
اأك��د وزي��ر اخلارجي��ة اإبراهي��م اجلعف��ري ورئي���س 
التحالف الوطن��ي عمار احلكيم ، الأربعاء، �رضورة 
تقوي��ة التحالف الوطن��ي وتبني احل��وارات لتعزيز 
الثق��ة ب��ني الكت��ل، يف حني لفت��ا النظ��ر اىل اأهمية 
تبن��ي مب��ادرات ت�ضه��م يف تقدمي اأف�ض��ل اخلدمات 

والق�ضاء على الإرهاب.
وقال��ت ال��وزارة يف بيان له��ا، اإن "وزير اخلارجية 
ورئي���س تيار الإ�ض��اح الوطن��ي اإبراهيم اجلعفري 
ا�ضتقب��ل رئي���س التحال��ف الوطن��ي عم��ار احلكيم، 
وممثل��ي مكون��ات التحال��ف الوطن��ي"، مو�ضح��ة 
اأن "اللق��اء ا�ضتعر���س جمم��ل التط��ورات الأمني��ة، 
وال�ضيا�ضي��ة، والنت�ض��ارات الكبرية الت��ي يحققها 
داع���س  ع�ضاب��ات  �ض��د  حربه��م  يف  العراقي��ون 
الإرهابي��ة، واجله��ود املبذول��ة يف تعميق عاقات 

العراق مع حميطه الإقليمي والدويل ".
واأ�ضافت، اأن اللقاء رك��ز اأي�ضا على �رضورة تقوية 
التحال��ف الوطني لياأخذ دوره يف املرحلة املقبلة، 
كم��ا مت تاأكيد اأهمية ت�ضافر اجلهود كافة، للحفاظ 
عل��ى الوحدة الوطنية، م�ض��ددة على اأهمية اأن ياأخذ 
التحال��ف الوطن��ي دوره يف تبن��ي احل��وارات التي 
م��ن �ضاأنه��ا تعزي��ز الثق��ة ب��ني الق��وى ال�ضيا�ضية، 
وتبن��ي مب��ادرات ت�ضهم يف تق��دمي اأف�ضل اخلدمات 
للمواطن��ني، وعودة الأم��ن، وال�ضتق��رار، والق�ضاء 

على الإرهاب.
 

اأك��د املتحدث با�ض��م التحالف الدويل، ج��ون دوريان، 
الأربعاء، قدرة القوات العراقية على رفع العلم العراقي 
و�ض��ط املو�ضل، م�ضرياً اىل اأهمية موا�ضلة التن�ضيق بني 

بغداد واأربيل.
وق��ال دوري��ان، يف ت�رضيح ل��ه، اإن "الق��وات العراقية 
تتقدم يف معركة املو�ضل بدعم من التحالف الدويل"، 

م�ضيفًا اأن "خطة العملية مل ت�ضهد اأي تغيري".
العراقي��ة، لفت��ًا  للق��وات  دعمن��ا  �ضنوا�ض��ل  وتاب��ع، 
الهتم��ام اىل "اأن م�ضت�ضارين��ا يقوم��ون ب��دور كب��ري 
يف املعرك��ة ونحن ن��زود القوات العراقي��ة مبعلومات 
ا�ضتخباري��ة م��ن اج��ل ا�ضته��داف مواق��ع داع���س يف 
املو�ض��ل". واأ�ض��ار ، اىل اأهمي��ة التن�ضي��ق ب��ني القوات 
العراقية واقليم كرد�ضتان، معربًا عن ثقته باأن القوات 
العراقي��ة �ضرتفع العلم العراقي و�ضط املو�ضل من دون 

حتدي��د م��دة زمني��ة لتحقيق ذل��ك. من جانبه��ا �ضدت 
الق��وات العراقية، هجومني لداع�س يف حموري بعويزة 
وغ��رب املو�ضل، م��ا ا�ضفر عن مقتل ع��دد من م�ضلحي 
التنظي��م. وق��ال م�ض��وؤول املكت��ب الإعام��ي لقي��ادة 
عملي��ات نين��وى، العقيد حمم��د ال��وكاع، يف ت�رضيح 
ل��ه، اإن "الق��وات العراقي��ة اأف�ضل��ت هجوم��ًا مل�ضلح��ي 
داع���س يف بعوي��زة". واأ�ض��اف ، اأن عدداً م��ن م�ضلحي 
داع�س ُقتلوا خ��ال املواجهات، كما مت تدمري 3 اىل 4 

