
اأكد النائب عن كتلة التغيري النيابية هو�شيار عبداهلل، 
االحد، على �رضورة اإيجاد �شيغة تلزم بغداد واأربيل 
اإقليم  موظفي  رواتب  م�شكلة  حلل  النفطي  باالتفاق 
التي  االتهامات  من  ا�شتغرابه  مبديًا  كرد�شتان، 
من  لكل  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احل��زب  يوجهها 
االإقليم  نفط  ت�شدير  ال�شفافية يف  باعتماد  يطالبون 
باأنهم متواطئون مع بغداد . عبد اهلل يف ت�رضيح له 
كرد�شتان  اإقليم  موظفي  رواتب  م�شكلة  حل  ان  قال 
يكمن يف اإلزام كال الطرفني )بغداد واأربيل( باالتفاق 
يجب  االتفاق  هذا  ومبوجب  بينهما،  املربم  النفطي 
اإلتزام احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين بت�شدير النفط 
من خالل �رضكة �شومو، م�شرياً ان االإيفاء بهذا االتفاق 

�شيكون من �شاأنه اإنهاء معاناة "�شعب كرد�شتان".
اأن هناك جمموعة من االآليات بهذا ال�شدد،  واأو�شح 
اأهمها اللجوء اىل املحكمة االحتادية يف حال تراجع 
احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين عن االلتزام بت�شدير 
نفط االإقليم وفق ال�شوابط التي ين�ص عليها االتفاق 
التعامل  خيار  اىل  اللجوء  اىل  باالإ�شافة  النفطي، 
واحلكومات  االحتادية  احلكومة  بني  مبا�رض  ب�شكل 

املحلية يف حمافظات االقليم.
تعنت  �رضيبة  اليوم  يدفع  كرد�شتان  �شعب  ان  وبني 
حزب البارزاين وعدم �شفافية امللف النفطي املحتكر 
ملف  على  امل�شيطرين  ان  مو�شحا  قبله،  من  متاما 
النفط يف االإقليم يبيعون ن�شبة كبرية من النفط مبا 
حجم  يعلنون  ال  لكنهم  يوميا  برميل  مليون  يقارب 

الواردات واليدفعون رواتب موظفي االقليم.
الدميقراطي  احل���زب  ان  امل�شتغرب  م��ن  واأ���ش��اف 
ويف  النفطي  باالتفاق  االلتزام  يرف�ص  الكرد�شتاين 
ويلعبون  بغداد  مع  بالتواطوؤ  يتهموننا  الوقت  نف�ص 
جداً  وا�شح  هدفنا  اأن  حني  يف  القومي،  الوتر  على 

وهو اإنهاء االأزمة االقت�شادية اخلانقة.

اللبا�ص  اأن  ر�شمية  جهات  اعلنت  جهتها  من 
لعملية  املنفذة  العنا�رض  ترتديه  كانت  الذي 
االجهزة  اىل  تعود  ال   ، الفتى  وده�����ص  قتل 
االمنية مبختلف ف�شائلها ، واأن قائد املركبة 
ال   ) الدبابة  قائد  اىل  هنا  ي�شار   ( الع�شكرية 

ميكن له اأن ياأمتر بامرة اجلندي .
يف  تظهر  التي  الع�شكرية  العربة  اأن  وا�شافت 
الت�شوير مل يكن العلم العراقي مرفوعًا فوقها 
 ، املتبعة  الع�شكرية  لالأوامر  خمالف  وه��ذا   ،
رمي  الذي  ال�شخ�شي  ال�شالح  اأن  على  م�شددة 
قد  كانت   ، ده�شه  قبل  الفتى  على  خالله  من 
وا�شح  ب�شكل  داع�ص  عنا�رض  بحوزة  ظهرت 

ومتكرر .
خالل  من  ال��ع��راق  يف  املتحدة  االمم  بعثة    
اك��دت   ، االن�����ش��ان  بحقوق  اخل��ا���ص  مكتبها 
خالل  من  الق�شية  �شتتابع  انها  جانبها  من 
حتليالتها للفيديو وحماولة البحث عن خيوط 
تو�شلهم اىل اهايل الفتى او من نفذوا العملية 

به ، لكنها حتى االن مل تخرج ب�شيء يذكر .

