
التق��ى �شفري جمهورية العراق لدى تركيا ه�شام العلوي 
وزي��ر اخلارجية الرتكي مول��ود جاوي�ش اوغلو يف مقر 
ال��وزارة بالعا�شم��ة انق��رة. وجرى خ��ال اللقاء بحث 
العاق��ات الثنائية و�شبل تعزيزها مب��ا يخدم م�شلحة 
ال�شعب��ني ال�شديقني ومناق�شة الق�شاي��ا ذات االهتمام 

امل�شرتك.بح�شب بيان لوزارة اخلارجية العراقية
واك��د ال�شفري, �رضورة انهاء الوجود الرتكي يف مع�شكر 
بع�شيق��ة وفقًا  للبيان اخلتامي ال��ذي �شدر ابان زيارة 
رئي���ش ال��وزراء الرتك��ي عل��ي يل��درم اىل بغ��داد م��ن 
خ��ال قيام ال��وزارات املعنية بعق��د االجتماعات على 
م�شتوى اخل��راء والفني��ني ملناق�شة التفا�شي��ل الفنية 

واللوج�شتية اخلا�شة بهذا املو�شوع.
وا�شتعر���ش ال�شفري , االنت�ش��ارات التي حتققها القوات 
االمني��ة واحل�شد ال�شعب��ي والبي�شمركة وابن��اء الع�شائر 
يف عملي��ات حتري��ر املو�ش��ل عل��ى ع�شاب��ات داع���ش 
االرهابي��ة, م�شيداً ب�"الدور البط��ويل واالن�شاين للقوات 

االمنية يف اغاثة النازحني هناك".
ودع��ا ال�شف��ري اجلان��ب الرتك��ي اىل , ت�شهي��ل اجراءات 
منح �شم��ات الدخ��ول للعراقيني من حامل��ي اجلوازات 
العادي��ة الراغب��ني بزي��ارة تركي��ا, معرب��ًا ع��ن تطل��ع 
احلكوم��ة العراقي��ة اىل ان يكون عام 2017 عامًا حلل 
امل�ش��اكل العالق��ة لتعزيز التعاون الثنائ��ي وفتح افاق 
جدي��دة يف العاق��ات ب��ني بغ��داد وانقرة. م��ن جانبه 
اك��د وزي��ر اخلارجية الرتكي , تطلع��ه اىل زيارة العراق 
ولقائ��ه وزي��ر اخلارجي��ة ابراهي��م اجلعف��ري, موجه��ًا 
الدع��وة للجعفري لزي��ارة انقرة. واك��د الوزير الرتكي , 
���رضورة وج��ود توافق على عقد اجتم��اع على م�شتوى 
اخل��راء الفنيني يف ال��وزارات املعنية من اجل مناق�شة 
التفا�شيل الفني��ة واللوج�شتية اخلا�ش��ة بانهاء وجود 
الق��وات الرتكي��ة يف مع�شك��ر بع�شيق��ة. وا�ش��ار اىل انه 
, مت توجي��ه اجله��ات املعني��ة يف تركيا م��ن اجل اياء 
مو�ش��وع من��ح �شم��ات الدخ��ول للعراقي��ني االهمي��ة 
الق�ش��وى لا�رضاع مبن��ح �شمات الدخ��ول ب�شكل ا�رضع 
وال�شيم��ا ان اخلارجية الرتكية ار�شل��ت طاقمًا ا�شافيًا 

لل�شفارة الرتكية يف بغداد والقن�شلية يف اربيل.