عجات مفخخ��ة كان التنظيم قد اعده��ا ل�ضتخدامها 
يف الهج��وم. يذكر اأن معركة ا�ضتعادة املو�ضل انطلقت 
من��ذ اأكرث م��ن 70 يوم��ًا، بغط��اء جوي م��ن التحالف 
الدويل بقيادة الوليات املتح��دة، ومتكنت البي�ضمركة 
والق��وات العراقي��ة اىل الآن م��ن ا�ضتع��ادة %44 م��ن 
ارا�ض��ي حمافظة نين��وى، يف حني اعل��ن القائد العام 
للق��وات امل�ضلح��ة يف العراق، حيدر العب��ادي، احلاجة 

اإىل 3 اأ�ضهر للق�ضاء على داع�س يف الباد.

ودخ��ل امل�ض��وؤول الكويتي ال�ضي��خ �ضباح اخلالد 
العا�ضم��ة  اىل  و�ضول��ه  ف��ور  ال�ضب��اح  احلم��د 
العراقي��ة يف مباحث��ات م��ع وزي��ر اخلارجي��ة 
العراقية اإبراهيم اجلعفري لبحث تطوير عاقات 
البلدي��ن ومناق�ض��ة الو�ض��اع يف املنطق��ة وما 

يتعلق منها مبحاربة الرهاب. 
وعق��د البل��دان خم���س ج��ولت م��ن اجتماعات 
اللجنة الوزارية العلي��ا بالتناوب بني عا�ضمتي 
البلدين، ا�ضفرت عن ابرام العديد من التفاقيات 
الثنائي��ة يف خمتلف القطاع��ات. وكانت اللجنة 
اجتمع��ت اآخر م��رة يف الكوي��ت يف 23 دي�ضمرب 
من العام املا�ضي، ومت التفاق بني البلدين على 
جتاوز جميع العقب��ات وحلحلة امللفات العالقة 

خال ال�ضنوات املا�ضية بني البلدين.
وجدول اأعمال الجتماع ال�ضاد�س ي�ضمل خمتلف 
جم��الت العاق��ات الثنائي��ة وتوقي��ع عدد من 
التفاقي��ات . وكان ال�ضف��ري الكويت��ي يف العراق 
غ�ض��ان الزواوي قد اعل��ن يف 30 يونيو املا�ضي 
موافق��ة باده عل��ى تاأجيل موعد �ض��داد الديون 
العراقي��ة ملدة عام.. موؤكًدا �ض��دور توجيه مايل 
باملوافق��ة عل��ى تاأجيل مدة �ض��داد ديون العراق 
مل��دة عام واحد ينته��ي يف الول من يناير عام 

.2018
التوجي��ه �ض��در  اأّن ه��ذا  ال��زواوي اىل  واأ�ض��ار، 
انطاق��ا م��ن العاق��ات الخوي��ة الرا�ضخة بني 
البلدي��ن وم�ضوؤولي��ات الكوي��ت �ضم��ن التحالف 
ال��دويل اله��ادف اإىل م�ضاع��دة الع��راق لتج��اوز 
املرحل��ة احلرج��ة الت��ي مي��ر به��ا يف مواجه��ة 
الره��اب الداع�ض��ي وانخفا���س ا�ضع��ار النف��ط 
العاملي��ة عل��ى ان ل مي�س ذلك باح��كام قرارات 

جمل�س المن ذات ال�ضلة .
وكان��ت الق��وات العراقي��ة ق��د اأ�ضعل��ت النار يف 

اأك��رث من 700 بئر نف��ط كويتية اأثناء ان�ضحابها 
م��ن الكويت اإبان عملية عا�ضف��ة ال�ضحراء التي 
قادته��ا الوليات املتح��دة لتحري��ر الكويت يف 
يناي��ر ع��ام 1991. ونتيج��ة لذل��ك، تق��در قيم 
التعوي�ض��ات التي يدفعها الع��راق للكويت بنحو 
177.6 مليار دولر، وهي التعوي�ضات الناجمة 
عن الجتي��اح العراقي للكويت يف اغ�ضط�س عام 
1990 واأقرت المم املتحدة 37.2 مليار دولر 

ت�ضلمت الكويت منها 9.3 مليارات.
وانطلق��ت يف بغ��داد م�ض��اء الثاث��اء املا�ض��ي 
ال�ضاد�ض��ة  لل��دورة  التح�ض��ريي  الجتم��اع 
لجتماع��ات اللجن��ة العليا الوزاري��ة امل�ضرتكة 