يف  قال  االعالم،  كلية  ا�شتاذ  املقدادي  كاظم 
�رضيط  يف  ماظهر  ان  )اجل��ورن��ال(،  ل�  حديث 
من  وا�شحة،  فربكة  وجود  اىل  ي�شري  الفيديو 
فتنة  خللق  ال�شورة،  مع  ال�شوت  دمج  خالل 
العراقي  ال�شارع  داخ��ل  الكراهية  روح  وبث 

والقوات االمنية التي تقاتل االرهاب.
على  املفرت�ص  من  كان   " املقدادي  وا�شاف 
مواقع  يف  النا�شطني  وحتى  االع��الم  و�شائل 
التوا�شل االجتماعي، ان اليتداولوا مثل هكذا 
�شحتها،  من  التاأكد  قبل  وفيديوهات  اخبار 
من خالل حتليلها من قبل خرباء وخمت�شني 

يف هذا املجال.
والع�شكري  االعالمي  ال�شعف  ان  اىل  وا�شار 
خللق  يدفعهم  داع�����ص،  تنظيم  ل��دى  الوا�شح 
مثل هكذا انواع من الفربكة ال�شورية ، البعاد 

االنظار عن خ�شائر التنظيم االرهابي.
االذاعية  ال�شحافة  ق�شم  رئي�ص  الكعبي  رعد 
جامعة   / االع��الم  كلية  يف  والتليفزيونية 
اىل  )اجل��ورن��ال(،  ل�  حديث  يف  ا�شار   ، بغداد 

االرهاب، يكون هناك  ان يف كل معركة �شد 
او  املعركة  قبل  �شواء  العدو  قبل  من  دعاية 
مفهوم  وان   ، نهايتها  بعد  حتى  او  و�شطها 

وت�شويه  وال��ك��ذب  ال�شدق  يتحمل  الدعاية 
القوات  حققتها  التي  واالنت�شارات  احلقائق 
"اتباع  اىل  داع�ص  يدفع  الذي  االمر   ، االمنية 

ا�شاليب الكذب" البعيدة عن الت�شديق .
وا�شاف الكعبي، ان مقطع الفيديو الذي اظهر 
ده�ص دبابة ع�شكرية لفتى ، يجب ان يخ�شع 
لفح�ص علمي دقيق الثبات �شحته من عدمها، 
" لكن تبقى امل�شكلة الكربى هي ان كان غري 
حقيقي ومفربك بعد الفح�ص " ، الن اجلمهور 
الذي �شاهد وا�شتمع اىل هذا املقطع رمبا يكون 

قد تاأثر به قبل نفيه او حتى بعده .
املو�شل  بلدية  م��دي��ر   ، حبو  ال�شتار  عبد 
وامل�شت�شار الفني ملحافظ نينوى يف حديث ل� 
فيها  �شور  التي  املنطقة  ان  اكد  )اجلورنال(، 
مقطع الفيديو ، مل يثبت انها تقع �شمن حدود 
 ، املعامل  من  خالية  النها  نينوى  حمافظة 
واليوجد �شهود اثبات يوؤكدون ان احلدث داخل 
حميط املحافظة ، مرجحًا ان يكون الفيديو قد 
مبعركة  له  عالقة  وال  �شابقة  فرتة  يف  �شور 

حترير املحافظة .
من جهة اخرى، نفت قيادة عمليات قادمون 
القوات  م�شوؤولية  لها،  بيان  يف  يانينوى، 

حمافظة  يف  بدبابة  فتى  ده�ص  عن  االمنية 
لتنظيم  يعود  املقطع  "هذا  موؤكدة   نينوى، 
داع�ص االرهابي ويت�شح ذلك جليا من خالل 
يرتدون  افراد  فيه  يظهر  الذي  املقطع  حتليل 
مالب�ص غري نظامية تختلف عن التي يرتديها 
الذي  ال�شالح  نوع  وكذلك   ، العراقي  اجلي�ص 
التي  البنادق  ذات  وه��ي  املقطع  يف  يظهر 
ان  كما  املتطرف،  التنظم  عنا�رض  ي�شتخدمها 
ح�رض الت�شوير على م�شاحة حمدودة هو لعدم 

اظهار معامل املنطقة ".
املمكن  من  االف��الم  ه��ذه  مثل  ان  واأ�شافت 
فربكتها ون�رضها ون�شبها جلهات وافراد يقال 
" لذا  العراقية،  امل�شلحة  للقوات  ينتمون  انهم 
والن�شطاء  االعالم  وو�شائل  باملواطنني  نهيب 
التاأكد  اىل  واحلقوقية  املدنية  واملنظمات 
�شياق  يف  تاتي  انها  اذ  �شحتها،  م��ن  اوال 
االعالم امل�شلل الذي يحاول رمي طوق جناة 
بهذه  ون�رضتها  االجرامية  الع�شابات  لهذه 

اال�شاليب املاكرة".

