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 في العراق الجویة التقدمقاعدة 

 :الجویة التقدمقاعدة بعض الحقائق التاریخیة عن 
 .بغدادغرب  یلومترك 80 بعدلى وتقع ع ي قاعدة جویة عراقیةھالجویة  التقدمقاعدة  إنّ  •
القوات األمریكیة وقوات التحالف األخرى التي دربت قوات األمن الجویة  التقدم ستضافت قاعدةإ،  2015منذ عام  •

 . في مركز العملیات العراقیة لدعم القتال ضد داعشفریق إستشاري ك عملتالعراقیة و
 في  ،عملیة العزم الصلب  -ة كرمشتضمن قوة المھام الفي المقام األول من قبل مشاة البحریة األمریكیة  القاعدة تم تشغیل •

وعلى  ، في المحافظةالعسكریة عملیات الین یقومون بقوات األمن العراقیة الذ اإلسناد الى منتسبيمھمة تقدیم المشورة و
 في منطقة الرمادي.وجھ الخصوص 

ي لرمادتحریر اعملیات الجیش العراقي خالل في یادة الفرقة الثامنة المشورة الى قالفریق  قدم،  2016في مطلع عام  •
 داعش.والفلوجة من سیطرة تنظیم 

 تالى قواالفضل یعود  إنّ في ذلك الوقت "قوة المھام الس ، قائد گقال العقید البحري األمریكي كریستوفر دو •
 تخطیط وتنسیقعلى ال] دورنا[ قتصرإلقد ". "الرمادي بتوفیر الحمایة الى مدینةفیما یتعلق  عراقیةاألمن ال

 العملیات".
 ومكافحة العبوات الناسفةتصاالت والعملیات الالسلكیة والمدفعیة مثل اإلمتعددة ضمن التدریب في القاعدة مھام ت •

 التقنیات الطبیة.عملیات اإلختراق وو
 مع العدومواجھات المن  الخطوط األمامیةّما یحدث في إلبالغ عاھو القوات العراقیة كان دور في مركز العملیات ،  •

نسیق مشاة البحریة في تلتحالف ، ساعد في اكمستشارین ومن خالل العمل . یةاتخبارتساإلطالق النار والتقاریر وتبادل إ
ن على جمیع ییالقادة العراقحصال موافقات تسإتم د لق. الفوریةمثل الضربات الجویة والھجمات المضادة العملیات 

 .الضربات والعملیات
 العراقیة. القوات تحت سیطرة ھذه القاعدة مع حكومة العراق. ستبقى إّن تحركات التحالف تتم من خالل التنسیق  •

 
 القوات الشریكة

 في قوات األمن العراقیة قیادة عملیات االنبار •
 الجیش العراقيفي والسادسة عشر  العاشرةالثامنة والفرقة  •
 شرطة األنبار •
 العراقي جھاز مكافحة اإلرھاب •

 
 المغادرة الوحدات
 البحریة االمریكیةمشاة  •
o  ، ولىاألكشافیة قوة مشاة البحریة اإلستقوة المھام أنبار  
o الكتیبة الثانیة ، فوج مشاة البحریة السابع 

 
 الجیش األمریكي •
o  بولیسیةب الالكالالعاملین مع فریق 
o المتقدماللوجستیات  فریق 
o متقدمفریق الجراحة ال 
o  طیار ، فریق اللواء القتالي الثالثینعن بعد والطائرات من غیر فصیل المراقبة الجویة   

 
 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil


 
COMBINED JOINT TASK FORCE 

OPERATION INHERENT RESOLVE 
 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________
___ 

CJTF-OIR Website   CJTF-OIR Twitter   CJTF-OIR Facebook   CJTF-OIR Imagery 
Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil | Phone | +1.813.529.4636 | Kuwait | 00.965.221.6340 and 430-5193#  

Mailing Address | CJTF-OIR Public Affairs | APO AE 09306 
2 

 االمریكیة قوة الجویةال •
o 442ستطالع الجوي سرب اإل 

 
 خاصة اإلسبانیةال لعملیاتا قوات •
 اإلیطالیة ةطلشرا •
 القوات المسلحة الكندیة •

 
 عدد األفراد في المعسكر 

 منتسب عسكري 500ما یقرب من  •
 

 :دوالر من المعدات)ملیون  3.5 (ما تقرب قیمتھا من  المعدات المنقولة للعراقیین
 

 القابلة للنقلالوحدات السكنیة (الحاویات) والمباني  •
 حماماتالالمراحیض والخیام القابلة للطي ومقطورات  •
 ثاث األمع مبنى مركز العملیات  •
 صالة ریاضیة ومعدات مرتبطة بھاوطعام المرفق و الطائراتحظیرة  •
 ّرةأثاث مكتبي متنوع وأسِ  •
 حمایة القوةكونكریتیة لالخرسانة وجدران مالجئ من و رملیةمخابئ  •
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