واك��د رئي���ش ال��وزراء القائد الع��ام للق��وات امل�شلحة 
حي��در العبادي اأن الع��راق لن يرتدد يف �رضب مواقع 
االرهابيني يف دول اجلوار, م�شدًدا بالقول "و�شن�شتمر 
يف �رضبه��م", يف ا�ش��ارة اىل غ��ارات عراقي��ة داخ��ل 
االرا�ش��ي ال�شوري��ة مت تنفيذه��ا اال�شب��وع املا�ش��ي 
بالتن�شي��ق م��ع ال�شلط��ات هن��اك �شد خاي��ا لتنظيم 
داع�ش االرهابي م�شوؤولة عن تفجريات يف بغداد �شد 

املدنيني.
 وا�ش��اف العب��ادي يف كلم��ة ل��ه الي��وم يف ملتق��ى 
ال�شليماني��ة الإنه��اء العن��ف بعد داع�ش, ال��ذي تنظمه 
اجلامع��ة االمريكي��ة هن��اك, مب�شاركة ع��دد كبري من 
ال�شخ�شي��ات ال�شيا�شية العراقي��ة والعربية والدولية, 
اأن الع��امل وق��ف مع الع��راق يف حربه �ش��د االرهاب 

وجميع الدول وجدت م�شلحتها يف دعمه.
وا�ش��ار يف كلمت��ه , اىل ان��ه ي�شعى لتحوي��ل املناطق 
املتن��ازع عليه��ا اىل مناط��ق متف��ق عليه��ا يحميها 
ابناوؤه��ا . وق��ال اإن عملية املو�ش��ل معركة م�شريية 
ووجودية للعراق .. موؤكًدا اأنها اأعادت الثقة املتبادلة 

بني القوات العراقية وقوات البي�شمركة الكردية.
وبني ان , القوات العراقي��ة والبي�شمركة يقاتلون معًا 
يف معرك��ة املو�ش��ل للم��رة االوىل, يف ح��ني كان��ت 
هنال��ك عاقة عدم ثق��ة بينهما, لكنه��م االآن ياأكلون 
مع��ًا وي�رضب��ون مع��ًا وينام��ون مع��ًا, وهن��اك ثق��ة 
متبادل��ة لي���ش عل��ى م�شتوى الق��ادة بل عل��ى �شعيد 
القواع��د ونحن اأق��رب اىل التوحد, ويوج��د تقدم عاٍل 
اإىل االأم��ام. وعل��ى الرغم من ال�شع��اب ن�شعى الإقامة 

مثل هذا العراق.
وا�ش��اف العبادي الذي اطلع خال ال�شاعات االخرية 
على تط��ور معارك حترير مدين��ة املو�شل من قب�شة 
داع���ش, "راأي��ت  يف املو�شل مقاتلني ابط��ااًل من كل 
املحافظات واملكونات العراقية يحاربون وي�شحون 
باأنف�شه��م لي�ش من اأجل حتقي��ق مك�شب �شخ�شي لهم, 

وهم يتناف�شون على التقدم ويعلمون خطورة ذلك.
و�ش��دد عل��ى اأن , معرك��ة املو�ش��ل معرك��ة م�شريية 

ووجودي��ة �ش��د م��ن يحاول��ون تغي��ري ح�شارتن��ا, 
وال�رضاكة يف احلكم وتق�شيم املجتمع, وي�شعون ل�شلب 
حري��ة الفكر والتعاي���ش, يف حني اأن �رضا�شتهم يف ما 
بينه��م اأكرث من ح��دة �رضاعهم م��ع االآخرين, وعلينا 
اأن نرد لهم ال�ش��اع �شاعني يف ال�شلم عر امل�شاحلة 
املجتمعي��ة, متابع��ًا يج��ب اأن يع��ود امل�شيحيون اىل 

مناطقهم ونحن فخورون بتنوعنا.
واك��د بالق��ول, اأن��ا متفائ��ل االآن بناًء عل��ى معطيات 
الواق��ع على االأر���ش, يف حني كان يقال قبل 7 اأ�شهر 
اإن املو�ش��ل انتهت ومن امل�شتحي��ل حتريرها.. ودعا 
اىل توحي��د الق��وات االأمنية ال اأن تك��ون هنالك قوات 
ل��كل ح��زب اأو مذهب, ب��ل يجب اأن ي��رى الكردي قوة 

