
 ويج��ري العبادي زيارة اىل الواليات املتحدة 
االأمريكية ع�شية اجتماعات اجلمعية العمومية.
 وال�رشقاط هي اآخر معاقل "داع�ش" يف �شالح 

الدين وبوابة نينوى، �شمايل العراق.
 ويراف��ق العب��ادي رئي�ش ديوان رئا�ش��ة اإقليم 
كرد�ش��تان، ف��وؤاد ح�ش��ن، ب�ش��فته ممث��اًل عن 
اإقلي��م كرد�ش��تان، وكان م�ش��در دبلوما�ش��ي 
اأمريك��ي يف نيويورك قد اأبل��غ باأّن "االجتماع 
�ش��ريّكز عل��ى عملية حترير املو�ش��ل، والقوات 
الهج��وم،  به��ذا  �شت�ش��ارك  الت��ي  والف�ش��ائل 
والعالق��ة ب��ن بغ��داد واأربيل، وحل امل�ش��اكل 

العالقة بينهما مبا فيها امل�شاألة النفطية".
م�شاعدات اأمريكية

 اكد الرئي�ش االمريكي باراك اوباما، ا�ش��تعداد 
ب��الده لتق��دمي امل�ش��اعدات االن�ش��انية واعادة 
اعم��ار املناط��ق املح��ررة، فيما ا�ش��ار رئي�ش 
يف  الن���رش  ان  اىل  العب��ادي  حي��در  ال��وزراء 
املو�ش��ل ا�ش��بح قريب��ا وهناك حتدي��ات يتم 
العم��ل على تذليله��ا.  وقال مكتب العبادي يف 
بيان له ان "لقاء رئي�ش الوزراء حيدر العبادي 
بالرئي�ش االمريكي باراك اوباما يف نيويورك، 
بح��ث العالقات الثنائية ب��ن البلدين واحلرب 
على ع�ش��ابات داع�ش والتحديات التي تواجه 
الع��راق واالنت�ش��ارات الت��ي حتققه��ا الق��وات 
العراقية �شد تلك الع�ش��ابات".  وا�شاد اوباما 
خ��الل البيان، ب�"التقدم الكبري واالنت�ش��ارات 
الت��ي حققته��ا الق��وات العراقي��ة يف حربه��ا 

�ش��د ع�ش��ابات داع���ش االرهابي��ة"، موؤك��دا 
"ا�شتعداد الواليات املتحدة لتقدمي امل�شاعدات 
االن�ش��انية واعادة اعمار املناط��ق املحررة".  
وتاب��ع ان "الع��راق مازال يحت��ل االولوية يف 
االهتم��ام لدى الواليات املتح��دة االمريكية".  
من جانبه، ا�ش��ار العبادي اىل ان "العراق يعد 
البل��د الوحيد ال��ذي يحارب داع�ش"، مو�ش��حا 
االخ��رية  ايامه��ا  يف  الع�ش��ابات  "ه��ذه  ان 
و�شنق�شي عليها ومن ثم نتوجه اىل حماربتها 
ايديولوجي��ا وايقاف الدعم املايل لها".  وبن 
ان "الن�رش يف املو�ش��ل ا�ش��بح قريبا"، الفتا 

واقت�ش��ادية  �شيا�ش��ية  "وج��ود حتدي��ات  اىل 
وان�ش��انية نعمل على تذليلها".  وو�شل رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حيدر العبادي، يف وقت �ش��ابق 
من يوم االثنن، اىل مدينة نيويورك االمريكية 
حل�ش��ور اجتماعات اجلمعي��ة العمومية لالمم 

املتحدة الدورة 71.
من يرافق العبادي؟

  ك�ش��ف املتح��دث با�ش��م رئي�ش الوزراء �ش��عد 
احلديث��ي، عن تفا�ش��يل الوفد املراف��ق للقائد 
الع��ام للقوات امل�ش��لحة حي��در العبادي خالل 
زيارت��ه لوالي��ة نيوي��ورك االأمريكي��ة.  وق��ال 

