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>>اجمللد السابع << العدد الثاني
 اجمللة الشهرية لقوات الواليات املتحدة في العراق

نائب القائد العام) لألستشارة والتدريب(

الفريق مايكل دي. باربيرو  من .و. م.أ

 ضابط الشؤون العامه

 املقدم مارتن داوني  و. م.أ

 أفراد مكتب الشؤون العامة

املقدم كلني بروكس و.م.أ.

النقيب كيلي شيفاليه و.م.أ

   الوكيل األقدم ميشيل كولوجي و.م.أ.

 ر.ع.أ. أتصاالت بح  ميشيل دي كندي

الطيار األقدم اي.جي هياة ق.ج.و.م.

الرائد روبرت أون  و.م.أ.

 العريف د1 باتريشا روث و.م.أ.

أالترجمة :)دان( التراجي و.م.أ

التحرير مستشار 

ر.ع. آميي مكلوفلني

 مدقق النسخة العربية

الدكتور عادل أن. هانسن و.م.أ

   السيد أدمون آرتني

  ألفراد وزارة الدفاع االمريكيةوالشركاء

  املتعدد اجلنسيات والعراق

        محتويات هذه الوثيقه ليست من الضرورة ان
متثل

        وجهة نظر احلكومه األمريكيه  او قوات

 التحالف

             املشاركني مع وزارة الدفاع األمريكية.

         

أتصل: والتعليق  املباشرة  األسئلة  توجية    

MNSTC-I, PAO                   

DSN 318-852 -1332 :            
       غالف شباط

      أحد أفراد الشرطة
 األحتادية يقف بأألستعداد
 خالل حفلة تخرجه في
        أكادميية تدريب الفرات
 الصورة من قبل العريف

 فرديناند ثوماس،  من
 شبكة األتصاالت للقوات

 املسلحة، العراق(

 قوات الواليات املتحدة - العراق
 نائب القائد العام )لألستشارة والتدريب

الفيسبوك صفحة 
http://www.facebook.com/
pages/Baghdad/Multi-National-
Security-Transition-Command-
Iraq/153407622188?ref=sgm
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 الشرطة النخبة وتطهير الدار

 القوة اجلوية العراقية وفريق التدريبالشراكة،  األتصاالت تولد النجاح
 واألستشارة األمريكي للقوة اجلوية قاموا ببناء

مقر  العمليات  وقدرات السيطرة للقوة اجلوية.

 النمو، القوة ، السيادة – عيد تأسيس
  العراق يعرض  تصاعد قدرات القواتاجليش العراقي

 املسلحة ويحتفل بالذكريالتاسعة
والثمانون  لتاسيس اجليش العراقي

 وكالة املعلومات االستخبارية الوطنية
 تعتقل اجملرمني باستخدام التكنولوجيا

احلديثة

 فرق الوثائق واستكشاف املعلومات االعالمية
 العاملة في وكالة املعلومات والتحقيقات
 الوطنية تستخدم وسائل التقنية العالية

 أعضاء فريق االعتقاالت اخلاصة يتدربون على
 التعرف واألشتباك السريع ، مع األهداف

املشبوهة مستخدمني السرعة والقوة الفتاكة

عدد شباط

  أحد افراد فريق األعتقاالت اخلاصه ، يتهيء للدخول  " بدار
مخصصة للرمي احلي" ألجراء سيناريو  الرمي احلي.

) الصورة من قبل الرائد بوب أون (

 اكادميية الشرطة في بغداد حتتفل بعيد
الشرطة

 أحتفلت وزارة الداخلية العراقية بالذكرى
 الثامنة والثمانون لعيد الشرطة بتخريج
 اكبر دورة من اكادميية الشرطة في بغداد
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 حملة في تدريب الشرطة
                    العراقية

 أحد أفراد الشرطة االحتاديبة يقف
 باألستعداد خالل حفلة تخرجه

 في أكلدمييه تدريب الفرات



The Advisor February 2010    3    املستشار عدد شباط 2010

          فعاليات  قوات الواليات املتحدة – العراق
 القيادة العامة ورئيس العرفاء  األقدم) في األمام ( للقوة املتعددة اجلنسيات  )في اليسار( ، و اخللف، الفيلق املتعدد اجلنسيات – العراق، قوة

 املهمات مائة وأربعة وثالثون )على اليمني(، قيادة القوات املتعددة اجلنسيات – لألمن األنتقالي – العراق) باخللف(  وعملية طوي االعالم للوحدات ،
خالل أحتفال تسليم القيادة لقوات الواليات املتحدة – العراق  في قصر الفاو ، في معسكر النصر ، في العراق يوم األول من كانون الثاني .

