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أياراملستشار
في هذا العدد

ص ٤ افتتاح مراكز جديدة للحاالت 
الطارئة                                    

ص ٦  تخرج الدورة األولى في 
أكادميية تعليم اللغة اإلجنليزية                 

ص ٧ تخرج أكثر من الف مقاتل من  
قوات الزريڤاني في محافظة دهوك     

ص 8 البحرية العراقية تستكمل 
التدريب العملياتي لسفينة الدورية 

اجلديدة      

ص ١٠ يوم في حياة اجملندين في 
اجليش العراقي                                 

                          
ص ١٢ تخرج الدفعة االولى من 

خبراء اإلرصاد اجلوي من العسكريني 
العراقي

 ص ١٤الواليات املتحدة تُسلم 
قاعدة عسكرية للعراق                                

 ص ١٦ أول دورة لصيانة الدبابة 
أبرامز تتجه في الطريق الصحيح               

ص  ١8 تخرج دورات الشرطة النهر
ية                                              

                                        
 ص ١٩مكتب اإلستشارة والتدريب 
– ومؤمتراته                                    

ص 8

ص١٠

ص ١٦

ص ١8

على الغالف :
طالب الزريفاني يؤدون مناورة 

خالل التدريب . أكثر من الف من 
قوات الزريفاني تخرجوا حديثاً 

في محافظة دهوك ونسبوا الى 
منطقة اربيل كقوة حماية خملتلف 

املباني احلكومية 
الصورة من قبل ر.ع. مايكل كندي  

من البحرية األمريكية 
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أوديرنو “ حان الوقت”
قال القائد العام للقوات األمريكية في 

العراق بينما تستمر القوات االمريكية 
باألنسحاب القوات األمريكية من 

العراق ،فانه مقتنع بان القوات العراقية 
مستعدة لتسلم املسؤولية اإلضافية ، وإن 

التضحيات التي قدمتها الواليات املتحدة 
للوصول الى هذه املرحلة ستثبت جدواها.   

وقال راميوند أوديرنو القائد العام للقوات 
األمريكية في العراق في مقابلة مع إذاعة 
اجلنود وتلفزيون غيل مككيب :”أعتقد أن 

لدينا اآلن فرصة في العراق قد ال يكون في 
مقدورنا أن نحصل عليها مرةً 

أخرى.”  

كما قال أوديرنو أنه في 
الوقت الذي يبني فيه العراق 

األمن ، فان التقدم األقتصادي 
والدبلوماسي الذي حتقق 

حتى اآلن يقف  العراق لتعزيز 
اإلستقرار خارج حدوده وضمن 

حدود الشرق األوسط.

واضاف “ واذا ما حدث 
ذلك ، فأنني أعتقد أن التضحية كانت 

تستحق كل هذا العناء ، ألنها ميكن أن حتقق 
اإلستقرار هنا لوقت طويل”. 

وقال اوديرنو بأنه مسرور من التقدم الذي 
أحرزته قوات األمن العراقية ، وخاصة منذ 

بدأ تنفيذاالتفاقية األمنية اجلديدة في 
كانون الثاني. واضاف: “  أنهم مسؤولون 

اليوم عن أي مكان في العراق”. واسترسل 
قائالًً “اننا ال نقوم بعمليات واسعة النطاق 
في العراق بعد األن ، بل هم يقومون بها ، 

ونحن ندعم هذه العمليات”. 

وقال اوديرنو ، ونتيجة لذلك ، فانه يتوقع 

تغيير صغير في الطريقة التي ستنفذ فيها 
العمليات على االرض عندما تختتم عملية 

حرية العراق مهامها في 3١ من آب  واملهمة 
اجلديدة في العراق ستدعى عملية الفجر 

اجلديد. 

كما قال :”بصراحة ،إن املهام التي نقوم 
بها اليوم هي نفس املهام التي سنقوم بها 
في أيلول وعندما تبدأ عملية الفجر اجلديد 

، فاننا بالفعل بدأنا في عمليات حتقيق 
االستقرار األمني”. والفرق الكبير هو أن 

الواليات املتحدة سيكون لديها خمسون 

ألف جندي بدالً عن خمسة وتسعون الف 
جندي في امليدان – وهي قوة كافية  حسب 
ما وصفها أوديرنو ملواصلة مهمة اإلسناد. 

وقال: “اننا لسنا في حاجة لفعل ذلك 
مع خمسة وتسعون الف جندي موجودين 

في العراق اليوم ،” وأضاف: “لقد حان الوقت 
املناسب ] للعراقيني[ لتولي هذه املسؤولية 

، و ]بالنسبة[ لنا لنبدأ باملزيد واملزيد من 
األنسحاب... وأعتقد أن هذا هو الوقت 

املناسب  إلتخاذ مثل هذا القرار  “. 

وفي غضون ذلك ، قال اوديرنو ان الواليات 
املتحدة ملتزمة بالتدريب والتجهيز ، واألهم 

من ذلك كله إضفاء الطابع املهني على 

قوات األمن العراقية خالل العشرون  شهراً 
املقبلة. 

وقال اوديرنو وإن كان هنالك درس واحد 
مستنبط من عملية حرية العراق ، فهو  

أهمية “توحيد اجلهود” والذي سيجمع كل 
عناصر القوى الوطنية الالزمة لضمان 

النجاح. 

وقال أيضاً:”هذا مكان معقد ،يلزمُه تفكير 
عميق ،  يستوجب  حلوالً معقدة للمشاكل 

 .“

وأمتدح القادة العسكريني 
الشباب “الذين تكيفوا على 

مر الزمن” حسب قولهِ، 
وتعلموا كيفية استعمال 

جميع الوسائل املتاحة 
لديهم – والتي حصلوا عليها  

من خالل اجليش والسفارة 
االمريكية واملنظمات غير 

احلكومية واملنظمات األخرى. 

واضاف “لقد تعلموا كيفية 
القيام بذلك ، وأصبحوا أفضل بكثير ، وهذا 

ما ساعد على أن يقودنا نحو حتقيق استقرار 
أكثر في العراق “. 

وقال اوديرنو انه يأمل أن يأخذ هذه الدروس 
معه عندما ينتقل الى املنصب العسكري 

املقبل. 

واضاف “هذه هي  الطريقة التي نحن 
نحتاجها في تدريب قادتنا في املستقبل”. 

املقال من قبل  دونا مايلز ، مكتب ألشؤون 
العامة لوزارة الدفاع 

“لقد حان الوقت املناسب ] للعراقيني[ لتولي هذه 
املسؤولية ، و ]بالنسبة[ لنا لنبدأ باملزيد واملزيد 

من األنسحاب...”

الفريق راميوند أوديرنو 
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إفتتاح مركز عراقي متقدم 
لإلتصاالت في احلاالت الطارئة

وسعت شبكة اإلتصاالت العراقية 
الوطنية مؤخرا شبكة متطورة لإلتصاالت 

الفورية ، وهي نظام لإلتصاالت يقوم 
بخدمات إيصال املعلومات احلرجة 

للمواطنني العراقيني في حاالت الطوارئ 
، إلى مدن محافظة األنبار في الرمادي 

والفلوجة واحلبانية. 