احلديث��ي يف ت�رشيح �ش��حفي اإن "الوفد الذي 
راف��ق رئي���ش ال��وزراء حي��در العب��ادي خالل 
زيارت��ه لوالي��ة نيوي��ورك االأمريكية حل�ش��ور 
موؤمت��ر اجلمعي��ة العمومي��ة ل��الأمم املتحدة ال 
يتج��اوز ع��دده الع�رشة اأ�ش��خا�ش".  واأ�ش��اف 
الزي��دان،  ح�ش��ن  ف��الح  الزراع��ة  "وزي��ر  اأن 
وم�شت�ش��ار رئي���ش ال��وزراء لل�ش��وؤون املالي��ة 
مظهر حمم��د �ش��الح، ورئي�ش دي��وان حكومة 
اإقليم كرد�ش��تان فوؤاد ح�ش��ن، ومع��اون مدير 
مكت��ب رئي���ش ال��وزراء، وم�ش��وؤول املرا�ش��لن 
يف رئا�ش��ة ال��وزراء، اإ�ش��افة الإعالم��ٍي واح��د 

يتاب��ع التغطيات ال�ش��حافية، رافقوا جميعهم 
العب��ادي خالل زيارت��ه اإىل الواليات املتحدة 
االأمريكي��ة".  فيم��ا اك��د رئي�ش ديوان رئا�ش��ة 
اقليم كرد�شتان فوؤاد ح�شن، ان رئي�ش الوزراء 
العراق��ي حيدر العبادي طل��ب الدعم االمريكي 
لتجن��ب كارث��ة ن��زوح ان�ش��انية اثن��اء معركة 
املو�ش��ل وذل��ك اثن��اء لق��اء الوف��د العراق��ي 

بنيويورك الرئي�ش االمريكي باراك اوباما.
ان  ق��ال  ل��ه  �ش��حفي  ت�رشي��ح  يف  ح�ش��ن 
االمريكي��ن  للم�ش��وؤولن  او�ش��ح  “العب��ادي 
االزم��ة املالي��ة الت��ي مير به��ا الع��راق واقليم 
كرد�شتان و�شدد على �رشورة الدعم االمريكي 
ال�ش��تقبال مئ��ات اآالف النازح��ن يف معرك��ة 
حتري��ر املو�ش��ل”.  وتابع ح�ش��ن ان “معركة 
املو�ش��ل كانت حمور املباحث��ات مع اجلانب 
االمريكي فيما اب��دى الرئي�ش االمريكي باراك 
اوباما �ش��عادته حل�شور ممثل اقليم كرد�شتان 
�ش��من الوفد العراق��ي بنيويورك”.   وا�ش��اف 
ح�ش��ن “الرئي���ش اوبام��ا اكد عل��ى دور قوات 
البي�ش��مركة يف احل��رب عل��ى تنظي��م داع���ش 
وا�ش��اد بها اكرث من م��رة اثناء االجتماع الذي 
�ش��م الوفدي��ن االمريكي والعراق��ي”.  ويتوقع 
امل�ش��وؤولون العراقي��ون والك��رد ن��زوح قراب��ة 
امللي��ون من مدينة املو�ش��ل و�ش��واحيها بعد 
الب��دء مبعرك��ة ا�ش��تعادتها من قب�ش��ة تنظيم 
داع���ش ويتوقع ان ينزح قرابة 500 الف نازح 
اىل اقلي��م كرد�ش��تان.  واعلن��ت رئا�ش��ة اقلي��م 
كرد�ش��تان اكرث من مرة عجزها عن ا�ش��تقبال 
ه��ذه االع��داد م��ن النازح��ن نظ��را للظ��روف 
االقت�ش��ادية الت��ي مي��ر به��ا االقلي��م وطالبت 

28  دولة تبلغ بارزاني رفضها انفصال إقليم كردستان

 اأو�ش��ح النائ��ب ع��ن حمافظ��ة نينوى عب��د الرحمن 
اللوي��زي، اأم���ش، ان تركي��ا حتاول ان ت��رر تدخلها 
ب�ش��اأن املو�ش��ل وتواجد قواتها ب�ش��كل غ��ري قانوين 
م��ن خالل اتفاقية وقعت يف عام 1924 بن العراق 
وبريطانيا وتركيا، وفيما اأو�ش��ح بان تلك االتفاقية 
كان��ت �ش��ارية املفع��ول مل��دة 25 �ش��نة واأ�ش��بحت 
منتهي��ة ال�ش��الحية، اك��د ان االتفاقي��ة الت��ي وقعت 
مع النظام ال�ش��ابق ت�ش��مح للقوات الرتكية بالدخول 
مل�ش��افة 10 كلي��و م��رتات لتعق��ب م�ش��لحي ح��زب 
العم��ال الكرد�ش��تاين.  اللوي��زي يف ت�رشي��ح له قال 
"اإن تركيا حتاول ان ترر تدخلها ب�ش��اأن املو�ش��ل 
وتواجد قواتها ب�ش��كل غري قانوين من خالل اتفاقية 