 ) الصورة من قبل ن.ع.كارين ليج من اجليش االمريكي(

  رئيس هيئة االركان في اجليش العراقي
نح وسام األستحقاق االمريكي ميمُ

 
     

 نيابة عن الرئيس االمريكي باراك أوباما ، قام اجلنرال راي اوديريانو ، قائد قوات الواليات
 املتحدة – في العراق مبنح وسام االستحقاق االمريكي لرئيس هيئة االركان في

 القوات املسلحة العراقية الفريق االول بابكر زيباري لدوره في استقرار األمن في
 العراق.

 قال اوديرنو :" الفريق االول بابكر زيباري بذل جهوداً كبيرة ، وخاصة في الفترة من
 الفني وسبعة لغاية الفني وثمانية ، حيث ساعد في احلد من العنف وزيادة االستقرار

 في البالد "،.
  وأن وسام االستحقاق األمريكي هو ميدالية من أرفع املستويات في الواليات املتحدة ،

ومتنح للقادة العسكريني غير االمريكيني الذين بذلوا جهوداً غير عادية لبلدانهم.
 قال الفريق بابكر زيباري :« الكلمات ال ميكن أن يعبر عن سعادتنا«. وأضاف :« هذا

 التكرمي هو شرف للجميع في اجليش العراقي«.
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 عضو في فريق خدمة أجراء االعتقاالت اخلاصة العائد ملديرية الشؤون
الداخلية يستعد للدخول في ميدان الرمي املغلق" لتطبيق  سيناريو

تفتيش عالي اخملاطر أثناء الرمي احلي.
.)الصور من قبل الرائد بوب أوين من اجليش االميركي (
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ن

الشرطة النخبة وتطهير الدار
 املقال والصور من قبل الرائد بوب أون من اجليش األمريكي

        مكتب الشؤون العامة، ملكتب نائب القائد العام لألستشارة والتدريب – القوات األمريكية بالعراق

 قام فريق شرطة األعتقاالت اخلاصة العائد ملديرية الشؤون الداخلية بتنفيذ تدريب صارم، وتعلم التقنيات التعبوية والرماية بالبندقية
 ألعدادهم ملهمتهم كأعضاء في فريق خدمة األعتقاالت اخلاصة.

هذا التدريب املستمر مكثف ويهيء هذه الوحدات خلدمة عالية اخملاطر لتنفيذ مذكرات اعتقال على  أفراد

  في وزارة الداخلية هم من املطلوبني من قبل احملاكم ألسباب متنوعة.

 ويبدأ البرنامج مع مستشاري الشرطة العراقية في تدريب ضباط الصف والضباط على كيفية اجراء التدريب بأنفسهم.

 تقنية هذا البرنامج »تدريب املدربني » يعمل بشكل جيد  وخاصة وأن العراقيني قد أخذوا زمام املبادرة في إجراء التدريب على السالح
 جملموعاتهم.

 يحفظ السجناء في حبس مؤقت حلني تواريخ أجراء محاكمتهم ولكن أحيانا ، بعضهم ينقل من السجون احمللية إلى مرافق أكثر أمناً،
 هذا التدريب يعطي أعضاء فريق االعتقاالت اخلاصة املهارات الالزمة للتعامل مع هذه املهمة الصعبة.

 وقال املالزم الثاني حبيب مجيد ضابط آمر الفصيل األول في الشرطة العراقية  »اريد من كل واحد أن يثق بنفسهمُ » ، وأضاف:«كل رجل
 يجب أن تكون لهمُ الشجاعة عندما يكون هناك أطالق نار  وأفضل وسيلة لكسب هذه الشجاعة تاتي من خالل التدريبات للمعركة.«

  م.حبيب الذي يلعب دورا رئيسياً في التدريب يتحدث مع الرجال حول أهمية حماية املدنيني الذين قد يكونون في منطقة العمليات ،
وكيف أن استخدام الرمي املركز ميكن أن يحفظهم آمنني.

 باإلضافة إلى ميدان الرمي بالبندقية فيها النار حيث أن الرجال يقومون بالرمي في الوقت املناسب لقياس أدائهم في الرمي اثناء
 الوقوف ، والبروك واألنبطاح ، فالفريق يتدرب أيضاً على كوحدة  حلماية الهدف.

 وقال حبيب :«ومن املهم أن تكون ردود فعل سريعة جدا« ،.

تعاليم هذا التدريب تشمل التحرك كمجموعة ،رد الفعل السريع على النيران وأداء التدريبات لتحييد التهديد.

أحدث دورة، أجرت هذه التمارين مئات املرات حتى انهم أتقنوها .