ت�شمن اأمنه, وكذلك االآخرون.
واو�ش��ح العب��اي اأن كلف��ة التدم��ري للبن��ى التحتي��ة 
م��ن قب��ل داع���ش بلغ��ت 35 ملي��ار دوالر.. مبيًنا اأن 
هذه الكلف��ة ال ت�شمل التدم��ري االجتماعي والعاقات 
ب��ني فئات املجتم��ع. وقال اإن داع���ش ال يريد احلياة 
باأنه��م  وكذب��ًا  زوراً  وادع��وا  للمواطن��ني,  الكرمي��ة 
يدافعون عن اأهل ال�شنة اإال اأن حقيقة االأمر اأنهم قتلوا 

من اأهل ال�شنة اأكرث من اأي فئة يف العراق.
العب��ادي و�ش��ل اىل مدين��ة املو�ش��ل ي��وم الثاث��اء 
املا�ش��ي , حي��ث اطل��ع عل��ى �ش��ري املع��ارك هن��اك 
لتحريره��ا من قب�شة تنظيم داع�ش, وعقد اجتماعات 
منف�شلة م��ع القيادات الكردية �شمل��ت رئي�ش االقليم 

م�شع��ود ب��ارزاين واالم��ني الع��ام لاحت��اد الوطن��ي 
الكرد�شت��اين الرئي�ش العراق��ي ال�شابق جال طالباين 
وقي��ادة حرك��ة التغيري, حيث مت بح��ث االو�شاع يف 
اقليم كرد�شتان خا�شة والعراق عامة, ويف مقدمتها 

احلرب �شد االرهاب.
وكان��ت القوات العراقية امتت يف 24 يناير املا�شي, 
وباإ�شن��اد ج��وي من التحال��ف ال��دويل, حترير كامل 
اجلان��ب ال�رضق��ي االي���رض م��ن املو�ش��ل, يف ح��ني 
ا�شتاأنف��ت الق��وات حملته��ا الع�شكري��ة يف 19 فراير 
املا�شي ال�شتعادة الن�شف الغربي االمين من املدينة 
م��ن قب�شة تنظيم داع�ش, الذي احتلها يف العا�رض من 

يونيو عام 2014.

م��ن جهته طالب رئي�ش جمل�ش الن��واب العراقي �شليم 
واملحلي��ة  الدولي��ة  االغاثي��ة  املنظم��ات  اجلب��وري 
بتدارك االزمة املتزاي��دة التي يعانيها النازحون من 

جراء العمليات الع�شكرية والتي تفوق قدرة العراق.
وا�شاراجلب��وري اىل ان��ه يتابع املعلوم��ات املتواترة 
الف��ارة م��ن  العائ��ات  م��ن املو�ش��ل ع��ن معان��اة 
اال�شتب��اكات الت��ي تخو�شه��ا قواتن��ا العراقي��ة م��ع 
ارهابيي داع�ش لتحري��ر املدينة. وطالب يف ت�رضيح 
�شحايف موؤ�ش�شات الدول��ة التنفيذية املعنية ب�شوؤون 
النازح��ني ب��اأن تعي��د النظ��ر يف اإجراءاته��ا املتخذة 
ملواجه��ة االزم��ة, الت��ي توؤ���رض ق�ش��ورا وا�شح��ا يف 

ادائها خال االيام املا�شية.
ودع��ا ال��دول ال�شديقة للع��راق واملنظم��ات االغاثية 
الدولي��ة واملحلي��ة اىل ت��دارك االزم��ة املتزايدة التي 
يعانيه��ا النازح��ون م��ن ج��راء العملي��ات الع�شكرية 
والت��ي تفوق ق��درة العراق يف الوق��ت احلا�رض ب�شبب 
االزم��ة االقت�شادية والظ��روف اال�شتثنائية التي مير 

بها
وثمن رئي�ش جمل�ش النواب ما تقوم به القوات االمنية 
م��ن اغاثة النا���ش وتقدمي الطعام وال���رضاب وت�شهيل 
خروجه��م من املدين��ة ا�شافة اىل مهامه��م القتالية 
الت��ي ي�شط��رون فيها ماح��م بطولية م�رضف��ة, داعيا 
اياه��م اىل مزيد م��ن احلر�ش عل��ى ارواح املواطنني 

