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2020آب/أغسطس  23  
23802020-10رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 

 ملیون دوالر 347بقیمة  متطورةیة قع تدریبامو مسلِّ ویُ التاجي قاعدة التحالف یغادر 
 
 

عملیة العزم الصلب بتسلیم الموقع الذي تشغلھ قوات التحالف في معسكر التاجي في  -قوة المھام المشتركة  قامت –ا وب غرب آسیجن
.2020أغسطس آب/ 23في  تأقیم مراسملى قوات األمن العراقیة في العراق ا  

 
قوات األمن العراقیة في الحملة فضل النجاحات التي حققتھا تم تسلیم الموقع المخصص الى قوات التحالف الى الجانب العراقي بلقد 

جزء من خطة ھو األفراد العسكریین إّن إعادة تموضع سمح للتحالف بتحویل تركیزه ودوره في العراق. مّما المستمرة لھزیمة داعش ، 
.ھا مع حكومة العراقل تنسیقالطویلة المدى تم   

 
على مدى السنوات الست ف. ""یوم تاریخي حقًا إنّھ" صلبالعزم ال عملیة -كینیث إیكمان، نائب قائد قوة المھام المشتركة لواء قال ال

. والقوات الخاصةاألساسي لشركاء التحالف لتدریب الجیش العراقي والقوات الجویة العراقیة الموقع الماضیة، كان معسكر التاجي بمثابة 
المسؤولیة  عراقیةاألمن ال اتا ، ستتولى قوالیوم فصاعدً أنفسھم. من ب يتدریبإدارة البرنامج النت جھود التحالف العراقیین من لقد مكّ 

المتبقیة  فلولالكجزء من مھمة ھزیمة  اتتدریبالو إجراء  وإدارتھالموقع  تشغیلالكاملة عن المرافق والبرامج في التاجي وستواصل 
.داعش في العراقل   
 

مل تكتیكات المشاة والرمایة تشتشغیلیة مھارات على في معسكر التاجي  عراقیةاألمن ال اتقو تسب منمن 000,47أكثر من  تدّرب
اعش وحمایة ساعد على تمكین القوات العراقیة على أخذ المعركة الى دا ممّ ، االستخباراتي  وتخطیط العملیات والطب القتالي والتحلیل

.سیادة بالدھم  
 

مغادرة غالبیتھم خالل صیف عام  ، وقد تمتأعضاء التحالف  منفرد  000,2لى ایضم ما یصل  في السابقكان معسكر التاجي 
سبانیة ومدربین عسكریین اإلھلیكوبتر ال. وشملت العناصر الرئیسیة المتمركزة في معسكر التاجي على مر السنین كتیبة طائرات 2020

.والوالیات المتحدة والناتو  والمملكة المتحدةمن أسترالیا وكندا وفنلندا وألمانیا والمجر وإیطالیا وھولندا ونیوزیلندا وبولندا   
 

 عراقیةاألمن ال اتلى قواضمن القواعد العراقیة  لتحالفص اخت تيقع الالمو، ل 2020في عام  ةالثامن تمثل عملیة التسلیم مراسمال هھذ إنّ 
.كجزء من الشراكة بین قوات األمن العراقیة والتحالف العسكري الدولي المناھض لداعش  

 
عملیة العزم  -مدیر الشؤون االستراتیجیة والتخطیط والتخمین في قوة المھام المشتركة سیمون جونستون ، ،  العمید االسترالي الق

التاجي ھو في الحال كما ھو القواعد المواقع داخل نقل  إنّ " . "الحقیقي "ھذا ھو النجاحوالضابط األسترالي األقدم في التحالف الصلب 
األمن  اتحملتنا لقوات األمن العراقیة لتأمین مستقبلھم والدفاع عن السیادة العراقیة. تُظھر الجھود الھائلة التي تبذلھا قوجزء من خطة 

العراق".  شعبستقرار لالمشترك من قبل التحالف وأسترالیا لضمان السالمة واألمن واإل االلتزامفي التاجي  عراقیةال  
 

 قام التحالف بتسلیم مایعادلداعش. ل ھضةالمنا للقواترئیسي تدریب موقع جعلھا ا على القاعدة العراقیة ممّ تم إجراء العدید من التحسینات 
كانت ھذه أعلى قیمة مادیة بالدوالر ألي من . الى حكومة العراقفي معسكر التاجي مرافق و أصولمعدات ومن ملیون دوالر  347مبلغ 
التي تم تسلیمھا. تشمل تحسینات القاعدة وتجھیز المعدات تجدید المطارات والمدارج ومالجئ الطائرات المعیاریة والمركبات  دالقواع

ملیون طلقة من الذخیرة.  90وتجھیز أكثر من   
 

.األیام المقبلة، في عراقیة األمن ال اتلى قواستغادر قوات التحالف المتبقیة من التاجي بعد االنتھاء من نقل المعدات   
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