
بح��ث وزير اخلارجي��ة، اإبراهي��م اجلعفري م��ع املبعوث 
وق��وات  ترام��ب  دونال��د  الأمريك��ي  للرئي���س  اخلا���س 
التحالف ال��دويل ملحاربة داع�س بريت ماكغورك والوفد 
ة �صّد ع�صابات داع�س  املرافق له �صري العمليَّات الع�صكريَّ
ِّقه��ا اأبناء  ��ة، والنت�ص��ارات الكب��رية التي ُيحق� الإرهابيَّ
نوفها كاف��ة يف حربهم  ��ة ب�صُ الق��وات امُل�صل�َّح��ة العراق�يَّ
�ص��دَّ الإرهاب وبدعم التحالف ال��دويّل، والدول ال�صديقة 

للعراق.
وق��ال اجلعفري بح�صب بي��ان للخارجية ، اأنَّ "العراقي�ِّني 
ل��ون ت�صحياتهم لتحرير كامل اأرا�صيهم من قب�صة  ُيوا�صِ
��ي داع���س، وان م��ا حتق��ق م��ن اإجن��ازات كبرية،  اإرهابِيّ
ر يف احلرب �صدَّ الإرهاب جاء بُجُهود اأبطال العراق  وتطوُّ
الذين بذل��وا دماءهم دفاعًا عن بلدهم، ونيابة عن بلدان 
العامل اأجمع، ول�ُصُعوب العامل احلقُّ يف اأن تفخر مبا حتقق 

من انت�صارات �صّد الإرهاب".
واك��د ان ، الع��راق طالَب يف ع��ام 2014 الأمم املتحدة، 
وامُلجتَم��ع ال��دويلَّ ب�رضورة دعم��ه على ثالث��ة مديات: 
والتع��اون  اجل��وِّي،  الدع��م  توف��ري  خ��الل  م��ن  الآينِّ 
��ط املتمث��ل  ال�صتخب��اريِّ مُلواَجه��ة الإره��اب، وامُلتو�صِّ
النازح��ة،  للعائ��الت  ��ة  ال�رضوريَّ امُل�صتلَزم��ات  بتوف��ري 
والبعي��د من خ��الل اإعادة اإعم��ار البنى التحتي��ة للعراق 
يف مرحل��ة م��ا بعد الق�صاء عل��ى ع�صاب��ات داع�س، وان 
العراق بحاجة اىل م�رضوع �صبيه مب�رضوع مار�صال الذي 
�صاهم ببن��اء اأملانيا بعد احلرب العامليَّة الثانية لُي�صاهم 
يف حتقي��ق الأمن، وال�صتق��رار، واإعادة الإعمار، وحتقيق 

ة. التنمية القت�صاديَّ
ِّه ب��كلِّ احرتام،  ودع��ا اجلعف��ري اىل اأن ، يق��ف العامل كل�
واإن�صاف لت�صحيات ال�صعب العراقيِّ الذي قدَّم عدداً كبرياً 
من اأبنائ��ه، وواَجَه الإرهاب، وانت�رض عليه، ُمنوِّهًا باأن : 
ح��رب الإرهاب الي��وم لي�صت ح��رب اأرا�ص��ي، اأو م�صالح 
ة، واإمنا هي حرب �صّد الإن�صان اأينما  �صيا�صيَّة، واقت�صاديَّ
كان، لفت��ًا النظ��ر اإىل اأنَّ ع�صاب��ات داع���س مل ت�ُول�َد يف 
العراق، ولكنه��ا جاءت من اخلارج، وعلى اجلميع العمل، 
والتن�صيق؛ لتخفيف الأزمات التي ت�صهدها املنطقة؛ ملنع 

ن�صوء جماعات اإرهابيَّة جديدة.