وممتلكاتهم.
وكان اجلب��وري وجه خال جل�ش��ة الرملان الثاثاء 
املا�ش��ي اللج��ان الرملاني��ة بتخ�شي���ش فق��رة يف 
جل�شة اليوم ال�شت�شافة الوزراء وامل�شوؤولني املعنيني 

مبلف اغاثة النازحني ملناق�شة هذه االزمة احلالية.
يف ح��ني ح��ذرت مفو�شي��ة االأمم املتح��دة ال�شامي��ة 
ل�ش��وؤون الاجئني م��ن ان ا�شتم��رار عملي��ات النزوح 
م��ن مدينة املو�ش��ل العراقية ال�شمالي��ة ي�شعها امام 
حتدي��ات خط��رة موؤك��دة ان تزاي��د اأع��داد الوافدي��ن 
ادى اإىل امت��اء املخيم��ات الواقعة �رضق��ي املو�شل 
�رضيع��ًا بكامل طاقتها اأما املخيمات الواقعة جنوبي 
املو�شل فهي ممتلئة ويتم حاليًا اإيواء اأكرث من 206 

اآالف نازح من املدينة يف 21 خميمًا.

وزير الخارجية التركي يوجه الدعوة للجعفري لزيارة أنقرة  
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مؤتمر أنقرة.. إنشاء جبهة »سنية« انتخابية عريضة وإيجاد قيادات لها مقبولية عند »الشيعة« في العراق

التحالف الوطني يبحث ضرورة إبعاد االستجوابات 
عن االستهداف السياسي

الوطني الكردستاني.. االتفاق بشأن نفط كركوك 
فيه إنصاف لنا 

رئاسة الجمهورية: العبادي سيمثل العراق 
في اجتماعات القمة العربية

ال�شيد  , اجتماعا مو�شعا برئا�شة  , االأربعاء  : عقد التحالف الوطني  بغداد_متابعة 
ال�شيا�شي,  اال�شتهداف  عن  اال�شتجوابات  ابعاد  �رضورة  فيه  بحث  احلكيم,  عمار 
ملدينة  االمين  ال�شاحل  حترير  مع  بالتزامن  واإعانها  الوطنية  الت�شوية  واإمكانية 
املو�شل. وذكر مكتب احلكيم يف بيان, اإن " الهيئة القيادية للتحالف الوطني عقدت 
واكرثها  امللفات  ابرز  املجتمعون  فيها  ناق�ش  احلكيم  برئا�شة  مو�شعا  اجتماعا 
"قادمون  معركة  تطورات  مو�شوع  ت�شدرها  حيث  العراقي  الو�شع  يف  �شخونة 
االأمين  اجلانب  يف  الواقعة  املناطق  اهم  حترير  "�رضورة  اأي�شا  واأكدا  يانينوى", 

ملدينة املو�شل واملتمثلة باملجمع احلكومي".
وتابع البيان ,ان املجتمعني ناق�شوا بع�ش االأحداث املوؤ�شفة يف املحافظات والتي 
رافقت زيارة رئي�ش جمل�ش الوزراء والتي خرجت يف �شياقها عن االلتزام بال�شوابط 
االإج��راءات  اتخاذ  اإىل  احلكومة  دع��وا  حني  يف   , الدولة  هيبة  وحفظ  القانونية 
ال�شارمة لفر�ش �شلطة القانون والت�شدي اإىل اإي حماولة تزعزع االأمن وميكن اأن 
تكون منفذا لداع�ش بعدما خ�رض االأر�ش يف املو�شل, موؤكدين يف الوقت نف�شه اأهمية 

حرية التعبري واحلق الد�شتوري يف التظاهر, �شمن ال�شوابط والقوانني املقرَّة.
اإعانها  واإمكانية  الوطنية  الت�شوية  مو�شوعة  اأي�شا  بحثت  الهيئة  اأن  اإىل  وا�شار 

بالتزامن مع حترير ال�شاحل االمين للمو�شل.

