذآر أن السفينة أو الفرقاطة آآويدنيك، .. المسؤوليات

هي مشابهة في مواصفاتها وحجمها للسفينة العراقية التي 
سيجري إدخالها للقوة البحرية العراقية، ولهذا فإن زيارة 
هذه السفينة ستساعد ضباط وجنود البحرية العراقية على 

التعّرف على آيفية التعامل مع مثل هذه الفرقاطات 
 .الحربية

وأما الزيارة الثالثة التي شهدتها القاعدة البحرية في ُأم  
قصر فكانت تلك التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني 

الذي جاء برفقة رئيس هيئة أرآان " غوردون براون"
، "جوك ستيراب"الدفاع ، ماريشال القوة الجوية السير 

حيُث أجرى رئيس الوزراء زيارًة لم ُيعلن عنها مسبقًا، 
بهدف اإلطالع عن آثب على مدى التقدم الذي أحرزته 

القوة البحرية العراقية، وحجم المساعدة والدعم التدريبي 
وقد . الذي يقوم به الفريق اإلستشاري التدريبي البحري

أثنى السيد رئيس الوزراء غوردون براون، على الدور 
الذي يبذله أعضاء الفريق المذآور على طريق مساعدة 

 .العراق في تأسيس وتطوير قدراته
وأثناء زيارة السيد براون، إستمع األخير الى إيجاٍز واٍف  

قدمه اليه رئيس فريق التدريب اإلستشاري، النقيب 
المنسوب الى األسطول الملكي " ريتشارد إنغرام"

البريطاني، والذي أوضح لرئيس الوزراء ما حققته القوة 
البحرية العراقية من تطّور يدخل ضمن مسيرة 

وستراتيجية النمو والتطّور التي قطعتها القوات األمنية 
 .العراقية بصورٍة عامة

وأوضح النقيب إنغرام فيما بعد معلقًا على زيارة رئيس  
الوزراء البريطاني وإنطباعه بعد الزيارة التي قام بها، 

آان رئيس الوزراء براون حريصًا : "حيُث قال النقيب
جدًا على اإلطالع على طبيعة العمل واإلنجاز الذي يقوم 

به فريق التدريب اإلستشاري هنا في قاعدة أم قصر، 
وأبدى إهتمامًا بتذليل عملية إيصال الزوارق الدفاعية 

زورقًا  20الحربية الصغيرة اُألخرى والبالغ عددها 
زورقًا حربيًا ُأخرى من  15دفاعيًا، باإلضافة الى جلِب 

زوارق الدوريات البحرية، فضًال عن الزوارق الحربية 
 ". اُألخرى الخاصة بعمليات اإلسناد في عرض البحر

إنَّ وصول جميع الزوارق : "وأضاف النقيب إنغرام قائًال 
والتجهيزات هذه سينتج عنها تأسيس قدرات حربية للقوة 
البحرية العراقية لم يسبق لها مثيل بالنسبة لهذه القوات ، 
وسوَف ُيسهُم ذلك بالفعل في الوصول بها الى حالٍة من 
اإلقتدار، تـُمكـّنها من تولي المسؤوليات األمنية البحرية 

بنفسها، وتحويل تلك المسؤوليات اليها من قوات التحالف، 
 ".الى مسؤولية القوة البحرية العراقية

وأضاف نقيب البحرية الملكية البريطانية، ريتشارد  
إنغرام متحدثًا عن أهمية ودور القوة البحرية في دعم 

وتجدر اإلشارة : ".. اإلقتصاد الوطني العراقي حيُث قال
الى أن تزايد حرآة المالحة التجارية في المياه اإلقليمية 

العراقية ، وتزايد حرآة تجارة تصدير النفط العراقي 
سوَف ُيسهم بالطبع في زيادة نسبة إجمالي الناتج القومي 

ومن هنا تبرز الحاجة الملحة الى تفعيل .. المحلي للعراق
وتعزيز القدرات للقوة البحرية العراقية ولمقدرتها على 

فرض األمن والسالمة في عرض البحار والمياه اإلقليمية 
 ".الوطنية

وأما بالنسبة للزيارة الرابعة التي َشِهدتها القاعدة البحرية  
في ُأم قصر، فكانت تلك التي قام بها قائد قوات المارينز 

جيمس "في القوات العسكرية األمريكية ، الجنرال 
، الذي زار الفريق التدريبي اإلستشاري عشية "آونواي

عيد الميالد، والذي جرى إيجازه أيضًا على التقدم الذي 
 .أحرزته القوة البحرية العراقية

وحول جميع تلك الزيارات وأهميتها، قال النقيب إنغرام،  
إن هذه الزيارات : "آمر فريق التدريب اإلستشاري معلقًا

التي قام بها المعنيون من المسؤولين رفيعي المستوى، 
الى قاعدتنا ومقرنا في ميناء ُأم قصر، إنما ُتشيُر الى 
أهمية الدور والمهمة التي يضطلع بها فريق التدريب 

وفي الوقت الذي جرى فيه اإلعالن عن ..اإلستشاري
البدئ بتخفيض وسحب القوات البريطانية من العراق، فإن 

فريقنا التدريبي البحري اإلستشاري باٍق على إلتزامه 
وبالخصوص فيما يتعلق باإللتزام البريطاني ضمن هذا 

الفريق الذي يهُدف الى تعزيز وتطوير القدرات والكفاءة 
لدى القوة البحرية العراقية ومقدرتها على فرض األمن 

في المياه اإلقليمية، وبالتالي تعزيز ودعم اإلقتصاد 
 ".العراقي وتعزيز جهود فرض القانون في العراق

وإذا آاَن يتوجـَُّب علينا : ".. وأضاف النقيب إنغرام قائًال 
أن ُنغادر العراق مع بقية وحدات قواتنا البريطانية 

اُألخرى مع حلول الصيف القادم، فإنَّ تحليلي وتقديري 
للموضوع ، هو أنه ، عند ذاك، وعلى الرغم من أنَّ 
.. تواجدًا محدودًا للقوة البحرية اإلستشارية سيبقة قائما

ولكن عملية إمتالك القوة البحرية العراقية، 
لكامل وأقصى قدراتها في الدفاع البحري  وتحقيقها 

 )".بعد إنسحابنا(وعملياته، ستكون عملية بطيئة 
وُيذآر أن الخطط التفصيلية لتحويل المهام األمنية فيما  

يتعلق بقدرات القوة البحرية العراقية ومسؤولياتها 
المستقبلية ، مرتبطة ببرنامج التدريب نفسه والمبني على 
تطوير تلك القدرات والخبرات مع مرور الزمن وتراآم 

الخبرات، وهو برنامج قد جرى وضعه بشكٍل يتماشى مع 
متطلبات ومواصفات العمليات العسكرية واألمنية الملقاة 

 .على عاتق القوات البحرية العراقية مستقبًال
وإختتم النقيب ريتشارد إنغرام، رئيس الفريق التدريبي  

