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 في العراق الجویة كركوكقاعدة 

 

 عملیة العزم الصلب، –من قبل قوة المھام المشتركة  الجویة في العراق كركوكقاعدة ستخدمت أُ لقد 

 :الجویة كركوكقاعدة بعض الحقائق التاریخیة عن 
 .شمال غرب كركوك لومتریك 15 بعدلى وتقع ع ي قاعدة جویة عراقیةھقاعدة كركوك الجویة  نّ إ •
 شمال بغداد. یلومترك 290كركوك ھي واحدة من أكبر المناطق الحضریة في العراق وتقع على بعد حوالي  •
التحالف األخرى التي دربت قوات األمن األمریكیة وقوات القوات الجویة  كركوك ، استضافت قاعدة 2017منذ عام  •

 العراقیة على محاربة داعش.
في الجیش  61اللواء الشرطة االتحادیة و الفرقة السادسة في للقوات العراقیة من قرالجویة ھي مكركوك قاعدة إّن  •

 جھاز مكافحة اإلرھاب.كتیبة كركوك في العراقي و
إلطالق عملیات مشتركة  الدولي تم استخدام قاعدة كركوك الجویة من قبل جھاز مكافحة اإلرھاب العراقي والتحالف •

یة لسلسلة الجبإّن ھذه ال. اراگجبل و والتي تمتد عبر محافظات كركوك ودیالى وصالح الدیندة في جبال حمرین متعد
 مالذ آمن لإلرھابیین. تساعد على توفیر

الل خقوات األمن العراقیة في قتالھا ضد داعش ، یقوم التحالف بإعادة تمركز القوات من لتجاحات التي حققتھا نتیجة ل •
كومة مع حتحركات التحالف تتم من خالل التنسیق إّن . ، وحسب ماتم التخطیط لھ مسبقاً عدد قلیل من القواعد الصغیرة

 العراقیة. القوات تحت سیطرة ھذه القاعدة . ستبقى العراق
 

 الشراكة
 

 عراقیةاإلتحادیة اللشرطة ا •
 الجیش العراقي •
 ، جھاز مكافحة اإلرھاب القوات الخاصة العراقیة •

 
 المغادرة الوحدات
 الجیش األمریكي •

 
o  فرقة المشاة الخامسة والعشرین ، "الذئاب القطبیة الشمالیة"سترایكر القتالي االول لواء الفریق ، 
o السرب الخامس ، فوج الفرسان األول 
o الكتیبة الثانیة ، فوج المدفعیة المیداني الثامن 
o  25اللواء التابعة الى دعم الكتیبة 
o لعملیات اإلنعاش المتقدم لفریق الجراحيا 

     
 البحریة االمریكیة •
o للعملیات البحریة الخاصة اتفرق االستشار 
o الخاصةلألغراض األرضیة قوة المھام البحریة الجویة من  ریقف 
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 عدد األفراد في المعسكر 
 

  300ما یقرب من  •
 
 

 :دوالر من المعدات) ملیون 1.1(ما تقرب قیمتھا من  المعدات المنقولة للعراقیین
 

 لقابلة للنقلاالوحدات السكنیة (الحاویات) والمباني  •
 خزانات المیاه األرضیة (البالستیكیة و المعدنیة) •
 مولدات  •
 معدات المطاعم و المعدات المكتبیة •
 ماماتحالالمراحیض وومقطورات الخیام القابلة للطي  •
 ) و مالجئ خرسانیةعالیةالجدران الخرسانیة (قصیرة و •
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