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2020حزیران/یونیو 31  
61320200-10:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 

التنین  مھمة قوة مھامإنتھاء   
 
 

العزم  عملیة -قوة المھام المشتركة التنین" ، فرقة الجیش الملكي الدنماركي مع مھام أنھت "قوة   – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
.، في قاعدة األسد الجویة 2020یونیو حزیران/ 11، مھمتھا التدریبیة لحرس الحدود العراقي في العراق ،  الصلب  

 
، جھود  العزم الصلب عملیة -قوة المھام المشتركة في  عراقال - ، التابعة لقوة المھام التنینمھام قوة ، قادت  2014منذ عام 

لى ا مھمةالبنقل التنین مھام قوة  قامتحرس الحدود. ھذا األسبوع ،  منتسب من قوات 500,19التحالف الدولي لتدریب أكثر من 
.لداعش حتمیةالھزیمة التحقیق العراقیین، الذین سیستمرون في تدریب قواتھم لضمان  انظرائھ  

 
ا من تحویل جھود التدریب من التدریب المباشر نا تمكنّ "أنا فخور للغایة ألنّ ، الجیش الملكي الدنماركي في،  این باسكبرقال المقدم 

من العراقیون بتدریب زمالئھم  المدربون ، حیث یقوم ‘لتدریب المدربین’ھ التوجیبرامج لى احرس الحدود العراقي منتسبي ل
لطرق التي ل ملھِ قبُّ تَ والتعاون مع العراقیین ، من خالل الطریقة الجدیدة للتدریب لقیامنا بتطویر  وأشعر بالفخر أیًضاالعراقیین". "

".يالتدریبالبرنامج  ھذاساعد في تفعیل ت  
 

لمشاة ل األساسیة مھاراتالمثل  مجاالت مختلفةبتدریب نظرائھم العراقیین في  التنینمھام قوة ، قام جنود  2014منذ عام 
لى ا. باإلضافة والرمایةاإلسعافات األولیة  طرقالعبوات الناسفة ومكافحة نقاط التفتیش والتدریب على المتبعة في جراءات اإلو

یساعد سذلك  إنّ ، سكاوإرشاد أعضاء حرس الحدود حول كیفیة تطویر الدورات التدریبیة المستقبلیة. وقال ب وجیھذلك، قاموا بت
.ستمرار العراقیین في تدریب قوات جدیدةإعلى ضمان   

 
كما على عمل األشیاء بموارد محدودة ، في بعض األحیان "لقد أعجبني أن أرى كیف تعمل [قوات األمن العراقیة]  وأضاف قائالً 

".ھذه القوات لى جنب معاا ا لي أن أخدم جنبً تعلم أشیاء جدیدة". "لقد كان شرفً بشكل عام على ستعدادھم إر أقدّ   
 

لة مع وحدات الجیش العراقي في تنقّ مُ التدریب الفرق من خالل  التنینمھام قوة  ت، ساھملى مھمة تدریب حرس الحدود اباإلضافة 
تاجي. البسمایة و  

 
بقیة الفرقة الدنماركیة ، وكما ھو الحال بالنسبة ل، التنین مھام قوة  ، "إنّ  عراقال -قوة المھام ل العقید مات براون ، نائب قائد قا

عندما  مكن تحقیق الكثیر من األموریُ  النجاح ضد داعش خالل ھذه السنوات". "التحالف من تحقیق  لتمكیناألفضل  مثالالتُمثّل 
".مھمة واضحة وعادلة للعمل من أجل تحقیقدول عدة من  ةش محترفوجیقوات من  تحدت  
 

یبقى التحالف س. یةالتخطیطالعملیات متعدد الجنسیات من خالل توفیر ضباط األركان ودعم الواصل الدنمارك دعم التحالف ستُ 
وعلى أعلى  ستخباریة والدعم الجويوتبادل المعلومات اإل المشورةتقدیم ملتزماً بتمكین القوات العراقیة الشریكة من خالل 

.المستویات  
 

مایقرب  الدنماركیة لنشر خارجیةوزارة ال، وكما جاء في التصریح األخیر الصادر من تجاه العراق  إلتزامھاالدنمارك  ستُواصل
.جندیًا في بعثة الناتو في العراق 285 من  

 
ز قدرة قوات األمن عزّ القیادة الدنماركیة لبعثة الناتو في العراق ستُ  ركي في بیان "إنّ اوزیر الخارجیة الدنم، جیبي كوفود قال 
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ل من خطر قلّ ستقرار العراق ، كالنا یُ إبالد لصالح الشعب العراقي". "من خالل تعزیز مساھمتنا في في التوفیر األمن لالعراقیة 
".لھ الجماعات اإلرھابیة مثل داعششكّ حدوث أزمات جدیدة لالجئین مع زیادة حمایتنا من التھدید الذي تُ   

 
• https://um.dk/da/nyheder-fra-

udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=6697EBA9-F555-4B0F-A95A-
A367866A4070  

 
 

:الصور  
• https://www.dvidshub.net/image/6022928/operation-task-force-dragon-base-defense-

exercise  
• https://www.dvidshub.net/image/5818463/iraqi-border-guard-force-graduating-eod-class 
• https://www.dvidshub.net/image/6128825/coalition-forces-transfer-arms-equipment-

vehicles-iraqi-forces  
 
 

-30-  
 

  
 

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
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=6697EBA9-F555-4B0F-A95A-A367866A4070
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=6697EBA9-F555-4B0F-A95A-A367866A4070
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=6697EBA9-F555-4B0F-A95A-A367866A4070
https://www.dvidshub.net/image/6022928/operation-task-force-dragon-base-defense-exercise
https://www.dvidshub.net/image/6022928/operation-task-force-dragon-base-defense-exercise
https://www.dvidshub.net/image/5818463/iraqi-border-guard-force-graduating-eod-class
https://www.dvidshub.net/image/6128825/coalition-forces-transfer-arms-equipment-vehicles-iraqi-forces
https://www.dvidshub.net/image/6128825/coalition-forces-transfer-arms-equipment-vehicles-iraqi-forces

