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>>اجمللد السابع << العدد األول
اجمللة الشهرية للقوات الواليات املتحدة في العراق 

 مكتب 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 شانون فرانك

ر.ع.أ. أتصاالت بح  ميشيل دي كندي
ر.ع. دانيال سيموندز و. م.أ

التحرير مستشار 
ر.ع. أمي مكلوفلني ،و.م.ا

الترجمة :
)دان( التراجي و.م.أ

مدقق النسخة العربية 
أدمون آرتني

جوان حسن 
________________
 ألفراد وزارة الدفاع االمريكيةوالشركاء 

 املتعدد اجلنسيات والعراق 
       محتويات هذه اجمللة ليس من الضرورة ان متثل

       وجهة نظر احلكومه األمريكيه  او قوات التحالف 

             املشاركني مع وزارة الدفاع األمريكية.

         
أتصل:  والتعليق  املباشرة  األسئلة 

DCG (A&T) USF-Iraq
                   APO AE 09348

              813-258 -2331 :

قوات الواليات املتحدة في العراق
 مكتب نائب القائد العام
) لألستشارة والتدريب(
صفحة الفيس بوك:

/http://www.facebook.com
-Multi-National/بغداد/pages

-Security-Transition-Command
ref=sgm?153407622188/العراق

على الغالف :

جنود اجليش العراقي من الفرقة الرابعة والتاسعة 

يضعون قنابر الهاون واحد وثمانون ملم على ارض 

ميدان مركز تدريب كركوك خالل مترين باذخيرة 

احلية في ميدان رمي الهاون في ليالن 

الصورة من قبل املقدم ستيفن براين من البعثة 

األستشارية التدريبية – للجيش في مركز تدريب 

كركوك.

نيساناملستشار
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تخرج مؤخراً أكثر من مائة وأربعون جندياً من ثالث 
فرق في اجليش العراقي من دورة الهاون واحد وثمانون 

ملم  من مركز التدريب القتالي ملعسكر بسماية. 
الدورة التي مدتها اربعة اسابيع دربت اجلنود في 

ثالث مجموعات منفصلة ومتخصصة : الراصدون 
املتقدمون ، مركز توجيه النيران وامليكانيكيون ، 

وكلهم يشكلون جزءا من فريق النيران غيراملباشرة. 

خالل الدورة ، فإن املراقبني املتقدمني قد أكتسبوا 
مهارات مبا في ذلك قراءة اخلرائط ، وكيفية االيعاز 

لضبط النيران غير املباشرة ، واشغال نقطة املراقبة. 

وقال اجلندي. ضياء محمد عبد اهلل من ف3ل 
29فق7:”إن األشياء التي تعلمتها كمراقب متقدم 

ستساعدني على حماية عائلتي وبلدي” واضاف: 
أنني فخوربالتخرج وانه شعور جيد”. 

أن طلبة مركز توجيه النيران تعلموا كيف يحسبون 
معلومات أطالق النار مستخدمني لوحات الرسم أم-
16 وكيفية أستخدام اللوحات كمخططات للرمي. 

كما أنهم شاركوا في دورات تدريبية متخصصة 
على كيفية تطوير الرسوم البيانية لسطح منطقة 

اخلطر والرسوم البيانية الوقائية والتي تساعدهم 
بتطبيق األمان في متارين الرمي احلي.

ركز التدريب للميكانيكي على تهيئة الهاون 
للرمي، واجراءات االمان قبل الرمي، وتعيير التصويب 
لقذيفة الهاون مبا يخص األنحراف واألرتفاع  ، أضافة 

الى ذلك,  فقد تعلم التالميذ كيفية وضع الهاون 

على األجتاه باستخدام 
البوصلة، وأجراءات 

تصحيح اخلطأ لالصابة 
وكيفية التعامل مع 
العتاد بشكل مالئم. 

قال اجلندي عمر خالد 
صابر من ف3 ل29 فق 

7في اجليش العراقي :” 
قبل أن أتي الى الدورة ، 

لم أكن أعرف شيئا عن 
الهاون” ،وأضاف: “، واآلن 

أشعر بأنني سأكون 
قادر على قيادة  فصيلي 
عندما أعود إلى وحدتي 

األصلية “. 

التدريب اجلماعي شمل 
استكشاف مواقع 

الطالق قذائف الهاون ، واجراءات الفريق املتقدم 
وأجراءات كالً من االشغااللليلي والنهاري.أن الطالب 

وضعوا كل مهاراتهم اجلديدة في العمل في اليوم 
اخلتامي للتدريب حيث جرى االطالق بالذخيرة احلية 

على نطاق واسع. 

وخالل حفل التخرج ، مت تكرمي افضل  ضابط 
،وافضل جندي وأفضل  فصيل لألجناز املتميز. اجلندي 

صابر متيز بكونهِ األول على الدورة وحصل على هدية 
لإلجناز الذي حققه. وقال:”كانت مفاجأة لي لم أكن 

أتوقعها ، ولكن بالتأكيد أنا سعيد جداً”.

 املقال من قبل : شيرون سيبروك من البعثة االستشارية التدريبية – 
في العراق- تدريب اجليش

الصورة1:
جنود اجليش العراقي من فق4 وفق9 يضعون قذائف مدفع الهاون 81 

ملم في مركز التدريب في كركوك خالل مترين بالذخيرة احلية في 
ميدان الرمي ليالن.

) الصورة من قبل املقدم ستيفن بيني من اجليش االمريكي ، البعثة 
األستشارية التدريبية في العراق- ت. اجليش – مركز التدريب في 

كركوك (
الصورة2

طلبة مركز توجيه النيران ، جنود من اجليش العراقي من فق11 
يقومون بعمليات الرمي على لوحة الرسم أم 16 كجزء من تدريب 

الهاون 81 ملم في مركز التدريب القتالي في بسماية.
) الصور من قبل املقدم دوغالس بورتر من اجليش االمريكي ، البعثة 

االستشارية التدريبية في العراق –ت.اجليش- مركز التدريب القتالي 
في بسماية(

الصورة3
الفريق 3 للهاون 81 ملم العراقي ) تدريب املدربني( الكادر يقوم 

مبمارسة  مهاراتهم بتوزيع الهاون في مركز التدريب القتالي في 
بسماية.

) الصور من قبل النقيب مايكل أ.فراس من اجليش االمريكي ، البعثة 
االستشارية التدريبية في العراق – تدريب اجليش- مركز التدريب 

القتالي في بسماية(

بقوة  الدمار،  يجلبون  العراقيون  الهاون  رجال 
نيرانهم قريبة املدى
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رماة السمتيات اجلويون يحمون ويدافعون
معظم افراد سالح اجلو االمريكي يعرفون ‘صوت 

احلرية’ عندما يسمعون صوت ) ال لبس فيهِ ( 
للطائرة املقاتلة  وهي حتلق في اعالي اجلو . واألن 
فان أفراد القوة اجلوية العراقية يشعرون بالفخر 

ذاته عندما يسمعون طائراتهم السمتية - 
الهليكوبترات. 

العراقيون في طريقهم لتكوين قوة جوية 
مستقلة قادرة على حماية شعبها. 

واحدة من اخلطوات لتحسني القوة اجلوية هو 
إدخال رماة السمتيات . 

