
اأك��د العبادي اأن عمليات حتري��ر مدينة املو�صل العراقية 
من �ص��يطرة داع�ش مل تتوقف، كما اأ�صار التحالف الدويل، 
مو�صًح��ا اأن��ه ق��د مت خ��ال اليوم��ن املا�صي��ن حترير 
وتطهري ق��رى ومدن عدة.. فيما �صقط��ت مروحية لطريان 
اجلي���ش العراق��ي وقت��ل قائده��ا وم�صاعده.  نف��ى رئي�ش 
ال��وزراء العراقي حيدر العبادي تقارير اأ�صارت اإىل اإيقاف 
عملي��ات حترير املو�ص��ل.. م�صدًدا بالق��ول "اإن العمليات 
م�صتم��رة اإىل ح��ن حتري��ر حمافظة نين��وى بالكامل من 
�صيط��رة داع���ش".  وقال: " مت حتري��ر وتطهري قرى ومدن 
ع��دة، و�صت�صتمر املعركة اإىل ح��ن حترير كامل نينوى ". 
واأكد اأن املعركة م�صتمرة، وال توقف يف حماورها مطلًقا.. 
واأ�ص��اف قائًا: "ل��ن يتمكن املغر�ص��ون واملند�صون من 
عرقل��ة جه��ود وت�صحيات اأبطالن��ا لتحري��ر الوطن الذي 
دّن�صه االأعداء واأذنابهم".جاءت تاأكيدات العبادي هذه رًدا 
عل��ى اإع��ان التحالف الدويل �صد "داع���ش" اجلمعة قيام 
الق��وات العراقي��ة بالتوقف ملدة يوم��ن عن �صن هجمات 
لتثبي��ت �صيطرتها على املناطق التي انتزعتها من تنظيم 
الدول��ة االإ�صامية منذ بدء عملية ا�صتعادة املو�صل. وقال 
الكولوني��ل االأمريكي ج��ون دوريان يف موؤمت��ر بالفيديو 
من بغ��داد: "نعتقد اأن االأمر �صي�صتغ��رق قرابة يومن قبل 
ا�صتئناف التقدم نحو املو�صل".. مو�صًحا اأن هذا التوقف 
من �صمن خطط التحالف.  واأو�صح اأن هذا التوقف �صامل، 
ويج��ري على حم��اور عدة لتق��دم الق��وات العراقية، التي 
تعيد التمو�صع والتجهي��ز وتطهري املناطق التي �صيطرت 
عليها. واأ�صاف "توقعنا اأن ياتي وقت حتتاج فيه القوات 
التوق��ف واإعادة التمو�ص��ع.. مو�صًح��ا اأن التحالف اأطلق 
من��ذ بدء معركة املو�صل يف 17 من ال�صهر احلايل حواىل 
2500 قنبلة و�صاروخ وقذيفة و�صاروخ يتم التحكم بها 

�صد عنا�رص داع�ش ومواقعه.

بغداد ـ خاص
الفريق  يانينوى"  "قادمون  عمليات  قائد  اأعلن 
الركن عبد االأمري ياراهلل عن نتائج هذه العمليات 
الغربي  اأنه يف املحور اجلنوبي  اإىل  ، م�صرًيا  حتى 
مت  نينوى  وعمليات  االحت��ادي��ة  ال�رصطة  لقوات 
حترير ناحية ال�صورة بالكامل، ورفع العلم العراقي 
على مبانيها، وو�صول القطعات على تقاطع حمام 
قرية  وحترير  بغداد-املو�صل  طريق  على  العليل 

البوحمد وعن نا�رص.
لقطعات  ال�رصقي  اجلنوبي  املحور  "يف  اإنه  وقال 
كبيبة  ق��رى  حترير  مت  التا�صعة  املدرعة  الفرقة 
نهر  �صمال  واجلف  واحلميدية  وال�رصوق  واملخلط 
لقطعات  ال�صمايل  املحور  يف  اأم��ا  الكبري.  ال��زاب 
من  بالقرب  احلقول  قرية  حترير  فتم   16 الفرقة 