اإلستشاري تعليقه حول عمليات تدريب القوة البحرية 
تربطنا عالقات قوية ومباشرة مع : "العراقية ، حيُث قال

شرآائنا وُنظرائنا في الجانب العراقي، ولقد دأبنا معهم 
على التوصل الى وضع وتطبيق أفضل ُسبل وأجواء 

التعاون فيما بيننا، وفق إطاٍر من التفاهم والصداقة، والتي 
أشاَر اليها رئيس وزرائنا خالل المؤتمر الصحفي الذي 

وفي الحقيقة فإن ما جاء على لسان رئيس .. أقامه مؤخرًا
الوزراء، هو فعًال ما دابنا على القيام به هنا من خالل 

عملنا مع الجانب العراقي، حيُث نعكُف على إقامة أفضل 
العالقات الشخصية والمهنية مع ُنظرائنا ومع المواطنين 

 ".المحليين متى ما ، وأينما آاَن ذلَك ممكنًا
إن مهمة تطوير القوة البحرية : "وأضاف، قائًال 

واإلسطول البحري العراقي من نقطة الصفر تقريبًا الى 
حالة من اإلقتدار والمهنية واإلمكانيات المتقدمة القادرة 

على تولي مسؤوليات وقدرات الدفاع ، وتأسيس وتعزيز 
.. لهي مهّمٌة آبرى... البنى التحتية للقوة البحرية العراقية

وإنَّ فريقي بأآمله ليفخر بأن يكون جزءًا رئيسيًا في 
إن التأثير والبصمات التي سيترآها .. تحقيق هذه المهمة

فريق التدريب البحري اإلستشاري سينتج عنها تأسيس 
قّوة بحرية عراقية يحق لها أن تفخر بنفسها، وهي 

 ".بصماٌت ستبقى ماثلًة لسنواٍت عديدٍة قادمة

 فريق التدريب اإلستشاري للقوة البحرية في ُأم قصر، يستقبل أربعة وفود زائرة رفيعة المستوى
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تخرجت في معسكر دبلن ، بغداد   1ك 2وفي  --التاجي ، العراق 
هذه دورة .  الدوره السادسه للشرطة الوطنية العراقية وبطبيعة الحال

في الدورة المقبلة سيشارك  . متخصصة للغاية باداره الشرطة االيطالية
 .من رجال الشرطة قد بدأت بالفعل 594

من رجال الشرطة تخرج من دورة القيادة  من  2654و حتى اآلن ، 
تم تصميم وأدارة الدورات ضباط  الشرطة . ست آتائب للشرطه 

 . العراق --االيطالية العاملين في بعثة الناتو للتدريب 
من  600إلى ما يقرب ال  450أزداد عدد المشارآين تدريجيا من 

هذا البرنامج آان ناجحا للغاية بحيث . الحاضرين في الدورة الواحدة
 . ان نفس المهمة التي ستبدأ في أفغانستان في العام المقبل

. 2007/ وبدأ التدريب للشرطة العراقية في تشرين الثاني 
في ايطاليا جعلهم أآثر ) للشرطه العسكريه األيطاليه(الدورالمزدوج

هذه القوه االيطالية هي قوة امنيه مع  –مالئمة لتنظيم هذه المهمة 
فهي ماهرة في . مجموعة من القوات المسلحة والشرطة في السلطة

النظام العام في الحاالت التي تنطوي على مخاطر عالية ، بل تجري 
. تحقيقات جرمية والمشارآة في الدفاع الوطني واذا اقتضى االمر 

وهم عباره عن قوة  –الشرطة الوطنية العراقية لديها وظائف مماثلة 
 . من الشرطة بشكل عسكري ولهم واجبات  تتعلق باألمن الوطني

في سالح الدرك الملكي )  آارابينيرى(تأسست هذه القوةالقديمة  ال
مع وظيفة مزدوجة  1814وأنشئت في سردينيا ، إيطاليا ، في عام 

في وقت الحق ، فإنها لعبت دورا . للدفاع الوطني واألمن آشرطة
حيويا في توحيد ايطاليا ، وآانوا يحاربون في وحدات المشاة أثناء 

 . والحرب العالميه الثانيه, الحرب العالميه األولى  
وفي منتصف القرن التاسع عشر هذه القوة االيطالية اآتسب بعدا 

 ارسلوا الى القرم في روسيا  52فأول . دوليا
للحفاظ على النظام العام خالل وباء  56-1855في األعوام  

في مختلف ) آارابينيرى(اليوم أنتشرت  وحدات الدرك ال. الكوليرا
حلف شمال االطلسي واالتحاد االوروبي وبعثات األمم المتحدة في 

. البلقان وأفريقيا والشرق األوسط  
في . 2004تعمل في العراق منذ عام ) آارابينيرى(قوات الدرك  ال 

نفذوا عمليات للشرطة في الناصرية ،  2006 -- 2004الفترة من 
قاموا بتقديم التدريب للشرطة الوطنية في ظل الوسائل  2007ومنذ 

. التقنية الوطنية األولى  
دورة القيادة المتخصصة تهدف إلى توفير المزيد من التدريب للشرطة 

مدة الدوره للشرطة . الوطنية العراقية لتعزيز المهارات األساسية
يدرسون فيها التخطيط التنفيذي ، وإجراءات الشرطة ، . تسعة أسابيع

والشرطة واالستخبارات ومكافحة التمرد ، والمهارات ، واألسلحة ، 
. والمهارات القتالية ، واإلسعافات األولية األساسية والنقل واإلمداد
. وهي تولي اهتماما خاصا ألخالقيات الشرطة وحقوق اإلنسان  

ويتم بأختيار أفضل ". تدريب المدربين"وضعت برنامج أخر ل
الخريجين من آل دوره سيتوجون للمزيد من التدريب ليصبحون 

واليوم ، اثني عشر مدربًا من المتخرجين يعملون . مدربين بأنفسهم
في الشرطة الوطنية العراقية ويعملون جنبا إلى جنب مع  القوه 

. المدربين) الدرك(االيطالية   
) القوه االيطالية(آارابينيرى وهم   50اليطاليا حاليا اآثر من 

المتخصصه بتعليم الشرطة الوطنية العراقية في ظل الوسائل التقنية 
موقع التدريب في معسكر دبلن يتوسع ليكفي لضعف . الوطنية األولى 

في العام القادم عدد المتدربين في الدورة . العدد من الخريجين
وإجماًال ، القوه االيطالية تريد تدريب . 900الواحدةسوف يرتفع إلى 

.من رجال الشرطة 7000ما ال يقل عن   

الشرطة االيطالية ستقوم 
من  7000بتدريب 

 رجال الشرطة العراقية 
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طالب يمثلون  32تخرج  – بسماية ، العراق
أربعة مراآز عسكرية عراقية محلية وثالثة فرقة 

مشاة ، من الدورة التدريبية على آيفية تدريب 
ملم ، في  60إستعمال قذائف الهاون من عيار 