قال العريف الفني أيتان ماسلو : “ لم يكن في 
اجليش العراقي رماة للسمتيات من قبل . كان 

لديهم طيارين ومهندسني ، ولكن هذا مفهوم 
جديد .”

هذا النشوء بطيء – الوتيرة ، بالرغم من 
استمراره في التقدم ،اال انُه لم يكن طريقاً  

سهالً . اجليش العراقي ليس مثل جيش الواليات 

املتحدة  حيث توجد هناك خطوات متسلسلة 
ومتتالية تباعاً للتطوع. بعض أفراد القوات 
اجلوية العراقية في التدريب حالياً لم يكن 

لديهم تدريب أساسي ، ولكنهم استطاعوا 
بالفعل من اكمال املدرسة التقنية ليصبحوا 

محترفني في وظائفهم .

قال ع. ف  مايكل برت “اجلزء االصعب بالنسبة 
لنا كرماة في السمتيات كان احلصول على 

الكادر األولي من املعلمني، واملقّيمني املصادق 
عليهم  حتى يتمكنوا من اخلروج وإجراء 

التدريب بأنفسهم” ، وقال ع. ف. مايكل بيرت 
وأضاف :” التالميذ الذين كانوا عندنا والذين 

اصبحوا األن معلمني للرماة في السمتيات ، قد 
مروا بكل التدريب املطلوب ولكن مت سحبهم 

االن ليجروا التدريب األساسي . وهذا يخلق  
حتدياً في الوقت الذي نحتاج لتدريب تالميذ 

اخرين. 

 انُه حتد ٍ مستمر ، ولكن املستشارين واملعلمني 
يعملون ما هو ضروري ألجناز  هذه املهمة. 

قال ع. برت: “ في هذه البيئة ، احدى هذه 
التحديات هي عدم توفر ما يكفي من الطيارين 
حتت اليد ليطيروا لكي يتمكن رماة السمتيات 
من أكمال تدريبهم .واضاف:”ان تدريب الطيارين 
يستوجب ويحث على تدريب رماة السمتيات “ 

تكثر الفروقات اللغوية والثقافية ، وعلية فان 
املستشارين يعرفون أهمية إقامة العالقات 

التي تغرس الثقة. من أجل بناء الوئام مع 
نظرائهم  أعضاء سرب االستطالع اجلوي 

سبعمائة وواحد وعشرون يقومون بقضاء 
وقت راحتهم  خارج وقت اخلدمة مع الطيارين 
في القوات اجلوية العراقية في بيئتهم. فهم 

كثيراً ما يتم دعوتهم إلى تناول وجبة العشاء 
أو شرب الشاي معاً  وبناء الصداقة احلميمة 

في االنخراط في الرياضة التي تسمو على كل 
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الثقافات - وهي ألعاب الفيديو. 

قال ماسلو: “نحن نقضي اكثر ما ميكن من 
الوقت معهم  خارج وقت العمل للحفاظ على 

العالقة التي اسسها من سبقونا” واضاف: 
“تكوين العالقات خارج بيئة التدريب أمر حيوي 

لتعزيز الثقة داخل اجليش العراقي النهم اذا 
كانوا ال يثقون بك ، فسوف يكون من الصعب 
اقناعهم بشأن سبل حتسني املهارات املوجودة 

لديهم.” 

رماة السمتيات العراقيون قد خطوا خطوات 

كبيرة في سنة واحدة محرزين التقدم من 
تالميذ يقودهم املعلمون من الواليات املتحدة 

الى معلمني يقودون الطالب بانفسهم .” صوت 
احلرية” لهذا البلد وانه يصبح أقوى واقوى.

فريق التواصل اإلعالمي – بغداد – قيادة القوة 
اجلوية – املركز 

املقال من قبل ر.ع. كمبرلي هاريسون

القصة من قبل ر.ع.ق.ج كمبرلي تي هاريسون – 

مكتب الشؤون العامة للقوة اجلوية األمريكية 
- املركز

على اليسار رامي طائرة سمتية مي سبعة 
عشر عراقية يضع لبادة الركبة قبل تشغيل 

احملرك في معسكر التاجي

الى االسفل: رامي طائرة سمتية مي سبعة 
عشر عراقية أثير فائز ميسح املنطقة خالل 

األقالع في معسكر التاجي 

) الصورة من قبل ر.ع.ق.ج .أ - كونتون روس(
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قصة طبيب مترجم، مستشار طبي ؛ وأنساني 
احلنان املتميز لرجل، يُلهم ألشفاء

أصيب سلوان سعدون أحمد ، وهو صبي عراقي  
صغير ، في عام 2004 ،  عندما كان بالقرب من 

قافلة عسكرية أمريكية كانت قد تعرضت لقذائف 
الهاون،ذلك الهجوم تركُه مشلوالً في كلتا ساقيه 

كما تسبب في مشاكل طبية عويصة أخرى .
على الرغم من ان  سلوان وجه  نداءُه إلى مصادر 

متعددة ، مبا في ذلك الى مسؤولني حكوميني 
عراقيني رفيعي املستوى والى منظمات طبية دولية 

،اال أنه لم يتمكن من احلصول على العالج الطبي 
الذي يحتاجه. وبعد ست سنوات من احلادث ، التقى 

سلوان بالدكتور عادل نبيل ، وهويعمل كمترجم 
ومستشار طبي مع  قوات الواليات املتحدة - العراق. 

بعد ان شغل منصب املستشار الثقافي ومسؤول 
األرتباط الطبي ملشاة البحرية األمريكية في 

محافظة االنبار ، كانت وظيفة ُ  د.نبيل املبدئية مع 
قوات الواليات املتحدة - العراق.  )املعروفُة سابقا 

باسم قيادة القوات املتعددة اجلنسيات - لألمن 
األنتقالي - في العراق( ، ترجمة الوثائق الطبية 

الصادرة من وزارة الدفاع العراقية إلى اللغة 
اإلنكليزية ، ولكن خبراتُه العالية ومهاراتُه وقدراته 

في الترجمة أدت به إلى احلصول على املزيد من 
الفرص. ففي مناسبات عديدة خدم د.نبيل بوصفه 

املستشار الثقافي واملترجم الشخصي للقائد 
العام للقوات األمريكية السابق )الفريق فرانك 

هيلمك(. 
كبار القادة  العاملني مع الدكتورنبيل وصفوا 

الطبيب باعتبارُه أرفع مترجم من الطراز االول حيث 
يجسد قيم العمل ، بنكران الذات واخلدمة بنزاهة. 

لقد مت وصفُه أيضاً بأنه قدوةً جلميع املترجمني 
ومثالً يحتذى بهِ  - وكشخص مكرس أساساً لهذه 

املهمة. 
سمع الطبيب بقضية سلوان في االول من كانون 
الثاني عام 2010 ، اثناء لقاءه مع املقدم دانيال أميز 

القسيس الذي يعمل في العمليات األستراتيجية 
لقوات الواليات املتحدة – في العراق  أثناء خدمة 

العبادة مبناسبة السنة اجلديدة. 

