
العملیات القتالیة ضد داعش-قاعدة كركوك الجویة ، العراق 

تنفذ القوات الخاصة العراقیة عملیات أمنیة تستھدف أوكار
داعش في جبال مكحول بالقرب من كركوك ، العراق ، في 

.2019تشرین الثاني 

وقوات التحالف العراقي استخدم جھاز مكافحة اإلرھاب 
قاعدة كركوك الجویة لشن عملیات مشتركة متعددة في جبال

حمرین ، والتي تمتد عبر محافظات كركوك ودیالى 
ر إّن ھذه السلسلة الجبلیة تساعد على توفی. وصالح الدین

.لإلرھابیینمالذ آمن 



العملیات القتالیة ضد داعش-قاعدة كركوك الجویة ، العراق 

ي یستعد أحد منتسبي فرقة االستجابة السریعة العراقیة لمھمة ف
بدأ العراق . 2019كانون األول 29مكان معین في العراق ، 

المرحلة الثامنة من حملة إرادة النصر لضمان الھزیمة الحتمیة 
لقد كانت الفرقة واحدة من العدید من وحدات قوات األمن . لداعش

العراقیة المشاركة في العملیات عبر عدة محافظات بما في ذلك 
.كركوك

تستعد قوات األمن العراقیة لمھمة في مكان معین في العراق ، 
، خالل المرحلة الثامنة من حملة إرادة 2019كانون األول 29

لقد نفذت قوات االمن العراقیة العدید من العملیات . النصر
.كركوكالعسكریة في عدة محافظات بما في ذلك 



الشراكة مع القوات العراقیة–قاعدة كركوك الجویة ، العراق 

یقوم أحد منتسبي جھاز مكافحة اإلرھاب العراقي بإطالق النار من 
استعداداً للعملیات بالقرب من قاعدة كركوك 249رشاش خفیف أم 

قام جھاز مكافحة اإلرھاب . 2019آب 1الجویة ، العراق ، 
العراقي بالتخطیط وقیادة العملیة التي طھرت منطقة الحویجة 

.المعروفة بكونھا أحد أوكار داعش 

یقوم منتسبي جھاز مكافحة اإلرھاب العراقي بإطالق النار 
استعداداً للعملیات في شمال 249من الرشاشات أم 

إّن قوات األمن العراقیة وقوات . 2019آب 1العراق ، 
التحالف تقوم وبشكل استباقي حرمان داعش من األوكار 

.الرئیسیینوالمعسكرات المؤقتة والموارد المالیة والقادة 



تسلیم القاعدة الى القوات العراقیة–قاعدة كركوك الجویة ، العراق 

یتھیأ الجنود األمریكیون ، التابعون الى كتیبة االستطالع 
، لواء الفرسان األول ، 227الھجومیة األولى ، فوج الطیران 

فرقة الفرسان األولى ، للمغادرة من خالل تفكیك الموجودات في
تم إعادة . 2020آذار 14قاعدة كركوك الجویة ، العراق ، 

تمركز قوات التحالف الى مواقع أخرى لمواصلة الشراكة ضد 
داعش بسبب النجاحات التي حققتھا قوات االمن العراقیة في 

.داعشالعملیات العسكریة ضد 

قام جنود أمریكیون تابعون الى كتیبة االستطالع الھجومیة
، لواء الفرسان األول ، فرقة 227األولى ، فوج الطیران 

ة الفرسان األولى ، بتحمیل المعدات في حاویة شحن في قاعد
سوف تتمركز . 2020آذار 14كركوك الجویة ، العراق ، 

قوات التحالف في مواقع أخرى لمواصلة الشراكة في 
.داعشالمعركة ضد 



تسلیم القاعدة الى القوات العراقیة–قاعدة كركوك الجویة ، العراق 

یقوم مقاولون عراقیون بإزالة الحواجز الخرسانیة في قاعدة 
تم تفكیك الھیاكل . 2020آذار 19كركوك الجویة ، العراق ، 

.  ةالمحیطة بالقاعدة استعدادداً لنقل القاعدة الى قوات األمن العراقی
تم إعادة تمركز قوات التحالف الى مواقع أخرى لمواصلة 

الشراكة ضد داعش بسبب النجاحات التي حققتھا قوات االمن 
.داعشالعراقیة في العملیات العسكریة ضد 

22-أم ڤيالبحریة األمریكیةسالح مشاة تُقلع طائرة
التحالف في قاعدة كركوك أوسبري، حیث تقوم بنقل قوات 

إعادة تمركز قوات تم . 2020آذار 19الجویة ، العراق ، 
التحالف الى مواقع أخرى لمواصلة الشراكة ضد داعش 

بسبب النجاحات التي حققتھا قوات االمن العراقیة في 
.داعشالعملیات العسكریة ضد 
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