املعنية  الدولية  ووت�ص"  رايت�ص  "هيومن  اأك���دت 
االأحد،  اأ�شدرته،  تقرير  يف  االن�شان  حقوق  بق�شايا 
بطريقة  دمرت  كرد�شتان  اإقليم  يف  االأم��ن  قوات  ان 
متت  مناطق  يف  باأكملها  عربية  قرى  م�رضوعة  غري 

ا�شتعادتها من داع�ص االرهابي.
مت  انه  قالت  لها  تقرير  يف  االن�شان  حقوق  منظمة 
 2016 ومايو   2014 �شبتمرب  بني  املنازل  تدمري 
كركوك  حمافظتي  يف  عليها  املختلف  املناطق  يف 
العراقية  احلكومة  �شلطة  �شمن  الواقعتني  ونينوى 
اإقليم  حكومة  فيهما  تتحكم  عمليًا  ولكن  ر�شميا، 
كرد�شتان ، بعد اإخراجها داع�ص حيث ا�شتهدفت قوات 
اإقليم كرد�شتان عدد من  التابعة حلكومة  البي�شمركة 

املنازل وا�شتطاعت هيومن رايت�ص ووت�ص من توثيق 
عمليات هدم اإ�شافية غري قانونية ح�شلت يف اأكتوبر 

عام 2016       . 
تدمري القرى العربية واحدة تلو االأخرى 

االأو�شط  ال�رضق  ق�شم  مديرة  نائب  �شرتوك  جو  قال 
العرب، قرية تلو  الكردية منازل  "دمرت قوات االأمن 
اأي هدف ع�شكري  االأخرى يف كركوك ونينوى بدون 

م�رضوع". 
اإقليم  حكومة  مل�شوؤويل  ال�شيا�شية  االأه��داف  ان  واكد 
غري  ال�شكل  بهذا  امل��ن��ازل  ه��دم  ت��ربر  ال  كرد�شتان 

القانوين. 
الذي  الوقت  يف   " انه  ووت�ص  رايت�ص  او�شحت  فيما 
ُتخِرج فيه قوات البي�شمركة داع�ص من القرى الواقعة 
املتحدة  ال��والي��ات  على  امل��و���ش��ل،  م�شارف  على 
م�شوؤويل  على  ال�شغط  االآخرين  التحالف  واع�شاء 

الهجمات  عن  للتوّقف  والبي�شمركة  كرد�شتان  اإقليم 
غري امل�رضوعة ". 

لباحثي هيومن  اإىل زيارات ميدانية  التقرير  وي�شتند 
�شهود  مع  مقابلة   120 من  واأك��ر  ووت�ص،  رايت�ص 
عيان وم�شوؤولني، باالإ�شافة اىل حتليل �شامل ل�شور 

االأقمار ال�شناعية. 
17 قرية يف  كما عاينت املنظمة منازل مهدمة يف 
حمافظة كركوك و4 يف حمافظة نينوى، وجالت عرب 
من  بالقرب  نينوى،  يف  املدمرة  القرى  من  غريها 

احلدود ال�شورية.
ادعاءات م�شوؤويل االإقليم 

يف حني ادعى م�شوؤولون يف حكومة اإقليم كرد�شتان 
عن  ناجم  املمتلكات  بع�ص  تدمري  اإن  والبي�شمركة 
املتحدة  الواليات  بقيادة  ل�داع�ص  التحالف  ق�شف 

ونريان مدفعية البي�شمركة.

 وهذا يتفق مع حتليل هيومن رايت�ص ووت�ص لبع�ص 
من �شور االأقمار ال�شناعية قبل الق�شف وبعده. ولكن 
يف الغالبية العظمى من احلاالت، ُتظِهر �شور االأقمار 
واحلريق  اجلرافات  ا�شتخدام  �شببه  �رضرا  ال�شناعية 
ومواد �شديدة االنفجار وطرق غري اآمنة الإزالة االألغام 
وب�شط قوات  القتال  انتهاء  بعد   ، املتفجرة  واالأجهزة 

حكومة اإقليم كرد�شتان �شيطرتها.
 وا�شاف م�شوؤولو حكومة اإقليم كرد�شتان والبي�شمركة 
اإن قواتهم دمرت املنازل يف الكثري من االأحيان الأن 