وقال املقدم اميز:” بعد ستة سنوات – وعلى الرغم 
من أن عشرين منظمة عاملية على األقل ، وعشرات 

األفراد قالوا أنُه ال ميكن عمل شيء، اآلن ، وفي أقل 
من أسبوعني ، قام رجل واحد طيب القلب ومليء 

باحلنان  بعمل فرقاً كبيرا” في حياة سلوان. ومبا لم 
يستطيع أن ينجزُه أحد خالل ستة سنوات .
بدأ د.نبيل فوراً في إجراء املكاملات الهاتفية ، 

واألتصال مع األشخاص املناسبني. مغيراً جدول 
اعمالُه املزدحم ، كان الطبيب يضحي بساعات 

عديدة  من وقت نومُه الشخصي لربط سلوان مع 
كباراملسؤولني العسكريني ومسؤولي الصحة.

 وقد شكل د. نبيل العديد من العالقات الواسعة 
خالل حياته املهنية ، مهنياً وشخصياً. 

واحدة من هذه العالقات كانت مع الفريق الطبيب 
اجلراح سمير عبد اهلل مدير األمور الطبية في وزارة 

الدفاع العراقية، والذي أعطى لسلوان فرصة تؤهلُه 
في تلقي العالج في املستشفيات العسكرية 

العراقية. وحيث أن مستشفى وزارة الدفاع 
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مخصصة عادة ملنتسبي القوات االمنية وأفراد 
عوائلهم في وزارتي الدفاع و الداخلية. 
أقنع د.نبيل السيد مدير األمور الطبية 

مبساعدة سلوان موضحاً ان الشعب 
العراقي سوف يقدر قيمة اخلدمات الصحية 

واألنسانية التي تقدمها وزارة الدفاع. فالرعاية 
الرحيمة من شأنها أن تساعد على تشجيع 

أزدياد الثقة في النظام الصحي وتعزيز 
مصداقيتُه في اجملتمع. 

ثم أعلمَّ العميد فؤاد جاهل الهاللي نائب 
مدير االمور الطبية بان سلوان كان ضحية 
هجوم أرهابي. وباملقابل قام السيد العميد 
بكتابة رسالة موجهة الى آمر مستشفى 

املثنى العسكري والى آمر عيادة األطراف 
األصطناعية موضحاً بان سلوان قد أحيل 

أليهم  لتلقي العالج الطبي. 
وبسبب االهتمام الشخصي للدكتور نبيل 

بهذه املسألة ، التقى سلوان بجراح العظام 
والعالج الطبيعي يوم احلادي عشرمن كانون 

الثاني حيث تعاملوا مع قروحه السريرية ، 
وزودوة باألطراف االصطناعية لساقيه وقدموا 
له العالج الطبيعي لتحسني مستوى حياته 

بشكل كبير. 
قال أميز :”ليس رائعاً فقط أن سلوان قد تلقى 

العالج الذي يحتاجه ، ولكن هذه احلالة قد أصبحت 
فرصة رائعة لعرض حسن النية من قبل قوات 

الواليات املتحدة جتاه الشعب العراقي”. 
فاخلطوة التالية لسلوان هي تلقي العالج واجلراحة 

املمكنة في منشأة طبية خارج العراق. 
قال د.نبيل “الشيء الذي دفعني إلى اتخاذ إجراءات 

فورية، هو رؤية العاطفة في عيون القسيس 
واهتمامُه الشخصي ورغبتُه مبساعدة ألطفل 

العراقي” ،. 
في حني ان الدكتور لم يقوم بأجراء العمليات على 

سلوان ، ولكنه كان  لغة  د. نبيل ، واستعدادُه 
ملساعدة العراقيني ، وعالقاته التي مكنت سلوان 
من تلقي العالج الطبي الذي رفض لُه على مدى 

السنوات الست املاضية. 
على الرغم من أن عقد د.نبيل مع قوات الواليات 

املتحدة- بالعراق اقترب من نهايتُه ، اال انه 
يخطط في مواصلة تقدمي املساعدة للطفل 

العراقي. 
في نيسان 2010 ، سيكون للدكتور اخليار في 
أتخاذ وظيفة أخرى في العراق أو أفغانستان 
ملساعدة أهلها أو في العودة إلى منزله في 

الواليات املتحدة.

القصة من قبل ن.ع. أي جي  هيات – قوات الواليات 
تامتحدة األمريكية – مكتب الشؤون العامة – نائب 

القائد العام لألستشارة والتدريب 
ن .ع. اقدم انتوني جيمس هيات 

 قوات الواليات املتحدة – العراق / مكتب الشؤون 
العامة  

22 شباط2010 
الصور

)الصفحة املقابلة( 
الدكتور عادل هانسن ) الصورة من قبل ر.ع. أمي 

ماكلوفلني(
)أعاله( الدكتور هانسن يقوم بخياطة راس مصاب من 

البحرية ) الصورة بأذن من الدكتور عادل(

سالح اجلو األمريكي 
يسلم حضيرة طائرات 

للقوة اجلوية العراقية

قام أفراد من القوة الجوية األمريكية في 
البعثة االستشارية التدريبية بالوقوف جنبًا 

الى جنب خالل حفل قص الشريط في القاعدة 
الجوية االقليمية في كركوك-العراق. الفريق 

الطيار الركن أنور أمين قائد القوة الجوية 
العراقية 

والعميد سكوت هانسن آمر جناح في سرب 
األستطالع الجوي ثلثمائة وواحد وعشرون 

مدير البعثة األستشارية التدريبية للقوة 
الجوية أكمال دور التسليم واألستالم لحضائر 

الطائرات بتوقيع األوراق الخاصة بذلك 
للحضائر الجديدة.

الصورة من قبل ر.ع طابيثا كويكندال من 
مكتب الشؤون العامة لسرب األستطالع 

الجوي خمسمائة وستة (
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العراقيون يتهيئون لشبكة الكترونية مؤمنة
أشرف مجموعة االستخبارات- في البعثة 

االستشارية التدريبية في العراق على صفوف 
دراسية في فريق اللواء القتالي االول فق1, )األول 
اجلاهز( في مركز التنسيق املشترك في كركوك / 

قاعدة احملارب للعمليات املتقدمة ، يوم18 آذار.
 احدى الدورات دُرست لألعضاء في الشرطة 

العراقية ومديرية التحقيقات واملعلومات الوطنية 
وغيرها من وكاالت األمن واالستخبارات. عن 

كيفية الدخول  والبحث عبر شبكة األنترنيت 
لألستخبارات العراقية.

 الشبكة مصممة لنفس الغرض كما في 
شبكة وزارة الدفاع األمريكية  حلفظ  سرية 

تدفق املعلومات احلساسة .حسب ما افاد السيد 
كريستوفر برسيلي املستشار املدني املتعاقد 
مع وزارة الدفاع األمريكية ومستشار مديرية 

التحقيقات واملعلومات الوطنية . قال بريسلي “ 
انها شبكتهم السرية املؤمنة”.

وقال النقيب تيموثي جنكنز من قاعدة فورت بليس 
في تكساس منسوب الى اللواء القتالي االول 

,فق1 )األول اجلاهز( وهو احد الضباط الذين يعملون 
في مركز التنسيق املشترك في كركوك/ قاعدة 

احملارب للعمليات املتقدمة “ انهم يتعلمون كيفية 
استخدام الشبكة السرية العراقية “.