ق�صاء تلكيف".
"يف املحور ال�رصقي، فاإن قوات جهاز  اإنه  اأ�صاف 

املباين  تطهري  يف  ا�صتمرت  االإره���اب  مكافحة 
ع��ودة  ال�صتقبال  وتاأمينها  امل��ح��ررة  للمناطق 
ال�صعبي يف  االأهايل، يف حن متكنت قوات احل�صد 
من  مل�صاركتهم  االأول  اليوم  يف  الغربي  املحور 
واأبو  الذبان والهرم  اإمام حمزة و�صن  حترير قرى: 
وتل  وم�صتنطق  ودحلة  و�صجم  وزويريج  العراي�ش 

طيبة والفار�صية واملربندية والندا�ش.
واأو�صح اأن عدد النازحن الذين مت ا�صتقبالهم منذ 
وحلد  اأ�صبوعن  قبل  املو�صل  حترير  عمليات  بدء 
ا، مبعدل 932 عائلة ملع�صكرات  االآن 5579 �صخ�صً
ا�صتقبال النازحن يف اخلازر يف االإقليم واجلدعه 

يف القيارة.
معركة تلعفر

ال�صعبي  اأعلنت قالت قوات احل�صد  يف هذه االأثناء، 
داع�ش  على  مو�صعا  هجوما  �صنت  اإنها  العراق  يف 

االرهابي يف بلدة تلعفر غرب مدينة املو�صل.
ال�صعبي  احل�صد  با�صم  الر�صمي  املتحدث  واأعلن 

"انطاق  عن  له  بيان  يف  االأ�صدي  اأحمد  النائب 
العمليات الع�صكرية لتحرير غرب مدينة املو�صل".

احل�صد  بداأها  التي  العملية  ان  االأ�صدي  واأ�صاف 
تهدف اأي�صا اىل ا�صتعادة بلدتي احل�رص وتل عبطة 
ال�صعبي  احل�صد  ق��وات  وت�صعى  تلعفر.  اىل  ا�صافة 
تنظيم  اإم��دادات  طريق  لقطع  تلعفر  على  لل�صيطرة 

الدولة من �صوريا.
ال�صعبي �صمن حملة اجلي�ش  وت�صارك قوات احل�صد 
من  املو�صل  على  ال�صيطرة  ال�صتعادة  العراقي 
داع�ش. ويقول مرا�صلون اإن ا�صتهداف تلعفر القريبة 
اأغلبية تركمانية  من احلدود الرتكية التي ت�صكنها 
تربطها عاقات تاريخية وثقافية قوية مع تركيا 

�صيثري قلق اأنقرة.
اأداء  اأثناء  هذا و�صقطت طائرة هيليكوبرت ع�صكرية 
مهامها نتيجة خلل فني يف نهر دجلة بالقرب من 
حمافظة  يف  �صامراء  مدينة  �صمال  يف  مكي�صيفة 

�صاح الدين )125 كم �صمال بغداد(.

وقالت خلية االإعام احلربي التابعة لقيادة القوات 
"�صقطت  لقد  لها،  بيان  يف  امل�صرتكة  العراقية 
�صمال  يف  العراقي  اجلي�ش  لطريان  تابعة  مروحية 
قبل  من  جاٍر  والبحث  فني،  خلل  نتيجة  �صامراء 
فريق االإنقاذ التابع لل�رصطة النهرية ملعرفة م�صري 
لقيا  اإنهما  قالت  مطلعة  م�صادر  لكن  الطاقم"، 
وهي  العمودية،  الهيليكوبرت  وطائرة  م�رصعهما.  
اأثناء  فني  خلل  ب�صبب  �صقطت   ،"28 "اإم  نوع  من 
عمليات  قاطع  يف  ا�صتطاعي  واجب  من  عودتها 
نينوى، فيما اأ�صارت م�صادر مطلعة اإىل اأن احلادث 
الطيار  م��ن  امل��ك��ون  طاقمها،  م�رصع  اإىل  اأدى 
ما  بعد  يوؤكد  مل  ر�صمًيا  م�صدًرا  لكّن  وم�صاعده، 
اأفادت به امل�صادر. وت�صارك مقاتات ومروحيات 
الدويل،  للتحالف  تابعة  واأخرى  عراقية،  ع�صكرية 
املعارك اجلارية حالًيا يف املو�صل، ومناطق  يف 
من حمافظتي االأنبار و�صاح الدين لتاأمن الغطاء 

اجلوي للقوات الربية.