داع�ص قد زرع فيها األغام واأجهزة متفجرة. 
مع  يتعار�ص  ذلك  اإن  قالوا  االألغام  اإزالة  خرباء  لكن 
املمار�شات املعتمدة واإن االنفجارات غري امل�شبوطة 
تهدد بن�رض املتفجرات بني الركام ما يجعل املنطقة، 

وتنظيفها الحقا، غري اآمنني البتة. 
َرت املنازل والقرى  ولكن يف الكثري من احلاالت، ُدمِّ

ال�شيطرة  البي�شمركة  ا�شتعادة  واأ�شهر من  اأ�شابيع  بعد 
عليها ما يعني ذلك اأن التخل�ص من العبوات النا�شفة 
التي خّلفها داع�ص مل يكن من اأولويات حكومة اإقليم 
ال�رضورة  �شمن  يندرج  وال  الع�شكرية،  كرد�شتان 
االإن�شاين  الدويل  القانون  به  ي�شمح  كمربر  الق�شوى 

ل�شن هجمات على اأهداف مدنية.
املباين  البي�شمركة  قوات  هدمت  اأخ��رى،  حاالت  يف   
هذه  بع�ص  يف  اأبدا  داع�ص  عليها  ي�شيطر  مل  قرى  يف 
اإن  كرد�شتان  اإقليم  حكومة  م�شوؤولو  قال  احل��االت، 
قواتهم دمرت املنازل الأن اأحد ال�شكان اأو اأكر كانوا 

من منا�رضي داع�ص.
دعوة للتحقيق

قيام  ���رضورة  على  ووت�ص  رايت�ص  هيومن  و�شددت   
مزاعم  يف  بالتحقيق  ك��رد���ش��ت��ان  اإق��ل��ي��م  حكومة 
انتهاكات القانون الدويل يف هذه التقارير وحما�شبة 

امل�شوؤولني. 
وغريها  واأملانيا،  املتحدة  الواليات  طالبت  حيث   
اإقليم كرد�شتان  من الدول التي ت�شاعد قوات حكومة 
للقيام  االإقليمية  احلكومة  على  بال�شغط  ع�شكريا، 
االأمم املتحدة حلقوق  التحقيقات وعلى جمل�ص  بهذه 
انتهاكات داع�ص  التحقيق يف  االإن�شان تو�شيع نطاق 
الذي يقوم به مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق االإن�شان 
لي�شمل االنتهاكات اخلطرية من قبل جميع االأطراف، 

مبا فيها قوات اأمن حكومة اإقليم كرد�شتان. 
كرد�شتان  اإقليم  "منط هدم حكومة  اأن  �شتورك  وقال 
للغاية  مقلق  العربية  والقرى  للمنازل  القانوين  غري 
ال�رضاع  ال�شتمرار  جاهزة  و�شفة  هو  بل  ذاته،  بحد 
والقوات  كرد�شتان  اإقليم  حكومة  ط��ردت  لو  حتى 
واالأرا���ش��ي  املو�شل  م��ن  داع�����ص  معها  املتحالفة 

االأخرى التي ي�شيطر عليها يف العراق.

التغيير: حزب برزاني يرفض االلتزام باالتفاق النفطي

االمام  الأربعينية  املركزية  اللجنة  اأمني  اأعلن  فيما   
بابايي  اآقا  جميد  االيرانية  الداخلية  ب��وزارة  احل�شني 
عن دخول مليون زائر ايراين حتى ال�شبت املا�شي عرب 
املنافذ احلدودية مع العراق متوجهني لزيارة العتبات 
املقد�شة، اكدت وزارة اخلارجية العراقية اأن 3 ماليني 
اإيراين �شي�شلون العراق للم�شاركة يف مرا�شم اربعينية 

ا�شت�شهاد االمام احل�شني .
واعلن اآقا بابايي ، عن عبور اأكر من مليون و 27 الف 
احلدودية  املنافذ  العراق عرب  اىل  اإيراين  زائر   984 و 

الثالثة ) ال�شالجمة و جذابة و مهران (.
اآقا بابايي ان الو�شع على احلدود يف  واأ�شاف جميد 
حالة جيدة كما ان الو�شع يف منفذ مهران قد حت�شن 
مقارنة باالأيام ال�شابقة واننا ناأمل بان يلتزم الزوار 
على  قائال:  بابايي  اق��ا  واأ���ش��اف  التعليمات.  بدقة 
اأن يحملوا معهم الوثائق القانونية مثل  جميع الزوار 
و  العراق  اىل  للذهاب   ، ال�شفر  ج��وازات  و  التاأ�شريات 
من ال يحمل امل�شتم�شكات والوثائق الكاملة ال ي�شمح 
املركزية  اللجنة  اأمني  وتوقع  البالد.  له باخلروج من 
االأربعينة  زي��ارة  اأي��ام  خالل  اأنه  احل�شيني  لالأربعني 
، مو�شحا  مليونني  اىل  االإيرانيني  الزوار  �شي�شل عدد 