وأضاف “ هذه هي الشبكة املؤمنة األولى التي متكن 
العراقيون من استخدامها “

ويتم تقدمي دورة اضافية اخرى في مركز التنسيق 
املشترك في كركوك . قال ر.ع. ستيف مككنيس 

املنسوب الى القوات االمريكية والذي يعمل في 
البعثة األستشارية التدريبية/ االستخبارات, الرشاد 

وتدريب اجلانب العراقي “أنها تقدم حملة مختصرة 
من نفس الدورة التي تقدم في مركز تدريب مديرية 

األستخبارات واألمن الوطنية في بغداد ونأمل 
برغبتهم للذهاب الى بغداد ألخذ الدورة كاملة “.

النظرة العامة مت تدريسها من قبل املقدم العراقي 
زياد صفوك من البعثة االستشارية التدريبية 

للجيش والذي يقول بأنه كان يدرس هذا املوضوع 
ملدة سنتني “ انها تعّلم كل شيئ يتعلق بدورة 

االستخبارات” حسبما افاد  املقدم زياد.
وقال السيد جارلس ماير مستشار استخبارت 
مدني  والذي عمل في سرايا االستخبارات ملدة 

أربعة عشر عاماً “ انا اعتقد انها تفتح عيون االمن 
العراقي للحاجة الى ادراك ابعد حلقل االستخبارات 

“
الفريق التدريبي املتنقل للبعثة االستشارية 

التدريبية يخطط للسفر الى عدة مواقع لتعليم 
قوات االمن العراقية مبادىء العمل االستخباري .

قال مككنيس” هذا اول عمل للفريق التدريبي 
املتنقل “ وأضاف “ نتوقع ان نذهب الى كل 

احملافظات”.

املقال من قبل : ر.ع كرستينا ترنبسيد من فريق 
اللواء القتالي الثقيل االول , فق1 املدرعة

املقال والصورة من قبل ر.ع. كرستينا ترنيسيد من 
الفريق القتالي للواء االول الثقيل، فق مد.1

الصورة
املقدم العراقي السيد زياد صفوك من البعثة 

االستشارية التدريبية  والذي كان يقوم بتدريس 
هذا املوضوع منذ ما يقرب من  سنتني وهو يعطي 

لطلبة من مختلف اجملموعات االمنية محاضرة عن 
النظرة العامة عن الدورة االستخبارية.
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تخرج جنود مشاة جدد في اجليش العراقي – حسب املوضة
رجال املشاة هم القوة القتالية الرئيسية في اجليش،جاهزون للدفاع 

عن بلدهم في أي حلظة )كرمية قبعة( ،شكراً لهؤالء اجلنود وتلك 
القبعة سوف لن تخفي الشعر اخلشن لألخرين حتتها بعد.

انهت مدرسة الشؤون االدارية  مؤخراً الدورة األولى للحالقني في 
معسكر التاجي .أن اخلريجني السبعة ، من خمسة فرق عراقية 

واكتسبوا مهارات باحلالقة  والتي سيستخدمونها على الفور في 
دعم اجلنود في وحداتهم.

 تضمنت الدورة االهتمام بالتدريب الصحي والنظافة والتعرف على 
األدوات واملعدات ، وتاريخ احلالقة وتقنيات احلالقة خالل التمارين 

العملية . جميع اجلنود املساهمني اكملوا احلد االدنى من املتطلبات 
اخلاصة بالتقيمات النظرية والعملية ألكمال الدورة التدريبية.                                                                                                  
قال اجلندي االول علي عبد االمير من فق8:” انني جندي مشاة ، وعليه 

فقد تعلمت شيئاً جديداً،”واضاف: “ ساستخدم ما تعلمتُه خلدمة 
اجلنود في وحدتي”.

وفي حفل التخرج قام العميد عبد الكرمي آمر املدرسة باعطاء 
شهادة تخرج لكل جندي ألكماله الدورة وهنأهم بكونهم أول 

مجموعة من الطالب يتخرجون من الدورة.

الطلبة كانوا متحمسني للعودة الى وحداتهم ليضعوا خبرتهم 
اجلديدة ومهاراتهم قيد التطبيق. 

قال اجلندي االول محمد كرمي علي من فق8:” اخلبرة التي اكتسبتها 
هنا ستكون مفيدة جداً،”وأضاف:”سأحلق شعر اجلنود في وحدتي”

الدورة املقبلة مخطط لها في وقت الحق من هذا العام . في 
غضون ذلك، فأن هؤالء احلالقني اجلدد سيكون امامهم الكثير 

لينجزوه. 

املقال من قبل : شيرون سيبروك ،
مهمة األستشارة والتدريب في العراق  - تدريب اجليش

الصورة 
معلم دورة احلالقة يالحظ مهارات قص الشعر للطالب خالل 

التمرين العملي .) الصورة من قبل: ر.ع.ق.ج.أ آرون نورفليت
– البعثة االستشارية – التدريبية – تدريب اجليش ، مدرسة الشؤون 

األدارية(
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القوة  كليَِّة  في  صفوفهم  األوائ��ُل  الطالُب  بَدأَ 
اجلويِة العراقيِة، والتي َفتحْت أبوابَها في قاعدة 
تكريت اجلويِة في آذار.  يتدرب عشرة من طياري 
التدريبي  البرنامج  في  العراقية  اجلويِة  القوة 
يُصبَحوا  لكي  أي   -6 تي  طائرات   على  املتقّدِم 
اآلخريِن  الطيارين  الطالِب  من  لغيرهم  مدربني 

الذين َسَيأتوَن بعدهم.

بها  يتدرب  التي  األولى  املرة  يؤشر  البرنامج  هذا 
طيارو القوة اجلوية العراقية على طائرات تي 6 أي  
، ذات محرك واحد ، ومقعدين  للتدريب . طائرات  
مهارات  في  تعليمات  لتوفير  مصممة  التدريب 
الطيران املتقدمة. ومثل طياري اجليش االميركي ، 
يجب على العراقيني أن يتخصصوا على  طائرات 
مقاتلة  طائرة  لقيادة  يتوجهوا  ان  قبل  أي   تي6 

متعددة املهام أكثر تطوراً. 

بعثة  مدير   ، هانسون  سكوت  العميد  ق��ال 
الطيارين  “ان  العراق  – في  والتدريب  االستشارة 

والبدء   اليوم  هنا  الى  للمجئ  اختيارهم  مت  الذين 
مدربي  من  األول��ي  الكادر  سيكونون  بالتدريب، 
 - برنامج  في  العراقية  اجلوية  القوة  في  الطيارين 
تي 6 أي  “.وأضاف: “انه من املثير حقاً أن أكون جزءاً 

من هذا.” 

واختير الطيارون في مجال التدريب من قبل قائد 
أحمد  أمني  حمد  انور  الركن  الفريق  اجلوية  القوة 
وقال:  كأبنائه.  بأنهم  وصفهم  والذي  شخصياً 
“إنني أتطلع إلى مستقبل هؤالء الطيارين ألنهم 
أضاف:   ، العراقية”  اجلوية  القوة  مستقبل  هم 
“أمتنى في احد األيام، أن يعود أحد هؤالء الطيارين 
للقوة  كقائد  جديد  صف  الى  للتحدث  هنا  الى 

اجلوية العراقية”. 