 وقال ر.ق.ج.أ جوزيف موساجيا نائب املدير بفرض القانون للبعثة األستشارية التدريبية العائدة لوزارة الداخلية . واضاف:« أنهم
يطبقون متاماً الدروس التي قدمناها«.
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املقال من قبل : عضو القوة اجلوية األقدم اليسا مايلز
 معسكر النصر ، العراق - في حني ان اجليش العراقي يركز على

 االتصاالت الالسلكية مع القوات البرية فان القوة اجلوية العراقية تتطور
 بهذا النوع من األتصاالت مع الوحدات التي تتحرك جواً بالطائرات.

 بجعل األتصاالت اليومية  ضمن مركز عملياتهم اجلوية ، فان القوة
 اجلوية العراقية تقوم ببناء  قدراتها لقيادة العمليات والسيطرة وترجمة
 توجيهات رفيعة املستوى الى املعلومات التي ميكن استخدامها  من قبل

 األسراب الفردية.
 ملساعدة القوة اجلوية  بهذه احلالة  يقوم رجال اجلو  في البعثة
 االستشارية التدريبية بالعراق للقوة اجلوية ، امللرتبطة بالفريق
 االستشاري في سرب االستطالع اجلوي ثلثمائة وواحد وعشرون

االمريكي  بذلك.
 تأتي املهام ملركز عمليات القوة اجلوية من وزارة الدفاع ويقوم  مركز

 العمليات بتنظيم وتوزيع الواجبات على األسراب الذين يطيرون ألسناد
ألعمليات اجلارية.

 ع. ف.ق.ج.أ  جفري سكوت املستشار ضمن البعثة األستشارية التدريبية
 للقوة اجلوية والذي يعمل مبركز العمليات اجلوية بشعبة االتصاالت أ- 6

 يشتغل مع مدير االتصاالت أ-6 لتأمني االشراف على حالة النظام احلالي
 للقوة اجلوية العراقية   والتأكد من أن معداتهم تعمل بشكل مالئم.

 يستخدم سكوت طريقة معروفة في
 القوة اجلوية االمريكية  لتدريب الطيارين

 العراقيني العاملني في مركز العمليات
 اجلوية العراقي كيفية صيانة وادامة

 معداتهم.
 قال ع. سكوت:"أنا أعتمد على سجالت

 التدريب" ، واضاف :"استخدامها كدليل
 على ما ينبغي لهم أن يعرفوا".

 وهو يشرح ما هي اخلطوات التي يجب
  تنفيذها ألغراض الصيانة في جميع
 مراحل دورة احلياة ملعدات االتصاالت

لالحتفاظ بكامل قوتها التشغيلية.
 املهارات األساسية التي يتعلمها

 منتسبوا القوة اجلوية  العراقيون  من
 سالح اجلو العراقي هنا هي ضرورية لنجاح

مركز العمليات اجلوية العراقي
 تقوم القوة اجلوية العراقية ببناء القدرة
 على القيادة والسيطرة حتت أرشاد بعثة

الفريق األستشاري التدريبي للقوة اجلوية.
 وعليهم أن يتمكنوا من التحدث مع

 طائرات نقل القطعات واالتصال بالتغيرات
اجلاريةحسب تطور موقف العمليات.

 القدرة على األتصاالت الدقيقة أمر
 حاسم لتحقيق ذلك ، وبهذا التدريب ، فان

القوة اجلوية العراقية حترز تقدماً كبيراً.
 الرائد في القوة اجلوية العراقية  السيد

 منعم سلمان وهو متخصص مبجال األتصاالت ،وهو يعمل مع مركز
 املعلومات اجلوية الوطني لفترة تزيد عن سنة . وقد قام بالدامة على

 شبكة الدفاع املعلوماتية واألجهزة الالسلكية  واحلاسبات وقال بانهمُ
يقدر املساعدة التي قدمها الطيارون األمريكيون.

 وقال:" انني أشعر بالراحة جداً بالعمل مع سكوت ،وأنني مسرور
 جداً بان اتيحت لي الفرصة للتعلم منهمُ،" واضاف سلمان نحن نعمل

 بشكل جيد جداً وانني اتطلع قدماً جلعل مركز املعلومات اجلوية افضل
 مستقبالً."

     مساعدة منتسبوا القوة اجلوية العراقيون هي مهمة في غاية
 االهمية  والعالقة الصحية بني القوتني أمر حتمي.