مقارنة  العام  هذا  كبري  ب�شكل  ازداد  ال��زوار  عدد  اأن 
وزارة  با�شم  الناطق  قال  جانبه  من  ال�شابق.  بالعام 
اخلارجية العراقية اأحمد جمال ان الوزارة افتتحت 16 
االإيرانيني  للزوار  الدخول  �شمات  قن�شليًا ملنح  مكتبًا 
املدن  االأربعينية يف خمتلف  زيارة  اأداء  الراغبني يف 
هذه  املكاتب  فتح  ان   ، بيان  يف  واأ�شار   ، االإيرانية 
موظف   300 قرابة  اىل  موظفيها  عدد  ي�شل  والتي 
من  اإي���راين  زائ��ر  ماليني   3 قرابة  ا�شتيعاب  هدفها 
املتوقع منح �شمات الدخول لهم هذا العام ومببلغ 40 
البعثات  اأن  البيان  واأ�شاف   . الواحد  لل�شخ�ص  دوالراً 
والقن�شليات العراقية يف خمتلف دول العامل االخرى 

بزيارة  اخلا�شة  الدخول  �شمات  مبنح  حاليا  تقوم 
االربعينية حيث من املتوقع منح قرابة املليون �شمة 
لي�شل  العامل  دول  باقي  من  القادمني  للزوار  دخول 
�شمة.  ماليني  اأربعة  الدخول  ل�شمات  التقريبي  العدد 
اللواء  االأو�شط  الفرات  عمليات  قائد  اأعلن  جهته  من 
عن�رض  األ��ف   30 تخ�شي�ص  عن  رحيمة  خلف  قي�ص 
اأمني حلماية زائري كربالء خالل زيارة االربعني التي 
ال�شهر احلايل مو�شًحا خالل موؤمتر  21 من  ت�شادف 
�شحايف عقده يف كربالء ان هناك ا�شتنفاراً امنيًا يف 
امني  عن�رض  األف   30 من  اأكر  ومب�شاركة  املحافظة 

�شمن خطة حماية الزائرين الوافدين اىل كربالء .
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 ايران تتحدث عن مليونين والجهات العراقية تتوقع 3.. ماليين زائر سيدخلون كربالء
كتلة المواطن: ال داعي للقلق من فوز ترامب

بدر النيابية: لن نسمح ألي جهة تفرض نفسها 
على أبناء نينوى بعد تحريرها

ترامب  فوز  ان  االحد،  امل�شعودي،  املواطن حممد  كتلة  النائب عن  عد  بغداد_متابعة: 
يف من�شب الرئا�شة االمريكية ال يعني تبدل �شيء جديد يف �شيا�شتها جتاه م�شاحلها. 
�شيئًا  يغري  ولن  له  ترامب ال معنى  فوز  ازاء  القلق  ان  قال  له  امل�شعودي يف ت�رضيح 
فيها در�ص وخطاب جديد.  االمريكية  االنتخابات  ان  االمريكية، م�شريا  ال�شيا�شية  يف 
وفقها،  ت�شري  وبالتايل  ثوابت،  فيها  االمريكية  ال�شيا�شية  ان  امل�شعودي  وا�شاف 
خ�شو�شا وان م�شلحة ال�شعب االمريكي فوق كل االعتبارات، وهذا لن يحيد عنه ترامب 
او غريه من قادة الواليات املتحدة االمريكية. وبني امل�شعودي ان �شعب العراق ينظر 
اىل امل�شتجدات التي حت�شل يف ال�شاحة العاملية والعراقية، مطالبا ترامب ب�"م�شاعدة 
العراقيني وهم ي�شدون داع�ص االرهابي ويحاربونه نيابة عن العامل، وموقف جميع 
للواليات  اجلديد  االمريكي  الرئي�ص  وكان   ." املطلوب  مب�شتوى  ولي�ص  خجول  الدول 
املتحدة دونالد ترامب الذي �شيت�شلم زمام احلكم يف الع�رضين من �شهر كانون الثاين/
مناف�شته  على  بفوزه  والعامل  دولته  �شواء  اجلميع  فاجاأ  قد   2017 العام  يف  يناير 

هيالري كلنتون.

