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منذ 6 ساعات

أمريكا: قواتنا «لن تخرج» من العراق نهاية العام

بغداد ـ �القدس العر�� ـ ووكاالت: أحرج قائد القيادة المركزية األمريكية، كيث ماكنزي، الحكومة

العراقية حينما أعلن أن قوات بالده الموجودة � العراق “لن تخرج” � الموعد المقرر نهاية

كانون األول/ ديسمبر الجاري، محّذرا من استمرار خطر تنظيم “الدولة اإلسالمية”�

وقال ماكنزي إن واشنطن ستب� القوات الحالية البالغ عددها 2500 جندي � العراق، محذرا من

زيادة الهجمات “اإلرهابية”�

ً إ� أنه “ع� الرغم من وجاء تصريح القائد العسكري األمري� لوكالة “أسوشيتيد برس”، مشيرا

تحول دور القوات األمريكية � العراق إ� دور غير قتا�، فإنها ستب� تقدم الدعم الجوي

والمساعدات العسكرية األخرى � قتال العراق ضد تنظيم داعش”، معتبرا أن “تصعيد العنف من

قبل الميليشيات المدعومة من إيران ع� القوات األمريكية والعراقية، قد يستمر خالل الشهر

الحا�”�

واعتبر أن “هذه الميليشيات تريد مغادرة جميع القوات األمريكية من العراق� لكننا لن نغادر، مما

قد يثير ردا مع اقترابنا من نهاية الشهر”، مضيفاً: “أننا انسحبنا من القواعد ال� لم نكن � حاجة

إليها، وجعلنا الوصول إلينا صعبا� لكن العراقيين ما زالوا يريدون منا أن نكون موجودين وأن نشارك،

طالما أنهم يريدون ذلك، ويمكننا أن نتفق بشكل متبادل، سنكون هناك”�
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