املرشحني  فقط  قدمت  الصارمة  األختيار  عملية 
 ، اإلجنليزية  اللغة  يجيدون  الذين  اخلبرة  ذوي  من 

باإلضافة إلى أجادة الَطَيرَاْن.

قال هانسن: “مهاراتهم في اللغة اإلجنليزية هي 
جزء حاسم من عملية االختيار ألن اللغة اإلجنليزية 
وأض��اف:”ه��ؤالء  للطيران”.  الدولية  اللغة  هي 
املرشحون قد أثبتوا كل ذلك وسيتم أختبارهم”. 

فسوف   ، الدورة  هذه  من  الطالب  يتخرج  عندما 
يصبحون مدربني في نفس البرنامج الذي اكملوهُ 

القوة اجلويُة العراقيُة تبدأ أوُل 
برنامج تدريبي متقّدُم    
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في  اخلبرة  ذوي  من  طيارون  جميعاً  أنهم  للتو. 
مجموعة متنوعة من الطائرات اخملتلفة ، وإن كان 
أي قبل هذه   6 تي  أي منهم لم يطير على طائرة 

الدورة. 

قاَل املالزم األوَّل مسلم عقيل عبد الرزاق في القوة 
متلهفاً  دائماً  :”كنت  اجلدد  الطلبة  وأحد  جويِة 
“.واضاف:”بالطبع  السريعة  بالطائرة  للتحليق 
أن  يجب  الكثير  هناك  ألنهُ  حتدياً  هذا  سيكون 
وعقليا  جسديا  الئقني  نكون  أن  وعلينا  نتعلمهُ 

للقيام بهذا العمل. وأنا أتطلع لذلك حقاً “.

العراق-  في  والتدريب   االستشارة  بعثة  مدربي 
وقال  للدورة.  مماثالً  حماساً  أب��دوا  اجلوية  للقوة 
بعثة  في  وطيار  م��درب  فيدلر  دانيال  النقيب 
االستشارة والتدريب – في العراق- للقوة اجلوية – 
في كلية القوة اجلوية :”لم يسبق لي أن شهدت 
الطالب  تدريس  في  العمل  في  الرضا  من  املزيد 
الطيارين  ه��ؤالء  مع  بذلك  وأضاف:”وألقيام   “

العراقيني هو شيء مدهش.” 

مجموعة  من  جزءا  أَصبحت  لقد   ”: فيدلر  وقال 
كيفية  العراقيني  يعلمون  الذين  الناس  من  أولية 
القيام بذلك ، أدركت أحالمهم.وأضاف: “بالنسبة 

لهم انه ليس مجرد حلم لقيادة طائرة ، انه حلم 
لبناء بلدهم”.

ماكلوفلني  امي  ر.ع.  قبل  من  والصورة  املقال 
العام  القائد  لنائب  العامة  الشؤون  مكتب  من 

للقوات األمريكية )لالستشارة والتدريب(.

القصة والصور من قبل ر.ع. اميي ماكلوفلني من 
اجليش االمريكى.

الصورة

في  جاثمة  أي  ستة  ت��ي  ط��ائ��رات  م��ن  ثالثة 
بأنتظار  اجلوية  تكريت  قاعدة  في  حضائرها 
تواً.  التدريب  ابتدأوا  الذين  العراقيني  الطيارين 
لكلية  الكادر  سيصبحون  هنا  االوائل  املتدربني 

القوة اجلوية العراقية.

القوة اجلويُة العراقيُة تبدأ أوُل 
برنامج تدريبي متقّدُم    
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رجال االطفاء العراقيني يلبون النداء
بغداد -- قام رجال االطفاء في أكادميية الدفاع 
املدني العراقية للتدريب بعرض القدرات  التي 

مت تعليمها لهم من قبل افراد القوات اجلوية 
االمريكية وأفراد اجليش ، يوم السابع عشر من 

شباط ، خالل أستعراض . 
املعلمون من القوة اجلوية ومن اجليش العائدون 
للقوة اجلوية االمريكية سرب االستطالع اجلوي 

والتدريب ثمنمائة وواحد وعشرون والفوج 
العسكري مائة وثمانية عشر الكيمياوي وفوج 

اربعمائة وأربعة عشر للشؤون املدنية أشرفوا على 
طلبة أخماد احلرائق العراقيني والذين جتمعوا في 

األكادميية لتلقي تدريبهم الرسمي. 
املعلمون في أكادميية التدريب املشترك ألخماد 

احلرائق العراقية يعلمون ستة دورات تعليم 
أساسية ، مثل الدورة االساسية ملكافحة احلرائق، 

ودورة تقنيات االنقاذ األولى، دورة نظم القيادة 
أثناء احلوادث، دورة  التعامل مع املواد اخلطرة، ودورة 

االسعافات االولية ودورة التخلص من القنابل واملواد 
املتفجرة.

خالل االستعراض ، قام رجال االطفاء العراقيون 

بالهبوط باحلبال من سطح بناية متقدة مكونة 
من ثالثة طوابق ، وقاموا بتقدمي االسعافات االولية 
الى ضحايا لسيارة مفخخة ) مقلدة(،) كمحاكاة 

للسيارة احلقيقية (  . 
قال ع. ق.ج. ف كيفني كوتون من سرب أألنقاذ من 

احلرائق ثمنمائة وواحد وعشرون ويعمل كمستشار  
منسب من قاعدة كودفلو اجلوية في تكساس : 

“أن أكادميية الدفاع املدني العراقية للتدريب تعمل 
حالياً على إنشاء منهج تدريب ذات أسس معترف 
بها دولياً ،” وأضاف:” الرؤية املستقبلية لالكادميية 
هو أن تصبح معتمدة دولياً ، وأن تصبح واحدة من 

املؤسسات الرائدة في مجال التدريب على مكافحة 
احلرائق في الشرق األوسط.” 

باإلضافة إلى األستجابة حلاالت الطوارئ احمللية 
اليومية ، فان رجال االطفاء قد مت تكليفهم 

بواجبات إدارة حاالت الطوارئ ، مثل ادامة صفارات 
اإلنذار ، واإلخطارات بالكوارث الوطنية ، وعمليات 

اإلخالء ، وصيانة املالجىء احملصنة ضد القنابل ، 
واسترداد الوضع العام من مخلفات املتفجرات 

الناجمة عن احلرب. 

قال ر. ع. جفري كيمبل من سرب االستطالع اجلوي 
والتدريب ثمنمائة وواحد وعشرون مدير مستشاري 

التدريب ملكافحة احلرائق : “نحن نعطي  لهؤالء 
رجال االطفاء الركيزة األساسية في كيفية حماية 

بلدهم مبكافحة احلرائق للمحافظة على حماية 
بالدهم” ، واضاف: “انهم سوف يكونون قادرين على 

بناء بلدهم بشكل أسرع كثيراً لكونهم  قادرين 
على األنقاذ واألستجابة ألية حوادث التي قد حتدث.” 

خالل أحد الدروس مت تعليم الطلبة على األسلوب 
اآللي في االنقاذ ، وفي اليوم التالي انفجرت قنبلة 

في بغداد مما تطلب منهم وضع تدريبهم موضع 
االختبار.

