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وفد عراقي اتحادي يبحث مع البيشمركة ضبط األمن في المناطق المتنازع
عليها

جندي عرا� � ضواحي مخمور

بغداد ـ “القدس العر�”:

وصل وفد عسكري اتحادي رفيع المستوى، اليوم الثالثاء، إ� قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى

الشمالية، إلجراء مباحثات مع رئيس أركان قوات البيشمركة الكردية، بشأن األوضاع األمنية �

المناطق المشتركة بين القوات االتحادية والكردية (المتنازع عليها)�

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، � بيان صحا�، أن “وفدا أمنيا مشتركا وصل إ� قضاء

مخمور، يضم رئيس أركان الجيش، ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة، ومعاون العمليات،

وقائد القوات البرية، وعدد من قادة عمليات الجيش”�

وأضاف أن “الوفد وصل لمناقشة الوضع األم� لمناطق ذات االهتمام المشترك، ومتابعة

المعلومات االستخبارية واألمنية مع رئيس أركان البيشمركة (الفريق جمال محمد عمر)”�

ميدانياً، أعلنت خلية اإلعالم األم� (حكومية)، تنفيذ طائرات F_16 العراقية ضربتين جويتين

استهدفتا وكراً “لإلرهابيين” وكهفين � جبال حمرين�



البريد اإللكترو� *االسم *

وقالت الخلية، � بيان صحا�، � وقٍت سابق من اليوم، إنه “مازال التنسيق والتعاون العا� بين

مفاصل األجهزة األمنية هو صاحب الكلمة الفصل � العمليات االستباقية، وبمعلومات دقيقة

من جهاز المخابرات الوط� العرا� بالتنسيق مع خلية االستهداف التابعة لقيادة العمليات

ً المشتركة، نفذ حماة سماء الوطن من خالل طائرات F_16 العراقية ضربتين جويتين، استهدفتا وكرا

لإلرهابيين وكهفين � جبال حمرين”�

وأضاف البيان أن “قوة من فوج جهاز مكافحة اإلرهاب / كركوك خرجت لتفتيش المكان

المستهدف، وسنوافيكم التفاصيل الحقاً”�

قضاء مخمورالفريق جمال محمد عمرالعراقالبيشمركة

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

إشترك � قائمتنا البريدية
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