
 

 

2021مایو 7للنشر الفوري                                          
 

 في المغرب وتونس والسنغال 21انطالق مناورات األسد االفریقي 
 

للقیادة األمریكیة التدریب الرئیسي انطلقت مناورات االسد االفریقي السنویة المشتركة،  -أكادیر ، المغرب 
 یونیو. 7في  17المغرب وتونس والسنغال في نسختھ إلفریقیا، في 

 
مشارك من تسع دول والحلف شمال األطلسي (ناتو) ، یعد األسد األفریقي أكبر تمرین  7800 باكثر من

 الوالیات المتحدة والدول الشریكة. قواتللقیادة األمریكیة إلفریقیا. یركز التدریب على تعزیز جاھزیة 
 

الرئیسي  ھو التدریب  2021(ستیفن تاونسند): "األسد األفریقي  الجنرالقال قائد القیادة األمریكیة إلفریقیا 
السنوي المشترك واألكبر  للقیادة األمریكیة ألفریقیا. إنھ مثال ممتاز اللتزام الوالیات المتحدة الطویل األمد 

 یقیا بالنسبة للوالیات المتحدة".تجاه إفریقیا واعترافھا باألھمیة االستراتیجیة ألفر
 

تدریبًا متعدد المجاالت والمكونات والجنسیات ، والذي سیستخدم مجموعة كاملة  21یعتبر االسد االفریقي 
من قدرات المھام بھدف تعزیز قابلیة التشغیل البیني بین الدول الشریكة وتعزیز القدرة على العمل في 

 مسرح العملیات األفریقي.
 

سند: "ھذا التمرین یركز باالساس على الجاھزیة. جاھزیة شركائنا وجاھزیة قواتنا. فھو یجمع بین قال تاون
 مختلف األفكار والخبرات والقدرات مما یجعلنا في النھایة شركاء أقوى وقوة متعددة الجنسیات أكثر قدرة ."

 
لجویة في القنیطرة في الشمال تنتشر معظم أنشطة األسد األفریقي في جمیع أنحاء المغرب ، من القاعدة ا

 جنوبًا. كما تنُنفذ أنشطة في السنغال وتونس. لبویھي ریرج إلى طانطان ومجمع تدریب بن
 

ستتمیز مناورات تدریبیة جویة ، بتنسیق من القوات الجویة األمریكیة في أوروبا وألفریقیا ، بمناورات 
 ید بالوقود في الجو.مغربیة تشمل قاذفات ومقاتالت وإعادة تزو-جویة أمریكیة

 
تشمل المناورات البحریة تدریبات بحریة إلطالق النار ومناورات بحریة متعددة تشارك فیھا القوات البحریة 

 األمریكیة والمغربیة وقدرات االستجابة لألزمات.
 

سیجري جنود سالح الجو األمریكي من الحرس الوطني الجوي لوالیة (یوتا) حدثًا التقدیم المساعدة المدنیة 
اإلنسانیة في المغرب. والیة (یوتا) في شراكة مع المغرب كجزء من برنامج شراكة الوالیات االمریكیة مع 

ة                                                                               ألفریقیاقیادة االوالیات المتحدة   

 بیان صحفي 
 www.africom.mil : الموقع اإللكتروني 

 africom-pao-media@mail.mil البرید اإللكتروني 
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 15یادة األمریكیة إفریقیا. تشارك ) الذي ترعاه القState Partnership Program-SPPالدول االفرییقیة (
 . SPP دولة أفریقیة في برنامج

 
قال تاونسند: "األسد األفریقي ھو مفتاح بناء وتعزیز الشراكات في المنطقة. إنھ یوفر فرصة للتعلم المتبادل 

الجھود بین الوالیات المتحدة وشركائنا األفارقة ویفید المشاركین من خالل تعزیز قابلیة التشغیل البیني و
 الجماعیة نحو تعزیز األمن واالستقرار في جمیع أنحاء المنطقة."

 
نتشار واالندماج بسرعة في السنغال ، ستظھر الجیوش األمریكیة والسنغالیة قدرتھا المشتركة على اال

 زمة.استجابة أل
 

تدریب التكتیكي في تونس ، ستجري القوات المسلحة األمریكیة والتونسیة تدریبات حول مراكز القیادة وال
 للوحدات الصغیرة.

 
أولویة لعام  االسد االفریقي، جعلت من  19-أھمیة التدریب والقدرة على تعلم كیفیة العمل في بیئة كوفیید

2021. 
 

تركیزنا على التواصل مع شركائنا في إفریقیا. نظًرا إللغاء األسد األفریقي  19-لم یغیر كوفید قال تاونسند: "
كان لدینا السبق في التخطیط لتمرین ھذا العام. نحن ندرك مدى أھمیة ھذا التدریب لقواتنا العام الماضي ، 

ولشركائنا وكیفیة العمل بشكل أفضل في بیئة كوفید المتدھورة . سنعمل لضمان نجاح التدریب مع اتخاذ 
 من أجل القیام بذلك." 19-اإلجراءات االحترازیة الالزمة لـ كوفید

 
استلمت قوة مھام الجیش األمریكي ألوروبا الجنوبیة وإفریقیا المسؤولیة الرئیسیة عن تمرین األسد األفریقي 

 .قوات المارینز االمریكیةمن  2019في عام 
 

### 
 

تتولى قیادة الوالیات المتحدة إلفریقیا (یو. إیس. أفریكوم) ، جنبًا إلى جنب مع شركائھا األفارقة والوكاالت 
االحكومیة االمریكیة ، مسؤولیة تعزیز األمن واالستقرار في إفریقیا لتعزیز وحمایة المصالح الوطنیة 

للعالقات اإلعالمیة على الرابط التالي :  للوالیات المتحدة. لمزید من المعلومات ، اتصل بمكتتبب أفریكوم
media@mail.mil-pao-africom.  
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