فمن خالل اجلهد املشترك بني قوات 

الواليات املتحدة - العراق – شعبة اإلتصاالت 
، مكتب نائب القائد العام - اإلستشارة 
والتدريب, ووزارة الداخلية ، مبنح شركة 

معدات إلكترونية دولية عقداً جديداً بقيمة  
خمسة ونصف مليون دوالر إلنشاء مركز 

للبرقيات في الرمادي مع مواقع في الفلوجة 
واحلبانية. وقد مت اإلنتهاء مؤخراً من هذا 
اجلهد وأصبح مركز التنسيق في حاالت 

الطوارئ اإلقليمي اجلديد ، والواقع في مدينة 

الرمادي ، يعمل حالياً باسم مركز خدمات 
الطوارئ اجلديد حملافظة االنبار. 

وقال اللواء سعد في الشرطة العراقية 
واملديرالعام لإلتصاالت في وزارة الداخلية: 

“ أن املهمة الرئيسية للمركز هي تلقي 
املكاملات في حاالت الطوارئ ، ويقوم 

املركزبارسال البرقيات للناس لإلستجابة 
لتلك احلاالت ،”



املستشار    أيار ٢٠١٠

وقد مت تصميم هذه الشبكة لتوفير 
نظام متني لالتصاالت لدعم الشرطة ، 

واحلرائق ، وخدمات سيارات اإلسعاف في 
املراكز السكانية الرئيسية في العراق ، 

ويشبُه كثيراً نظام خدمة هاتف طوارىء 
النجدة ٩١١  في الواليات املتحدة.  وهذا 

النظام مرن جًدا ويدعم أنواع مختلفة من 
األجهزة الالسلكية املستخدمة من قبل 

املستجيبني األوائل. وبصورة عامة تتم إدارة 
النظام وخدمات الطوارئ من خالل محطة 

ارسال ومراكز حتكم حيث يتم إستالم 
تقارير الطوارئ ويتم إرسال اإلستجابات 

املناسبة. 

وقال الرائد ياسرمن الشرطة العراقية 
مدير االتصاالت في محافظة االنبار :”لقد 

مت جتميع كافة خدمات الطوارئ اآلن بدالً من 
أن تكون في مواقع مختلفة. وميكننا اآلن 
إرسال االستجابات األولية بشكل أسرع 

بكثير مع معلومات أكثر دقة .”

وذكر مستشار الشرطة املقدم بوب 
دوران من بعثة األستشارة والتدريب ومؤيد 

قوي للنظام: “إن الذي يجعل نظام مركز 
األتصاالت للطوارىء في االنبار مختلف 

جداً هو إننا اخذنا مفهوم خدمة النجدة 
األمريكية٩١١ وطبقناُه هنا” ، وأضاف: “قد 

تبنت القيادة وكافة الوكاالت املعنية - 
اإلطفاء ، والشرطة ، وخدمات الطوارىء 

الطبية هذا املفهوم وجعلتُهً خاصاً بهم.” 

يوفرمركز اإلتصاالت في الرمادي 
مستجيبني عند الطوارئ لزيادة الوعي 

الظرفي عن احلاالت واخلدمات التي تشتد 
احلاجة إليها عند اإلستجابة للطوارئ في 

محافظة االنبار. 

تختلف املكاملات الهاتفية ملراكز 
اإلتصاالت في الشبكة العراقية وميكن أن 

تشمل طلبات للحصول على الشرطة 
العراقية ، أو طلبات للحصول على مرافقة 

الى املستشفى خالل ساعات حظر 
التجول ، أو حتى توضيح االجتاهات إلى 

أقرب مستشفى ، ومعلومات عن اخلدمات 
املقدمة هناك. وكلما نضجت قدرات مراكز 

التنسيق كلما أمكن إضافة املزيد من 
اخلدمات األخرى في املستقبل. 

وذكر املالزم األول إيهاب مديراملركز 
في مدينة الرمادي :” أن اجهزة األتصال 

الالسلكية فعالة ١٠٠ ٪ وقد مت 
أستخدامها على نطاق واسع من ِقبل 

جميع املستجيبني األوائل. 

وقال العريف د١ جوان ريفيرا من مكتب 
نائب القائد العام - اإلستشارة والتدريب 

– للجيش في العراق:”لقد لعب املركز دوراً 
حيوياً منذ تشغيله.وأضاف: “لقد كانوا 

األوائل في اإلبالغ عن األحداث الهامة في 
العديد من املناسبات ، وهم يواصلون 

حتسني التنسيق بني الدوائر .” 

وباإلضافة إلى ذلك ، فقد عمل كل 
من إيهاب وياسر بشكل وثيق مع ريفيرا 
في تطويرحملة توعية املواطن. إن هذا 

اجلهد التسويقي سوف يرسل رسالة إلى 

املواطنني بأنهم اآلن ميكنهم استدعاء رقم 
واحد ألي طارئ. ويعتبرهذا حتسن كبير عن 
املاضي إذ كان املواطنني يقومون باالتصال 

بأرقام متعددة عندما يحتاجون الى 
الشرطة أواإلسعاف أواإلطفاء. 

وقد مهدت اجلهود املشتركة ملستشارين 
بعثة االستشارة والتدريب في وزارة 

الداخلية الطريق للنظام التي يُغطي اآلن 
١8 مدينة عراقية ، ويوفرالتغطية لنحو 

٧8٪ من سكان العراق. 

وقال العقيد حسن ، ومدير البرنامج في 
مقر وزارة الداخلية والذي دافع عن اجلهود 

الرامية إلى توسيع نطاق اخلدمات حملافظة 
االنبار: “ وبتوسع تغطية الشبكة ، كذلك 

ستتوسع القدرات وامليزات. ونحن نقّدر 
جهود كل املستشارين عندنا “.

املقال من قبل النقيب تشاد هيس و  ر.ع. 
روبرت ريغان

املقال من قبل النقيب تشاد هيس و  ر.ع. روبرت ريغان ، 
قوات الواليات املتحدة - العراق - مكتب نائب القائد العام 

لألستشارة والتدريب قسم األرتباط ل قدرات األتصاالت 
العراقية املتقدمة

الصورة: ضابط من الشرطة العراقية يجيب على النداءات 
الهاتفية في شبكة األستجابة الفورية املتقدمة  في املركز 

العراقي املتقدم للحاالت الطارئة

الصورة من قبل ع.أ.ق.ج.أ روبرت ريكن

باألسفل  الهاتف)١٠٤ (  لألسعاف واألطفاء، والطوارىء 

لوحة شبكة االستجابة الفورية الوطنية صممت لزيادة 
الوعي  للجمهور.
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تخرج الدورة األولى في أكادميية 
تعليم اللغة اإلجنليزية

تخرج طالب عراقيون و٢٠ ضابطاً وأحد اجلنود 
من وزارتي الداخلية والدفاع من دورة األكادميية 

الدولية العراقية األولى يوم ٢8 آذار.

 مت تطوير األكادميية الدولية العراقية من 
قبل وزارة الدفاع حيث كانت الفكرة هي أنشاء 

معهد للتعليم العالي ملوظفي احلكومة 
العراقية.وقام بتعليم دروس اللغة االنكليزية 
اثنان من املدرسني العراقيني من معهد اللغة 

للدفاع بتعزيز من قبل مستشاري قوات الواليات 
املتحدة في العراق مما ساعد على زيادة و وتطوير 

التقنيات التعليمية للمدرسني املنهجية وطرق 
التدريس.

 وضح السيد نائب رئيس اركان اجليش 
للتدريب الفريق الركن حسني دوحي بانُه في 

النظام السابق حاملا يتعلم احد الضباط اللغة 
األنكليزية أو إستخدم  مصطلح “اوكي” فقد 

كان يصنف على انُه من “جماعة األوكي”. 
وهذا كان هذا عائقاً لتعلم اللغة األنكليزية 

وقال الفريق الركن حسني:” لكي يكون جيشنا 
ناجحاً، فمن املهم جداً األستفادة من السلوك 

األيجابي “ وأضاف:” الطريقة الوحيدة للتعلم 
من اآلخرين هي معرفة لغتهم .” 