/ آانون األول  31المرآز التدريب هنا في 
 .ديسمبر 

تم إستضافة الدورة التدريبية من قبل الكلية 
الحربي ، والتي عملت على تهيأت جنود الجيش 

العراقي والضباط الغير مفوضين ، على آيفية 
ملم ، ومن  60إستعمال قذائف الهاون من عيار 

ثم العودة إلى مراآزهم التدريبية وفرقهم للعمل 

في العراق  –األمن األنتقالي  –قامت قيادة القوات متعددة الجنسيات  -بغداد
في مرآز التطوير  2008, 1ك 26بأفتتاح مدرسة تدريب المستشار بتاريخ 

والتدريب في  وزارة الدفاع العراقية وهذه المدرسة توفر فرصة فريدة للتدريب 
للقادمين الجدد والمستشارين الموجودين في القوات المتعددة الجنسيات  اصًال 

موفرة الفرصة لصقل معرفتهم حول العراقين وعاداتهم و 
وتاريخهم ولغتهم وذلك قبل البدأ بأالنشطة األستشاريه مع نظرائهم ,حضارتهم 

.من الحكومة العراقيه  
يتم التدريس في مدرسة المستشار من قبل المستشارين الرفيعي المستوى من 

والمستشارين من المستوى المتوسط الذين يكونون , قوات المتعددة الجنسيات 
وآذلك المستشارين الثقافيين , يوميًا باتصال مع مسوؤولين بالحكومة العراقية 

في مرآز ) من العراقيين وقوات التحالف(العراقيين واألساتذة المحترفين 
 التطوير  والتدريب األداري  العائد لوزارة الدفاع 

أضافة الى تهيئة الفهم المشترك لمهمة المستشارين لالشخاص العسكريين  
 –األمن األنتقالي  –والمدنيين المعينين من قبل قيادة القوات متعددة الجنسيات 

والمنهج يوءمن الخبرة العملية لكيفية .في العراق والوزارات األمنية العراقية
بناء العالقات مع المسوءولين العراقيين واألهتمامات السياسية واألمنية الحالية 

للشعب العراقي والمسوءوليين الحكوميين واالحتياجات لألستيعاب الثقافي 

.والقيادة في ظروف األرهاصات العملياتية  
في العراق ومسوءولي  –األمن األنتقالي  –المسوءولين األقدم في القوات متعددة الجنسيات 

موءآدين الحاجة للفهم المشترك لدور المتستشارين من قوات ,الوزارة حضروا هذا الحدث 
المتحدث الرسمي والمضيف لهذا الحدث آان األمين العام السيد . التحالف للحكومة العراقية

مشددًا على اهمية االستشارة ,وشكر المستشارين لدورهم الغاعل في العراق ,اللواء صباح 
تم تمثيل قوات .وقد انظم اليه السيد وائل عباس مدير المرآز . األحترافية والمستقلة 

التحالف من قبل الفريق فرانك هلميك قائد القوات المتعددة الجنسيات في قيادة األمن 
مدير الفريق ,االنتقالي والسيد تيم هوفمان مدير شوءون الدفاع والسيد ديفيد آينك 

. األستشاري لوزارة الدفاع   
نحن مدينون للعراقيين  وقد ال يقتصر عملنا على اآسابهم المهارات :" وقال السيد هلميك 

وهذا المنهج هو خطوة عظيمة , المطلوبة ولكن الفهم والعالقات المطلوبه لتحقيق النجاح 
".  بهذا االتجاه  

ان المرآز التطوير األستشاري للوزارة يفتخر بالتقاليد العريقة : "وأضاف السيد آينك
ومن المهم جدًأ هو األستثمار بالخدمات المدنية األحترافية والتي يزيدنا . للثقافة العراقية 
ونحن هنا نتعلم المزيد عن , ومن العظيم والرائع ان يتم استخدام المرآز. فخرًا ان ندعمها
" .  المجتمع العراقي  

أألول" منهج المستشار "األمن األنتقالي  تقوم بأداره منهج  –قيادة القوات متعددة الجنسيات   

 .على دورات تدريبية مماثلة لآلخرين 
فقد تم التخطيط مسبقًا لجميع التعليمات والتمارين 

وحتى عمليات إطالق النار التي تمت في حقل 
الرماية ، والتي آانت قد لقـِّنت ونفذت من قبل 

حيث تضمنت الدورة على . الكادر العراقي 
دروس مكثفة من المحاضرات ملحقة بتمارين 

باإلضافة إلى ذلك ، قام الطالب . تطبيقية 
 .بالتمرين عبر إطالقهم قذيفتين في حقل الرماية 

ومن األمور التي آانت ضمن الدورة التدريبية ، 
إلقاء نظرة عامة وإعادة جمع هذا النوع من 

السالح ، باإلضافة إلى واجبات آٌل من أعضاء 
الفريق وقادته ، باإلضافة إلى أنواع الذخائر 
وطرق المتبعة إلطالق النار على الهدف ، 
حيث . والطرق التكتيكية إلستعمال قذائف الهاون 

إن السالمة هي من األولويات ، لذلك تضمنت 
الدورة على نظرة شاملة عن األخطار التي قد 

تلحق بالجنود وآيفية التخفيف منها قدر اإلمكان 
إن الهدف من . عند عملية إطالق قذائف الهاون 

وراء هذه الدورة التدريبية هي التمكن من تخِريج 
عدد من المدربين لكي يستطيعوا حين عودتهم إلى 

مراآزهم ، أن يتمكنوا أن يقوموا بتمارين 
 . وتدريبات مستقبلية 

وأشار المقدم جبار شياد التابع للجيش العراقي 
إن هذه :" وقائد الكلية العسكرية العراقية ، قائًال 

التدريبات قد أثبتت أهميتها عند إستعمالنا لقذائف 
تحت . الهاون وعند دعمنا للوحدات الصغيرة 

مراقبة وإشراف المقدم عبدالحسن والمقدم عماد 
والعديد من المدرسين ، آان هدفنا أن نـُعلم ما 

إن هذه الدورة . أهمية إستعمال قذائف الهاون 
التدريبية أعطت الفرصة للطالب للعودة إلى 

وحداتهم مع المزيد من المعرفة والتدريبات ، آما 
تدربوا على آيفية تعليم اآلخرين وآيفية إدارة 

الدروس التعليمية التي سيقومون بها في 
 ." المستقبل 

تخُرج دورة منهج تدريب المدربين على آيفية 
ملم بقلم  60إستعمال قذائف الهاون من عيار 

  الرائد أدريان هنجان من الجيش االمريكي
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عندما تكتمل أعمال  –حمام العليل  –العراق 
البناء الجارية في مرآز التدريب األقليمي 