 في النهاية ، أعتقد أن الشيء املهم هو العالقات  التي سنبنيها معهم.
 وقال الرائد االمريكي روس دريغكرس نائب رئيس فريق التدريب العسكري

 ملركز العمليات اجلوية :"هذه الفرص و املشاكل التي ساهمنا   بحلها
 معاً  و االحتفاالت التي عملناها معاً عندما حققت جناحات -- تساعد

 على بناء عالقة متينة ،". وهذا هو السبب الرئيسي واالستفادة من
 وجودنا هنا. "

             الشراكة ،   وسائل األتصال تؤدي الى النجاح

 العريف الفني جفري سكوت من القوات اجلوية األمريكية مستشار االتصاالت  اي6 بالبعثة
 االستشارية التدريبية  - للقوة اجلوية العراقية يساعد احد الضباط اجلويني العراقيني في برمجة

  جهاز االتصاالت فالكون 2 املتعدد احلزم . يضمن سكوت ألعضاء القوة اجلوية العراقية القدرة على
 تشغيل وصيانة  أالجهزة الالسلكية. و التي ستتيح ملركز العمليات اجلوية العراقية في االتصال

مع الطائرات والقواعد في جميع أنحاء البالد.
 )الصور من قبل سالح اجلو االميركي العريف. جوني سالفيدار(
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تخرج طالب الشرطة األحتادية ، ويستعرضون مهارات جديدة

بغداد – الشرطة االحتادية العراقية يؤدون تقنيات مناسبة ملعركة يد – ليد ، ممزوجة بالفنون القتالية وتقنيات حفظ األمن بجميع األجتاهات
   )ثلثمائة وستون درجة (كجزء من حفل التخرج احلالي ألكادميية تدريب الفرات

الصورة من قبل العريف فرديناند ثوماس،  من شبكة األتصاالت للقوات املسلحة، العراق(
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النمو ،  والقوة ،  والسيادة
             القوات املسلحة العراقية احتفلت بالذكرى
 التاسعة والثمانون لتاسيس اجليش العراقي

املقال  والصور من قبل ر.ع.بح مايكل كينيدي
 الصور من قبل ن.ع. أقدم  اي جي هياة

 قوات الواليات املتحدة في العراق ،
مكتب نائب القائد العام ، لتقدمي املشورة والتدريب،

 الشؤون العامة
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النمو ،  والقوة ،  والسيادة
             القوات املسلحة العراقية احتفلت بالذكرى
 التاسعة والثمانون لتاسيس اجليش العراقي
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العراقيون يحتفلون
 بغداد – في اليوم السادس من كانون الثاني عرض العراق

 القدرات املتنامية لقواتة املسلحة وأحتفل بالذكرى
 التاسعة والثمانون لتأسيس اجليش العراقي باستعراض

واسع النطاق ألفراد وملعدات القوات املسلحة .
 و يعرف أيضاً » بعيد اجليش العراقي »، فان هذا احلدث
  ميثل بداية تأسيس اجليش العراقي بعد احلصول على

 االستقالل من بريطانيا عام الف وتسعمائة وواحد
  وعشرين.

 وقبل االستعراض ، قام الرئيس العراقي السيد جالل
 الطالباني ومعالي السيد وزير الدفاع أالستاذ عبد القادر

 محمد جاسم باملشاركة في مراسيم وضع أكليل من
 الزهور على قبر اجلندي اجملهول لتكرمي الشهداء من افراد
القوات املسلحة والذين ضحوا بحياتهم  ألجل بلدهم .

 وسرعان ما تغيرت النغمة احلزينة ليتم االحتفال والتركيز
 على احلدث الى ارضيات االستعراض حيث قام اجلنود

 العراقيون ، والبحارة وجنود القوة اجلوية مبسير االستعراض
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بيوم تاريخي
 في الوقت الذي قامت فيه الفرقة املوسيقية

 العسكرية املدوية باملرور من خالل مدرجات
 االستعراض.

 وكان مئات من كبار الشخصيات العراقية ينظرون
 الى عشرات التشكيالت التي مرت ، قامت طائرات

 القوة اجلوية العراقية  واملروحيات  بالتحليق فوق
                                           منطقة االحتفال.

 هذه السنة مت تسليط الضوء على طائرات التدريب
 تي-6  والدبابات أم 1 خالل أألستعراض. الفريق مايكل
 باربيرو نائب القائد العام للقوات األمريكية في العراق

 لألستشارة والتدريب حضر االحتفال بصفته املمثل
 العسكري األقدم للقوات االمريكية وقال:«  هذا

 هو َمعلم عظيم أخر للعراق ،اليوم وكانت رسالة
 تذكيرية عن كيفية تطوير قابليات القوات األمنية

 في الوقت الذي يأخذون على عاتقهم  املزيد من
املسؤوليات ألمن العراق وشعبهمُ.
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 عيد تأسيس اجليش العراقي
) مع عقرب الساعة من اليسار(

 السيد الرئيس جالل الطلباني ومعالي
 السيد وزير الدفاع عبد القادر واجلنود بالقيافة

 العسكرية  يضعون أكاليل الزهور على النصب
التذكاري للجندي اجملهول .