العبادي : معركة الموصل مستمرة وال توقف في محاورها مطلقا

اكد رئي�ش الكتلة النيابية الئتاف الوطنية النائب 
وزارة  بحقيبة  ائتافه  مت�صك   ، ال�صمري  كاظم 
�صندوق  ت�صكيل  اىل  ال�صيا�صين  داعيا   ، الدفاع 
باخلطوة  ا�صوة  والنازحن  ال�صهداء  عوائل  لدعم 

التي قام بها زعيم االئتاف اياد عاوي.
الوطنية  "روؤية  ان  قال  له  ت�رصيح  يف  ال�صمري 
�صعبي  ا�صتحقاق  هو  املن�صب  ان  وا�صح  ب�صكل 
به  املكلف  على  وواج��ب  حزبي  يكون  ان  قبل 
ماعانى  عانى  الذي  املجاهد  ال�صعب  هذا  خلدمة 
ونق�ش  واالره��اب  والدمار  احل��روب  وي��ات  من 

اخلدمات".
وهمومه  ال�صعب  عن  الدفاع  "مبداأ  ان  واو�صح   
ب�صكل  جت�صد  الظروف  بكل  عنهم  التخلي  وع��دم 
نائب  ملن�صب  بالعودة  ع��اوي  مبوقف  وا�صح 
للواجبات والتكليف  رئي�ش اجلمهورية والت�صدي 
من  حقوقهم  ال�صرتداد  ال�صعب  اي��اه  حمله  ال��ذي 
جهة واال�صتفادة من امل�صتحقات املر�صودة لهذا 

معاناة  لتقليل  ب�صيط  ب�صئ  ولو  لتقدمي  املن�صب 
تاأ�صي�ش  خ��ال  من  ال�صهداء  وعوائل  النازحن 
تو�صع  اجلمهورية  برئا�صة  تربعات  �صندوق 
لهم  كحق  العوائل  لتلك  املن�صب  م�صتحقات  فيه 
جميع  م��ن  متمنيا  وان�صاين"،  وطني  وواج���ب 
ب�صيط  بجزء  ولو  املنهج  بهذا  "ال�صري  ال�صيا�صين 

من م�صتحقاتهم".
 وا�صار اىل ان " عاوي �صي�صعى وبقوة خال الفرتة 
املتبقية من عمر احلكومة احلالية للدفع باجتاه 
اجلمهورية  رئا�صة  �صاحيات  قانون  ت�رصيع 
التي  الد�صتور  من   66 املادة  تفعيل  واملت�صمنة 
التنفيذية  ال�صلطة  ان  على  �رصاحة  وبكل  ن�صت 
االحتادية، تتكون من رئي�ش اجلمهورية، وجمل�ش 
للد�صتور  وفقًا  �صاحياتها  ال��وزراء،ومت��ار���ش 
والقانون ا�صافة اىل العمل على تفعيل م�صاحلة 
ال�صيقة  امل�صميات  كافة  تتجاوز  حقيقية  وطنية 
االخ��ر  واق�صاء  تهمي�ش  يف  �صببا  كانت  التي 
البلد ومتا�صك املجتمع  ومبا ي�صهم بتعزيز وحدة 

وحتقيق ال�رصاكة احلقيقية ولي�صت ال�صكلية".

التنازل  "عودة عاوي التعني  ان  ال�صمري   واكد 
بحقيبة  والوطني  االنتخابي  اال�صتحقاق  عن 
لكل  كونها  االخ��رى  وال����وزارات  ال��دف��اع  وزارة 
العراقين ولي�صت حلزب او مكون والوطنية اثبتت 
وخال كل هذه ال�صنن انها لي�صت ملكون او جهة 
بعينها بل هي نب�ش كل ال�صارع بالتايل فهي حق 

وطني ا�صافة اىل كونها ا�صتحقاق انتخابي".
فيما دعا رئي�ش ائتاف الوطنية اياد عاوي، اىل 
تغيري البيئة ال�صيا�صية من حا�صنة لارهاب اىل 

طاردة له.
رئي�ش  مع  “اتفق  انه  قال  موؤمترله  يف  ع��اوي 
على  االجتماع  خال  مع�صوم  ف��وؤاد  اجلمهورية 
عددد من النقاط اولها تفعيل امل�صاحلة الوطنية 
لرئا�صة  ت�صمح  الد�صتور  يف  مادة  تفعيل  وكذلك 
اجلمهورية باأن تكون جزء من احلكومة التنفيذية 