الواقع بمنطقة حمام العليل، سيكون للمرآز 
. دور هام في تدريب أفراد الجيش العراقي

ويعتبر هذا المرآز جزءا من شبكة لمناطق 
تدريب صـُممت لدعم المهارات األساسية التي 
يجب أن يتقنها الجنود العراقيون من أجل أن 

يتمكنوا من مواصلة بناء قوات قوية 
وتهدف مهمة مرآز التدريب . ومستدامة

األقليمي إلى توفير القاعات الدراسية 
والميدانية من أجل بناء وآفاءات جوهرية 

هذه المهارات . ألفراد الجيش العراقي
ستساعد الجنود العراقيين في محاربة خطر 

ومن أولى مهام مرآز التدريب . اإلرهاب
األقليمي أن يكون آل جندي بارعا في تدريب 

األسلحة الخفيفة، والمهارات القتالية، 
والعمليات العسكرية في المناطق الحضرية، 

. والتقنيات الحية لمكافحة اإلرهاب  

وقد تم إنشاء هذا المرآز الخاص من قبل 
قيادة قوات المتعددة الجنسيات لنقل المهام 

األمنية في العراق، خارج ناحيه حمام العليل 
قرب مدينة الموصل شمال العراق، والتي 

آانت من المناطق المحفوفة بأعمال العنف في 
الناحيه التي آانت من المناطق اآلمنة . السابق

في السابق، أصبحت معقال للمسلحين بعد أن 
قامت قوات التحالف بمحاصرة اإلرهابيين 

وطردهم من المدن الكبيرة مثل بغداد 
ووفقا للمالزم ستيف وانغيلين . والموصل

رئيس فريق التحالف في المرفق، فإن المرآز 
جاء في المكان المناسب لتلبية الغرض المراد 

. منه، فضال عن أنه جلب األمل للمنطقة  

/ خالل األسبوع األول من آانون األول
ديسمبر الماضي، شن جنود الجيش العراقي 

هجوما على قرية حمام العليل أسفر عن 
أشخاص من اإلرهابيين  10اعتقال 

ويتعاون أهالي القرية، الذين يقدم . المعروفين

بعضهم دعما فعاال للمرآز ويعمل فيه، 
يتعاونون مع الشرطة العراقية والجيش 

العراقي من أجل جعل قريتهم مكانا أآثر 
.أمانا للعيش والعمل  

: ويتألف آل مرآز تدريبي من أربعة أقسام
مجاال لرمي البنادق، ودورة الحواجز، 

ومناطق أو قاعات دراسية للتدريب 
الخارجي، ومنزال لتبادل إطالق النار 

ويتألف مجال رمي . باستعمال الذخيرة الحية
البنادق في مرآز التدريب األقليمي في حمام 

مترا،  25العليل، من ثالثة مديات بطول 
متر الستيعاب أسلحة  300متر، و 100و

وسيتعلم الجنود . وذخائر مختلفة األحجام
أساسيات تبادل إطالق النار ومهارات الدفاع 

وستقدم دورة . عن النفس في هذا المكان
الحواجز الجديدة المهارات الالزمة لزيادة 
سرعة تحرك الجنود العراقيين في ساحة 

وسيوفر منزل إطالق النار باستعمال . القتال
الذخيرة الحية، مع شرفة عالية للمتابعة، 

سيوفران فرصة التقييم والتدريب المباشر 
. على مهارات القتال في المناطق الحضرية

هذا المرآز مشابه لمراآز استخدمها الجنود 
األميرآيون للتدريب واالستعداد على 
. المعارك التي تدور من منزل آلخر

وتتواصل الدورات في هذا المرآز، آما أن 
عددا من القاعات الدراسية والتدريبية 

قيد االستخدام ) في الهواء الطلق(الخارجية 
. حاليا  

ويتضمن المشروع أيضا تجديد الثكنات 
المخصصة للجنود الذين يحضرون الفصول 

الدراسية، فضال عن إجراء تحسينات 
وفي اآلونة األخيرة . ضرورية للطرقات

شهد المرآز زيارة من العميد ستيفين 
ساالزار قائد فريق استشاريي التدريب في 
جيش التحالف في قيادة المتعددة الجنسيات 

لنقل المهام األمنية في العراق، والعقيد سالم 

. قائد مرآز التدريب االقليمي في حمام العليل
وأعرب العقيد سالم عن خالص امتنانه للدعم 
الذي قدمته الواليات المتحدة لبالده، وخاصة 

.هذه الجهود  

وآان سالم مصّرا على رغبته في إنشاء 
مرآز حيث يمكن لرجاله أن يكونوا بأمان، 
وأن يحصلوا على الغذاء الكافي، وينعموا 

وآما هو الحال مع جميع . بمكان مريح للنوم
القادة، يعلم سالم أنه بغياب الضروريات 

األساسية، فإن جنوده لن يكونوا قادرين على 
. االستفادة بشكل آامل من تدريبات المرآز  

مليون  8.3ويدير المشروع الذي بلغت آلفته 
دوالر، وبدأ أوائل هذه السنة، يديره فيلق 

ويقوم الفيلق . مهندسي الجيش األميرآي
المذآور بمراجعة آل التصميمات، وفحص 

جميع عمليات البناء، وإدارة الجهود المبذولة 
من أجل التأآد من أن جميع عمليات البناء 

تسير وفقا لمتطلبات العقد، وذات نوعية جيدة 
.ومتينة  

ويعد هذا المشروع مثاال على المئات من 
الجهود المشابهة والتي اعتمدت على الشراآة 

هذا االنتماء . بين العراق والواليات المتحدة
األولى : من شأنه أن يجمع قوتين آبيرتين

الخبرة التكنولوجية األميرآية المتضمنة 
مهارات القتال وخلفيات التدريب، والثانية 

آبرياء العراق ورغبته الوطنية في أن يصبح 
وسيستمر . بلدا مستقال وذو سيادة في المنطقة

المشروع، الذي من المقرر أن ينتهي العمل 
به في نهاية فصل الشتاء، سيستمر باالعتماد 
آليا على هذه الشراآة من أجل التغلب على 

العديد من المصاعب التي تواجه مشاريع 
وعلى الرغم من . اإلعمار في هذه البيئة

التحديات، فقد أثبت هذا المشروع بالفعل أن 
وسيكون مرآز تدريب حمام . النجاح سينتصر

العليل جزءا ال يتجزء من جهود العراق نحو 
. االستقالل  

مرآز تدريب عسكري في منطقة حمام العليل 
 خطوة أخرى في طريق العراق نحو االستقالل
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آانون /  أقيم في العاشر من يناير          -بغداد، العراق    –المنطقة الدولّية     
الثاني مراسيم تخريج في الكلّية العراقّية الوطنّية للدفاع المدني ألّول                  
دفعة من متدربي الدفاع المدني، والتي تّم اختيار عناصرها ليشكلوا                    

   .في الدورة’ 08 – 001‘الفصل 
حيث تخرج عشرون عنصرا من عناصر الدفاع المدني باإلضافة إلى              