بغداد_متابعة : اأعلن نائب االأمني العام لاحتاد الوطني الكرد�شتاين كو�رضت 
ر�شول, االربعاء, التو�شل اىل اتفاق مع احلكومة املركزية ال�شتمرار �شخ اخلام 

من كركوك عر خط اأنابيب ميتد اإىل مرفاأ ت�شدير تركي على البحر املتو�شط.
الثاثاء  لاتفاق  التو�شل  “مت  اإنه  قوله,  ر�شول  عن  االع��ام  و�شائل  ونقلت 
حيدر  العراقي  ال��وزراء  ورئي�ش  الكرد�شتاين  الوطني  االحت��اد  بني  املا�شي 

العبادي”.
اأن االتفاق انهى امل�شكلة ومل يعد هناك موعد نهائي, الإغاق  واأ�شاف ر�شول 
خط االأنابيب. وكانت قوات االحتاد الوطني الكرد�شتاين �شيطرت على من�شاآت 
النفط يف كركوك يف االأ�شبوع املا�شي واأوقفت �شخ النفط ملدة وجيزة وهددت 
اال�شتجابة ملطلبها بتخ�شي�ش ح�شة لها من  االإجراءات ما مل تتم  مبزيد من 

االإيرادات. 

فوؤاد  الرئي�ش  م�شاركة  عدم  االأربعاء,  اجلمهورية,  رئا�شة  اأعلنت   : بغداد_متابعة 
اآذار  �شهر  اواخر  االأردن  املقرر عقده يف  ال�28  العربية  القمة  موؤمتر  مع�شوم يف 
اإن  له,  امل�شت�شار يف رئا�شة اجلمهورية عبد اهلل حممد يف ت�رضيح  احلايل. وقال 
“الرئي�ش فوؤاد مع�شوم لن ي�شارك يف اجتماع جمل�ش جامعة الدول العربية على 

م�شتوى القمة الدورة العادية ال�28 التي �شتعقد يف االأردن”.
يف  العراق  �شيمثل  ال��ذي  هو  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ش  اأن  حممد,  واأ�شاف 

اجتماعات القمة.
وكان رئي�ش اجلمهورية فوؤاد مع�شوم ت�شلم يف ال�20 من كانون الثاين املا�شي 
ر�شالة خطية من ملك االأردن عبد اهلل الثاين ت�شمنت دعوته حل�شور اجتماع القمة 
العربية. ومن املقرر ان حتت�شن االأردن اجتماع جمل�ش جامعة الدول العربية على 
م�شتوى القمة الدورة العادية ال�28 باالإ�شافة اإىل االجتماعات التح�شريية خال 

املدة 23 – 29 اآذار 2017 يف منطقة البحر امليت.

العبادي: معركة الموصل أعادت الثقة المتبادلة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اكد العبادي اأن العراق 
لن يرتدد ب�ضرب مواقع 

االرهاب يف دول اجلوار، 
موؤكًدا اأنه �ضيعمل من اجل 

حتويل ق�ضية املناطق 
املتنازع عليها مع االكراد 
اىل مناطق متفق عليها، 

يف حني دعت منظمة عاملية 
اىل ايقاف فوري للعمليات 

الع�ضكرية يف املو�ضل حتى 
تتكفل االمم املتحدة عملًيا 
بتوفري ممرات اآمنة تقود 
اىل مالذات اآمنة تتنا�ضب 

واحلجم املتوقع للنازحني.

بغداد_خاص

حراك  �شياق  يف  ياتي  املوؤمتر  ان  االبي�ش  احمد  ال�شيا�شي  املحلل  ويرى 
امريكي يف العراق واملنطقة للخروج مبعطيات تفيد املرحلة املقبلة ,موؤكدا 
ان هذا املوؤمتر برعاية وا�شنطن. وا�شاف االبي�ش ان من اهداف هذا املوؤمتر 
يف  امل�شاركة  خال  من  ال�شني  املكون  تقود  جديدة  �شخ�شيات  ايجاد  هو 
ال�شيعة على  ال�شيا�شي العراق وان تكون لها املقبولية عند ال�رضكاء  القرار 
باب  من  املوؤمتر  هذا  اجتماعات  حت�رض  تقليدية  وجوه  وجود  من  الرغم 
ال�شعبي  احل�شد  ا�شتنكر  ذلك  اىل  ال�شيا�شي.  العمل  يف  ال�شابقة  جتربتهم 
�شخ�شيات  ومب�شاركة  قطرية  �شعودية  برعاية  انقرة   موؤمتر  عقد  االربعاء 
مطلوبة للق�شاء بهدف تق�شيم العراق . وقال القيادي يف احل�شد ال�شعبي او�ش 
اخلفاجي ل�" اجلورنال " , ان "عقد موؤمتر انقرة يعد حلقة من حلقات التاآمر 
اجلديد على العراق بعد تخل�شه من داع�ش" الفتًا النظر اىل "انزعاج ممويل 