العراقي��ة الكويتي��ة. وراأ�س اجلان��ب الكويتي يف 
الجتم��اع نائب وزير اخلارجي��ة خالد �ضليمان 
اجل��ار اهلل يف حني راأ�س اجلان��ب العراقي وكيل 
مب�ضارك��ة  الربزجن��ي  عم��ر  اخلارجي��ة  وزارة 
عدد م��ن م�ضوؤويل البلدي��ن بينه��م م�ضاعد وزير 
اخلارجية الكويتي ل�ض��وؤون الوطن العربي عزيز 
الديح��اين وم�ضاع��د وزي��ر اخلارجي��ة الكويت��ي 

لل�ضوؤون القن�ضلية �ضامي عبد العزيز.
واأع��رب الربزجني يف بداي��ة الجتماع عن �ضكر 
ب��اده للدع��م املق��دم م��ن الكوي��ت يف املج��ال 
النفطي��ة،  الب��ار  اطف��اء  مل��ف  ويف  الن�ض��اين 
ف�ضًا ع��ن موافقتها على تاأجيل ا�ضتيفاء مبالغ 

التعوي�ضات من العراق موؤكًدا اأن ال�ضعب العراقي 
ل��ن ين�ض��ى م��ن وق��ف مع��ه يف ه��ذه الظ��روف. 
واو�ض��ح الربزجن��ي ان "اجلي���س العراقي يحقق 
الن مكا�ضب مهم��ة يف حربه �ضد الرهاب وان 
حتري��ر مدين��ة املو�ضل بات قريًب��ا كما ُحررت، 

من قبل، مدينتا النبار وتكريت".
ب��دوره، ق��ال اجل��ار اهلل اإن اجتماع��ات اللجن��ة 
العلي��ا الوزاري��ة ب��ني البلدين حتظ��ى باهتمام 
كب��ري يف الكويت ومن اعل��ى امل�ضتويات، كا�ضًفا 
ع��ن تلقي��ه توجيه��ات م��ن ام��ري الب��اد ال�ضيخ 
�ضباح الأحم��د اجلابر ال�ضباح مبتابعة اعمالها 
وحتقيق اخلطوات امللمو�ضة التي تدعم العاقات 
ب��ني البلدي��ن. واكد ان الكويت تع��ول كثرًيا على 
عمل هذه اللجنة لكونه��ا ت�ضكل ال�ضا�س ال�ضلب 
لبن��اء �ضام��خ لعاق��ات نوعي��ة ب��ني البلدي��ن، 
ل�ضيما وانها تتطرق اىل كل التفا�ضيل التي تهم 

البلدين.
ولفت النظر، اىل ان الكويت تعتز بدعمها للعراق 
وتفخ��ر ب��ه قائًا: "نح��ن حني نق��دم الدعم لكم 
امن��ا نقدم��ه للكوي��ت لن ا�ضتق��رار الع��راق ه��و 
ولن  ازدهاره��ا  وازده��اره  الكوي��ت  ا�ضتق��رار 
عاقتن��ا م�ضريي��ة وبالت��ايل نح��ن عل��ى العهد 
باقون وموا�ضلون دعمن��ا وم�ضاندتنا لأ�ضقائنا 

العراقيني".
وج��اء ت�ضكي��ل اللجن��ة الوزاري��ة امل�ضرتكة بني 
الع��راق والكوي��ت يف 12 يناي��ر ع��ام  2011 
تنفيًذا ملا مت التفاق عليه بني حكومتي البلدين 
بهدف تعزيز التوا�ضل وتبادل الزيارات وجت�ضيداً 
للم�ضالح امل�ضرتكة وعقد اأول اجتماعات اللجنة 
ع��ام 2011 يف دولة الكوي��ت حيث اأكد اجلانب 
العراق��ي خال��ه التزامه ب��كل الق��رارات الدولية 
ال�ض��ادرة عن جمل�س المن، ل�ضيما القرار 833 

اخلا�س برت�ضيم احلدود بني البلدين.
ويف ع��ام 2012 ُعق��د الجتماع الث��اين للجنة 

العليا امل�ضرتكة يف بغداد ا�ضتكماًل لجتماعات 
ال��دورة الوىل وحل�ض��م امللف��ات العالق��ة ب��ني 
عل��ى  بالتوقي��ع  الجتم��اع  وتكل��ل  البلدي��ن 
اتفاقيت��ني تتعل��ق الأوىل بت�ضكيل جلنة م�ضرتكة 
للتع��اون الثنائ��ي، بينم��ا تطرق��ت الثاني��ة اإىل 
ك�ضم��ان  عب��داهلل  خ��ور  يف  املاح��ة  تنظي��م 
مل�ضال��ح الع��راق املاحي��ة والتجاري��ة كما مت 
بحث مذكرات تفاهم تتعلق بالزدواج ال�رضيبي 
وت�ضجيع وحماية ال�ضتثمار والتعاون التجاري 