وقال كيمبل  :” كان أمراً مذهالً في أن يتمكن هؤالء 
رجال األطفاء الشباب، من استخدام افكار ومعدات 

مت تعليمهم عليها تواً في حالة حياة حقيقية. 
وأضاف:” ألن احلالة ظهرت في الواقع احلقيقي 

للحياة فقد متكنوا من التصرف واالستجابة بشكل 
مؤثر وفعال.

وألن الطالب يقومون بالتقاط املعلومات ، 
وبأمكانهم استخدامها في الوضع  احلقيقي 
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فان كادر أألكادميية يستخدمون  
مفهوم”تدريب املدربني” للسماح 

للطالب الذين قد أجنزوا الدورة 
التدريبية بنجاح في أن يصبحوا 

مدربني في املستقبل. 
قال ع. االختصاصي مايكل بوريس من 
الفوج أربعمائة واربعة عشر للشؤون 

املدنية ومساعد املدرب منسوب 
من قاعدة فورت براغ  :”ان العراقيني 

يُعلمون دورة األطفاء األساسية ، 
ودورة املواد اخلطرة  على وشك أن يتم 

تسليمها لهم ايضاً ،وأضاف:  “أنا 
فخور جداً مبا حققوه”.

فريق التواصل اإلعالمي – بغداد – 
قيادة القوة اجلوية - املركز 

املقال من قبل: جارود جافانا عضو 
أقدم في سالح الطيران

املقال من قبل ن.ع. جارود شافانا  من 
فريق التواصل األعالمي للقوة اجلوية 

االمريكية
الصور من قبل ر.ع.باتريشا بنتينك من 

فريق التواصل األعالمي للقوة اجلوية 
االمريكية

على اليمني- رجال اطفاء في الدفاع 
املدني العراقي يسحبون انبوب 
االطفاء لألسفل من بناية في 

االستعراض االخيرالذي جرى في بغداد
)على اليسار( ر.ع. جفري كيمبال 

مستشار األنقاذ من النيران لفريق 
االستطالع اجلوي ثمامنائة وواحد 

وعشرون يشرف على  احدث تظاهرة 
في بغداد. أن أكادميية الدفاع املدني 
العراقية للتدريب تعمل حالياً على 

إنشاء منهج تدريب ذات أسس 
معترف بها دولياً. الرؤية املستقبلية 

لالكادميية هو أن تصبح معتمدة دولياً 
، وأن تصبح واحدة من املؤسسات 

الرائدة في مجال التدريب على 
مكافحة احلرائق في الشرق األوسط.”  
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أميريكيون في اخلدمة العسكرية يزورون مدرسة عراقية
قام  مؤخراً أفراد في اخلدمة العسكرية ينتسبون 

لقوات الواليات املتحدة االمريكية في مكتب نائب 
القائد العام للبعثة االستشارية التدريبية في 

العراق ، بزيارة ملدرسة املصطفى لألطفال املعدمني. 
التقى هؤالء مع االطفال واملعلمني ومعهم اكثر من 

300 رزمة مملوءة بالتجهيزات املدرسية وااللعاب ، 
وكتب التلوين وأقالم األلوان، واحللويات.

مت استقبال أفراد اخلدمة بالغناء والتصفيق 
واألناشيد ومئات األبتسامات .وعندما وصلوا الى 

ساحة املدرسة أجتمع كل الطلبة واملعلمات 
حول املائدة التي حملت الشموع والبخور املعطرة 
وباقة من اآلس وكلها رموز للحظ السعيد والنية 

الصافية. 
العقيد كريغ اولسن مدير بعثة املساعدة االمنية  

في العراق قال :لألطفال وللهيئة التعليمية 
مبدرسة املصطفى:” لقد كنت دائماً معجباً بالصور 
التي تظهر كل من الرجال والنساء االمريكيني وهم 
يساعدون االطفال في العراق. طاملا أن اطفال العراق 

هم في الواقع مستقبل العراق”. وأضاف:” لقد 
كانت أمنيتي العظيمة ، انُه قبل أن أغادر العراق 

سيكون هناك يوماً سيمكنني فيه ِ أن أساهم 
بأحدى هذه املهام األنسانية بنفسي ، واليوم هو 

ذلك اليوم.”
وبعد مشاهدة صور ملهام مماثلة والتي جرت في 

اخلريف املاضي ، اراد اولسن من مديريته التنسيق 
لعملية مماثلًة. فقد قام باألتصال باملقدم روبرت 

كاويدو من بعثة املساعدة األمنية في القوة اجلوية 
ومترجمة من قوات الواليات ااملتحدة في العراق من 

الذين كان لهم مساهمة سابقة مبهمة 
اخرى وطلب مساعدته لتنسيق زيارة 

ملدرسة اخرى.
عقب ذلك االجتماع قامت بالتدخل ر.ع.أ 
لونن كيلر املنسوبة للبعثة األستشارية 

التدريبية االمنية في العراق شعبة 
التموين والنقل وأصبحت رأس الرمح 
في التنسيق للزيارة، وبعد عدة اشهر 

من التخطيط اجملُد قامت مع آخرين 
بجمع التبرعات من املالبس والتجهيزات 

املدرسية وااللعاب لألطفال.  اجلهد 
املبذول لرفع مبالغ التبرعات في بعثة 

املساعدة االمنية في العراق اوصل املبلغ 
الى ثمامنائة دوالر لشراء مواد اضافية 

لالطفال وللمدرسة. 
وعندما جمعوا وأشتروا مواداً كافية  فقد 

عملوا رزمة كرمية لكل طفل باملدرسة. 
عدة متبرعني منسوبني ملديريات مختلفة 
ضمن قوات الواليات املتحد األمريكية في 

العراق  مبكتب نائب القائد العام جمعوا 
وبشكل مشترك وانفقوا وقت الظهيرة 

في تنظيم ورزم الهدايا للمهمة في 
اليوم التالي. 

باألضافة للرزم لألطفال ، فقد قدموا 
للهيئة التعليمية كرات قدم ، ومالبس وجتهيزات 

صفية للمدرسة.
قال اولسن:” أنا اعلم انني اتكلم اصالة عن نفسي 
وبالنيابة عن كل املشاركني عندما أقول أنها كانت 
أفضل نعمة لي اثناء تنسيبي .” واضاف:” أنا ارغب 

في أن يكون هناك الكثير من هذه الزيارات في 
املستقبل. وعليه فانا أشجعكم بشدة لتحقيق 

الفرصة القادمة. وستكون حتماً معلماً مهماً في 
فترة تنسيبكم، أسئلوا فقط الذين ذهبوا اليوم .

اولسن ومديريتُه بدأوا بجمع املواد  للمهمة 
القادمة . مع خطط للعودة ثانية في املستقبل 

القريب. 

القصة والصور من قبل ر.ع. اميي مكلوفلني – 
مكتب الشؤون العامة لنائب القائد العام لقوات 
الواليات املتحدة – البعثة األستشارية التدريبية  

في العراق.  
  الصوره على اليسار:

طفل عراقي يساهم بأبتسامة بعد اختالس النظر 
في حقيبة هداياه.  