وتتخذ قرارات اي�صا”.
الربملان  رئا�صة  “يحمل  ع��اوي،ان��ه  وا���ص��اف 
قرار  ب�صاأن  ح�صلت  التي  املغالطات  م�صوؤولية 
اقالة نواب رئي�ش اجلمهورية لكونها �صوتت على 

ب�صلة  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ش  ا�صاحات 
“تغيري البيئة ال�صيا�صية يف  واحدة”. وتطرق اىل 
وتفعيل  لارهاب  حا�صنة  بيئة  لكونها  العراق 
توؤدي  والتي  وال�صيا�صية  الوطنية  امل�صاحلة  دور 
التخل�ش من املحا�ص�صة والطائفية  بالتايل اىل 
والتقدم  العراق  الوطني  امل�رصوع  خلدمة  املقيتة 

به اىل االمام”.
تركيا  اىل  يتوجه  باأن  احلكومة  “ابلغ  وبن،انه 
تواجد  ب�صان  معها  االزم��ة  حلل  ر�صالة  حامًا 
قواتها يف العراق”،م�صيفا،ان “تركيا جارة كما 
حتل  ان  ويجب  وغريها  وال�صعودية  اي��ران  هي 

االزمات باحلوار الهادئ والهادف”.
لرئي�ش  نائبًا  كما واعلن عن”عودته اىل من�صبه 
حول  ع��اوي  ت�رصيحات  ان  اجلمهورية”.يذكر 
امل�صاحلة الوطنية م�صى عليها اكرث من 13 �صنة 
يف ظل ت�رصيعات قا�صية وقاهرة و�صد امل�صاحلة 
قانون  وتعديل  البعث  جت��رمي  ق��ان��ون  اخ��ره��ا 
عليها  �صوت  اخرى  وقوانن  والعدالة  امل�صاءلة 

جميعا نواب  ايادعاوي بتوجيه منه.
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الوطنية تؤكد تمسكها بحقيبة الدفاع وتدعو السياسيين للتبرع بمستحقاتهم للنازحين  تتمة..... ص1

واشنطن للعبادي: مشاركتنا الفعالة مرهونة بقبول اجندتنا..

الداخلية الكويتية والدفاع العراقية تنفيان 
التواجد العسكري قرب حدودهما

جميعها  الت�رصيحات  وهذه  العبادي  اطلقه  الذي  ال�رصيح  واملوقف  القوي  الرد  هذا 
الدويل بقيادة امريكا وبن احلكومة  التحالف  تنم عن وجود خافات كبرية ما بن 
اخلافات  هذه  مثل  وجود  على  والدليل  العراق.   يف  مايجري  بخ�صو�ش  العراقية 
العمليات يف املحور اجلنوبي وب�صكل مفاجئ  هي ماحظة قيام االمريكان بايقاف 
وبدون اي �صبب يذكر، خ�صو�صا وان العمليات يف هذا املحور حققت انت�صارات كبرية 
و�رصيعة على االر�ش.  عدد من القادة امليدانين يف قوات التدخل ال�رصيع العراقية من 
الذين كانوا متواجدين يف منطقة العمليات يوم 19 ت�رصين االول/ اكتوبر قالوا "يف 
ا�صعب املواقف التي واجهناها يف هذه العمليات طالبنا من التحالف الدويل ان يقوم 
الطائرات االمريكية با�صقاط  با�صنادنا جوا لكنه مل ي�صتجب ملطالبنا" .  كذلك قيام 
طائرة م�صرية تابعة لقوات التدخل ال�رصيع العراقية يف منطقة املو�صل والذي واجه 
القيام مبثل هذه  اعتربت  التي  العراقية،  امل�صلحة  القوات  ورف�صا كبريا من  اعرتا�صا 
االعمال هو اعاقة للعمليات الع�صكرية التي تقوم بها القوات العراقية.  جمريات االمور 
بالطريقة  تتحرر  ان  للمو�صل  يريد  ال  الدويل  التحالف  ان  على  يدل  منها  يظهر  وما 
التي يريدها العراقيون، خ�صو�صا وان بع�ش امل�صادر قد ك�صفت بان التحالف الدويل 
مل ي�صمح للطريان العراقي بامل�صاركة يف العمليات ب�صكل فعال وم�صتمر، فيما ذكرت 
العراقية  واملروحيات  الطائرات  ان  ال�صبت  يوم  مرة  والأول  عراقية  ر�صمية  م�صادر 

التابعة للجي�ش العراقي بداأت متار�ش فعالياتها يف العمليات.