وقد وضعت احلكومة العراقية أولوية عالية 
لنجاح واستمرار أألكادميية الدولية العراقية. 
وقال اللواء جيمس ماكدونالد ، مساعد نائب 

القائد العام للقوات األمريكية في العراق  
لالستشارة والتدريب : “ إن رؤية احلكومة 

العراقية للتدريب هي ظاهرة فريدة من 
نوعها، وإن بلدكم سوف ميضي قدماً لألمام” 

. فقد مت بناء مشروع بكلفة  3٠مليون دوالر 
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من املباني للحرم اجلامعي اجلديد لألكادميية 
الدولية العراقية واملؤمل األنتهاء منُه في أيلول 

٢٠١١، وحتى ذلك احلني فأن صف تعليم اللغة 
االنكليزية سيستمر في الصف املؤقت.

 إن املناهج الدراسية في املنشأة اجلديدة 
ستشمل ليس فقط تعلم اللغة اإلجنليزية 

ولكن دراسة الفكر االستراتيجي أيضاً واألمن، 
وتدريب الكوادر ، وجميع مجاالت اإلدارة العامة. 

قال ف.ر. حسني:” أهنأ أخلريجني ،” وأضاف: 
“وأنا أشجع أي شخص يجد الفرصة لدراسة 

اللغة )اإلنكليزية( ألنه أداة هامة للغاية”. 

قصة من قبل النقيب فرانك شانون من اجليش 
االميركي  مكتب الشؤون العامة لنائب القائد 

العام للقوات األمريكية – العراق )لإلستشارة 
والتدريب (

الصورة : الفريق الركن حسني يصافح أحد 
خريجي أول دورة في اللغة االجنليزية من 

األكادميية الدولية العراقية خالل حفل التخرج. 
)الصورة من قبل العريف دانيال سيموندز ، 

من اجليش االميركي  مكتب الشؤون العامة 
لنائب القائد العام للقوات األمريكية – العراق 

)لإلستشارة والتدريب(

قوات الواليات املتحدة - العراق - مكتب نائب 
القائد العام لألستشارة والتدريب - بعثة 

األستشارة والتدريب من مستشاري الشرطة 
املدنية نسبوا الى مراكز التدريب في عدة 

محافظات مثل دهوك والسليمانية وكليات 
الشرطة . وهم يقومون باألشراف وتقدمي 

النصح للعمداء الكرد ، واملعلمني، وهيئة الركن 
والكادر

املستشارون يلعبون دوراً مهماً في تأمني 
املعلمني األساسني للتدريب واألشراف معايير 
التدريب األساسي باألضافة الى تأمني حتقيق 

أهداف األقليم.
القصة نشرت مبوافقة  مكتب نائب القائد 

العام للقوات االمريكية  )لألستشارة والتدريب( 
– العراق 

فريق األستشارة والتدريب للشرطة العراقية – 
العراق 

تخرج أكثر من الف مقاتل من  
قوات الزريڤاني في محافظة دهوك

شهدت محافظة دهوك يوم ٩نيسان 
، تخرج دورتي االدامة التدريبية ودورة 

التدريب األساسية للمجندين، هذا وقد 
بلغ عدد اخلريجني من دورة اإلدامة التدريبية  

٩٦٠خريج وأكثر من ٢٠٠ خريج من دورة 
اإلدامة األساسية للمجندين.

تتم إدارة هذه الدورات في وقت واحد في 
نفس املوقع. وقد مت تنسيب اخلريجني  ألذين 

يعملون معاً يومياً ، ملنطقة أربيل كقوة 
حماية للمباني احلكومية اخملتلفة. وكان 
التدريب قد بدأ  يوم ٢٠من كانون األول . 

وقد شمل جزء من املادة الدراسية 
،املهارات املتعلقة باملهنة مثل حفظ األمن 
في نقاط التفتيش ، والوعي مبخاطر املواد 

املتفجرة وتفتيش العجالت في حني إن 
التمارين العملية  شملت إقتحام املباني ، 

وإستقراراألمن ، واألمن الشخصي ، والرمي 
بالذخيرة احلية وإجتياز املوانع. 

وألقى ضيف الشرف الفريق نوزاد خوشناو 
، ممثل رئيس الوزراء الكردي برهم صالح 

كلمة مبناسبة هذا احلدث وهنأ اخلريجني 
وشكرهم لتعهدهم بحفظ أمن كردستان.

كما هنأ اللواء عزيز ويسي باني ، قائد 
قوات الزريڤاني ، اخلريجني أيضاً، وأخبرهم 
بأنهم يجب أن يكونوا فخورين إلجنازاتهم 

في كردستان .وقال:” لَنقل كفى لإلرهابيني 
وألنشطتهم.”وأضاف:”دعوا الدميقراطية 

تنمو في العراق”.

ومت تنسيب املستشارون املدنيون لتدريب 
العراقيني في بعثة اإلستشارة والتدريب 
للقوات األمريكية في العراق الى كالً من 

مركزي التدريب في محافظتي دهوك و 
السليمانية والى كليات الشرطة. ويقومون 
باإلشراف / وتقدمي املشورة لعمداء الكليات 

األكراد ، واملعلمون ، واملوظفون والكوادر 
.إن هؤالء املستشارون يلعبون دوراُ مهماً 
في تأمني التدريب األساسي للمعلمني، 

واإلشراف على معايير التدريب االساسية 
إضافة الى ضمان أن تكون أهداف اإلقليم 

موجهة. 

مت تنسيب مستشارين من الشرطة 
املدنية في قوات الواليات املتحدة في مكتب 

نائب القائد العام - اإلستشارة والتدريب - 
للجيش – العراق في عدة مراكز للتدريب 
في محافظات مثل دهوك والسليمانية 
وفي كليات الشرطة. يقومون باملراقبة / 

وتقدمي املشورة للعمداء األكراد ، وللمدربني 
واملوظفني والكوادر. إن املستشارون يلعبون 

دوراً هاماً في توفيرالتدريب األساسي 
للمعلمني ، ومراقبة معايير التدريب 

األساسي فضال عن ضمان التوجيه بأهداف 
اإلقليم. 

قوات الواليات املتحدة - العراق - مكتب 
نائب القائد العام لألستشارة والتدريب - 

بعثة األستشارة والتدريب من مستشاري 
الشرطة املدنية نسبوا الى مراكز التدريب 

في عدة محافظات مثل دهوك والسليمانية 
وكليات الشرطة . وهم يقومون باألشراف 
وتقدمي النصح للعمداء الكرد ، واملعلمني، 

وهيئة الركن والكادر

املستشارون يلعبون دوراً مهماً في تأمني 
املعلمني األساسني للتدريب واألشراف 

معايير التدريب األساسي باألضافة الى 
تأمني حتقيق أهداف األقليم.

القصة نشرت مبوافقة  مكتب نائب 
القائد العام للقوات االمريكية  )لألستشارة 

والتدريب( – العراق 

فريق األستشارة والتدريب للشرطة 
العراقية – العراق                                                

القصة نشرت مبوافقة  مكتب نائب 
القائد العام للقوات االمريكية  )لألستشارة 

والتدريب( – العراق 

فريق األستشارة والتدريب للشرطة 
العراقية – العراق                                                



املستشار    أيار ٢٠١٠

البحرية العراقية تستكمل التدريب 
العملياتي لسفينة الدورية اجلديدة

بعد خمسة أسابيع من التدريب املكثف 
،أكمل أطقم سفن البحرية العراقية 

)اجلاموك( و )ماجد( تدريبهم العملياتي وهم 
على استعداد لبدء تسيير الدوريات في املياه 

الساحلية للعراق، للدفاع عن البنية التحتية 

احليوية ملوانىء تصدير النفط البحرية. 