هذا .  مدّرب واحد ستكون مهمته تدريب العناصر الجديدة في المستقبل            
وقد أآمل الخريجين دورة تدريبة صارمة استمّرت لمدة شهرين من                    

 تخريج أّول دفعة من متدّربي الدفاع المدني

17 

 .أجل نْيل شهادات رجال اإلطفاء
هذا وقد آانت خلفّيات الخريجين الجدد تتراوح عبر طيف واسع من                    
قّوات األمن العراقية، فثالثة عشر متدربا آانوا من الموظفين المدنيين              
في وزارة الداخلية العراقية، وخمسة آخرين من جنود الجيش العراقي               
وإثنْين من القّوة الجوّية العراقية، وواحد هو رئيس ضباط الصف عبود            
من القّوة الجوّية العراقية والذي قد انضم لهذه الدورة من أجل إآمال                    
المناهج التي صممتها قّوات التحالف في هذه الدورة الجديدة في الكلّية                

 .العراقية الوطنّية للدفاع المدني
وتعّد تلك الدورة التي آانت لمدة ستين يوما نتيجة للجهود                  
المشترآة بين فريق تدريب القّوة الجوّية التابع للقيادة                           
المتعددة الجنسيات لنقل المهام األمنّية في العراق ومجموعة          
المنطقة المشترآة الخمسين للدعم واإلسناد، وتعاونهم الوثيق        
مع الجيش العراقي والقّوة الجوّية العراقية والدفاع المدني                

حيث قامت القّوة الجوية العراقية بوضع معداتها             .  العراقي
تحت تصّرف المتدريبن خالل الدورة التي قام مدربو                          

 .ومشرفو القّوة الجوّية األمريكية باإلشراف عليها
هذا وقد وفرت تلك الدورة التدريبية للخريجين األدوات التي          
يحتاجون إليها خالل أدائهم لعملهم آرجال إطفاء في                             

حيث ستدعم تلك المجموعة الجديدة . القيادات العراقية الثالثة
من الخريجين قدرات القيادات العسكرية لتصبح قّوة مستقلة           
وقابلة للنمو والتوسع، وذلك بينما تقترب قّوة الدفاع المدني              

 .خطوة أخرى نحو تحقيق التصديق والتوثيق الدولي
ويقول في هذا السياق الرائد في الجيش األمريكي ديفد                         
ميليندز ومدير مجموعة المنطقة المشترآة الخمسين للدعم              
واإلسناد وأيضا مدير العمليات لدى الكلّية العراقية الوطنّية             

لقد أدى المتدربون أداء رائعا، رغم أّن العديد        "للدفاع المدني   
لقد آانوا    ....  منهم لديه خبرة سنوات في مجال اإلطفاء                  

راغبين بترك حب الذات والغرور وخبرتهم السابقة على                  
جنب والمضي قدما في تلك المناهج الجوهرّية في                                  

لقد قاموا بذلك من أجل النهوض بمهاراتهم                  ....  التدريب
 ". وتنميتها ومن أجل تحسين األمن والسالمة في العراق

آما أضاف العريف الفني في القّوة الجوّية األمريكية براين              
ومستشار اإلنقاذ في       بارتيدو رئيس الطاقم التدريبي للدورة      

فريق تدريب القّوة الجوّية التابع للقيادة المتعددة الجنسيات                
إّن الهدف من تلك        "لنقل المهام األمنّية في العراق، قائًال               

الدورة هو تعليم المبادئ السليمة وإعطاء التدريبات حول                 
ونحن لم نحقق    ...  عمليات مكافحة الحرائق والدفاع المدني       

هذا الهدف وحسب وإنما أنشأنا عالقة أخوة تسمح لنا                            
 ". بمشارآة الخبرات والمعلومات وأيضا الثقافات

وخالل حفل التخّرج ألقى اللواء عبدالرسول المدير العام                   
للدفاع المدني العراقي آلمة سلط الضوء فيها على عالقة                   

لقد آانت عالقة       "األخوة بين المدّربين والمتدربين قائًال                
آما توجه بالشكر للمتدربين على       "  سمت فوق اللغة والثقافة    

التضحيات التي بذلوها عندما تخلوا عن وظائفهم األخرى                
والوقت الذي اقتطعوه من األوقات التي يقضونها مع                            

 .عوائلهم عندما قضوا في التدريب ستين يوما
لقد شدد رئيس الوزراء السيد     "وأيضا في آلمته أضاف قائًال      

نوري المالكي على أهمّية دفاعنا المدني خالل اإلحتفال بيوم          
إّن اجتيازآم   ....  الشرطة العراقي في يوم الجمعة الماضية          

لهذه الدورة من شأنه أن يقوي قدراتنا في مكافحة الحرائق                
ونحن نتطلع للمزيد من الدورات المتقدمة في        ....  في العراق 
 ". المستقبل



وزارة الداخلية تبدأ بشحن العتاد 
 اللوجستية لصيانة العربات 

ما آان يبدوا منذ شهرين مثل جبل من  –بغداد  
صناديق الكرتون قد تحول اليوم إلى مخزن آبير يتم 
تخزين وإستقبال والشحن منه وإليه أآثر قطع الغيار 

المهمة لصيانة لجميع عرابات وسيارات وزارة 
 .الداخلية المتواجدة في جميع أنحاء العراق 

إن أول شحنة وصلت من مرآز التوزيع الرئيسي لقطع 
الغيار في بغداد ، إلى داخل المخزن في األول من 

يناير ، حيث إستطاع هذا األمر أن / آانون الثاني 
 . يرسم بسمة على وجه العميد غازي 

وبهذه المناسبة أشار العميد غازي ، المدير المسؤول 
عن المخزن وعن جميع قطع الغيار اللوجستية 

:" المتواجدة فيه والتي تخص وزارة الداخلية ، قائًال 
إنه ليوم رائع بالنسبة لنا ، لقد ُعمل الكثير من أجل هذا 

اليوم ، آما ُقمنا على تطوير نظام يتطابق مع 
المتطلبات التي نحتاجها للتمكن من تلبية الحاجات 

الملحة التي تتطلب تبديل قطع الغيار، لكي نتمكن من 
 ." تعزيز وتدعيم قواتنا 

 48لقد قامت وزارة الداخلية بالتوقيع على عقد بقيمة 
مليون دوالر ولمدة ثالثة سنوات ، لتلبية الحاجات 

الف  30الملحة من قطع الغيار التي تتطلبها أآثر من 
شهر  12فخالل . عربة تابعة لوزارة الداخلية 

 3400المنصرمة ، تلقت وزارة الداخلية أآثر من 
عربة ، لدعم وخدمة جميع أنواع قوات الشرطة 

 .العراقية ومجالس اإلدارة 
فقبل البدء بعملية الشحن ، تم العمل على قائمة الجرد  

للموجودات والتي يبلغ تعدادها مئآت األآلف من قطع 
فمثًال ، . الغيار المختلفة والتي تم ترتيبها بشكل نظامي 