وقعت يف عام 1924 بن العراق وبريطانيا وتركيا 
حينما كان العراق حتت االنتداب الريطاين"، م�شرياً 
اىل ان "تل��ك االتفاقي��ة كانت �ش��ارية املفعول ملدة 
25 �ش��نة واأ�ش��بحت منتهية ال�ش��الحية".  واأو�شح 
النائ��ب ع��ن حمافظ��ة نين��وى ان "االتفاقي��ة الت��ي 
وقع��ت م��ع النظام ال�ش��ابق ت�ش��مح للق��وات الرتكية 
بالدخ��ول مل�ش��افة 10 كليو مرتات لتعقب م�ش��لحي 
حزب العمال الكرد�ش��تاين"، مبين��ًا ان "تواجد قوات 
االحت��الل الرتكي ال ميكن تريره وه��ذا ما اكد عليه 
الع��راق يف اك��رث من منا�ش��بة".  وعر�ش��ت احلكومة 
مذك��رة  الرمل��ان،  عل��ى  الثالث��اء،  ي��وم  الرتكي��ة، 
لتمدي��د ال�ش��الحية املمنوح��ة لها للقي��ام بعمليات 
ع�ش��كرية يف العراق و�ش��وريا، ملدة عام اآخر. بح�شب 
م��ا اعلنته وكال��ة االنا�ش��ول الرتكي��ة.  وكان وزير 

اخلارجي��ة ابراهيم اجلعفري قد ابدى لنظريه الرتكي 
مولود جاوي�ش اوغلو، االأحد )18 �ش��بتمر 2016(، 
ا�ش��تغرابه من ت�رشيحات تركي��ة تتحدث عن القيام 
بعملية ع�ش��كرية تركي��ة يف العراق مماثل��ة للعملية 
الت��ي ح�ش��لت يف �ش��وريا خ��الل الف��رتة املا�ش��ية، 
موؤك��داً رف���ش الع��راق اأي عملي��ة ع�ش��كرية تتم على 
احل��دود امل�ش��رتكة من دون علم بغ��داد.   فيما اكدت 
جلنة العالقات اخلارجي��ة النيابية، ان الت�رشيحات 
االخ��رية التي اطلقها الرئي���ش الرتكي اردوغان تثري 
اال�شتغراب وتعتر تدخال وا�شحا يف ال�شاأن العراقي.  
رئي�ش اللجنة عبد الباري زيباري يف حديث �شحفي 
ل��ه ق��ال ان تل��ك الت�رشيح��ات ال تفي��د البلدي��ن وال 
تخدم م�شلحة البلدين اجلارين.  واو�شح زيباري ان 
جلن��ة العالقات اخلارجية �ش��بق لها وان قدمت طلبًا 

اىل رئا�ش��ة جمل�ش النواب للمطالب��ة باخراج القوات 
الرتكية املتواجدة يف �ش��هل املو�شل �شمايل العراق.  
وا�شاف زيباري ان اللجنة قراأت بيانا داخل جمل�ش 
الن��واب و�ش��ادق جمل�ش الن��واب عليه يدي��ن تواجد 
القوات الرتكية ويطالبها باالن�ش��حاب من االرا�شي 
العراقي��ة.  ومن اجلدير بالذك��ر ان حكومة ارودغان 
قدم��ت طلب��ا للرمل��ان الرتك��ي بتمدي��د العملي��ات 
الع�شكرية العدوانية للجي�ش يف العراق و�شوريا عاما 
اآخ��ر.  يذك��ر اأن احلكوم��ة الرتكي��ة ما زال��ت متار�ش 
حتى االآن �شيا�شتها العدوانية بدعم ع�شابات داع�ش 
االإجرامية يف عبور املقاتلن وتهريب النفط واالآثار 
وتقدمي الدعم اللوج�ش��تي والع�ش��كري لهم باالإ�شافة 
اإىل دخ��ول االأرا�ش��ي العراقي��ة وال�ش��ورية دون اخذ 

موافقة حكومتي البلدين.
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بغداد ــ خاص

بغداد ـ متابعة

اللويزي: تركيا تبرر تدخلها في الموصل باتفاقية منتهية الصالحية دعوة العبادي لمطالبة المجتمع الدولي 
بتحمل أموال إعمار المناطق المحررة

العبادي يبحث مع ملك األردن تعزيز 
التعاون ضد "داعش"