داع�ش من االنت�شارات العراقية" . وا�شاف " على احلكومة ت�شجيل مذكرات 
احتجاج على الدولة التي ترعى هكذا موؤمتر ي�شعى لتق�شيم العراق" . وك�شف 
عن "وجود �شخ�شيات افل�شت يف العملية ال�شيا�شية حتاول تدوير نف�شها من 
اجزاًء من  التي مازالت حتتل  تركيا  للعراق  ومنها  جديد يف دولة حمتلة 
العراق" .  من جهته نفى النائب عن كتلة التغيري الكرد�شتانية م�شعود حيدر 
االربعاء , م�شاركة اطراف كردية يف موؤمتر انقرة الذي يعقد اليوم برعاية 
انقرة  موؤمتر  يف  م�شاركني  غري  االك��راد  ان  حيدر  وقال  قطرية.  �شعودية 
ادع�ش  بعد  ما  ال�شني  املكون  م�شتقبل  لبحث  الدول  بع�ش  اليه  دعت  الذي 
. يف ال�شياق ذاته عد النائب عن ائتاف دولة القانون حيدر �شتار املوىل 
"خطاأً  انقرة  الرتكية  العا�شمة  يف  العراقية  القوى  احتاد  قيادات  موؤمتر 
جديداً" يرتكبه بع�ش قادة التحالف, مطالبا جمل�ش الوزراء وجمل�ش النواب 
واالدعاء العام باتخاذ موقف حازم لوقف ما و�شفه ب�"التمادي امل�شتمر", 
م�شريا اىل اأن بع�ش الدول حتاول اإعادة اإنتاج �شيا�شيني يرتبطون بها من 

خال اإظهارهم كممثلني للمكون ال�شني. وقال املوىل كان على بع�ش قادة 
حتالف القوى العراقية زيارة النازحني واالطاع على اأو�شاعهم االإن�شانية 
والتاآمر",  الطائفية  جتذر  التي  اخلارجية  املوؤمترات  عن  بداًل  املو�شل  يف 
التاأمر  اإال  ال�شنية  املناطق  اأبناء  منها  يجِن  مل  املوؤمترات  "تلك  اأن  مبينا 
اأن  املوىل,  واأ�شاف  االإرهابية".  داع�ش  لع�شابة  والقتل  والتهجري  والدمار 
اإنتاجهم من جديد من  اإعادة  "بع�ش الدول التي ترتبط ب�شيا�شيني حتاول 
خال اإظهارهم كممثلني للمكون ال�شني خافًا للواقع اجلديد الذي يرف�ش 
الكثري منهم", م�شريا اىل اأن "الت�شحيات الكبرية التي يقدمها اأبناء العراق 
تلك  الع�شائر يف  واأبناء  والبي�شمركه  ال�شعبي  وال�رضطة واحل�شد  من اجلي�ش 
املخططات".  هذه  �شُتف�شل  الوطنيني  ال�شنة  القادة  من  والكثري  املناطق 
وملاذا  العراق,  يف  ويتحاورون  ه��وؤالء  يجل�ش  ال  "ملاذا  امل��وىل,  وت�شاءل 
على  وي�رضون  الوطني  احلوار  ويرف�شون  املوؤمترات,  هذه  اىل  يتاهثون 

احلوار الطائفي املقيت والتبعية للخارج".
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