والقت�ضادي والفني.
وا�ضتكم��اًل للخط��وات اليجابي��ة ب��ني البلدين، 
ُعق��دت ال��دورة الثالث��ة للجن��ة الوزاري��ة العليا 
وُتوج��ت   2013 ع��ام  الكوي��ت  يف  امل�ضرتك��ة 
بالتوقي��ع عل��ى اتفاقيت��ني معنيت��ني بت�ضجي��ع 
وحماي��ة ال�ضتثم��ارات ب��ني البلدي��ن والتعاون 
ال�ضياحي. وكان��ت العاقات العراقي��ة الكويتية 
قد �ضه��دت يف ال�ضنوات الخرية تط��وًرا اإيجابًيا 

ملمو�ًضا على خمتلف ال�ضعدة. 
 2013 ع��ام  يف  العراق��ي  الربمل��ان  و�ض��ّدق 
على اتف��اق اإن�ض��اء جلنة م�ضرتك��ة للتعاون بني 
حكومت��ي البلدي��ن لتعزي��ز عاق��ات ال�ضداق��ة 
والتعاون الثنائي وحل الق�ضايا العالقة بينهما 
التزاًم��ا باملواثي��ق والقرارات الدولي��ة للو�ضول 
اىل ت�ضوي��ة �ضاملة تعزز اأر�ضية �ضلبة للعاقات 

الأخوية. 
واأدت الكوي��ت يف اجلانب ال�ضيا�ض��ي دوًرا مهًما 
يف خروج العراق م��ن اأحكام الف�ضل ال�ضابع من 
ميث��اق الأمم املتحدة، ما حق��ق للعراق مكا�ضب 
كب��رية يف ا�ضتعادة �ضيادت��ه الكاملة ودوره يف 

املنطقة. 
.يذك��ر اأن العاق��ات الدبلوما�ضي��ة ب��ني البلدين 
ا�ضتوؤنف��ت يف ع��ام 2006 م��ع اإع��ادة افتت��اح 
ال�ضف��ارة العراقية يف الكويت ثم افتتاح ال�ضفارة 

الكويتية يف بغداد عام 2008.

الحكيم والجعفري يؤكدان ضرورة تبني الحوارات لتعزيز الثقة بين الكتل السياسية

التحالف الدولي يؤكد قدرة القوات األمنية على رفع العلم العراقي وسط الموصل

كما اأعلن رئي�س الوزراء الأ�ضبق زعيم ائتاف الوطنية 
حركة  حتويل   ،2016 اأيلول   3 ال�ضبت  ع��اوي،  اياد 
“الولوية يف التوجه  اأن  الوفاق اىل حزب، م�ضرياً اىل 
املواطنني  وتاأمني  الرهاب  مقاومة  يف  تكمن  لدينا 
الجتماعبية  ال��ع��دال��ة  وحتقيق  ال��ن��ازح��ني  واع���ادة 
العليا  املفو�ضية  وك��ان��ت  العمل”.  فر�س  وت��وف��ري 
اإج��ازة  اأول  منح  اعلنت  قد  لانتخابات  امل�ضتقلة 
حنان  بزعامة  "اإرادة"  حلركة  ر�ضمية  حزب  تاأ�ضي�س 
ال�ضادر  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  قانون  مبوجب  الفتاوي 

اإن  لها،  بيان  يف  املفو�ضية  وقالت  املا�ضي.  العام 
"جمل�س املفو�ضني يف مفو�ضية النتخابات منح اأول 
))ارادة(( مبوجب  تاأ�ضي�س حزب ر�ضمية حلركة  اجازة 
 2015 ل�ضنة   36 رق��م  ال�ضيا�ضية  الح���زاب  قانون 
تاأ�ضي�س  متطلبات  جميع  احلركة  ا�ضتكملت  ان  بعد 
طارق  القانوين   اخلبري  اأنتقد  جانبه  من  الحزاب". 
ال�ضيا�ضية  الأحزاب  "بتمادي" قانون  حرب،ما و�ضفه 
النتخابات،  يف  للدخول  واأح��زاب  كيانات  بتاأ�ضي�س 
التي  الح��زاب  الح��زاب احل��ايل وع��دد  ان عدد  مبينا 
مو�ضوعة جيني�س  لدخول  العراق  اهلت  �ضت�ضكل لحقا 
العليا  "املفو�ضية  اأن  حرب  وقال  القيا�ضية.  لارقام 