التحالف الوطني يعقد اجتماعه األول 
برئاسة الحكيم 

 ك�ش��ف النائب عن ائتالف دولة القانون عبد ال�شالم املالكي، 
اأم�ش، عن ار�ش��ال 28 دولة ر�ش��ائل اىل رئي�ش اقليم كرد�شتان 
م�ش��عود بارزاين تعلمه مب�ش��مونها رف�ش��ها انف�ش��ال االقليم 
عن العراق ورغبتها بتاأجيل احلديث عن هذا املو�ش��وع حلن 

هزمية زمر داع�ش االرهابية ب�شكل كامل.
 املالك��ي يف ت�رشيح له قال، ان "هنال��ك 28 دولة من بينها 
الوالي��ات املتحدة االمريكية وفرن�ش��ا وتركيا ورو�ش��يا ابلغت 
رئي���ش اقليم كرد�ش��تان ب�ش��كل ر�ش��مي برغبتها بق��اء االقليم 
�ش��من الدول��ة العراقية حل��ن انتهاء تنظيم داع���ش االرهابي 
من العراق ب�ش��كل نهائي، على ان يتم ح�ش��م هذا امللف �ش��من 
ال�ش��ياقات الد�ش��تورية والقانونية املعتم��دة يف العراق بعيدا 

عن لغة الت�شعيد او ا�شتخدام القوة".
 وا�ش��اف ان "م�ش��مون ه��ذه الر�ش��الة حمله��ا نائ��ب وزي��ر 
اخلارجي��ة االأمريكي انتوين بلنكن خ��الل زيارته االخرية اىل 
االقلي��م، وه��ي بنف���ش م�ش��مونها مت ابالغها لب��ارزاين خالل 

زيارته االخرية اىل فرن�شا".
 واو�ش��ح ان "م�ش��مون الر�شالة مثل انعكا�ش��ا للروؤية الدولية 
اجلدي��دة بان م�ش��عود بارزاين مل يع��د املمث��ل ال�رشعي للكرد 
يف العراق بعد ظهور ا�ش��وات كردية اخ��رى قوية تتقاطع مع 
ب��ارزاين بكثري من االم��ور والتوجهات وحتم��ل نهجًا معتدال، 
خا�ش��ة ما يتعلق منها بانف�شال االقليم بدولة م�شتقلة والتي 
ا�شبحت اكرث و�شوحا وقوة بعد انبثاق كتلة االمل من االحتاد 

الوطني الكرد�شتاين والتغيري".
 وا�ش��ار اىل ان "هنالك مرونة ب�شيا�ش��ة ب��ارزاين خالل الفرتة 
التي حلقت زيارة بلنكن وتخفيف باأ�ش��لوبه الت�شعيدي جت�شد 
بقبوله بغرفة عمليات م�ش��رتكة لتحرير املو�ش��ل، وحماولته 

ك�شب ود القوى ال�شيا�شية االخرى".
 واكد املالكي ان "ا�ش��لوب ب��ارزاين اجلديد تنطوي خلفه نوايا 
اخرى، يحاول من خاللها التحايل لتحقيق اهدافه ب�ش��كل غري 
معل��ن مم��ا ي�رش بال�ش��عب الكردي قب��ل غريه، بالت��ايل فعلى 
القوى الكردية الوطنية واحلري�شة على وحدة العراق ان تعمل 
بق��وة وبنه��ج مدرو���ش لتحرير االقلي��م من �ش��طوة ال�بارزاين 
واعادة ال�رشعية لرئا�ش��ة االقلي��م من خالل انتخابات �رشيعة 
وتفعي��ل دور الرملان الكرد�ش��تاين لتوحيد املوقف وال�ش��ف 

�شد العدو االهم للجميع وهو داع�ش".