   باألسفل:
ر.ع.أ لونن كيلر من بعثة املساعدة األمنية – )متوين 

ونقل(  متنح حقائب الهدايا لألطفال في مدرسة 
املصطفى في بغداد
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القادة يجدون حالً جديداً لعطش القطعات

عندما أصبح العميد ناظم آمراً للقاعدة في 
التاجي ، كان قلقاً حول توفير كميات كافية 
من مياه الشرب ألسناد القاعدة .فالتكاليف 

املضافة إلى املطعم لشراء املياه ، وحساسية 
كارتون املاء أثناء أيصاله واخملاطر التي ميكن ان 

تشمل باألشخاص الذين يتوجب عليهم أيصاله 
بانت ثقيلة على فكره. 

اثناء التحقيق في إيجاد حل لضمان امدادات 
مستمرة من املياه النظيفة لألفراد العائدين 

لُه ،عثرعلى شركة ميكنها أن توفر قطع الغيار 
والنظام لتنقية املياه وتعبئتها محلياً في 

القاعدة. ولم يهدر عميد ناظم أي وقت إلتخاذ 
الالزم.

منذ نصب املكائن في العام املاضي ، فان مشروع 
تعبئة املياه قد انتج وبشكل مستمر ثلثمائة 

وخمسون كارتوناً من املياه في اليوم ، وهذا وفر 
للقاعدة مبالغ كبيرة ميكن أستخدامها ملشاريع 

اخرى مهمة للجنود. 
وقال عميد ناظم: “ أعتدنا أن ندفع عشرون الف 

دوالر للمياه شهرياً، أساساً بسبب تكاليف 
النقل والتسليم”

واضاف: “لكننا اآلن ندفع أقل بكثير من نصف 
ذلك املبلغ عند أحتساب اللوازم واملرشحات.” 
املشروع بأكمله ، مبا في ذلك أستئجار خبير 

معتمد لنصب املكائن ، كلف نحو ستة وثالثون 

الف دوالر ، ومت التسديد قبل ستة أشهر بعد انتهاء العمل. 
يبحث العميد ناظم اآلن في توسيع مبدأ االعتماد 

الذاتي ويأمل في إضافة مرفق للغسيل والكوي لدعم 
العسكريني الذين يتزايد عددهم. 

وقد سجل كبار قادة جيش الواليات املتحدة واجليش 
العراقي مالحظاتهم حول مشروع تعبئة املياه ، وذكروا 
بأنهم يرغبون في رؤية  تقليد هذا النموذج معمماً في 

جميع أنحاء اجليش العراقي.

املقال والصورة من قبل ر.ع. امي ماكلوفلني من مكتب 
الشؤون العامة لنائب القائد العام للقوات األمريكية 

)لالستشارة والتدريب(.
الصور من قبل ن.ع. أي جي هيات من قوات الواليات املتحدة 
– العراق مكتب الشؤون العامة لنائب القائد العام للقوات 

األمريكية )لالستشارة والتدريب(. 
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النساء العراقيات يكملنَّ التدريب القتالي األساسي
كان املزاج مشحوناً ، وصوت هدير املبتهجات أندلع من صفوف النساء وهن 

يهتفن ويرقصن ابتهاجاً في االحتفال. هؤالء النسوة اخلمسة والستون من كافة 
محافظات العراق كان لهم سبباً وجيهاً لألحتفال. 

فمعظمهن قد عانني من تبعات احلرب ، خسرن أحباءهن وأصدقائهن ، وعلى 
الرغم من ذلك فقد أرتقني على احلاالت التي كانت تبدومستحيلة ليعدن بناء 

حياتهن بالتطوع حلماية بلدهن. هؤالء النسوة يشكلن 
أحدث دفعة  من اخلريجات في اجليش العراقي في دورة التدريب القتالي 

األساسي لإلناث في قاعدة املثنى اجلوية القدمية في بغداد. 
اجملندات العراقيات أنهني ستة أسابيع من التدريب الصارم ، وتعلمنَّ املهارات 

العسكرية األساسية كاملسير ، والتعامل مع االسلحة والرماية ، ودعمنَّ املهمة 
أألمنية خالل االنتخابات الوطنية العراقية في مطلع الشهر املاضي. 

قال الفريق حسني دوحي مساعد رئيس اركان اجليش للتدريب في خطابه أمام 
اخلريجات: “ونحن نحتفل بهذا التخرج أود أن أشكر مستشاري الواليات املتحدة 

ملساعدتهم” وأكدعلى أهمية الدورة ، وأعرب عن اعتزازه وثقته في أدائهن في 
املستقبل. واضاف: “انهنَّ سوف يفعلنَّ أشياء عظيمة “. 

وكانت مظاهر الفخر واإلثارة في اجلو، حيث مت مناداة كل خريجة أمام أقرانها 
لتلقي التهنئة بالزهور والهدايا.  وختاماً أقسمنَّ النسوة ميني  الوالء واخلدمة 

وبهذا أكتمل احلفل. 
قال اللواء  سمير الباشا آمر مركز التدريب التكتيكي االساسي “نحن فخورون 

بجنودنا من النساء” 
منذ اجراء الدورة األولى في حزيران ،الفني وتسعة ، فقد أكملنَّ مائة وتسعون 

أمرأة التدريب التكتيكي االساسي. ويخطط اجليش العراقي لفتح مركز 
خاص للتدريب القتالي  االساسي لإلناث في  قاعدة املثنى القدمية في 

املستقبل.

القصة من قبل ر.ع. اميي مكلوفلني – مكتب الشؤون العامة لنائب القائد 
العام لقوات الواليات املتحدة – البعثة األستشارية التدريبية  في العراق.  

  الصور )باألسفل( اجلنديات العراقيات يلتقون صورة من املقدم ديلينا 
ساويرس املستشار من البعثة االستشارية التدريبية – للجيش عقب حفل 

التخرج من دورة التدريب القتالي األساسي في قاعدة املثنى القدمية في 
بغداد 

)على اليمني( اجلنديات العراقيات يحتفلّن  بنهاية دورة التدريب القتالي 
األساسية وبدأ مستقبلهّن العسكري

 الصور من قبل النقيب شانون فرانك _ من الواليات املتحدة األمريكية – 
مكتب الشؤون العامة لنائب القائد العام لألستشارة والتدريب
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القوة اجلوية العراقية تصنع التاريخ
في الوقت الذي جتمعت فيه اجلماهير على مراكز 

األقتراع في بداية شهر آذار ليحبروا اصابعهم 
ملرشحهم املفضل  كانت هناك حلظة تاريخية 

أخرى جتري في السماء. 

هذا مؤشر للمرة االولى التي طيرت فيها القوة 
اجلوية العراقية جهداً خالصاً من األستخبارات 

واألستطالع في دعم االنتخابات العراقية . 

قال املقدم رودني ليبراتو من جماعة املستشارين 
في سرب االستطالع اجلوي ثلثمائة وواحد 

وعشرون / املستقل الثالث آمر قاعدة كركوك 
اجلوية االقليمية:” في السنوات السابقة أمنت 

الواليات املتحدة األمن واملراقبة اجلوية واألستطالع 
لألنتخابات ، ولكن اليوم 

يؤشر حدثاً تاريخياً ألن 
القوات العراقية مع كل 
مساعديهم سيؤمنون 

) االستخبارات، واملراقبة 
واالستطالع( اخلاص بهم 
لتغطية كل األنتخابات 
الوطنية وهذا شيء مما 

كانوا يعملون لتحقيقُه في 
السنوات األربعة املاضية.