امل�ضتلقة لانتخابات اأعلنت، قبل مدة ان عدد الحزاب 
اجلديد  الحزاب  قانون  وفق  على  الن  حتى  امل�ضجلة 
78 حزبا، والرقام تتزايد  2015 بلغ  36 ل�ضنة  رقم 
اوجب  القانون  هذا  ان  ذلك  اليام  ولي�س  بال�ضاعات 
امل�ضجلة  ال�ضابقة  والحزاب  ال�ضيا�ضية  الكيانات  على 
رقم  ال�ضابق  الحزاب  قانون  وفق  على  املفو�ضية  يف 
2004 الت�ضجيل يف املفو�ضية جمددا على  97 ل�ضنة 
وفق احكام قانون الحزاب اجلديد �ضاأنه �ضاأن اي حزب 
جديد ل بد ان يتم ت�ضجيله يف املفو�ضية". واأ�ضاف ان 
"الذي ناحظه هو الت�ضاهل الكبري يف مو�ضوع ت�ضجيل 
�ضخ�س   2000 عدد  القانون  ا�ضرتط  عندما  الحزاب 

ال�ضخا�س  عدد  قلة  اأي  احلزب  لت�ضجيل  ك�رضط  فقط 
اأي�ضا  القانون  متادى  وقد  حزب،  لتكوين  املطلوبني 
بالإعانة  �ضماه  ما  امل�ضجلة  الحزاب  قرر منح  عندما 
املالية ال�ضنوية، اأي قيام احلكومة بدفع رواتب �ضنوية 
تفز  مل  والتي  النتخابات  يف  منها  الفائزة  لاحزاب 
او  �ضخ�س   2000 احل��زب  اأع�ضاء  ع��دد  ك��ان  و�ضواء 
الح��زاب  قانون  اق��ر  النواب  جمل�س  ان  يذكر  اكرث". 
ال�ضيا�ضية رقم 36 ل�ضنة 2015 و�ضدقت عليه رئا�ضة 
اجلريدة  يف  ن�رضه  منذ  املفو�ضية  وبداأت  اجلمهورية، 
الر�ضمية باتخاذ كل التدابري ل�ضتقبال طلبات تاأ�ضي�س 

الحزاب مبوجب القانون.
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بغداد_متابعة

)الجورنال( تكشف خفايا إصرار الشخصيات السياسية “التقليدية” على تشكيل أحزاب جديدة  الجبهة التركمانية تكشف عن معلومات 
الستهداف كركوك

نائب يتهم الحكومة بعدم توزيع ثروات البلد 
وفق الدستور

المالكي: تربطنا مع روسيا عالقات متينة
في شتى الميادين

عن  الربعاء،  ال�ضاحلي،  ار�ضد  الرتكمانية  اجلبهة  رئي�س  ك�ضف  بغداد_متابعة: 
�ضن هجوم على  الرهابي  داع�س  تنظيم  بنية  تفيد  دقيقة  امنية  وجود معلومات 
امل�ضلحة  للقوات  العام  “القائد  له،  بيان  يف  ال�ضاحلي  وطالب  كركوك.  حمافظة 
حيدر العبادي بار�ضال قوات امنية اىل حمافظة كركوك فورا”، لفتا النظر اىل ان 
“هناك معلومات امنية دقيقة عن نية تنظيم داع�س �ضن هجوم على املحافظة كما 

ح�ضل يف ال�ضهر املا�ضي”.
داع�س،  تنظيم  احلويجة من عنا�رض  بتحرير  الوزراء  رئي�س  ال�ضاحلي  نا�ضد  كما، 

حتى ل ت�ضبح املناطق الرتكمانية والعربية والكردية حقل جتارب بيد الرهاب.
و�ضيطر تنظيم داع�س على ق�ضاء احلويجة واأطرافها يف جنوب غربي كركوك يف 
الدين،  و�ضاح  نينوى  يف  ومناطق  املو�ضل  على  �ضيطرته  بعد   ،2014 حزيران 
يف حني تطالب الكثري من اجلهات ال�ضيا�ضية واملحلية بال�رضاع بتحرير الق�ضاء 
والذي يعد معقًا لعنا�رض داع�س حيث ينطلق من خاله ل�ضن هجمات على املناطق 

املحررة والتي تقع �ضمن �ضيطرة القوات المنية.