اأم�ش،  العوادي،  القانون فردو�ش  دولة  ائتالف  النائبة عن  بغداد-متابعة:  دعت 
تكاليف  بتحمل  الدويل  املجتمع  ملطالبة  العبادي  حيدر  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش 
اعرتاف  �رشورة  موؤكدة  االرهابي،  داع�ش  تنظيم  من  املحررة  املناطق  اعمار 
يف  العوادي  العراق.   جتاه  م�شوؤولياته  كافة  وحتمل  بخطاأه  الدويل  املجتمع 
ت�رشيح لها قالت، ان "املجتمع الدويل �شاهم من حيث يعلم او ال يعلم با�شتفحال 
العراق  حتذيرات  لكل  جتاهله  خالل  من   ، واملنطقة  العراق  يف  االرهابي  داع�ش 
اجلمعية  اجتماعات  يف  تواجده  "ا�شتثمار  اىل  العبادي  داعية  التنظيم"،  هذا  من 
اعمار  اموال  كافة  بتحمل  الدويل  املجتمع  يطالب  وان  املتحدة  لالمم  العمومية 
العراق  كان  الذي  "بالوقت  انه  واو�شحت،  التنظيم".   هذا  من  املحررة  املناطق 
بان  االنبار  يف  واملهانة  الذل  ومن�شات  اعت�شامات  ابان  يف  العامل  ي�شت�رشخ 
العراق واملنطقة �شيغرقان مب�شتنقع االرهاب انطالقا من هذه التظاهرات، ف�شلت 
الدول العظمى اال�شتماع لدواع�ش ال�شيا�شة وبداأت تطالب العراق بتحقيق مطالب 
من وقف بهذه االعت�شامات رغم م�شاهدتها بام اعينها رايات القاعدة على منابر 
هذه املن�شات".  واكدت العوادي، ان "هذه اال�شباب كافية بان ال يدفع العراق فل�شا 
بتحمل  الدويل  املجتمع  العبادي  يطالب  وان  املناطق،  هذه  اعمار  العادة  واحدا 

م�شاريف اعمارها". 

بغداد-متابعة: بحث رئي�ش الوزراء حيدر العبادي، اأم�ش، مع ملك االردن 
عبد اهلل بن احل�شن تعزيز التعاون �شد ع�شابات "داع�ش" االجرامية.

االردنية  اململكة  مبلك  التقى  "العبادي  ان  العبادي  ملكتب  بيان  ذكر   
اجلمعية  اجتماعات  هام�ش  على  احل�شن،  بن  اهلل  عبد  امللك  الها�شمية 

العمومية لالمم املتحدة املنعقدة حاليا يف نيويورك".
بن  التعاون  تعزيز  مناق�شة  اللقاء  خالل  "جرى  انه  البيان  واأ�شاف   
واهمية  االرهابية  "داع�ش"  ع�شابات  �شد  واحلرب  اجلارين  البلدين 
بعد  جهوده  يف  العراق  ودعم  االرهاب  على  للق�شاء  اجلهود  توحيد 
االرا�شي  وحترير  االرهاب  على  حتققت  التي  الكبرية  االنت�شارات 

العراقية".
 وكان العبادي قد التقى الرئي�ش االمريكي باراك اوباما وعددا من قادة 
دول العامل على هام�ش اجتماعات اجلمعية العمومية، وبحث معهم ملف 

دعم العراق يف حربه �شد "داع�ش".

االول  اجتماعها  يف  الوطني  للتحالف  ال�شيا�شية  الهيئة  اكدت  بغداد-متابعة:  
برئا�شة عمار احلكيم، اأم�ش، انفتاحه على القوى االأخرى وتفعيل النظام الداخلي.

اإطاللة  مع  عقدت  الوطني  للتحالف  ال�شيا�شية  "الهيئة  ان  قال  للتحالف  بيان   
عيد الغدير اجتماعها االول برئا�شة زعيم التحالف الوطني عمار احلكيم مبكتبه 
عمال  التحالف  ينتهج  ان  اهمية  على  اأكدوا  "املجتمعن  ان  مبينا  بغداد"،  يف 
موؤ�ش�شاتيا".  وا�شاف التحالف ان "املجتمعن اأكدوا على اهمية وحدة التحالف 
الوطني باعتباره الكتلة االكر والتي بوحدتها م�شلحة للعملية ال�شيا�شية ولباقي 
الكتل واملكونات ال�شيا�شية"، م�شريا اىل ان "املجتمعن �شددوا على الدور الواجب 
والعمل  الداخلي  النظام  وتفعيل  االخرى  القوى  على  وانفتاحه  الوطني  للتحالف 

على اجتماع الهيئة العامة باأ�رشع وقت ممكن". 

بغداد-متابعة

زيارة العبادي لنيويورك.. مطالبات بدعم دولي وتعهدات بمحاربة اإلرهاب 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 اأعلن رئي�س احلكومة 
العراقية، حيدر العبادي، 

انطالق عمليات حترير 
ال�صرقاط مبحافظة �صالح 

الدين وجزيرتي هيت 
والرمادي مبحافظة الأنبار. 

ونقل تلفزيون )العراقية( 
اإعالن العبادي انطالق 

عمليات حترير ال�صرقاط 
وجزيرتي هيت والرمادي، 

من قب�صة تنظيم داع�س. 