 طائرات الهليكوبتر العراقية حتلق فوق موكب
 االحتفال بعيد اجليش

 جندي عراقي يصدر أوامره لباقي اجلنود في
تشكيل

 البحرية العراقية ساهمت أيضاً في احتفاالت
  عيد اجليش

) الصور من قبل : ن.ع. أي جي هياة(
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العسكرية على األرض في املناطق احلضرية(. 

أنهى املغاوير تدريباتهم بتخطيط وتنفيذ سلسلة من الغارات ضد قوات عدو مفترضة شكلياً 
مع أسناد بهجوم جوي من قبل القوة اجلوية العراقية.  

مغاوير الفرقة الرابعة هم متمكنني كلياً االن ألجراء عمليات الهجوم اجلوي باألضافة الى 
مختلف اخلبرات 

احلساسة من 
برنامج   أعداد 

املقاتلني التدريبي 

قال العميد عبد 
اهلل ، آمر مركز 

التدريب في 
كركوك:«هذا 

يوم جيد لبلدنا 
العظيم« وأضاف:« 

التدريب الذي 
مت تلقيهِ في 

برنامج تدريب 
أعداد املقاتلني هو 
حيوي جلهودنا في 

احملافظة على 
أمن وسالمة 

العراق.

 قوات املغاوير ميارسون الدخول واملغادرة من طائرة الهليكوبتر مي سبعة
 عشر  أثناء التدريب الثابت لدورة تدريب احملارب في مركز التدريب كي -1 في

كركوك.
 ) الصورة من قبل: الرائد توماس باركر من اجليش االمريكي املستشار

 األقدم لبعثة األستشارة والتدريب للجيش العراقي(

 املغاوير يتسلقون حائطاً كجزء من التدريب البدني الهجومي
 والذي يعدهم للمهام الصارمة التي سيؤدونها بعد التخرج

من دورة برنامج أعداد احملارب
 ) الصورة من قبل: الرائد توماس باركر من اجليش االمريكي

 املستشار األقدم لبعثة األستشارة والتدريب للجيش
  العراقي(

املغاوير في اجليش العراقي يكملون تدريب أعداد املقاتلني

كركوك -  أكمل فوج القوات اخلاصة العائد  
للفرقة الرابعة التابعة للجيش العراقي ثالثة 

أسابيع من التدريب املكثف في مركز تدريب 
كي1 يوم الرابع عشر من كانون الثاني اجلاري. 

    قام جنود املغاوير  بتنفيذ هجوم جوي 
وتعلموا تقنيات احلركة السريعة التي متكنهم 

من العمل كقوة رد سريع أو كاحتياطي 
عملياتي ضد قوات العدو الغير املتوقعة. 

   وبدأ التدريب مع الفعاليات البدنية الشاقة 
للفوج. ثم قام ضباط الصف بالتركيز على 

التدريب املتقدم على القيادة واحلركات 
التعبوية للفصيل واحلضيرة  بينما قام 

الضباط بتعلم السياسات وإألجراءات األدارية 
للوحدة. التدريب املتقدم لألفراد شمل أسلوب 
مكافحة العبوات الناسفة وسياق األتصاالت 

واملالحة البرية. 

واستمر التكيف البدني  طوال فترة الدورة 
ثم بدأ الفوج مبمارسة التدريب على التنقل 
جواً ، بالتعرف على خصائص وأنواع طائرات 

الهليكوبتر ، والتخطيط ملهام الهجوم اجلوي 
، والتي كانت مسندة من  قبل القوة اجلوية 

العراقية سرب  مى سبعة عشر املتواجدة في 
قاعدة التاجي. 

وبتقدم سير التدريب ، انتقل التركيز على  
مستوى العمليات التعبوية التي يجريها 

الفصيل والسرية على مدينة حضرية 
مفترضة شكلياً ، وسميت ) العمليات 

 قوات املغاوير قيدوا الهدف الثمني بسرعة وعادوا الى طائرة الهليكوبتر مي – سبعة عشر لألقالع
بسرعة كجزء من البرنامج الصارم لتدريب املقاتل في مركز تدريب كي1- في كركوك

 ) الصورة من قبل:الرائد توماس باركر من اجليش األمريكي  – املستشار األقدم  في بعثة الفريق
األستشاري التدريبي في كي1 بكركوك(
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 وكالة املعلومات والتحقيقات الوطنية تعتقل اجملرمني بالتكنولوجيا احلديثة