إن إكمال هذا التدريب سيؤدي إلى زيادة 
كبيرة في قدرة البحرية العراقية حلماية 

املنصات البحرية والدفاع عن املياه االقليمية 

العراقية. ومبجموع اوزان 3٩٠ طن ، فإن هاتان 
السفينتان مع اختيهم السفنتني ) فتح( 
و)نصر( ، جنباً إلى جنب ، يعتبرون أكبر من 

زوارق الدورية التي كانت تستخدم في اخلدمة 
في البحرية العراقية سابقاً. وستكون هذه 
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السفن قادرة على العمل في أحوال جوية 
أشد والبقاء على احملطة لفترة أطول. 

وتضّمن التدريب أكثر من  ٢٠٠ حلقة 
لتطوير قدرة الضباط والبحارة على التعامل 
مع جميع العمليات وحاالت الطوارئ. وشمل 

هذا وللمرة األولى من نوعها سحب مركب 
عائد للواليات املتحدة من قبل سفينة خفر 

سواحل عراقية. 

وقّدم فريق متكون من ١5 من البحارة 
العراقيني من ميناء أم قصروالذين كانوا قد 
تلقوا تدريبهم من مكتب نائب القائد العام 

- اإلستشارة والتدريب  / البحرية، التدريب 
والدعم والتوجيه جلعل الطواقم العراقية  
تتقدم بخطى ثابتة. ولقد مت تنسيبهم من 
قبل خفر السواحل األمريكيون في املركب 

)اكودنيك( وسفنتي البحرية ) سريكو 
و وايرلوند( ، والذين تعايشوا مع السفن 

العراقية للمساعدة في تأمني نقل القوارب 
، ومتارين السحب ، والرمي احلي ومسلسالت 

الدفاع عن القطاع.

ومع تقدم برنامج  التدريب، أصبح التدريب 
أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة .

وقال املالزم هيوبوتريل من البحرية امللكية  
وهو أحد املدربني على ظهر املركب العراقي 

اجلاموك

  “لقد كان شرفاً لي ان اكون جزءا ال يتجزأ 
ضمن صحبة أفراد السفينة ، وأن أكون 
قادراًعلى تقدمي املساعدة واملشورة لهم 

لتحقيق اجلاهزية العملياتية” . 

وقال املالزم الرس لون من األسطول 
األميركي والذي صعد مع زورق الدورية 

العراقية  ) ماجد (، وقد أعجب جداً  بالتقدم 
الذي شهدُه ، وكيف أن صحبة أفراد السفينة 
قد بنيت عالقات عمل قوية مع مدربي مكتب 

نائب القائد العام - اإلستشارة والتدريب - 
للبحرية العراقية : “سوف أحمل معي الكثير 

من الذكريات الطيبة  عن األسابيع اخلمسة 
لقد قضيتها على منت املركب ،” وأضاف: 

“إن أفضل شيء كان أستغالل هذه الفرصة 
للتعرف على البحارة العراقيني على مستوى 

الصعيدين املهني واالجتماعي واكتشاف 
اشياء كثيرة مشتركة بيننا. 

 أنضَم القائد البحري ريتشاردز، قائد قوة 
املهام للبحرية العراقية الى سفينة البحرية 

العراقية اجلاموك في اخر يوم من التدريب 
. وحتدث ألفراد السفينة ، وابديتقديرُه لهم  
لتحقيق الكثير ، مبا في ذلك جلب السفن 

من إيطاليا إلى العراق والعمل للوصول الى 
األستعداد العملياتي في مثل هذه الفترة 

القصيرة من الزمن. 

وبعد اجازة مت أستحقاقها بجدارة، فان 
السفينتني اجلديدتني سوف تنضمان الى 

السفن العراقية االخرى في شمال اخلليج 
العربي ، حيث سيبدأون دورياتهم العملياتية.

وخالل األشهر القليلة املقبلة  ستتوسع 
قدرة البحرية العراقية بشكل كبير بإكتمال 

البنية التحتية اجلديدة ، مثل الرصيف والسور 
البحري ، وقواطع اإلقامة ، ومقر قيادة عمليات 

جديد ومرافق إلصالح السفن. وباإلضافة إلى 
ذلك ، فأن من املقرر ان حتصل البحرية العراقية 

على خمسة عشر من زوارق دورية مبنية 
في  الواليات املتحدة واثنني من سفن الدعم 

البحري على مدى العامني املقبلني.  

لقد أُكمل زورق الدورية األول مؤخرا 
أختباراتُه البحرية األولية ، ومن املقرر أن يبدأ 

عملياتُه في العراق في وقت الحق من هذا 
العام.

القصة من قبل الرائد البحري برايون كاربنتر 
،مستشار البحرية امللكية ،  في مكتب نائب 

القائد العام – اإلستشارة  والتدريب / ألبحرية 

الصور : 

)على اليسار( السفن البحرية العراقية ٧٠3 
و ٧٠٤ أثناء ممارسة مترين سحب مركب كجزء 
من دورة التدريب      العملياتي على سفينة 
الدورية والتي استمرت ملدة خمسة أسابيع 

بهدف إعداد الضباط والبحارة ملهمتهم 
في القيام بالدوريات وحماية املمرات املائية 

الساحلية العراقية والدفاع عن البنية 
التحتية املهمة ملوانىء تصدير النفط . 

)أعاله( بعد أن أكمل الطاقم دورة تدريبية 
مكثفة ملدة خمسة أسابيع من التدريب 

املكثف فإن سفينة البحرية      ماجد 
اصبحت االن مستعدة للقيام بالدوريات في 

في املياه الساحلية للعراق.

الصور من قبل الرائد البحري بول موريس ،من 
البحرية امللكية ، ظابط التدريب في مكتب 

نائب القائد العام     ) اإلستشارة والتدريب - /
البحرية في أم قصر
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يوم في احلياة
 يبدأ أجلنود العراقيون اجلدد تدريباتهم الباكرة في مركز 

تدريب النعمانية الوطني، احد مراكز ألتدريب األساسية 
األربعة في العراق   إذ يبدأون بالتدريب على البندقية ثم 

يقومون باملناورة خالل دورة إجتياز املوانع ، وينهون التدريب 
بتحمل رائحة الدخان من اإلطارات احملترقة .

ثم يتمرنون على القتال في املناطق املبنية للتدريب، حيث 
يتعلمون طرق تطهير وتأمني املباني.

 إن اإلنتماء الى اجليش العراقي اجلديد مهمة غير سهلة 
، ولكنها مهمة يفتخرُ بها اجلنود العراقيون اجلدد ويبغون 

إتقانها.

الصور من قبل العريف دانيال سيمندز ،من قوات الواليات 
املتحدة - العراق  مكتب ألشؤون العامة لنائب القائد 

العام 
)األستشارة والتدريب(
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تخرج الدفعة االولى من خبراء اإلرصاد 
اجلوي من العسكريني العراقيني

بعينون شاخصة على السماء، يلعُب 
رجال اإلرصاد اجلوي العسكريون دوراً مهماً 

في إيصال املعلومات عن األمناط املناخية 
التي ميكن أن تؤثر على إمكانيات جناح 

املهمة. 