نوع مختلف من أنواع  186لسيارات النيسان ، يوجد 
قطع الغيار ، إبتداًء من اإلسطوانات وصوًال إلى 

آذلك يتوجب وجود . الحشوات المتعلقة بالمحرك 
 14داخل المخزن قطع غيار ألآثر من   وبشكل دائم

عربة مختلفة ، بما في ذلك سيارات الفورد ، 
 .والشفرولة ، والتويوتا والعديد من أنواع الشاحنات 

آما عملت وزارة الداخلية على نظامها اإللكتروني  
المبرمج للتمنكن من تتبع عمليات الشحن والتوزيع 

 .ولعمليات اإلستراد من الخارج في المستقبل 
وأشار الرائد آريستوفر فالنتين ، الضابط المتعهد 

المسؤول عن األمور اللوجستية ، التابع للقيادة المتعددة 
الجنسيات لنقل المهام األمنية في العراق ، وعن فريق 

إن :" التدريب التابع لوزارة الداخلية العراقية ، قائًال 
الشحنة األولى هي بمثابة خطوة مهمة إلى األمام 
 ." بالنسبة لبرنامج قطع الغيار التابع لوزارة الداخلية 

إن هذا المخزن ، هو من أحد أهم :" آما أضاف قائًال  
المراآز التي رأيتها في العراق ، فإذا آان مرتب 

ومتناسق وبشكل دقيق ، ستعرف حينها بأن العملية 
آما إن هذه اللحظة من . ستتم بشكل سلس ورائع 

األوقات المهمة والتي شعر خاللها العراقيون بالفخر 

لتمكنهم من إتمام هذا التطور ، آما يظهرون 
إمكانياتهم وقدراتهم على المحافظة وإبقاء قوات 

 ."  الشرطة العراقية في نمو وتزايد مستمر 
 

أطباء من الحرس الوطني لوالية 
فلوريدا يدربون الشرطة العراقية 

 على مهارات اإلنقاذ
أآمل خمسة عشر عنصرا من عناصر                   –بغداد    

الشرطة العراقية دورتْين حول عمليات اإلنقاذ خالل           
العمليات القتالية والمبادئ األساسية لمهارات اإلنقاذ،         
حيث من الممكن أن تنقذ تلك التدريبات التي تلقاها                 
العناصر في الدورتْين عناصر الشرطة أو المواطنين        

 .العراقيين في المستقبل
تابعة    256وقد قام جنود من سرية الدعم الطبي                   

للحرس الوطني لوالية فلوريدا األمريكية بإعطاء                 
التدريبات في آال الدورتْين والتي استمّرت آّل واحدة         
منهما أربعة أيام، وأجريتا في قاعدة شيلد للعمليات                

 .المتقدمة في بغداد
حيث قام آل من النائب عريف إيريك سوليفان                          
والعريف رآن هاتشيت والنائب عريف جوناثان                   
بوالرد إخصائي في المجال الطبي بإعطاء التدريبات        

وقد اشتملت مناهج          .  لعناصر الشرطة العراقية         
الدورتْين على أساليب تقديم الرعاية الطبية في                        
الميدان، ومبادئ اإلسعافات األولية وإنعاش القلب                
والرئة وأيضا معالجة جروح الصدر والسيطرة على          
النزف والعمليات المتعلقة بسوائل األوردة البشرية،           
باإلضافة إلى عمليات إخالء الجرحى من مناطق                   

 . القتال
وفي هذا السياق يفيد النائب عريف إيريك سوليفان                

لقد آانوا مجموعة من أهم التالميذ الذين                      "قائًال    
باستطاعتك مالحظة   ...  يجعلون التدريب أمرا ممتعا      

ال .  مدى رغبتهم على التعلم وهذا أمر آان مهما لهم            
شك لدّي بأّن ما تعلموه في هذه الدورة سوف يكون                 
يوما ما في غاية الفائدة لمساعدتهم في إنقاذ حياة                      

 ".شخص ما
آما يضيف أيضا أحد عناصر الشرطة واسمه محمد           

لقد آنت متحمسا    "وهو أحد الطالب في الدورة قائًال          
جدا عندما عرفت بأنني آنت أحد خمسة عناصر من            

إّن هذا  .  سريتي تم اختيارهم للمشارآة في هذه الدورة      
لم نتلقى مثل هذا       ....  األمر هو فعال ما نحتاج إليه           

 ".النوع من التدريب من قبل
وقد تذآر الشرطي محمد والذي يعمل في مديرية                   
الشؤون الداخلّية التابعة لوزارة الداخلية العراقية أحد         
الحوادث التي مّرت عليه عندما تعرضت عرباتهم               
إلى انفجار ثالثة عبوات ناسفة تالها آمين بينما آان            

إّن حياة   "هو وزمالئه في مهّمة أمنية، حيث قال                    
الشخص ممكن أن تتغير خالل لحظة واحدة في                       

". لقد مات عدد من زمالئي في ذلك اليوم            ...  العراق
ضابط شرطة من مديرية الشؤون          82هذا وقد قتل      

الداخلية خالل العام الماضي فقط، وذلك أثناء تأديتهم           
 . لواجبهم

لقد آنا نعاني ولفترة      "ويضيف الشرطي محمد قائًال        
إّن هذه الدورة مهّمة جدا بالنسبة لنا، ألنها             ...  طويلة

إنها تعلمنا  ...  توفر لنا تعلم المهارات الطبية الالزمة        
وهذا أمر مهم    ...  آيف يمكن أن ننقذ حياة شخص ما         

آل من شارك بهذه الدورة سعيد     ... نحن بحاجة لتعلمه
 ".بما تعلمه فيها

ويعلق النقيب ثوماس الرآن من سرية الدعم الطبي                 
والضابط المسؤول عن العيادة الطبية للقّوات في          256

قاعدة شيلد للعمليات المتقدمة في بغداد حول هذه                        
لقد أردنا أن نعلمهم المهارات الطبية حتى "الدورة قائًال 

يشعروا بقدرتهم وآفائتهم على معالجة الضحايا والعمل       
على جعل حاالت الضحايا مستقرة من أجل إيصالهم               
إلى عيادة أو مرآز طبي يتلقون فيه عناية طبّية متقدمة          

نحن هنا من أجل مساعدة الجيش                   ...  ومتخصصة
والشرطة العراقية على تلبية حاجاتهم من المهارات،             

إننا .  وأيضا من أجل دعم النظام الصحي العراقي                   
نريدهم أن يشعروا بأنهم قادرين وهم آفؤ إلنقاذ                           
األرواح عندما ينفذون المهمات مثل عمليات التفتيش             

 ". لمديريتهم
 

الكلية الحربية لألمن والمخابرات 
  32ُمَدِرب  مقالة رقم  58ُتخِرج 

أقيم حفل رسمي في السابع عشر   -التاجي ، العراق 
ُمَدِرب مخابرات  58من آانون الثاني ، بمناسبة تخرج 

