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 الى قوات األمن العراقية المعدات ي سل ِّمو الجوية كركوكقاعدة غادر ي   التحالف الدولي
 

 كركوكقاعدة المنطقة الخاصة بالتحالف الدولي ضمن  تسليماسم ، مر 2020ارس آذار/ م 29 ، جرت اليوم – جنوب غرب آسيا
 قوات األمن العراقية. الى عملية العزم الصلب -قوة المهام المشتركة  من الجوية

 
لقد تم  .في العراق قواته قعاموإعادة تمركز قوم التحالف ب، ب 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  راهنبالهجمات األخيرة ضد القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف ، أو الوضع ال

 
قال العميد فنسنت باركر ، مدير شؤون اإلستدامة في قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب "إن   اليوم هو يوم فخر لشركائنا في 

قوات األمن العراقية وللتحالف العسكري الدولي ضد داعش". "لقد كانت قاعدة كركوك الجوية بمثابة موقع حاسم لقوات التحالف وقوات 
األمن العراقية وجهاز مكافحة اإلرهاب العراقي في المعركة ضد داعش ومالحقة المالذات اآلمنة إلرهابي  داعش وتدميرها في جبال 
ً  في جهودنا المشتركة للقضاء على شرور داعش. لقد تمت اليوم عملية النقل بالتنسيق  ً  رئيسيا حمرين الوعرة. ستظل هذه القاعدة موقعا

 مع حكومة العراق وهو بفضل الجهود والنجاحات التي حققها شركائنا في قوات األمن العراقية". 
 

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  كركوكستغادر قوات التحالف قاعدة 
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