تخرجت الدورة األولى للراصدين اجلويني 
من ضباط القوة اجلوية من دورة التدريب 
التقني في بغداد يوم اخلامس والعشرون 

من أذار.

وكانت الدورة قد دُرّست من قبل خبراء 
الطقس من الواليات املتحدة  من سرب 

اإلستطالع اجلوي 3٢١ واملنتسبني للمكتب 
اإلستشاري في فريق التدريب العسكري 

ملركز العمليات اجلوية واملنسوبني الى 
مكتب نائب القائد العام لإلستشارة 
والتدريب – للقوة  اجلوية وهي مديرية 

تابعة لقوات الواليات املتحدة في العراق.

وخالل هذه الدورة التي مدتها 5٢ يوماً 
تعلم الطالب العسكريني العراقيني 

الثمانية كل شيء بدءاً من مالحظات 
الطقس الى النماذج األساسية املتقدمة 

لألرصاد اجلوية. 

وقال الرائد باري هنت ،املستشار اجلوي  
في فريق التدريب العسكري في سرب 

3٢١ :”لقد قدمنا املشورة للقوات اجلوية 
العراقية ملساعدتها على تطوير نظام 

مشابه  لنظام خدمة اإلرصاد اجلوي 
الوطني في الواليات املتحدة ، ومنظمة 

اإلرصاد اجلوي في اململكة املتحدة ومعظم 
األعضاء في منظمة اإلرصاد اجلوي 

العاملية”. 

واضاف :”اإلرصاد اجلوي هو جزء مهم من 
سالمة الطيران وحماية املوارد” ، واضاف 

أيضاً: “ أن جزء كبير من تصنيف املطارات 
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يعتمد على مراقبة اإلرصاد اجلوي وخدمات 
التنبؤ التي يقدمونها.” 

وعلى الرغم من إن هؤالء الضباط لديهم 
درجات علمية في مجال اإلرصاد اجلوي 
أو الفيزياء ، إال أنهم لم يتلقوا أي نوع 

من انواع الطيران الرسمي أو أي تدريب 
عسكري بخصوص التنبؤ باألحوال اجلوية. 
وخالل هذه الدورة تلقى الضباط العراقيون 

فصول دراسية في املعرفة التقنية 
والتدريب العملي عن الطقس. 

قال ر.ع. ماريو فيراي املستشار اجلوي في 
فريق التدريب العسكري في سرب3٢١ :” 
لقد علمناهم كيفية إستخدام معدات 

مثل نظام املراقبة التكتيكية لإلرصاد 
اجلوي.وأضاف :”جهاز تي أم كيو 53 يستمد 
ويعرض درجة احلرارة ونقطة الندى، ووضوح 

الرؤيا ، ونوع الهطول لألمطار.وحتى أنُه 
يرسل شعاعاً ألرتفاع عشرة آالف قدم 

للكشف عن إرتفاع الغيوم. ولقدعلمناهم 
مراقبة الطقس والتنبؤ به مبوجب املعايير 

العاملية لإلرصاد اجلوي. وساعدناهم 
في ترتيب وثائق الطقس اخلاصة بهم 

لتتناسب مع مهامهم الفريدة وموجودات 
القاعدة. “ 

ومن خالل املعلومات التي درّسنا بها هذا 
الصف اإلفتتاحي فان ضباط الطقس 

العراقيون أصبحوا اآلن قادرين على انتاج 
املالحظات عن الطقس ملدة ثالثني دقيقة 

، والتنبؤات مبحطات املطار ، وإيجازات 
الطقس اليومية واصدار تقارير مراقبة 

الطقس املتعلقة بالسالمة اجلوية 
والتحذيرات واإلرشادات. 

وقال فيراي :” إن هؤالء الضباط يكتسبون 
خبرة قّيمة كل يوم وسيستخدمون 

ما علمناهم لتدريب كالً من الضباط 
العراقيني واجلنود.”وأضاف: “ أنهم سيبنون 

أسراب الطقس اخلاصة بهم كما فعلنا 
في األربعينات.”

وقال العقيد سلمان خرباط مدير قسم 
اإلرصاد اجلوي العراقي:”هذا هو حلم ،وقد 
حتقق بالنسبة لي. إن املدربني األمريكيني 

قد وفروا لنا كل ما لديهم من معرفة 
وساعدونا في النمو كقسم مستقل 

لإلرصاد اجلوي “

وأضاف:” أنني فخور جداً بهؤالء الضباط 
الثمانية ، حيث ضحوا بأمور كثيرة ألجل 

إكمال هذه الدورة.” 

وسيتم إرسال اخلريجني اآلن الى مواقع 
مختلفة في جميع أنحاء العراق ملواصلة 

التدريب من خالل العمل. ومبجرد إكمال 
التدريب ، فان بعض ضباط الطقس اجلدد 

سيصبحون مدربني في حني أن األخرين 
سيبدأون مهمتهم اجلوية للجيش 

العراقي.

القصة من قبل ن.ع جارود شاڤانا من 
مكتب التواصل األعالمي لسالح اجلو 

األمريكي املركزي

الصورة : ضباط القوة اجلوية 
العراقية يقفون في الصورة 

مع مدربني من القوات اجلوية 
االمريكية في معسكر النصر

) فيكتوري( في العراق ، بعد 
تخرجهم من دورة اإلرصاد اجلوي 
يوم ٢5 من  أذار .وسيتم ارسال 

اخلريجني إلى مواقع مختلفة 
في جميع أنحاء العراق ملدة 3٠ 
يوماً للتدريب من خالل العمل. 

وعند انتهاء التدريب مباشرةً 
، فان بعض الضباط  من 

استشارّي  الطقس سيصبحون 
مدربني في حني أن اآلخرين 

سيبدأون مهمتهم اإلستشارية 
بخصوص اجلو للجيش العراقي.

 

الرائد باري هنت من القوة 
اجلوية في سرب األستطالع 

اجلوي ثلثمائة وواحد وعشرون 
في سالح اجلو األمريكي في 

الفريق االستشاري للعمليات اجلوية 
ومستشار مركز األرصاد اجلوية  ، 

يقفبجوار نظام األرصاد اجلوية التكتيكي 
الذي أستخدم في الرصد خالل الدورة 

التي مدتها أثنان وخمسون يوماً لتدريب  
الصف األوملن ضباط األرصاد اجلوية  في 
القوة اجلوية العراقية وخالل الدورة كان 
الطلبة العسكريني العراقيني الثمانية 
قد تعلمواعلى كل شيء من أساسيات 

مالحظة األرصاد اجلوية إلى مناذج توقعات 
الطقس املتقدمة. 

 )الصورة من قبل ر.ع. تريش بنتنغ  من 
القوات اجلوية األمريكية(
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الواليات املتحدة تُسلم 
قاعدة عسكرية للعراق

 في صباح يوم ربيعي 
مشرق في بغداد ،قام 

مسؤلون من قوات 
الواليات املتحدة - العراق 

- مكتب نائب القائد العام 
- اإلستشارة والتدريب - 
للجيش ، بالتجمع معاً 

في فناء القاعدة ليشهدوا 
األحتفال األخير لتسليم 

قاعدة الفينكس )العنقاء(.

فقد نقل مسؤلون من 
قوات الواليات املتحدة - 

العراق – مكتب نائب القائد 
العام - اإلستشارة والتدريب ، 

قاعدة الفينكس 

الى حكومة العراق في 
أحتفال رسمي يوم ١5 

نيسان. وصوالً الى َمعّلم 
أخر من َمعالم روح الشراكة 

مع العراق ما يدل على منو 
املؤسسات العراقية.