فقد . عراقي ، من الكلية الحربية لألمن والمخابرات 
أتم الُمَدربون الجدد تسعة أيام من التدريبات األساسية 
والنموذجية ، وبعد تلقيهم دورة مكثفة من التدريبات 

داخل آلية المخابرات األمريكية الواقعة في قاعدة 
 .هيوتشوآا ، في والية أريزونا األمريكية 

فقد قام ثمانية من الُمَدربين األمريكيين بتولي تدريب 
قيادة الفريق المتعدد الجنسيات لنقل المهام لدى 

حيث قام ثالثة من الُمَدربين ، بما . المخابرات العراقية 
فيهم السيد دانيال سينارد ، المدير العام للدورة التدريبية 

الرئيسية النموذجية بالقدوم من قاعدة هيوتشوآا للقيام 
 . بعمليات التدريب 

إن هذا البرنامج مخصص :" وأشار السيد سينارد قائًال 
لتعليم آيفية التدريب اإلستراتيجي والتقني لتمكن بعد 

ذلك من قيام المدِربين بتدريب اآلخرين بطريقة ناجحة 
وفعـَّالة ، حيث إن العراقيين الذين نقوم بتدريبهم ، هم 

من األشخاص المميزون ، ومتكافئون مع المَدِربين 
 ." اآلخرين الذين قمنا بتدريبهم في قاعدة هيوتشوآا 

إن فريق المخابرات لنقل المهام آان قد قَدم خمسة   
من المدِربين باإلضافة إلى عدد من الدورات التدريبية 

آما أشار . المختصة بالترجمة الفورية والمترجمين 
السيد ستيف بوند ، مدير فريق المخابرات لنقل المهام 

إن العمل على تزايد عدد المدِربين العراقيين :" ، قائًال 
هي أحد األهداف التي نبغي إليها ، للتمكن من توسيع 

وتضاعف قوات األمن العراق وقواعد التدريب 
في الشهر الماضي قمنا بإفتتحاح عدد . اإلستخباراتية 

من الصفوف الجديدة للتمكن من إواء الطالب 
أما اليوم فقد قمنا بمضاعفة عدد . العراقيين الجدد 

إن المدرسة اليوم تستطيع تخريج ُضعف . المدِربين 
عدد الطالب مقارنًة في العام الماضي ، ولدينا خطة 

عنصر جديد من عناصر  3000ستمكننا من تخريج 
قوات األمن العراقية والمحترفين إستخباراتيًا من 

 ." المدرسة هذه السنة 
منذ تولي الكلية الحربية لألمن والمخابرات ، مهمة  

تدريب رجال األمن التابعون لقوات األمن العراقية 
على العمليات اإلستخباراتية ، تم تعليم وتدريب 

المدِربين العراقيين على تدريب الضباط ، واإلحتياط ، 
والجدير بالذآر بأن المدِربين الجدد . وحتى المدنيين 

إبتداءو بالطبيق العملي لمهراتهم منذ السابع عشر من 
يناير ، آما ستكون الدورة التعليمية / آانون الثاني 
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736 ضباط  من الجيش العراقي  
يتخرجون من الُكليات العسكرية في 

رعموم القط  
ضباط من الجيش العراقي يتخرجون  736 – العراق

من أربعة أيكاديميات مختلفة في عموم القطر يوم 
.2ك11  

طالبًا  241فأيكاديمية الرستمية العسكرية خرجت 
بينما ,شهرًا تأهيليًا 12حربيًا من دورتهم البالغة 

الناصرية وزاخو فقد , األيكاديميات في قالجوالن 
طالبًا على التعاقب )  94(و) 146)( 255( خرجت

شهرًا وستة اشهر من مناهج  12من مجموعة 
. الدراسة  

األيكاديميات تولي اهتمامًا خاصًاللتدريب على القيادة 
واألخالق وغرس  القيم والمبادىء المطلوبة لجعلهم 

وباألضافة لذلك . قادة في المستقبل في الجيش العراقي 
وتدريب ,التكنيك الحربي ,فمفردات المنهج غطت 

واالسعافات االولية ,واللياقة البدنية ,األسلحة 
.والشوؤون الحالية والجغرافية  

المستشار االقدم للسيد وزير , اللواء موحان فهد 
والفريق فرانك هلمنك  آمر قيادة قوات المتعددة ,الدفاع 

ومهمة التدريب العراقي  -األمن األنتقالي   -الجنسيات
للعراق حضروا المراسيم  –و  الحلف األطلسي 

. االحتفالية في الرستمية  

, نائب رئيس األرآان للتدريب ,الفريق الرآن حسين 
وبمعية العميد معاون أمر قيادة القوات المتعددة 

األمن االنتقالي مارك ليسي و المستشار من  -الجنسيات
بين ( التحالف للفريق الرآن حسين المقدم 

حضروا حفلة التخرج التاهيلية في أيكاديمية ) ,واش
الفريق الرآن حسين آان . جوالن العسكرية -قوال

المتحدث الرئيسي في األحتفالية وقد منح الخرجين 
وقد خضر الحفل . رتبة مالزم ثان في الجيش العراقي 

عوائل و اصدقاء الخرجين وآذلك االعضاء البارزين 
.في الحكومة  ألقليم آردستان   

 

تخّرج الدورة األولى من المتخصصين 
بمجال اإلتصاالت في القـّوة الجوية 

 العراقية
خالل مراسيم إحتفالية ُأقيمت       -معسكر التاجي، العراق  

في القاعدة الجوية بمعسكر التاجي في الخامس من                   
يناير الجاري ، تخّرجت الُدفعة األولى            -آانون الثاني 

من المتخصصين في مجال اإلتصاالت من منتسبي                 
 .القوة الجوية العراقية

من نواب ضباط القوة الجوية العراقية           22فقد تخرََّج    
الذين تخّصصوا في مجال شبكات اإلتـّصال؛ وآذلك              

آخرين منهم من الدورة الخاصة                              20تخرََّج      
وبذلك فقد ساهَم هذا العدد             ..  باإلتصاالت الالسلكية   

الجديد من الخّريجين في أن يتضاعف عدد الضباط                  

وسلط االحتفال الضوء على االنجازات التي حققها 
هؤالء الضباط العراقيين، وقدم فرصة عظيمة للعقيد 

السوس لتعزيز عالقة الشراآة بين أعضاء مكتب 
الموظفين الحقوقيين للقيادة المتعددة الجنسيات لنقل 
المهام األمنية في العراق، والدائرة القانونية العامة 

ولخص محمد صبحي . التابعة لوزارة الدفاع العراقية
مستشار ثقافي ولغوي يعمل مع قيادة المتعددة 

الجنسيات لنقل المهام األمنية في العراق، لخص 
إن قيام ضابط أميرآي باالحتفال مع : " المناسبة بالقول

