
العملیات القتالیة ضد داعش–قاعدة القیارة الجویة في العراق

دعماً لقوات األمن العراقیة ، قام الجنود األمریكیون 
ي التابعون الى الكتیبة الثانیة ، فوج المدفعیة المیدان
، 25الثامن ، فریق اللواء القتالي األول ، فرقة المشاة 

ملم 155عیار 777بإطالق النار من مدفع ھاوتزر أم 
.  2019أیلول ، 10العراق ، ، الجویة القیارة قاعدة في 

قام الجنود بإطالق قذائف المدفعیة لتدمیر مواقع العدو 
المعروفة

ة یستخدم الجنود األمریكیون ، الذین تم نشرھم لدعم قو
الىن والتابععملیة العزم الصلب ، -المھام المشتركة 

، جواً المحمول 325الكتیبة الثانیة ، فوج المشاة 
المحمولة جواً ، 82الفرقة الثاني، فریق اللواء القتالي 

سطح بنایة كنقطة مراقبة خالل الھجوم العراقي 
مارس / آذار7الستعادة الموصل ، العراق في 

الجویة القیارة قاعدة شن الھجوم من تم . 2017
لتحالفااً لعملیة مقروالتي كانت بمثابة 
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العراقي ، لجیش في امن الفرقة التاسعة جنود قوم ی
عملیة العزم -من قوة المھام المشتركة بدعم و

من مدفع رشاش ثقیل على النیران بإطالق الصلب، 
، العراق ، رب تالمواقع إرھابّي داعش بالقرب من 

. 2017مارس / آذار17

یقوم مجموعة من الجنود الفرنسیین بإطالق قذائف 
المدفعیة في قاعدة القیارة ، غرب العراق ، لدعم تقدم 

تشرین األول 17قوات األمن العراقیة تجاه الموصل ، 
إّن الدعم المقدم من فرق نظام المدفعیة قیصر . 2016

المحمول على شاحنة یمنع داعش من الحصول على 
قوات لفي الوقت الذي یتم فیھ تقدیم دعم ، آمنةمالذات 

األمن العراقیة بقدرات مدفعیة فعالة خالل عملیة التقدم



الشراكة مع القوات العراقیة-قاعدة القیارة الجویة في العراق

ابعة كتیبة نینوى الرفي ، ةعراقیالشرطة یقوم أحد منتسبي ال
وقف ستخدام سدادإتمرین ، بتطبیق لالستجابة للطوارئ 

یارة الققاعدة أثناء دورة اإلسعافات األولیة القتالیة في النزیف 
یتدرب الطالب من . 2019آیار19، العراق الجویة في 

خاصة بالقوات األمنیة علىالجنود العراقیین على تمرینات 
علم كندیین لتبین مدرّ أربعة أسابیع على ید نطاق واسع لمدة 

المھارات القتالیة األساسیة

تتدرب مجموعة من قوات األمن العراقیة على تمرین 
د على التصدي للعدو أثناء إداء تمرینات تكتیكیة تستن

نظام المجامیع مع جنود من اللواء القتالي الثالث ، 
وأعضاء ) المشاة الخفیفة(الفرقة الجبلیة العاشرة 

عملیة العزم -التحالف من قوة المھام المشتركة 
الجویة القیارة قاعدةالصلب في مجمع التدریب في 

2018س مار/ آذار20العراق في في
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یقوم العمال كیارا شراث جانبرا و فینیش كالیجوتا ، 
جر العاملین في مركز التسوق العسكري ، بتفكیك المت

/  آذار13في قاعدة القیارة الجویة ،غرب العراق ، 
تم إغالق المركز ، مثل العدید من . 2020مارس 

المؤسسات األخرى في جمیع أنحاء القاعدة ، استعدادا 
لنقل القاعدة الى قوات األمن العراقیة

في والتي تم إخالؤھاوالمباني المتبقیة لطرق ھذه ا
مارس / آذار20قاعدة القیارة الجویة، العراق ، 

2020



نقل القاعدة الى الجانب العراقي–قاعدة القیارة الجویة في العراق

قوة المھام األوتوماتیكیة بتفكیك نمجنود أمریكیون قام 
آذار 11، العراق الجویة في خیمة في قاعدة القیارة 

تم تفكیك الھیاكل حول القاعدة استعدادا . 2020مارس /
وبفضل نجاحات قوات . لنقلھا الى قوات األمن العراقیة

االمن العراقیة التي تحققت في المعركة ضد داعش ، تقوم
قوات التحالف بإعادة نشر القوات الى قواعد عراقیة أخرى 

لمواصلة الشراكة في الحملة ضد داعش

تظھر في الصورة الوحدات السكنیة والمباني 
، قاعدة القیارة الجویةفي تم إخالؤھااإلداریة التي 

إّن قیمة ھذه. 2020مارس / آذار20العراق ، 
من ملیون یقرب ّما تم نقلھ والذي مالمباني ھي جزء 

قوات لى ادوالر من الممتلكات المنقولة من التحالف 
األمن العراقیة
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