بغداد_متابعة: اأكد ع�ضو جمل�س النواب عن حمافظة الب�رضة �ضليم �ضوقي، الأربعاء، اأن 
احلكومة الحتادية هي ال�ضبب الرئي�ضي يف عدم توزيع ثروات البلد وفق الد�ضتور، متهما 
نواب الب�رضة بالتهاون بحقوق حمافظتهم. وقال �ضوقي، يف ت�رضيح له، اإنه "مت تثبيت 
اأن  الدولة"، معربا عن خ�ضيته من  البرتودولر يف موازنة  الب�رضة من  ح�ضة حمافظة 
يف  البلد  اأن  بحجة  ت�ضمينها،  مت  التي  بالفقرات  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  "يطعن 
�ضائقة مالية وغري قادر على الإيفاء باللتزامات". واأ�ضاف، اإننا قدمنا حلوًل بان ُتدفع 
احل�ض�س اىل الب�رضة على �ضكل �ضندات خزينة اأو على �ضكل ت�ضدير الفائ�س من النفط 
خارج املوازنة، ف�ضا عن فتح باب ال�ضتثمار يف املحافظة، حمّما احلكومة الحتادية 
ال�ضبب الرئي�ضي بعدم توزيع ثروات البلد وفق الد�ضتور. واأ�ضار �ضوقي اىل، اأن احلكومة مل 
تراع ما ن�س عليه قانون 21 باأن املحافظات املنتجة يجب اأن تكون لها ن�ضبة اخلم�ضة 
برتودولر. و�ضدد على، اأنه يجب على من ميثل حمافظة الب�رضة اأن يرفع دعاوى ق�ضائية 
لدى املحكمة الحتادية وكذلك احلكومة املحلية للمطالبة بحقوق املحافظة، مبينا اأن 

هناك تهاونًا حتى من قبل نواب حمافظة الب�رضة بحقوقها.

الأربعاء،  املالكي،  نوري  القانون  دولة  ائتاف  رئي�س  ا�ضتقبل  بغداد_متابعة: 
ال�ضفري الرو�ضي اجلديد لدى العراق ماك�ضيم ماك�ضيموف، يف حني اأكد الأخري رغبة 

باده بتوثيق العاقات الثنائية.
وقال املكتب الإعامي للمالكي يف بيان ، اإن "رئي�س ائتاف دولة القانون نوري 
كامل املالكي ا�ضتقبل، يف مكتبه الر�ضمي �ضفري جمهورية رو�ضيا الحتادية اجلديد 
ترحيبه  اأبدى  املالكي  اأن  البيان،  واأ�ضاف  ماك�ضيموف".  ماك�ضيم  العراق  لدى 
العراق،  يف  لباده  �ضفريا  اجلديدة  مهمته  يف  النجاح  له  متمنيا  مباك�ضيموف، 
يف  الرو�ضي  ال�ضفري  مبقتل  الحتادية  رو�ضيا  و�ضعب  لقيادة  التعازي  قدم  كما 
تركيا، و�ضحايا الطائرة الع�ضكرية املنكوبة.  واأكد املالكي، بح�ضب البيان، عمق 
العاقات التاريخية مع رو�ضيا، م�ضريا اىل اأهمية تعزيز الروابط وعاقات التعاون 
رغبة  ماك�ضيموف  ال�ضفري  اأبدى  جانبه،  من  امليادين.  �ضتى  يف  البّناء  الثنائي 
رو�ضيا يف توثيق العاقات الثنائية مع العراق يف املجالت ال�ضيا�ضية والع�ضكرية 

والقت�ضادية وجمالت التعاون الأخرى.

بهدف تطوير العالقات.. العراق والكويت يوقعان اتفاقيات تعاون 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بداأ النائب االول لرئي�س 
الوزراء وزير اخلارجية 

الكويتي زيارة اىل بغداد 
يراأ�س خاللها وفد بالده 

الجتماع اللجنة الوزارية 
الكويتية العراقية امل�شرتكة 

ال�شاد�س, الذي بداأ ,االربعاء, 
بهدف تطوير العالقات 

وتوقيع اإتفاقات تعاون يف 
خمتلف املجاالت.

بغداد_ خاص


