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2020 مارس آذار/ 26  
26202003-10:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 
 

 الى قوات األمن العراقیة القیارة الجویةم قاعدة سلِّ یُ  التحالف الدولي
 
 

عملیة العزم  -المھام المشتركة قوة  من القیارة الجویةقاعدة  تسلیماسم ، مر 2020ارس آذار/ م 26 ، رت الیومج – جنوب غرب آسیا
 .قوات األمن العراقیة الى الصلب

 
قال العمید فنسنت باركر ، مدیر شؤون اإلستدامة في قوة المھام المشتركة - عملیة العزم الصلب "إنّ  الیوم بمثابة عالمة فارقة أخرى 

للتحالف العسكري الدولي ضد داعش وشركائنا في قوات األمن العراقیة". "لقد كانت قاعدة القیارة الجویة نقطة إنطالق إستراتیجیة 
لقوات األمن العراقیة وقوات التحالف خالل معركة الموصل. تعمل القاعدة ، وعلى وجھ الخصوص ، كمركز للقوات الجویة العراقیة 

الذین یواصلون توجیھ ضربات مدمرة على مواقع داعش. تم تنسیق عملیة النقل الیوم مع حكومة العراق. إّن ما یحصل الیوم ھو بفضل 
 الجھود والنجاحات التي حققھا شركائنا في قوات األمن العراقیة". 

 
قوة قوم تفي قتالھا ضد داعش ، وبالتعاون مع قواتنا الشریكة وحكومة العراق ، النجاحات التي حققتھا قوات األمن العراقیة ھذه وبفضل 

قوات األمن  نّ إ. 2020عدة قواعد عراقیة طوال  الىاألفراد والمعدات بإعادة نشر ونقل  عملیة العزم الصلب -المھام المشتركة 
" "أبطال العراق عملیةبما في ذلك  -الدفاع عن وطنھم من أجل ضد داعش مستقلة وبشكل متزاید عملیات  مستمرة بتنفیذالعراقیة 

في  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة ستبقى . 2019في عام والتي تم تنفیذھا بكل مراحلھا "إرادة النصر"  عملیةكذلك و
من مواقع أقل ولكنھ  تحالفسیعمل ال التدریب ضد داعش.عملیات بدعوة من حكومة العراق وستستمر في تقدیم المشورة ووالعراق 

 م ضد داعش.بدعم شركائنا في قتالھسیُواصل إلتزامھ 
 

 نتھاء من نقل المعدات لقوات األمن العراقیة في األیام المقبلة.بعد اإلالقیارة الجویة ستغادر قوات التحالف قاعدة 
 

 إنقر الرابط أدناه:ومقاطع الفیدیو ، ور لصلمزید من الإلطالع على ا
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