قام سرب القوة اجلوية الثالث في كركوك بأطالق 
طائراته الستة جميعها صباح يوم اخلامس من آذار 
عام الفني وعشرة خالل عملية اندفاع الطائرات في 

دعم االنتخابات الوطنية العراقية.

وملا تكلف هذا السرب بدعم عمليات ) 
األستخبارات ، واملراقبة واالستطالع( فوق املدن 

الرئيسية للعراق في فترة االنتخابات فأن أعضاءه 
يجب أن يبقوا يقظني في حماية الشعب العراقي.

ولكي يتمكنوا من اجناز مهمتهم بصورة صحيحة 
، كان للسرب تقنية تساعدهم في تأمني الهجمات 

من قبل االرهابني.

طواقم السرب الثالث تتكون من طيار ومساعد 
طيار ومشغل نظام املهمة. ولديهم ثالث طائرات 
من نوع أي سي مائتان وثمانون وكل منها مجهز 

بنظام كامرات أم اكس خمسة عشر للتصوير 
الكهرو بصري باألشعة حتت احلمراء 

هناك مراكز عمليات عراقية في جميع انحاء القطر 
، لديهم القابلية على حتميل فيديوات احلركة 

كاملة ملتقطة على جهاز كاميرا في الطائرة مما 
يحقق وبشكل ضروري للقوات األمنية البرية عني 

في السماء كما قال املقدم ليبريتو.

هذا اجلهد بارز ايضاً ألنُه ليس فقط وحدة واحدة 
أوفريق يقوم باجناز املهمة ولكن يشمل كل القوات 
العراقية في جميع انحاء العراق. واالنظمام لتامني 

احلماية الضرورية التي يحتاجونها ألنتخابات 
سلمية.

قال العميد سكوت هانسن :مدير البعثة 
االستشارية التدريبية للقوة اجلوية وآمر جناح 

السرب ثلثمائة وواحد وعشرون  

“ من البداية سيبنون خطة متكاملة مع األتصاالت 
، الشؤون األدارية ، والعمليات واألستخبارات ،لتوفير 

الدعم لقواتهم األمنية العراقية” واضاف :”وعليه 

فان األنتخابات للعراق كانت مؤمنة أضافة لتأمني 
انتخابات شرعية للشعب العراقي”.

العقيد الركن البياتي آمر السرب الثالث العراقي ، 
يعتقد أن هذه خطوة مهمة نحو حتقيق األستقالل 

العراقي قال:” أن دور القوة اجلوية العراقية هو 
توفير األمن للقوات العراقية البرية ، املعلومات 

املطلوبة بالنسبة لهم للقيام بواجباتهم بشكل 
افضل” . وأضاف:” هذا يعني أن طائراتنا سوف 

تكون فوق املدن ينظرون الى كل حركة مفردة. وفي 
حال حصول أي شيء ، فسنكون على اتصال مع 
القوات البرية وسنقوم بأعطائهم أتصال مباشر 

مما سيزودهم بافضل وقت للرد. وكل ما نقوم بهِ هو 
أبقاء أبناء شعبنا أمنني ، هذا الشعب الذي سيقوم 
بالتصويت في هذه األنتخابات التاريخية والعظيمة 

في بلدنا.

والقوات االمريكية تقوم مبساعدة القوات 
العراقية ألحراز االكتفاء الذاتي منذ عام الفني 
وخمسة وللذين املهتمني في عملية بناء األمة 

شخصياً،فلقد كانت جتربة مجزية.

العقيد البياتي قال بان هذه الهمة ستتيح لتغيرات 
في العراق. وقال البياتي ايضاً:” اليوم الشعب 

العراقي حر في أختيار من هو األفضل بالنسبة 
لهم .”مشيرأ الى األنتخاب. وأضاف:” في املاضي كل 
شخص كان يخشى من أن يظهر أصبعُه ، ولكنني 

أعتقد االن ان النس سيكونون فخورين بأظهار 
اصبعهم.وانا أعتقد ان الناس الذين سوف لن 
يصوتوا سيعتقدون بأنهم عملوا خطاً كبيراً .

 العقيد العراقي يعتقد أنُه حان الوقت للقوات 
العراقية ليقوما باحلماية بأنفسهم” .كما قال 

البياتي :”ليس بامكاني أن اخبركم عن مدى 
أفتخاري  عن ما نعملُه في هذا السرب.”

واضاف:” ال أستطيع ان اقول لكم عن حدود 
سعادتي عندما شاهدت الرجال  العائدين لي وهم 
يعملون هذا الصباح وقد انفرجت 

اساريرهم.”أنهم يريدون القيام 
بعمل شيء ما لشعبهم، وانا 

فخور بكل واحد منهم.” وفي اخلتام 
قال العقيد:” أمتنى السالم  لهذا 

الشعب العراقي العظيم وأريد ان 
يعلموا باننا جنود ومهمتنا األولى 

هي خدمتهم.”

القصة من قبل ن.ع. مندي بلوم 
من مكتب الشؤون العامة لسرب االستطالع اجلوي 

خمسمائة وستة 

سرب القوة اجلوية العراقية  الثالث يطلق 
جميع طائراته الستة من قاعدة كركوك اجلوية 

االقليمية يوم اخلامس من آذار وهذا االقالع مت ألسناد 
األنتخابات الوطنية العراقية يوم السابع من 

نيسان ، وهذا يؤشر جهدأ عراقياً ألول مرة تقوم 
بها القوة اجلوية العراقية بدور املراقبة واألستطالع 

واألستخبارات بدعم األنتخابات العراقية.

الصورة من قبل ر.ع. طابيثا كوكندال ق.ج.و.م.أ

” أن نكون جزء من ذلك كان مجزياً ومثيراً بشكل ال يصدق،وهذا 
هو نوع العمل الذي يقوم به مستشارونا كل يوم”

      ~ العميد سكوت هانسن      

املقالة من قبل ن.ع مندي بلوم من جماعة سرب 
األستطالع اجلوي خمسمائة وستة – الشؤون العامة 

السرب الثالث من القوة اجلوية العراقية يطير كل طائراتُه 
السته من قاعدة كركوك اجلوية األقليمية ، في العراق يوم 

اخلامس من آذار هذا االطالق  للطائرات كان عملية طيران 
مجيشة ألسناد االنتخابات العراقية الوطنية يوم السابع 
من آذار . وهذا يؤشر املرة األولى التي تطلق بها القوة اجلوية 

العراقية كل جهدها اجلوي في األستخبارات واملراقبة 
واألستطالع لدعم االنتخابات العراقية 

)الصورة من قبل ر.ع.ق.ج.أ  طابيثا كيوكندال(
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 طائرات )تي سته أي( 
تنتظر الطيارين العراقيني 
الذين ابتدوا التدريب تواً . 

التدريب األولي للطيارين هنا 
سيجعلهم الكوادر في كلية 

القوة اجلوية العراقية
 )القصة ص10(

الصورة من قبل ر.ع. ميشيل 
هكمان، مركز التصوير 

القتالي املشترك في العراق