بغداد_خا�ص: اأكد النائب عن كتلة بدر النيابية عبد احل�شني الزريجاوي، االحد، ان 
وفر�ص  االر�ص  م�شك  ويدعي  ع�شكريا  قائدا  نف�شه  تن�شيب  النجيفي  اثيل  حماولة 

نف�شه يف نينوى بعد حتريرها هو امر مرفو�ص ولن ن�شمح به.
الزريجاوي يف ت�رضيح له قال، ان بعد ا�شتكمال حترير نينوى من داع�ص االرهابي 
�شتعود املحافظة اىل طبيعتها وهنالك اجهزة امنية �شتم�شك ملف االمن فيها ب�شكل 
طبيعي.  وا�شاف ان احلديث عن م�شك االر�ص من قبل حر�ص نينوى بزعامة اثيل 
النجيفي هي حماولة خلطف املحافظة من جديد هو امر مرفو�ص ولن ن�شمح به باأي 

�شكل من اال�شكال.
"مطلوب للق�شاء" ومل يتم تن�شيبه قائدا من اي جهة، اما اي   وا�شار ان النجيفي 
مواطن من ابناء نينوى �شواء كان من حر�ص نينوى او غريهم من حقه العي�ص ب�شالم 
ما دام مل تتلطخ يده بدماء العراقيني ومل يتعاون مع االرهاب فهو ي�شتطيع حماية 
حمافظته وم�شك االر�ص من خالل االن�شمام اىل احل�شد ال�شعبي الر�شمي حتت قيادة 

القائد العام للقوات امل�شلحة.
ابناء  على  نف�شه  فر�ص  يحاول  طرف  اي  من  االر���ص  م�شك  ان  الزريجاوي  واكد   

املحافظة وهو يف ال�شابق كان �شببا يف �شقوطها بيد داع�ص امر لن نقبل به.

مختصون: الفتى ذهب ضحية وال عالقة له بداعش اصال 

"رايتس ووتش" تؤكد تدمير القوات الكردية لقرى عربية شمال العراق

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

حزب الدعوة: على العراق استغالل عالقاته في الضغط على تركيا 
بغداد_متابعة: دعا ع�شو جلنة العالقات اخلارجية النيابية والقيادي يف حزب الدعوة 
عبا�ص البياتي، االحد، اىل توظيف العالقات الدبلوما�شية مع الدول الكربى يف ال�شغط 
البياتي يف ت�رضيح �شحفي  العراقية.  االأرا�شي  قواته من  ل�شحب  الرتكي  اجلانب  على 
االإقليمية  الدول  مع  الكبرية  الدبلوما�شية  عالقاته  من  اال�شتفادة  العراق  "على  قال  له 
ر�شالة  واي�شال  العراقية  االأرا�شي  من  قواتها  ل�شحب  تركيا  على  ال�شغط  يف  املوؤثرة 
على  للحفاظ  وحر�شه  الت�شعيد  يف  العراق  رغبة  بعدم  تركيا  اىل  ووا�شحة  �رضيحة 
العالقة االإيجابية بني البلدين". ولفت ان تركيا اأدركت ان عمليات حترير املو�شل ت�شري 
ب�شكل جيد من دون تدخل اأي دولة اأجنبية، م�شريا اىل �رضورة ان يو�شح العراق موقفه 

العادل والتزامه بقانون املجتمع الدويل وعالقات ح�شن اجلوار امام الدول.
على  خمتلفة  مناطق  اىل  ع�شكرية  تعزيزات  االخرية  االآونة  يف  اأر�شلت  تركيا  وكانت 
حدودها مع العراق و�شوريا يف م�شعى ل�شمان امنها من الهجمات والتنظيمات االإرهابية 
واال�شتعداد الأي طارئ. وت�شهد العالقات بني انقرة وبغداد توترا بعد قرار جمل�ص النواب 
“قوات حمتلة  البالد  �شمايل  بع�شيقة  الرتكية يف مع�شكر  القوات  اعتبار وجود  العراقي 
معادية” اإثر م�شادقة الربملان الرتكي مطلع ت�رضين االول املا�شي على متديد تفوي�ص 

قرار حكومي يجيز للقوات الرتكية �شن عمليات ع�شكرية يف �شوريا والعراق ملدة عام.

الفيديو الذي ذاع صيته تتمة