وقد كانت قاعدة الفينكس 
موقعاً ملقر القيادة العامة 

للقوات املتعددة اجلنسيات – 

لألمن االنتقالي- العراق منذ 
عام ٢٠٠٤

وحتى كانون األول٢٠٠٩ 
حني أوقفت فعاليتها، وأصبح 

مكتب نائب القائد العام - 
اإلستشارة والتدريب, وحدة 
ثانوية تابعة لقوات الواليات 

املتحدة – العراق.

وتعتزم احلكومة العراقية 
إستخدام القاعدة األمريكية 

السابقة ، كموقع جديد 
إلسكان جامعة الدفاع 

الوطني في العراق. 

وفي كلمة للفريق مايكل 
باربيرو نائب القائد العام /

لالستشارة والتدريب ذكر :” 
ان جامعة الدفاع الوطني 

مسؤولة عن تثقيف وتدريب 
قادة املستقبل لوزارة الدفاع.”

وأضاف: إن إعادة تسليم 
القاعدة هو أحد أجزاء اجلهد 

األكبر لتقوية الشعب 
العراقي، وهم يتخذون 

اخلطوات املهمة في حتقيق 
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االعتماد الذاتي أمنياً، كما تعبر عن إلتزام 
الواليات املتحدة باإلتفاقية األمنية.

لم السيد سمير احلداد ، سكرتير  وتسَّ
اللجنة التابعة ملكتب السيد رئيس الوزراء 
إلستالم العقارات واملعسكرات، من الفريق 

باربيو  املفتاح الرمزي والذي مثل الشروع 
في إنتقال القاعدة رسمياً حلكومة العراق.

وقد ختم السيد سمير نقل القاعدة 
بتقدمي املفتاح الى اللواء حسني دوحي ، 

نائب رئيس أركان اجليش للتدريب.

هذا وقد أعرب الفريق حسني عن أمتنانُه 
لنقل القاعدة قائالً:” أريد أن أشكر جيش 

الواليات املتحدة للدعم الذي يقدمونُه 
للجيش العراقي وملعاهدِه التدريبية. 

وأضاف :” نأمل أن يستمر هذا املستوى من 
التعاون والتنسيق باإلزدياد ونحن نحقق 

مصاحلنا املشتركة.”

إن نقل هذه القاعدة الى حكومة العراق 

ودعم مؤسساتُه ، هو تأكيد على الشراكة 
األستراتيجية التي من شأنها أن تستمر 

لفترة طويلة بعد مغادرة القوات األمريكية 
العراق.

                

الصور

)أقصى اليسار( شواهد تاريخية : شعار 
قاعدة الفينيكس )العنقاء( حسب تطوره 

مبرور الزمن. 

)ملف للصور( 

)على اليسار( السيد سمير ، ممثألً عن 
مكتب السيد رئيس الوزراء ، وهو يُّسلم 

املفتاح الرمزي للفريق حسني  نائب رئيس 
االركان للتدريب ، بعد تسلمُه من الفريق 

مايكل دي. باربيرو نائب القائد العام -  
قوات الواليات املتحدة- العراق- اإلستشارة 

والتدريب ، هذا ويرمز  تسليم  املفتاح 

إلى إعادة  نقل السيطرة الى احلكومة 
العراقية. 

)أدناه( السيد سمير ، ممثألً عن مكتب 
السيد رئيس الوزراء ، والفريق حسني  نائب 

رئيس األركان للتدريب، يزيح الستار عن 
الشعار اجلديد جلامعة الدفاع الوطني 

للفريق مايكل دي. باربيرو ، نائب القائد 
العام – نائب القائد العام ،  لقوات الواليات 

املتحدة - العراق ، مكتب اإلستشارة 
والتدريب ، خالل مراسيم نقل القاعدة. 

الصور من قبل العريف دانيال سيمندز 
،من قوات الواليات املتحدة - العراق  مكتب 

الشؤون العامة لنائب القائد العام 

)اإلستشارة والتدريب( 
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أول دورة لصيانة الدبابة أبرامز تتجه 
في الطريق الصحيح

 دبابة القتال الرئيسية أبرامز  صنفت من 
قبل العديد من اخلبراء بانها أفضل عجلة 

مدرعة في العالم. حديثة وسريعة ، بل هي 
منوذج الجتماع البراعة التكنولوجية والقدرة 

امليكانيكية. وبالنسبة لتاريخ جناحها 
الطويل في اجليش االمريكي ، قام العديد من 
احللفاء بتحوير هذه الدبابة من اجل دفاعهم 

الوطني اخلاص.وأحدث شريك ذو سيادة هو 
دولة العراق بحصولهم مؤخراً على  ١٤٠ 

دبابة إلستخدامها في جيشهم . 

ومثل كل املكائن فان الصيانة هي شرط 
أساسي. وبالنظر للمنزلة الفنية  حلالة 

الدبابة أبرامز ، تصبح الصيانة أكثر اهمية. 
ولوضع هذا األمر بنظر األعتبار قامت شركة  

جنرال داينمكس ألنظمة العجالت األرضية 
بتصميم دورة لوحدة للصيانة للتدريب 

على املعدات اجلديدة . لتهيئة الفنيني في 
العجالت املدرعة في اجليش العراقي قبل  

وصول املعدات املقرر أستالمها في آب ٢٠١٠ 

،هذه الدورة اإلفتتاحية هي خطوة حيوية 
لألمام لضمان أن يحافظ اجليش العراقي 

على القدرة في حتقيق أمنُه الذاتي داخلياً 
وخارجياً . وذلك بتسجيل أفضل فنيي 

الدبابات بدورة مدتها 5٠٠ ساعة ، مت تعليُمها 
في مركز التدريب القتالي في بسماية في 

القاعدة املتقدمة همر )املطرقة( والعراق 
مستمر  في وضع الشروط لتحقيق النجاح 

املتواصل.

   هذا وقد أخذ الطالب الدورة التي 
أستمرت ثالثة أشهر على محمل اجلد. 

مدركني متاماً خطورة جهودهم وكيف ميكن 
أن تؤثر في املستقبل.

وقال رئيس العرفاء كيفن تي. نوربرغ 
من اجليش االمريكي ومستشار في فريق 

االستشارة والتدريب للدورة :” إن مهمتهم 
ليست مثيرة وأنهم يعرفون ذلك” .وأضاف:” 
ان واجبهم مهم جلعل العراق كقوة دافعة . 

فاذا كانت الدبابات ال تعمل أذن 
فانهم غير جيدين”.

اقام نوربرغ عالقات صداقة 
مع الطلبة اخلمسة عشر 
كلهم خالل فترة التدريب  

ويشعر بالتفائل إزاء 
مستقبلهم. وقال :” انهم 

مندهشني بالدبابة أبرامز ألنها 
أعلى بكثير مما كان لديهم 

سابقاً. “

جاءت الغالبية العظمى من 
الطالب من مدرسة الهندسة 

اآللية الكهربائية  العائدة 
للجيش العراقي في التاجي ، 
شمال غربي بغداد. وشملت  

الدورة أيضاً فنيي  الدبابة أبرامز 
في الرستمية من اجلانب اآلخر 
للمدينة واجليش .علماً بانهم 

أكثر  خبرة من غيرهم .

هؤالء هم افراد من الفرقة التاسعة في 
اجليش العراقي مثلوا قيادة القوات البرية 

العراقية وسوف يقدمون لهم خدمة جليلة 
في األمدين القريب والبعيد على حد سواء.  

