
الشراكة مع قوات األمن العراقیة-قاعدة القائم في العراق 

-المھام المشتركة فرق المشورة واإلسناد في قوة تعمل 
ومثال ، الشریكة القوات العزم الصلب على تمكین عملیة 

7الجندي العراقي بالقرب من القائم ، العراق ، على ذلك ھذا 
إّن فرق المشورة واإلسناد تعمل على . 2017تشرین الثاني 

ري التدریب والتوجیھ في التخطیط العملیاتي العسكتوفیر 
.المعركةوالدعم الجوي في ساحة واإلستخبارات والمناورة 

الى مواقع الحراسة األمن العراقیة إنتقال قوات 
.  2017تشرین الثاني 7من القائم ، العراق ، بالقرب 

ھي الصلب عملیة العزم -قوة المھام المشتركة 
داعش في من أجل تحقیق ھزیمة تحالف عالمي 
.العراق وسوریا



العملیات القتالیة ضد داعش-قاعدة القائم في العراق 

21–تحّمل صواریخ بي أم قوات األمن العراقیة 
.  2017تشرین الثاني 17بالقرب من راوة ، العراق ، 

داعش في غرب تم تنفیذ الغارات لدعم حملة ھزیمة 
.العراق

–صواریخ بي أم أطلقت قوات األمن العراقیة 
تشرین 17من راوة ، العراق ، بالقرب 21

تم تنفیذ الغارات لدعم حملة ھزیمة . 2017الثاني 
.داعش في غرب العراق



العملیات القتالیة ضد داعش-قاعدة القائم في العراق 

إطالق صاروخ ھاوتزر ذاتي الدفع من طراز قیصر 
في وادي نھر لدعم الحملة ضد داعش الفرنسي 

5القائم ، العراق ، سھم ، الفرات األوسط في قاعدة 
تم تنفیذ الغارات لدعم حملة . 2018كانون األول 

.ھزیمة داعش في غرب العراق

سرب المدفعیة التابعون الى قام الجنود األمریكیون 
ع  قذائف من مدفالمیداني ، فوج الفرسان الثالث ، بإطالق 

القائم سھم ، قاعدة من ملم 155عیار ھاوتزر 777أم 
تم تنفیذ الغارات . 2018كانون األول 3، العراق ، 

.لدعم حملة ھزیمة داعش في غرب العراق



إنتقال عملیة تشغیل القاعدة الى العراق–القائم في العراق عدة قا

في الجیش األمریكي من روان یقوم الرقیب لینتون 
، الكتیبة األولى، الرئیسي السریة التابعة الى المقر 

ل القتالي األولواء سترایكر فوج المشاة الخامس ، فریق 
7في القائم ، العراق ، ، بطي خیمة 25فرقة المشاة ، 

یعكس نقل القواعد قدرة قوات . 2020مارس / آذار
والدفاع عن على تأمین مستقبل العراق األمن العراقیة 
.السیادة العراقیة

من فرقة المشاة األمریكیین الجنود یقوم مجموعة من 
777أم مدفع ھاوتزر بتحمیل الخامسة والعشرون 

47–على مروحیة شنوك سي أج ملم 155عیار 
یعكس . 2020مارس / آذار9القائم ، العراق ، في 

نقل القواعد قدرة قوات األمن العراقیة على تأمین 
.والدفاع عن السیادة العراقیةمستقبل العراق 



إنتقال عملیة تشغیل القاعدة الى العراق–قاعدة القائم في العراق 

مع . األمریكيیقوم الرقیب مالكوم بریان في الجیش 
، الكتیبة األولى ، فوج المشاة الخامس ، المجموعة الثانیة 

فرقة المشاة الخامسة، القتالي األول لواء سترایكر فریق 
في قاعدة القائمالمعدات على مقطورة بتحمیل والعشرین ، 
یعكس نقل القواعد . 2020مارس / آذار4، العراق ، 

على تأمین مستقبل العراق قدرة قوات األمن العراقیة 
.عن السیادة العراقیةوالدفاع 

ج الكتیبة األولى ، فومن األمریكیون یقوم الجنود 
لواء سترایكر القتالي المشاة الخامس ، فریق 

بالصعود على متن  ، 25فرقة المشاة األول ، 
مغادرتھم ، أثناء 47–سي أج مروحیة شینوك 

.  2020مارس / آذار9، العراق ، قاعدة القائم 
یعكس نقل القواعد قدرة قوات األمن العراقیة 

عن السیادة والدفاع على تأمین مستقبل العراق 
.العراقیة
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