 املقال من قبل العميل اخلاص مايكل ميلنر

 بغداد -- يتحرك فريق التحقيق بسرعة
 ودقة عند تنفيذ أمر تفتيش على شقة

 متهم ما. التخطيط الدقيق قد اتت
 ثمارهمُ ، والفريق يرى أن هناك مشتبه

 به مع هاتفه النقال في يده.
 وأنهم يتستخدمون مجموعة من

 أدوات عالية التكنولوجيا والتي
 تستطيع بسرعة  من استخراج
 األدلة من الهاتف اخلليوي ألثبات

 بأن له عالقات مع التفجيرات
 السابقة ويساعد على منع

 حدوث غيرها في املستقبل -- في
 الوقت املناسب متاماَ. وهذه ليست
 حلقة تلفازية من برنامج "خدمة
 التحقيقات اجلنائية للبحرية " أو
 برنامج اربعة وعشرون ساعة بل
 على العكس من ذلك ، هي نظرة

 إلى العالم من خالل احد فرق كشف
 الوثائق  واألعالم اجلديد، التي تعمل

 في  الوكالة الوطنية للمعلومات
والتحقيقات بالعراق.

 البرنامج املدعو)دومكس( هو أحدث وسيلة
 ميكن لوكالة استخبارات املعلومات الوطنية
 استخدامها السناد حتقيقاتها على املستوى

 الوطني وجلمع وحتليل املعلومات االستخبارية
 لالجرام. الفرق مدربة ومجهزة باحدث التقنيات

 لفحص الوثائق العلمية والهواتف اخللوية
 ووسائل اإلعالم األخرى لصالح اخملابرات أو

ألغراض التحقيق اجلنائي.

 معدات برنامج دومكس تسمح للمحققني
 في وكالة املعلومات االستخبارية الوطنية
 بالتعامل مع مجموعة واسعة من وسائل

 االعالم املستخدمة من قبل االرهابيني واجملرمني
 في كل انحاء العراق بضمنها الهواتف الذكية

 ومشغالت  أم بي ثالثة ، ونظام حتديد املواقع
 وأنظمة الكاميرات الرقمية. وال زال ممكناً ايجاد
 معلومات قّيمة لالدلة اجلنائية ولالستخبارات

 في الوثائق "على الطراز القدمي"، مثل هويات
 االحوال املدنية والهويات التعريفية،واجلوازات،

 ودفاتر العناوين واخلرائط، ومعدات البرنامج
 دومكس ميكنها بسرعة تفحص هذه الوثائق

للتحليل والترجمة في وقت الحق.

 العدة التي يؤمنها برنامج دومكس، وقد
 ال تكون فاعلة بدون التدريب املتخصص
 ألستخدام العدة وجمع االدلة في الطب

 الشرعي بطريقة سليمة.

 ويتضمن التدريب دورة مكثفة أمدها ثالثة
 اسابيع في مدرسة االستخبارات العسكرية
 االمنية في التاجي. والتي مت جدولتها لنقلها

 الى  مركز تدريب وكالة املعلومات األستخبارية
الوطنية فى بغداد بداية عام الفني وعشرة.

 وقد شرح مستشار التدريب العسكري بالبعثة
 األستشارية التدريبية بالعراق كرس برسيلي

  قائالًً: "يتوافق التدريب على برنامج دومكس مع
 اثنني من االحتياجات االساسية وأضاف:" ميكن
 لفريق دومكس املتدرب من العمل االن، وتدريب

املعلمني العراقيني وتهيئتهم للمستقبل.

 ولقد أكملت مجموعتني من وكالة املعلومات
 االستخبارية الوطنية التدريب املطلوب حلد

 األن والفريق الذي دشن التدريب على برنامج
 دومكس أصبح يعمل بكامل طاقتهمُ بوصول

 اول معدات تخص البرنامج في السابع من
كانون االول عام الفني وتسعة.

 وقال اللواء هادي الالمي  املدير العام في
 الشؤون الفنية لوكالة املعلومات األستخبارية

 الوطنية :"قد أعطى فريق دومكس لوكالة
 املعلومات االستخبارية الوطنية طرق أفضل
 ألستخالص املعلومات واالدلة التي مت جمعها

 من مسارح اجلرائم، والتفتيش . واضاف:"
 واالهم من هذا ، فان هذا سيساعدنا حلل
جرائم اكثر وأستباق املستقبل منها."

 وملا كانت وزارة الداخلية هي الوزارة
 الوحيدة التي قد طلبت  أمكانيات

 هذا البرنامج لوكالتها ، فان وكالة
  املعلومات االستخبارية الوطنية
 ستؤمن هذا  اجلهاز  ألسناد لكل

 عناصر وزارة الداخلية للعمليات
 والتحقيق.

