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2020 آذار/ مارس 20  
32002020-10رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 

 
 

 حول إعادة تمركز القوات  عملیة العزم الصلب –قوة المھام المشتركة  تصریح
 

 
جاح لتعكس ن المخطط لھا منذ وقت طویل إعادة تمركز القوات: عملیات لسببینفي العراق  قواتھ قعامو مركزإعادة تیقوم التحالف ب"

الل تتم من خالعسكریة التحالف حركات ت إنّ  والتحركات قصیرة المدى لحمایة القوة أثناء جائحة فیروس كورونا.؛ الحملة ضد داعش 
ً ومع المضي التنسیق مع حكومة العراق.   من قلیلبأن یستمر التحالف بدعم قوات االمن العراقیة من خالل عدد توقع ننحن ،  قُدما

 منتسبین.القواعد مع عدد أقل من ال
 

واعد من عدد قلیل من الق قواتھقوات األمن العراقیة في قتالھا ضد داعش ، یقوم التحالف بإعادة تمركز وبفضل النجاحات التي حققتھا 
ن متحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش تشاریة لفي المھمة اإلسالعراقیة وسنواصل شراكتنا تحت السیطرة تبقى ذه القواعد ھإّن . الصغیرة

 .توفیر الدعم المتخصص الذي تشتد الحاجة إلیھو - قواعد عسكریة عراقیة أخرى
 

. وعلیھ سیقوم جمیع عملیات التدریب، أوقفت قوات األمن العراقیة  )19 –(كوفید نتشار المحتمل لفیروس كورونا منع اإلولغرض 
إلتزامھ حالف التواصل سیُ  في األیام واألسابیع القادمة.الى بلدانھم مؤقتاً  یةالتدریب المھامز على ركّ التي تُ  القواتالتحالف بإعادة بعض 

 وات العراقیةقتدریب العملیات دعم لتقدیم ال یتم إستئنافسومع قوات األمن العراقیة ، الشراكة من خالل  بتحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش
 .عندما تتحسن األوضاع

 
في عدد قلیل من القواعد العراقیة ، لضمان دعم الحكومة العراقیة ومصالحنا بشكل مھمین العسكریین الفراد األالتحالف بسیحتفظ 
من أجل أمن القاعدة المشتركة وتبادل ،  العاممع قوات األمن العراقیة في المقر من خالل التعاون الوثیقشركاء سنبقى مناسب. 

 .والعملیات ضد داعش المعلومات التكتیكیة
 
طاً مارس شركاؤنا األمنیون في العراق وسوریا ضغلداعش ، یُ  العسكریةھزیمة الباغوز ، والرب عام على معركة ابعد مرور ما یقو

 ".تھاعلى فلول داعش لمنع عود اً مستمر
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