وقال املتحّدث با�صم وزارة اخلارجية ال�صعودية اأحمد 
جم��ال، يف بي��ان �صح��ايف، اإن الوف��د يرتاأ�ص��ه وكيل 
ال��وزارة الأقدم نزال اخل��ري اهلل.. مو�صًح��ا اأن الزيارة 
�صرتك��ز على بح��ث امللف��ات ذات الهتم��ام امل�صرتك 
باملناف��ذ  املتعّلق��ة  املو�صوع��ات  م��ن  ع��دد  وعل��ى 

احلدودية والتبادل التجاري.
وتاأت��ي الزي��ارة ا�صتكم��اًل لزي��ارة وزي��ر اخلارجي��ة 
ال�صع��ودي عادل اجلبري لبغداد يف اخلام�س والع�رضين 
م��ن ال�صه��ر املا�صي، والت��ي مت التف��اق خاللها على 
ح�ص��م ع��دد م��ن امللف��ات العالق��ة، كم��ا اأبل��غ رئي�س 
ال��وزراء العراقي حي��در العبادي بتعي��ني �صفري جديد 
لل�صعودي��ة يف الع��راق خلًف��ا لل�صف��ري ثام��ر ال�صبهان، 
ال��ذي اتهمته احلكومة العراقي��ة بالتدخل يف ال�صوؤون 
الداخلي��ة للب��الد، م��ا دع��ا ال�صلط��ات ال�صعودي��ة اإىل 
�صحبه. من جانبه، اأ�صار �صعد احلديثي املتحدث با�صم 
مكت��ب رئي�س الوزراء يف ال�صه��ر املا�صي اإىل اأن الوفد 
ي��زور ال�صعودية لتعزي��ز التعاون امل�ص��رتك يف جميع 
املجالت رًدا على زي��ارة اجلبري اإىل العراق. وقال اإن 
"احلكومة تعمل ب�صكل حثيث على البتعاد عن �صيا�صة 
املح��اور وفتح اآفاق التعاون مع جميع الدول العربية 

والإقليمية والعاملية".
واأو�صح اأنه بعد النت�صارات على داع�س يف املو�صل، 
تغ��رّيت �صيا�صات ال��دول باجتاه الع��راق، حيث رغبت 
اأغلبي��ة ال��دول بالتعاون م��ع العراق، لأن��ه خط ال�صد 

الأول والأخري لدحر داع�س.
وعقب زي��ارة اجلبري اإىل العراق، قال العبادي يف 28 
م��ن ال�صهر املا�صي اإن حكومت��ه ت�صعى لبناء عالقات 
م��ع ال�صعودية عل��ى اأ�صا�س امل�صال��ح امل�صرتكة. واأكد 
اأن �صيا�ص��ة العراق تهدف اإىل حل النزاعات التي تلقي 

بظاللها على الو�صع الداخلي يف العراق. 
واأ�ص��اف اأن حكومت��ه ترّح��ب وتثّم��ن زي��ارة وزي��ر 
اخلارجية ال�صعودية عادل اجلبري، وتعدها خطوة نحو 
عودة العالقات الوطيدة بني البلدين، يف وقت حتتاج 
فيه��ا ُبل��دان املنطق��ة اىل العم��ل اجل��اد يف خمتل��ف 

الأ�صع��دة واملجالت. و�ص��دد رئي�س ال��وزراء العراقي 
عل��ى اأن ، "ال�صعودي��ة بل��د مهم يف املنطق��ة، ون�صعى 
ب�صكل جاد لبناء عالق��ات معها على اأ�صا�س امل�صالح 
امل�صرتك��ة"، وخالل زيارة اجلب��ري اأبدى الوفد املرافق 
له ا�صتعداده لال�صتثمار يف العراق. من جانبها ك�صفت 
جلن��ة العالق��ات اخلارجي��ة النيابية اي�ص��ا عن مهمة 