  أهداف البعثة األستشارية التدريبية
 ألسناد األستخبارات في وكالة املعلومات

 األستخبارية الوطنية تتضمن تشكيل ستون
 فريقاً متدرباً على البرنامج دومكس  وايصال

 خمسة وسبعون من عدة االجهزة دومكس
 اخلاصة وتاسيس مركز دمج ) دومكس( متعدد

 الوكاالت بحلول عام الفني واحد عشر والذي
 سيجمع أصحاب املصلحة الرئيسيني في

 وزارة الداخلية معاً وسيسمح مبستوى حتليل
 استراتيجي لألدلة في برنامج دومكس.

 وصول عدة برنامج دومكس سيجمع أدلة
 البحث للقرن الواحد والعشرين ليتم أستغالل

 ثمارها في العراق، ورمبا في يوم ما سيتمكن
 املشاهدون االمريكيون من مشاهدة مسلسل

 تلفزيوني حول فرق دومكس في وكالة
 املعلومات االستخبارية الوطنية وحتقيقاتها

 في مكافحة اجلرمية ، وحل  قضايا احلاالت
الكبيرة واملساهمة في بناء عراق آمن ومستقر.
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الرجل اآللي يقوم بتمهيد الطريق
 املقال من قبل ر.ع.أمَيي أي مكلوفلني - من

اجليش االمريكى

  أصبح األختصاصيون بازالة القنابل الغير
 منفلقة  في الشرطة االحتادية العراقية

 ميتلكون األن املعدات اآللية التي تسمح لهم
 بألتحقق والتأكد من متفجرات  مشتبه بها

من موقع بعيد  جداً عن منطقة التفجير .
 فالروبوت املهندس  تالون4  والذي يزن مائة

 وعشرون باوند ميكنهمُ من رفع خمسة وعشرون
 باوند وميكنة التنقل بسرعة خمسة أميال

بالساعة.
 ويقوم بكشف وأزالة اآللغام ، وقنابل املدفعية

مُطورة  الغير منفلقة، والعبوات الناسفة امل
 في الوقت الذي يقوم املشغل  بالسيطرة

  عليه بالتحكم  عن بعد بواسطة مفاتيح
متخصصة لكمبيوتر محمول.

  ) الروبوت  باكبوت املنتج بشركة اي روبوت(
 أيضاً مسيطر عليه بالكومبيوتر احملمول

 املتخصص ومسيطر بلعبة فيديو بسيط ،

 ) الروبوت  باكبوت املنتج بشركة اي روبوت( يتسلق
 الدرج ويفتح الباب ، وهذه اثنتان  من قدراته القيمة.

 )الصور من قبل النقيب كيلي شوفالييه اجليش
االميركي(

 يشارك بنفس قابليات الرجل اآللي تالون
 4 املهندس وميكنهمُ من تسلق الساللم
 ، واملناورة فوق الصخور والركام والرمل
  والطني. ويقوم بفتح األبواب وتصحيح
 نفسهمُ بنفسهِ في حال سقوطهمُ على
 أحد اجلوانب أثناء عبوره بأماكن وعرة.

 وهو يزن خمسة عشر رطال ًويستطيع
 أن يحمل خمسة وخمسون رطالً لألعلى

 وينتقل بسرعة أربعة أميال بالساعة
 وميكن أن ينقل على ظهر املشغل
 باألحزمة حينما يكون متنقالً بني

الواجبات اخملتلفة.
 ويستخدم عدة سيناريوهات مختلفة

 من القتال باملناطق احلضرية الى
 التخلص من الذخائر املتفجرة من خالل

 أجراء األستطالع، التفتيش – واملراقبة
 ، والتحقق وتفجير العبوات الناسفة

 والذخائر غير املنفلقة ، واأللغام األرضية
  وغيرها من االجهزة املشعلة للنيران.

 كالً من هذه االجهزة امليكانيكية تنقذ

 عدد ال يحصى من األرواح بالنسبة
 الى الواجبات اخملتلفة التي تؤديها

 بينما يقوم املشغل بالسيطرة
 عليها من مسافة آمنة بعيدة،

 ، مقيماً مناطق اخلطر بواسطة
 الفيديو في الوقت احلقيقي والصوت

 مع ميزات قابلية الرؤيا الليلية
والنهارية.