تناقله  يتم  ما  �صحة  العراقية  والدفاع  الكويتية  الداخلية  وزارتا  نفت  بغداد_متابعة: 
اأو جتمعات ع�صكرية عراقية غري  عرب و�صائل التوا�صل االجتماعي عن وجود حتركات 
معتادة قرب احلدود الكويتية العراقية قد ت�صكل تهديًدا الأمن الكويت. نقلت اإدارة االإعام 
االأمني بوزارة الداخلية الكويتية يف بيان لها، عن وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صوؤون 
اأمن احلدود الربية اللواء عبداهلل يو�صف املهنا قوله ردا على ما تناقلته بع�ش و�صائل 
من  كان  م�صمى  اأي  القبيل حتت  هذا  �صيء من  اأي  يوجد  ال  “اأنه  االجتماعي  التوا�صل 
حتركات اأو جتمعات اأو متركز.” واأكد اللواء املهنا “اأن رجال اأمن احلدود الربية يقومون 
عاتقهم  على  امللقاة  امل�صوؤوليات  االإدراك  متام  ويدركون  بهم  املنوطة  بواجباتهم 
ويقومون بها على خري وجه.” ودعت اإدارة االإعام االأمني من يتناقل مثل هذه املزاعم 
“اإىل توخي امل�صلحة العامة ومراعاة اأمن الوطن الذي ياأتي فوق كل اعتبار.” كما نفت 
وزارة الدفاع العراقية حتريك اأي قطعات ع�صكرية اأو ن�رص قوات جنوبي الباد، م�صرية 
اإىل اأن القوات االأمنية العراقية مل جتر اأي حترك جنوبي الباد، نافية �صحة االأنباء التي 

حتدثت عن جتمعات ع�صكرية قرب احلدود العراقية – الكويتية.

اننا ال  اأم�ش  اال�صدي،  ال�صعبي احمد  الر�صمي با�صم احل�صد  الناطق  اكد 
نعول على االتفاقية االمنية مع الواليات املتحدة لل�صغط على القوات 

الرتكية بغية االن�صحاب من بع�صيقة.
وقال اال�صدي يف ت�رصيح له قال، ان "الواليات املتحدة لديها مواقف 
ماقبل  مرحلة  يف  املا�صية  ال�صنوات  خال  العراق  مع  كثرية  �صلبية 
دخول داع�ش االرهابي وخال اجتياحه للمحافظات وحتى اللحظة".

وا�صاف ان "احلكمة ت�صتوجب عدم التعويل على االتفاقية ال�صرتاتيجية 
مع وا�صنطن لل�صغط على القوات الرتكية بغية االن�صحاب من بع�صيقة 
،كونها تعمل على ت�صيري تلك االتفاقية وفق م�صاحلها فقط دون ادنى 

ار�صنا  عن  "الدفاع  ان  موؤكدا  الدويل"،  التعامل  الخاقيات  مراعاة 
و�صعبنا و�صيادتنا هو واجب مقد�ش وملتزمن به باأي �صرب من ترابنا 
واو�صح  تدعمه".  التي  اجلهات  او  قوته  كانت  مهما  عدو  اي  وامام 
اال�صدي ان "�صعي الربملان ال�صدار قرار لتفعيل االتفاقية االمنية مع 
وا�صنطن هو قرار ملزم للحكومة العراقية فقط اما وا�صنطن فا يعنيها 
احلكومة  على  �صغط  ورقة  �صيكون  انه  ونعتقد   ، الربملان  قرار  ب�صئ 
لتفعيل االتفاقية او اعادة النظر فيها والغاءها". ي�صار اىل ان القوات 
العراق ويف منطقة بع�صيقة �صمال  الرتكية تتواجد يف مناطق �صمال 
املو�صل بالتحديد منذ عام 2015، ويف يوم 12 دي�صمرب 2015 قام 
على  اإحتجاجًا  الدويل  االأمن  ملجل�ش  ر�صمي  اإحتجاج  بتقدمي  العراق 

تواجد القوات امل�صلحة الرتكية قرب مدينة املو�صل �صمال العراق.