الوفد العراقي 
 حي��ث قال ع�ص��و اللجنة عبا���س البياتي يف ت�رضيح 
ل��ه ،ان "الوفد العراقي الذي يزور ال�صعودية فني تقني 
م��ن اخل��راء للتفاه��م عل��ى م�ص��ودات وبروتوكولت 
ومذك��رات يف جم��الت �صيا�صية واقت�صادي��ة وامنية 

الع��راق  نواي��ا  ي��رز  الوف��د  وا�ص��اف،ان  وغريه��ا". 
ال�صادقة لالنفتاح م��ع ال�صعودية وهناك عدة لقاءات 

على اكرث من م�صتوى بني بغداد والريا�س.
وا�صار اىل،ان العراق يف هذه املرحلة يناأى بنف�صه عن 
�صيا�صية املح��اور او ا�صتقطاب حم��ور �صد اخر وهذه 
�صتكون ا�صا�س العالقة بني بغداد والريا�س والنفتاح 
فيه��ا ،م�صيف��ا يجب ان ل تتاأث��ر العالقة مع الريا�س 
مع اي عالقة �صواء كانت مع ايران او امريكا اوغريها. 
ويف �صي��اق مت�ص��ل  اأكد رئي���س جمل�س الن��واب �صليم 
اجلبوري، حاجة املنطقة اىل ت�صوية تاريخية ل تكون 
يف الع��راق فقط. وذكر بيان ملكتبه ، ان اجلبوري قال 

خالل الجتم��اع الت�صاوري مع روؤ�ص��اء بعثات الدول 
العربية، ان فكرة الت�صوية التاريخية يجب ان ل تكون 
م�صطلح��ا م�صاحب��ا لالأزم��ة العراقي��ة وح�صب بل ان 
املنطق��ة باأ�رضه��ا بحاجة اىل ت�صوي��ة تاريخية تعمل 
عل��ى اإنه��اء كل مظاهر التوتر فيه��ا حزمة واحدة مع 
ق��در م��ن التنازلت املوؤمل��ة لالأط��راف الفعالة عربيا 
واقليمي��ا. واأ�ص��اف ، بوجودك��م هنا حقيق��ة الرتابط 
بيننا ك��دول �صقيق��ة جتمعنا خيم��ة العروب��ة ول�صان 
ال�ص��اد والتاريخ امل�صرتك العظيم وال��دم الواحد الذي 
ننتم��ي اليه ونعتز به. واأ�صار اجلبوري اىل اأن ، العراق 
كان وما زال و�صيبق��ى فعال ومهما، وقد بددمت بذلك 

جمي��ع املخ��اوف للبع���س يف تاأكيد جاهزي��ة بغداد 
ل�صتقب��ال البعث��ات الدبلوما�صي��ة حي��ث اأنت��م ب��ني 
اهلك��م واخوانكم باأم��ن و�صالم واحلم��د هلل وتعي�صون 
م��ع البغداديني حياتهم. وتاب��ع ، قواتنا البطلة حتقق 
انت�صاراته��ا الكب��رية يف اجلانب الأمي��ن من املو�صل 
وكل ذل��ك بف�ص��ل امي��ان العراقيني بعدال��ة معركتهم 
و�صجاعته��م الكب��رية واإ�رضارهم على ط��رد الرهاب 
م��ن اأر�صهم،  لفتا النظ��راىل اأننا كن��ا ومازلنا ننظر 
اإىل عالقتن��ا با�صقائنا الع��رب على اأنها عالقة تكامل 
، مبني��ة عل��ى اأ�صا���س الح��رتام املتب��ادل والتع��اون 

