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2020 نيسان/ابريل 4  
40420200-10:رقم التحرير  

 للنشر الفوري

 
 الى قوات األمن العراقيةوي سل ِّم المعدات  الجوية التقدمقاعدة غادر ي   التحالف الدولي

 
 الجوية التقدمقاعدة المنطقة الخاصة بالتحالف الدولي ضمن  تسليماسم ، مر 2020 نيسان/أبريل 4 ، جرت اليوم – جنوب غرب آسيا

 قوات األمن العراقية. الى عملية العزم الصلب -قوة المهام المشتركة  من
 

لقد تم  .في العراق قواته قعاموإعادة تمركز قوم التحالف بي،  نتيجة للنجاحات التي حققتها قوات األمن العراقية في الحملة ضد داعش
ليس لها عالقة  عملية نقل القواعد والتي تم التخطيط لها مسبقاً، . إن   مع حكومة العراق منذ وقت طويلالتخطيط لهذه التحركات 

 .في العراق (19 –لجائحة )كوفيد  بالهجمات األخيرة ضد القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف ، أو الوضع المستمر
 

قال العميد فنسنت باركر ، مدير شؤون اإلستدامة في قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب "إن   نقل قاعدة التقدم )الحبانية( هو 
خطوة متقدمة أخرى نحو الشراكة المستمرة بين قوات األمن العراقية والتحالف العسكري الدولي المناهض لتنظيم داعش". "خالل 
الشهر الماضي ، قمنا بتسليم أربع قواعد الى قوات األمن العراقية لتكون تحت سيطرتها بشكل كلي. لقد تحقق كل ذلك بفضل تفاني 

 القوات العراقية فهم يأخذون المعركة الى داعش. سيواصل التحالف دعم شركائنا لكبح شرور داعش". 
 

بت قوات األمن العراقية وقدمت لها  منذ عام 2015 ، إستضافت قاعدة التقدم قوات الواليات المتحدة وقوات التحالف األخرى التي در 
المشورة في مركز العمليات العراقية لدعم القتال ضد داعش. تم إستخدام القاعدة بشكل أساسي من قبل مشاة البحرية األمريكية ، إضافة 
الى القوات اإليطالية والكندية واألسترالية. في أوائل عام 2016 ، ساعد مستشارو التحالف الجيش العراقي في عملياته إلستعادة مدينتي 

 الرمادي والفلوجة من سيطرة داعش.
 

قوات  ن  إ. 2020عدة قواعد عراقية طوال  الىاألفراد والمعدات بإعادة نشر ونقل  عملية العزم الصلب -قوة المهام المشتركة تقوم 
العراق"  "أبطال عمليةبما في ذلك  -الدفاع عن وطنهم من أجل ضد داعش مستقلة وبشكل متزايد عمليات  مستمرة بتنفيذاألمن العراقية 

في  عملية العزم الصلب -قوة المهام المشتركة ستبقى . 2019في عام والتي تم تنفيذها بكل مراحلها "إرادة النصر"  عمليةكذلك و
في الوقت الحالي ، تم إيقاف عمليات التدريب  ضد داعش.عمليات في البدعوة من حكومة العراق وستستمر في تقديم المشورة والعراق 
ً مؤقت بدعم شركائنا في قتالهم ضد سيُواصل إلتزامه من مواقع أقل ولكنه  تحالفسيعمل ال. (19 –)كوفيد  كإجراءات إحترازية بسبب ا

 داعش.
 

 نتهاء من نقل المعدات لقوات األمن العراقية في األيام المقبلة.بعد اإلالجوية  التقدمستغادر قوات التحالف قاعدة 
 

 https://www.dvidshub.net/image/6152644/spamgtf-cr-cc-192-al-taqaddum-transfer 
 https://www.dvidshub.net/image/6152677/spmagtf-cr-cc-192-al-taqaddum-transfer 
 https://www.dvidshub.net/image/6152877/spmagtf-cr-cc-192-al-taqaddum-transfer 
 https://www.dvidshub.net/image/6152863/spmagtf-cr-cc-192-al-taqaddum-transfer 
 https://www.dvidshub.net/image/6159266/spmagtf-cr-cc-192-al-taqaddum-transfer 
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