العراقيين بطريقتهم التقليدية، يظهر االحترام الكبير 
الذي يكنه الضابط للعراقيين، ويجعل المناسبة حدثا ال 

أن الضباط العراقيين افتخروا . يـُنسى بالنسبة لهم
 ".بمشارآة العقيد السوس باحتفالية ترقيتهم

  

تفتح ,مدينة الصدر 
والمجمعات الرياضية في ,المتنزهات 

 معقل للمجرمين سابقاًً

أجتمع قادة الحكومه المحلية ليفتتحوا متنزه الفاو  -بغداد
العائلي والمجمعات الرياضيه األعتياديه السته  في 

 بغداد في السابع عشر من آانون الثاني الحالي شمال 

وهذه البنايات آانت تستخدم سابقًا آمعقل للمجرمين 
آانو يستخدموه لشن الهجمات بالقذائف على المنطقه 

.الدوليه  

وهو مدير األشغال العامه : وقال الشيخ جمار شاهان  
هي )المتنزه(هذه الحديقه "قال , في مدينة الصدر

آل الناس ولكل العوائل في مدينة  ألستخدام 
وأضاف بانها أتفاقية مشارآه بين الحكومه ,"الصدر

وآافه شيوخ العشائر وبدعم من الجيش , العراقيه 
 األمريكي والحكومه األمريكيه 

آلف آل منهما ( والذي,والمشروعين المستقلين  
هماعالمه أرضيه شاهدة )  ليتم انجازه$ 500000

.للشعب العراقي  

المهندس األقدم المسؤول عن ,وقال السيد عبد الصدر  
نحن:" قال,تجديد المتنزه ومجمع ساحات األلعاب   

ونحن . نستطيع ان نرى السعاده في عيون األطفال  
آما ونحن فخورون بان نكون جزًا ,فخورون بعملنا 
.من هذا الفريق   

والمقاعد ,وساحة اللعب ,يتباهى بالمراجيح ,المتنزه  
وهذا المكان سيقضي ,وفعاليات ُملهيه اخرى لألطفال  
.فيه األطفال معظم أوقأت فراغهم  

والذي أستضاف اول فعالياته ,والمجمع الرياضي 
هو مكان ,بلحظات بعد ما تم قص الشريط بأحتفال 

الذي يأمل فريق آرة القدم العراقي أن يشحذ مهاراته 
وهناك قاعه لرفع األثقال ,في ساحه آرة القدم الجديده

. وأخرى للمصارعه   

غير المفوَّضين المتخصصين في مجاالت اإلتصاالت          
 .في القّوة الجوية العراقية، الى أآثر من الضـِعْف

وقد ساعدت هذه الدورة نواب الضباط الذي شارآوا                
فيها، على إآتساب المهارات الفنية األساسية في آـُلٍّ              
من مجاالت التخصص المتعلقة باإلتصاالت، والتي               
أسهمت في تهيئة المعنيين لوضع خبراتهم الُمكتسبة                
لتعزيز مهام وواجبات اإلتصال مع طواقم طائرات                 

وُيذآر أنُه سيجري       ..  أسراب القوة الجوية العراقية         
توزيع الخريجي الُجـدد على مختلف القواعد الجوية                
مثل قاعدة التاجي؛ وقاعدة المثنى الجديدة، وفي القواعد 
الجوية في آلٍّ من البصرة، وآرآوك، والكوت؛ وآذلك 

 .في المرآز العراقي للعمليات الجوية
، "آيفن هارفلي  "ويقول نقيب سالح الجو األمريكي              

ضمن فريق  )  6-أي(وهو مساعد آمر الوحدة السادسة        
قّوات التحالف لتدريب للقوة الجوية العراقية، التابع الى    

: العراق  -القيادة المتعددة الجنسيات لنقل المهام األمنية        
مثُل هذه الدورات، تضع األساس القوي لبناء مستقبل          "

واعد لقدراٍت عالية فيما يتعلق بفنون ومهارات                           
اإلتصاالت الجوية ضمن عمليات القوة الجوية                           

 ".العراقية
ومن جانبه قال العميد الرآن الطيار، أحمد، وهو مدير           
قسم اإلتصاالت في القوة الجوية العراقية، خالل الكلمة         
: التي ألقاها أمام الخريجين الُجدد أثناء إحتفالية التخّرج        

أود أن أنُقَل اليكم ، إخواني الخّريجين، تحيات وتهاني          "
السيد قائد القوة الجوية العراقية اليكم جميعًا بمناسبة                 

وأضاف "..  تخّرجكم من دورة اإلتصاالت الجوية هذه        
بهذه المناسبة ، أحـُثُّ إخواني الخريجين ألن          ,: "قائًال  

يتطلـَّعوا نحَو مستقبٍل زاهر يزهو فيه العراق، وآذلك            
ليتطلعوا الى المضي قـُُدمًا على طريق تعزيز                              
وتطويرخدمات اإلتصاالت، من أجِل بناء قوٍَّة جوية                

وال يفوتني، أن       ...  مقتدرة بجميع أقسامها ومرافقها         
أنتهز هذه الفرصة لكي ُأعبر عن فائق شكري وإمتناني 

.. الى جميع من أسهموا في تنظيم هذه الدورة وإنجاحها         
في آـُلٍّ من الكادر التدريسي في مدرسة تدريب القوة              
الجوية العراقية؛ وأيضًا الى قيادة القاعدة الجوية في                
التاجي؛ وآذلك الى أصدقائنا من قوات التحالف،                       

المعني بتدريب   )  6-أي(وبالخصوص رجال الفريق         
 ".القوة الجوية العراقية

  

عقيد حقوقي أميرآي يشارك في 
احتفالية ترقية ضباط حقوقيين 

 عراقيين
انضم عقيد الجيش األميرآي آيني السوس  –بغداد 

قاضي موظفي قيادة المتعددة الجنسيات لنقل المهام 
األمنية في العراق إلى المستشارين القانونيين والقضاة 
من الدائرة القانونية العامة في وزارة الدفاع العراقية 
لالحتفال بترقية خمسة من موظفي الشؤون القانونية 

حيث تم . يناير الجاري/ من آانون الثاني 12يوم 
ترفيع آل من العميد هاني، والعميد عبد العباس، 

والعقيد عماد، والفريق حسين، والمالزم أول وسيم 
 . رسميا يوم السادس من الشهر الثاني

وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة ألن الترقيات في 
الجيش العراقي تجري إما في السادس من آانون 

يوليو من / يناير أو في الرابع عشر من تموز/ الثاني
وبالحفاظ على التقاليد العراقية المتضمنة نثر . آل عام

قطع الحلوى على األشخاص المحتفل بهم للتعبير عن 
الفرح بنجاحهم، قام العقيد السوس بنثر قطع الحلوى 

 . على آل ضابط تم ترفيعه بالدور
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  هل فاتك عدد من مجلة المستشار؟

 يمكنك أيجاد األعداد السابقه على االنترنيت األن على الموقع
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