لتحقيق امل�صالح امل�صرتكة بني بلداننا.
واأ�ص��ار رئي���س الرمل��ان اىل ان ، العالق��ة املميزة مع 
ا�صقائن��ا الع��رب ق��د جتلت بتع��اون واآ�ص��ع يف جميع 
املج��الت ال�صيا�صية والقت�صادي��ة والأمنية ، ا�صافة 
اىل وق��وف العدي��د من ا�صقائن��ا معنا لدع��م معركتنا 
�صد الرهاب، وكذلك الدعم الإن�صاين الذي �صمل برامج 
رعاي��ة للنازحني. و�صدد اجلبوري ، ل �صك ان املرحلة 
التي منر بها يف العراق واملنطقة �صعبة وح�صا�صة ما 
ي�صتلزم مزيدا من التكات��ف العربي والتعاون الدوؤوب 
للملة اأطرافنا واحلفاظ على بيتنا العربي من م�صاريع 
التفكي��ك والتق�صيم والعزل. ون��وه بان ، خنادق دولية 
�صع��ت ملحاولة تق�صيم املنطق��ة يف جبهاتها ليت�صظى 
البي��ت العرب��ي وياأكل نف�صه ويح��ارب ذاته، ومن هنا 
يب��داأ اخلطر م��ع تراجع احل�س اجلمع��ي لالأمة وتنامي 
نزع��ة ال�ص��ك لدى البع�س م��ن البع�س الخ��ر وهو ما 
�صي��وؤدي بالنتيج��ة اىل التن��ازع والف�ص��ل. واأو�ص��ح ، 
نوؤم��ن بتع��دد اّلراء ونحرتم اختالف وجه��ات النظر 
ب��ني ال�صقاء ولكن املوجع وامل��وؤمل ان يتحول احلوار 
اىل �رضاع وال�رضاع اىل احرتاب، ومن املهم ان نعمل 
عل��ى ادارة حوارن��ا مع َبع�صنا �صم��ن منظومة البيت 
الواح��د. و�ص��دد على اأنه ، م��ن ال���رضوري العمل على 
اع��ادة روح التوا�صل البناء وتعمي��ق ال�صعور الخوي 
العرب��ي ب�ص��كل يع�صمن��ا من التف��كك والرتاج��ع، ول 
مينح الآخرين الفر�صة يف ت�صعيد وترية النزاعات يف 
املنطق��ة ، والتي كّنا وم��ا زلنا نقول ان حلها ل ميكن 

ال عر احلوار والتفاهم.
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بغداد_متابعة

خطوات أميركية إلعادة »الصحوات« وإنهاء دور الحشد و »هيكلة« المؤسسة العسكرية العراقية

األمن والدفاع تهدد باللجوء إلى األمم المتحدة 
إذا لم تلتزم الكويت باتفاقية 1993

عامر الخزاعي رئيسًا للجنة الخبراء المكلفة باختيار 
مفوضية انتخابات جديدة

الهجرة تستقبل 10607 نازحين من أيمن الموصل

بغداد_اجلورنال نيوز : عقدت جلنة الأمن والدفاع النيابية اجتماعًا مع اجلانب 
الكويتي للتباحث ب�صاأن ميناء خور عبداهلل واأو�صاع ال�صيادين العراقيني.

وزير  من  كال  الحد  اأم�س  نيوز”  “اجلورنال  ح�رضته  الذي  الجتماع  و�صم  
الداخلية قا�صم العرجي ورئي�س جلنة المن والدفاع حاكم الزاملي وعدداً من 
امل�صوؤولني الكويتيني. وقال الزاملي خالل الجتماع اإن “جلنة الأمن والدفاع 
قامت با�صت�صافة املدير العام للموانئ حتى نكون روؤية متكاملة من اجل ان 

ن�صع �صيغة للمفاو�صات مع اجلانب الكويتي" .
اللتزام  "اذا مل يتم  الغراوي،  من جهته قال ع�صو جلنة المن والدفاع ماجد 
من قبل اجلانب الكويتي باعادة النظر يف اتفاقية عام ١٩٩٣ �صيلتجاأ اجلانب 

العراقي اىل الأمم املتحدة".
عام  ت�صديقه يف  الجحاف من جراء  الكثري من  عانى  العراق  ان  اىل  واأ�صار   
من  الكثري  العراق  جرائها  خ�رضمن  والتي   1993 عام  اتفاقية  على   2013

موارده القت�صادية.