 ميتلك جميع الطالب مستويات مختلفة 
من اخلبرة كفنّي دبابات. ولكن الدبابة أبرامز 

،  هي صنف مختلف عن ما كانوا  قد تعودوا 
عليه من قبل، من خالل اتفاق  جرى بني 

شركة  جنرال دايناميكس وحكومة الواليات 
املتحدة ، متكن ١5 طالب من التدريب  و 

بنسبة خمسة طالب لكل دبابة. وهذا سمح 
للكثير من  الفنني من أخذ فرصة التدريب 

العملي على التعليم ، ومتكني املزيد من  
القابلية لكل فني )أو ميكانيكي(. 

و نظراً لظروف غير متوقعة ، فان اجلنود لم 
يستلموا الكتلوكات التعليمية ) الكراسات( 
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في لغتهم األم. وبدالً من ذلك 

فان املعلمني ) والذين اكتسبوا بسرعة 
إحترام وتقدير طلبتهم العراقيني( أرشدوا 

كل جندي على جميع العمليات ومتطلبات 
الصيانة لدبابة القتال الرئيسية بعمل 

جلسات لألسئلة واألجوبة . 

إن قدرة هؤالء املعلمني العالية ممزوجة 
بالنضج والكفاءة املهنية الفردية لكل جندي 

، أدت إلى اإلمساك بزمام هذه املعلومات ، 
وسجلوا حضوراً قوياً جداً في جميع اجملاالت. 

مع هيئة طالبية تتكون من ضابط واحد 
فقط ، رائد ، فان ضباط الصف استوعبوا 
برنامج التعليمات بشغف وأثبتوا بأنهم  
فنيني متمكنني في جميع أنواع التصليح 

الفني. وكانت بعضهم محظوظون مبا 
فيه الكفاية حلضور هذه الدورة التعريفية 

بتصليحات الدبابة ابرامز بشكل متكرر في 
بسماية  قبل دخولهم في هذه الدورة األولى 
من الدورات الفنية لوحدة الصيانة للتدريب 

على املعدات اجلديدة  بدون الكتلوكات 
الفنية ) الكراسات( فكان ال بد وان يكونوا 

منتبهني وان يسألوا سؤال بعد آخر للحصول 
على املعلومات الصحيحة. 

وبعد ثالثة أشهر من سرورهم بتوسخ 
أيديهم  بالعمل وحصولهم على اإلجابات 

على أسئلتهم ، فان الطالب اخلمسة عشر 
سيتخرجون  يوم السادس من آيار. وبعد 

التخرج ، فان الفنيني اجلدد للدبابة أبرامز 
سيعودون الى وحداتهم  وقد أثروا من 

املعرفة  ليضيفوا  قدرات جديدة لقوات األمن 
العراقية  املطلقة دوماً. 

هؤالء اخلريجون سيكونون جاهزين عندما 
تنحدر كافة دبابات ابرامز اجلديدة من 

العجالِت التي ستوصلها في وقت الحق من 
هذا العام. من خالل لشراكة البلدين معاً في 
هذا اجلهد ، فأنهم  ومرة أخرى ينجزون مهمة 

تقدمي “الفجر اجلديد” لشعب العراق.

القصة من قبل: الوكيل األول ريتشارد 
هوليدي، املستشار اجملند األقدم  - مركز 

التدريب القتالي في بسماية ، البعثة 
األستشارية التدريبية  - للجيش و ر.ع. أمي  
أي مكلوفلني قوات الواليات املتحدة – العراق 

مكتب الشؤون العامة  في نائب القائد العام 

) لألستشارة والتدريب(

الصور:

على اليسار : يتعلق الطالب بكل كلمة 
للمعلم في القسم النظري من الدورة لعد 

توفر الكراسات الفنية بلغتهم األم 

)أدناه( فريق من خمسة فنيني للدبابة 
أبرامز في مركز التدريب القتالي في بسماية

ر.ع. أمي  أي مكلوفلني قوات الواليات 
املتحدة – العراق مكتب الشؤون العامة  في 

نائب القائد العام ) لألستشارة والتدريب(
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 خذني للنهر : 
الشرطة النهرية يحتفلون  بتخرج 

الدورات اجلديدة

شهدت قوة الشرطة النهرية  تخرج اكثر من ٢٠ 
من افراد الشرطة النهرية  من العرب والكرد من 

دورة الصيانة اخلارجية ودورة العمليات النهرية يوم  
٢٠ نيسان  .

وقد أكمل أحد عشر ضباطاً  كردياً و١3 ضابطاً 
عربياً الدورات املكثفة التي كانت متثل حتدياً 

بالنسبة لهم عقليا وجسديا. 

وهنأ كبار الضباط العراقيني وضباط من الواليات 
املتحدة اخلريجني وأثنوا على العمل اجلماعي الذي 

اجنزُه هؤالء الضباط خالل فترة الدورات. 

كما حضر حفل التخرج العميد بالل حسني، 
نيابة عن  اللواء علي العيساوي ، مدير مركز تدريب 

الشرطة النهرية في بغداد،  والعميد مايكل سمث 
من جيش الواليات املتحدة األمريكية مدير مكتب 
اإلستشارة والتدريب للشرطة النهرية -  العراق. 

وفي كلمته االفتتاحية ، شكر العميد حسني 
املدربني العراقيني ونظرائهم االمريكيني على 

عملهم القيم ، وأعرب عن أملهِ  بإستمرار مركز 

تدريب الشرطة النهرية في بغداد في تخريج 
الشرطة النهرية.

وقال:  “ لقد حقق هؤالء اخلريجني جناحاً كبيراً في 
إكمالهم لهذه الدورات “. 

وقال ع. سميث :” لقد وصلت ) 5٠ ( من القوارب 
اجلديدة إلى البصرة و ستقوم احلكومة العراقية 
بنشر هذه القوارب في جميع أنحاء محافظات 

العراق”. وأضاف:”  سيعمل الضباط الذين تخرجوا 
حديثاً على هذه القوارب.” واكمل قولُه:

 “ أن الشرطة النهرية لديها دور مهم في حفظ 
أمن العراق”. 

ويتكون كادر مركز تدريب الشرطة النهرية في 
بغداد من ٧١ معلماً ويقومون بتوجيه وتأمني دفقاً 
مستمراً من االفراد املؤهلني من الشرطة النهرية 

في بغداد.  لقد قام هذا الكادر بتدريب ما يقرب من  
3٠٠ من أفراد الشرطة النهرية وسيظل عنصراً 

حيوياً في اجلهود األمنية في العراق.

وبينما يتحرك العراق نحو حتقيق وحدتُه الوطنية ، 

فان الدورات لكل من الطالب العرب والكرد أصبحت 
أكثر انتشاراً، كما إن هذه الدورات التدريبية أثبتت 

بانها احد الطرق التي يتجه اليها العراق نحو 
التخلص من الطائفية جلعل البالد أكثر متاسكا 

وآمناً وأستقراراً.

القصة من قبل النقيب فرانك شانون 
من اجليش األمريكي ، مكتب الشؤون 

العامة ، ملكتب النائب العام لقوات 
الواليات املتحدة – العراق )إألستشارة 

والتدريب(. 

الصورة: طالب  الشرطة النهرية في 
بغداد يقفون بكل فخر في يوم التخرج. 

مت استحصال املوافة بخصوص الصورة 
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رغبتهما في إستمرار الشراكة لضمان مستقبل 
أمن ومستقرار للعراق.

وإن مكتب نائب القائد العام - اإلستشارة 
والتدريب , يخطط إلستضافة مؤمتر إستشاري عن 

ضباط الصف في املستقبل القريب.