اعادة  احلكيم،اأم�ش،اهمية  عمار  ال�صيد  الوطني  التحالف  زعيم   اكد 
وفق  وطنية  ت�صوية  اىل  للذهاب  ال�صيا�صية  والقوى  املكونات  بن  الثقة 
م�رصوع �صيا�صي جامع، مبينا اهمية الرتكيز على املكت�صبات 
جزء  امنا  احلقيقة  كل  لي�صت  فال�صلبيات  وااليجابيات 

منها.
العربية  التحكيم  هيئة  ا�صتقباله  خال  وا�صاد 
الدولية التي تعقد موؤمترها الثالث واالول لها 
يف بغداد، ب�"خطوة هيئة التحكيم ملا لها 
وتدريب  النزاعات  ف�ش  من  اهمية  من 

مرحلة  يعي�ش  "العراق  ان  اىل  االمور"،م�صريا  هذه  على  عربية  ك��وادر 
املكت�صب ال�صيا�صي با�صتعادة ال�صعب والتفافه حول حكومته املنتخبة".

العراق  عن  للمتلقي  تر�صم  ان  حتاول  االع��ام  و�صائل  "بع�ش  ان  واكد 
�صورة �صوداوية يف حن ان العراق اليوم حم�صن من فكر االرهاب فيما 
هناك دول مر�صحة للغرق فيه"، الفتا اىل "املنجز الع�صكري الذي حتقق 
بازاحة داع�ش من ا�صوار بغداد و�صوال اىل املو�صل املدينة ال�صمالية من 
العراق على بعد ٥٠٠ كيلو مرت عن بغداد وهذا مت مب�صاركة اجلميع من 

جي�ش و�رصطة وح�صد �صعبي وع�صائري والبي�صمركة".
"لو كان احل�صد طائفيا كما يروج لوقف عند حدود مدنه  و�صدد بالقول 
وبنا خطوط �صد وترك باقي املدن تعاين االمرين من داع�ش لكنه تناخى 

لتحرير املدن العراقية ودفع من اجلها الدماء".

اخر تطورات عملية قادمون يانينوى..

تقدم كبير في المحور الجنوبي الشرقي وبدء عمليات تلعفر

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

الحشد الشعبي: النعول على االتفاقية االمنية مع واشنطن الرغام تركيا بسحب قواتها الحكيم: نعمل العادة الثقة بين المكونات والقوى وفق مشروع سياسي جامع

رئيس السلطة القضائية اإليرانية 
يصل إلى العاصمة بغداد

اآملي الريجاين،  االيرانية �صادق  الق�صائية  ال�صلطة  بغداد_متابعة: و�صل رئي�ش 
اىل العا�صمة بغداد علي راأ�ش وفد ق�صائي ايراين رفيع.

التمييز  حمكمة  رئي�ش  الدويل،  بغداد  مطار  يف  الريجاين  ا�صتقبال  يف  وكان 
االحتادية فائق زيدان وعدد من املدراء العامن وق�صاة جمل�ش الق�صاء االعلى 
االيرانية  املوؤ�ص�صات  بغداد وم�صوؤويل  االيرانية يف  اال�صامية  و�صفري اجلمهورية 

النا�صطة يف العراق.
رئي�ش  من  لدعوة  تلبية  للعراق  االيرانية  القائية  ال�صلطة  رئي�ش  زيارة  وتاأتي   
جمل�ش الق�صاء االعلى مدحت املحمود، حيث يبحث خال فرتة اقامته يف العراق، 
مع كبار امل�صوؤولن العراقين يف العاقات الثنائية و�صبل تعزيزها والتعاون يف 
العامة يف  العاقات  لدائرة  العام  املدير  الق�صائية واحلقوقية.  وقال  املجاالت 
ال�صلطة الق�صائية ح�صن رحيمي ان الريجاين “�صيلتقي نظريه العراقي ويتباحث 

معه حول �صبل تعزيز العاقات احلقوقية والق�صائية بن البلدين”.