اختارت عامر  اخلراء  باأن جلنة  الحد،  برملاين،  افاد م�صدر   : بغداد_متابعة 
اخلزاعي لرئا�صتها، يف حني ا�صار اىل ان كتلة الحرار حتفظت على ذلك.

"جلنة اخلراء اجتمعت الحد، و�صوتت على  وقال امل�صدر يف ت�رضيح له، ان 
اختيار عامر اخلزاعي رئي�صا لها".

"كتلة الحرار حتفظت  ان  ا�صمه،  الك�صف عن  الذي طلب عدم  وا�صاف امل�صدر 
على ذلك".

ملفو�صية  املفو�صني  جمل�س  لختيار  الرملانية  اخل��راء  جلنة  ع�صو  وك��ان 
ال�صيخ  اآرام  اللجنة  رئي�س  اأن   ،)2017 اآذار   3( اأكد، يف  بكر  اأمني  النتخابات 
اإف�صاح املجال للبع�س لإف�صال  "عدم  حممد ا�صتقال من هذا املن�صب من اأجل 
عملها"، م�صريا اىل اأن ال�صيخ حممد "دفع �رضيبة مهنيته وجناحه" يف اإدارتها.
يف حني اأكد ع�صو جلنة اخلراء املكلفة باختيار اع�صاء مفو�صية النتخابات 
جا�صم حممد جعفر، اأن اللجنة �صتجتمع لختيار رئي�س لها، متوقعا تويل احد 

اع�صاء دولة القانون رئا�صتها.

الأحد،  اجلاف،  حممد  جا�صم  واملهجرين  الهجرة  وزير  اأعلن   : بغداد_متابعة 
األف �صخ�س من ال�صاحل الأمين ملدينة املو�صل منذ انطالق   100 نزوح نحو 
الوزارة  فرق  اأن  مبينًا  املا�صي،  ال�صهر  من  ع�رض  التا�صع  يف  حتريره  عمليات 
اإن   ، النازحة. وقال اجلاف يف بيان  امليدانية توا�صل عملها ل�صتقبال الأ�رض 
عدد "النازحني من الأحياء التابعة ل�صاحل املو�صل الأمين يف حمافظة نينوى 
الوزارة  فرق  اأن  نازحًا".واأ�صاف،   99852 بلغ  حتريره  عمليات  انطالق  منذ 
املو�صل مبحافظة  الأمين من  اجلانب  نازحني من مناطق   10607 ا�صتقبلت 
و�صمال  املو�صل  جنوب  ال��وزارة  خميمات  يف  اإيواوؤهم  مت  اأنه  مبينًا  نينوى، 
امليدانية  الوزارة  فرق  اأن  اإىل  النظر  اجلاف  ولفت  الإقليم.  تكريت وحمافظات 
املكان  وتهيئة  النازحة  ال�رض  ل�صتقبال  ال�صاعة  مدار  وعلى  عملها  توا�صل 
املنا�صب لإيوائها وتوزيع امل�صاعدات الغاثية بينها. وكان القائد العام للقوات 
2017(، انطالق  امل�صلحة رئي�س الوزراء حيدر العبادي، اأعلن يف )19 �صباط 
الأمنية  القوات  ومتكنت  املو�صل،  مدينة  من  الأمين  ال�صاحل  حترير  عمليات 

امل�صرتكة من حترير عدة مناطق وقرى منذ بدء العمليات.

عقب زيارة الجبير إلى بغداد.. وفد عراقي رسمي يستكمل آليات تطوير العالقات مع الرياض

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ي�ستكمل وفد عراقي 
ر�سمي مباحثات يف 

الريا�ض ,االحد, بداأها يف 
بغداد يف اأواخر ال�سهر 

املا�سي وزير اخلارجية 
ال�سعودي بعد قطيعة 
بني البلدين ا�ستمرت 
نحو ربع قرن, لبحث 

ق�سايا حماربة االإرهاب 
وم�ساهمة ال�سعودية 

يف اال�ستثمار واإعادة 
بناء املناطق املحررة من 

�سيطرة تنظيم داع�ض 
االرهابي.