تخرج اكثر من عشرة ضباط عراقيون من دورتي 
آمري األلوية  وآمري األفواج  الرقم ١ في كلية 

القيادة - هيئة األركان املشتركة في الرستمية في 
بغداد يوم ١١ نيسان .

أن الدورات التي أستغرقت ستة أشهر ،قد 
ُصّممت للضباط الذين مت أختيارهم ليتم تعينهم 

كآمري ألوية وآمري أفواج ، أصبحت معالم ثابتة 
في عملية التثقيف األحترافي العسكري للجيش 

العراقي.

وقد حضر مراسيم التخرج نخبة من كبار 
الضباط كان من ضمنهم الفريق الركن حسني 

نائب رئيس االركان للتدريب واللواء الركن جاسم 
قائد كلية الدفاع الوطني والعميد الركن جوهر 

قائد كلية القيادة واألركان املشتركة   

 وفي كلمة القاها باملناسبة شجع اللواء 
جوسيبي سبينيلي ،نائب قائد بعثة الناتو للتدريب 

في العراق )ب.ت.ن.ع.( ، على اتخاذ اخلبرة واملعرفة 
التي أكتسبوها من خالل الدورات التدريبية 

واستخدام مهاراتهم اجلديدة ألثراء وحداتهم في 
املستقبل.

قال سبينيلي :”أنا معجب أيضا في التحسينات 
املستمرة التي أضافتها هيئة األركان  على املناهج 

التعليمية منذ إعادة افتتاح الكلية عام ٢٠٠5 
“. وأضاف:. “وسنستمر في هذا النهج  حيث إن 

فرق املستشارين  العائدين ملنظمة حلف شمال 
األطلسي يستمتعون كثيراً بالعمل جنباً إلى جنب 

مع شركائنا العراقيني. وأود أن أؤكد لكم دعم 
بعثة تدريب منظمة حلف شمال األطلسي في 

املستقبل إذ تقومون بالتحضير للدورات املقبلة “.

هذا ومن املقرر أن تبدأ الدورات املقبلة في حزيران 
.

مؤمتر لقادة من الواليات املتحدة 
والعراق ملناقشة التقدم واملستقبل

تخرج دورة القادة للضباط 
العراقيني

ضجت قاعة املؤمترات في قاعدة العمليات 
املتقدمة اإلحتاد3 بالصخب بفعالية استمرت يومني 
حيث التقى كبار املسؤولني من اجليش العراقي ومن 

قادة قوات الواليات املتحدة واملستشارين ملناقشة 
مستقبل العراق.

فقد عقد مكتب نائب القائد العام - اإلستشارة 
والتدريب - للجيش واألقسام اللوجستية مؤمتراً 

إستمر ملدة يومني ألفراد من مدارس اجليش 
ومراكز التدريب وفرق اإلستشارة للتموين والنقل 
العسكري والقوات االمريكية في مناطق العراق 

الثالث أي ) فرق الواليات املتحدة – في الشمال 
واجلنوب والوسط( في قاعدة العمليات املتقدمة ) 

االحتاد3( يومي 3١ من آذار واألول من نيسان.

وكان الغرض من مؤمتر مكتب نائب القائد العام- 
قوات الواليات املتحدة - اإلستشارة والتدريب - هو 

تعزيز التزامن والتنسيق اإلداري 

بني الوحدات. 

وقد شارك احلضور بجلسات تضمنت إيجازات 
ومناقشات الطاولة  املستديرة ومجموعات عمل 
منفصلة. ومت تغطية بعض املواضيع التي كانت 

عن مهمات  وادوار قوات الواليات املتحدة – في 
العراق والعالقات القيادية مكتب نائب القائد العام 

- اإلستشارة والتدريب  ، من االفراد املستشارين 
للجيش واملستشارين لآللوية، وتعريف الفائض 
احملتمل ملبادرات الدفاع في الواليات املتحدة مثل 

النظام التعليمي احمللي لضباط الصف.   

وركز الفريق الركن حسني ، نائب رئيس هيئة 
األركان للتدريب ، واللواء سمير مهدي الباشا ،مدير 

التدريب التعبوي االساسي بتعليقاتهم على 
أهمية دور )ضابط الصف( كمستشاراً فعاالً ضمن 

القيود الثقافية والتاريخية للجيش العراقي.

قال اللواء سمير:”أريد أن يكون جميع الضباط 
أن يعتمدوا على ذاتهم ، ولكن ضابط الصف مهم 

للغاية” وأضاف: “ضباط الصف الضعفاء سوف 
يؤثرون على القيادة. نحن فريق واحد... وأود أن نركز 

على اجليش اجلديد وننسى القدمي “.

وكان كالً من الفريق الركن حسني واللواء سمير 
ممتنني للجهود التي بذلها مكتب نائب القائد 

العام - اإلستشارة والتدريب  في العراق  وأعربا عن 

معلمون يتخرجون من 
دورة متقدمة

تخرج معلمون عراقيون من أكادميية تدريب 
الشرطة في السليمانية من دورة التحقيق 

اجلنائي املتقدمة وهذه الدورةهي جزء من مبادرة 
تطوير املدربني.

 حيث أكمل ثماني عشرة  طالباً دورة مكثفة 
وبرنامج مترين ميداني تضمن ادارة مسرح 

اجلرمية ، واألجراءات في مسرح اجلرمية ، والطرق 
املنتظمة ألعمال الشرطة ، وتقنيات املقابالت 

والتحقيق.

االسبوع الثاني من الدورة  كان التحدي 
للطالب الدارسني بتطبيق  مدى معرفتهم 

ومهاراتهم التي أكتسبوها واخلبرات في تأمني 
واسلوب التعامل مع سيناريوهني صوريني 

ملسرح اجلرمية . في قرية التدريب الواقعة ضمن 
نطاق األكادميية  .

مت تقسيم هؤالء الطالب الى وحدتني 
للتحقيق في مسرح اجلرمية ومن ثم مت تعيني  

مترين ملسرح جرمية كبير كجزء من التدريب 
اخلاص بهم. قام املعلمون باملالحظة واألشراف 

على الطلبة من التقرير األبتدائي للجرمية 
ولغاية استكمال نشر وقائع اجلرمية .تعلم 

الطالب األخذ بنظر األعتبار من مجمل الظروف 
في كل من مسرح اجلرميتني. شاهد العميد أمير 
عميد اكادميية تدريب الشرطة في السليمانية 

كال  اجلرميتني وابدا استحسانُه على إداء الطلبة 
.

ميتلك الطلبة االن كالً من املعرفة النظرية 
والعملية املطلوبة لتدريب الطالب في 

األكادميية في املستقبل 

فيما يتعلق بتقنيات التحقيقات اجلنائية 
احلديثة  واملتطورة . وكخريجني ، فان هؤالء 
املعلمني سيمكنون االكادميية لتوفير أرقى 

تدريب متخصص لطلبة املستقبل.

نطاق العمل - األستشاري  والتدريبي  
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أحد اجلنود في اجليش العراقي في  
دورة التدريب األساسي يتسلق 

جداراً ضمن دورة إجتياز املوانع في 
مركز التدريب األساسي الوطني 

في احلبانية الذي هو واحد من 
أربعة مراكز تدريبية للتدريب 

األساسي في العراق.
الصورة من قبل: ع. دانيال 

سيموندز من قوات الواليات 
املتحدة  - مكتب الشؤون العامة 
اخلاص بنائب القائد العام للقوات 

االمريكية – العراق ) لالستشارة 
والتدريب(
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