 األجهزة صلبة ال تكسر ، مدمجة،
 خفيفة الوزن ، وميكن ان حتمل باليد

 وأن تشغل من قبل مشغل واحد.
 هذه الروبوتات تخفض عدد الضحايا

 احملتملني بشكل كبير جداً بأبعاد فرق
 التخلص من الذخائر املتفجرة من

 أخطر اجلوانب احلساسة في مهامها
 كما أنها حتفظ الناس جلعل عراق

مستقراً وأكثر أمناً.
 شرطي من الشرطة األحتادية من فريق التخلص من القنابل الغير منفلقة يراقب الفديو على جهاز

الكومبيوتر احملمول واملسيطر على الروبوت تالون 4 ويدعى بالروبوت املهندس .
) الصورة من قبل النقيب كيلي شيفاليه من اجليش األمريكي(
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ممثلني عن العشائر العراقية يطلقون احلمامات البيضاء  لبدأ األحتفال بعيد الشرطة.
)الصورة بأذن وزارة الداخلية(
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 اكادميية  بغداد للشرطة العراقية حتتفل بعيد
الشرطة

املقال من قبل النقيب كيلي شوفالييه

 بغداد - احتفلت وزارة الداخلية العراقية بذكرى مرور ثمانية
وثمانون عاماً لتأسيس الشرطة العراقية

  بتخرج أكبردورة تدريبية  من أي وقت مضى تخرجه من كلية
الشرطة في بغداد هنا فى التاسع من كانون الثاني .

 هنأ رئيس الوزراء نوري املالكي ووزير الداخلية جواد البوالني
 ثالثة آالف ومائتان من اخلريجني  الذي ملئت مدرجات املراقبة

وشكلت تشكيالت في ميدان العرض العسكري.

 اللواء الدكتور جاسم حسن ، رئيس ومدير كلية الشرطة في بغداد
 أثنى أيضاً على العمل اجلاد واجلهود املبذولة من اخلريجني ومتنى لهم

 كل خير ، وهم يشرعون في وظائفهم اجلديدة. وذكر أنه قد اتخذت
 الشراكة مع الواليات املتحدة وأخرى متعددي اجلنسيات  املستشارين

وطنية للوصول إلى هذا النجاح.

 »بعد خمس سنوات من العمل مع مستشارينا هناك اتفاق متبادل
  بشأن ما حتتاج اليه الشرطة« ، قال جاسم. »وأعتقد أن هذه الدورة

املتخرجة مستعدة لكل االحتماالت.«

  الشرطة العراقية من جميع احملافظات العراقية الثمانية عشر
 شاركت في موكب كبير مع اخلريجني. كان هناك ممثلون من
 الشرطة الوطنية ، قسم من قوات السيطرة على احلدود ،

 سوات ،والدفاع املدني العراقي ،ووحدة األستجابة حلاالت
 الطوارئ والشرطة النهرية الذين قاموا باستعراض

معداتهم ومركباتهم.

 وباإلضافة إلى ذلك ، فإن احلشد متكن من
 مشاهدة العديد من الفعاليات للقدرات

التي توضح في الصفحات التالية  .

 »وكان الغرض من هذه املظاهرات  أكثر
 من مجرد إظهار العراق ملعداته اجلديدة

للعالم« ،

  قال جاسم. »نريد ان نبني عرض
 للقوة املتيسرة، وعلى تثقيف

اجلمهور.«

  واضاف »نريد التواصل
 جهود وزارة الداخلية«

 ، قال اللواء عبد
 الباقي الرياض

 سلمان ، عميد
 كلية الشرطة في
 بغداد ، »ونحن نريد

الصورة من قبل ر.ع.أميي اي مكالفلني
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عيد الشرطة العراقية في حملة 
) عكس عقرب الساعة من أعلى اليمني(

الشرطة النهرية العراقية يحَيون كبار الشخصيات من الضيوف احلضور بكل فخر في احتفال عيد 
الشرطة العراقية

لواء التدخل السريع في الشرطة العراقية مير أمام منصة التحية بعجلتهم املزينة بشكل واضح
فريق احلماية الشخصية يقوم بحماية الشخصيات املهمة املكلفني بحمايتها كتظاهرة في عيد 

الشرطة 
طلبة أكادميية الشرطة في بغداد يظهرون فخرهم الوطني أثناء مشاهدة احتفال عيد الشرطة من 

املقاعد اخملصصة
ألوية الشرطة العراقية وقفت باالستعداد في تشكيل أمتد على طول ساحة االحتفال

النساء اخلريجات في الشرطة االحتادية يفككون أسلحتهم بأقل من تسعة ثواني، وعيونهم معصبة 
كجزء من االحتفال بعيد الشرطة 

لواء األسلحة واملعدات والتدريبات اخلاصة ) السوات( يسير أمام منصة التحية 
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 رجل الشرطة األحتادية ) الفدرالية( العراقية
   يكسر  حزمة مصابيح فلورسنت بضربات
 سريعة باداء الفنون القتالية اخملتلطة أثناء

   التخرج من اكادميية الفرات للتدريب
 الصورة من قبل العريف فرديناند ثوماس،  من شبكة

األتصاالت للقوات املسلحة، العراق(