بغداد_متابعة

وا�ص��ار اىل ان" ابناء احل�صد ال�صعبي كان��ت لهم ال�صولة يف دعم القطعات 
القتالية مبعارك التحرير وقدموا كوكبة من ال�صهداء واجلرحى حتى تاتي 
جه��ات امريكي��ة او �صيا�صي��ة تريد انه��اء دورهم بجرة قلم وه��ذا نرف�صه 
رف�صا وا�صحا". من جهته قال ال�صيخ عواد اجلميلي، اأحد ال�صيوخ القبليني 
يف حمافظ��ة الأنبار، اإّن "القوات الأمريكية يف الأنبار اأجرت عدة لقاءات 
م��ع قادة ال�صح��وات ال�صابقني و�صي��وخ ع�صائر اأخرياً"، موؤك��داً اأن القوات 
الأمريكي��ة "اأبلغته��م ب���رضورة اإع��ادة هيكل��ة ال�صح��وات يف املحافظة، 

وتويل امللف الأمني يف املرحلة املقبلة".
واأ�ص��اف اجلميلي: "ق��وات ال�صحوات متكنت من حتقيق ا�صتقرار اأمني يف 
مناطقه��ا، وه��و ما مل تتمكن منه الق��وات العراقية احلالي��ة منذ ت�صكليها 
وحت��ى اللحظ��ة، وه��و م��ا دف��ع اجلان��ب الأمريك��ي اإىل العم��ل والتحرك 

لإع��ادة جتربته��ا ال�صابقة، يف حمافظة الأنبار". ولف��ت اجلميلي النتباه 
اإىل اأن "اجلان��ب الأمريك��ي وع��د بدعم هذه القوات بال�ص��الح واملال، واأن 
يكون ارتباطه��م بالقوات الأمريكية ب�صورة مبا�رضة وبعيداً عن احلكومة 
العراقية". اما ال�صيخ طالب املحمدي احد �صيوخ ع�صائر النبار ومن قادة 
مقاتل��ي الع�صائ��ر م��ن الرمادي فق��د اكد ملرا�ص��ل )اجلورنال ني��وز(، ان" 
امل�صاري��ع المريكية هي م��ن دمرت العراق والنب��ار ول نريد تدخاًل من 
اي دولة عربية اأو اجنبية يف �صوؤون البالد، واحل�صد ال�صعبي كان و�صيبقى 
من��ارا للت�صحي��ة وهم من قام��وا بتطه��ري مناطقنا ونحن معه��م مقاتلو 
الع�صائر يف خندق واحد مع قوات اجلي�س وال�رضطة و�صنوف اجهزة المن 
الخ��رى". وا�ص��اف ان" ت�صكيل �صحوات جديدة ل يخ��دم العراق بعد حل 
احل�صد ال�صعبي والمر وا�صح هناك خمطط جديد له اأ�صبه ب�صناريو 2006 

لتدمري املناطق املحررة وتنفيذ اجندة خارجية ل حتمد عقباها".
ام��ا حمم��ود ال�صهاب��ي اح��د ق��ادة ال�صح��وة �صابق��ا يف النب��ار ملرا�صل 

)اجلورن��ال نيوز(، ان" ال�صح��وة يف النبار مل تنته ولدينا ف�صائل قاتلت 
داع���س ووجودنا ل يلغ��ي دور احل�صد ال�صعبي بل م�صان��د لهم ونحن نوؤيد 

فكرة اعادة ت�صكيل ال�صحوات �صمن اطار قيادة احل�صد ال�صعبي".
واو�ص��ح ان" ال�صي��خ ال�صهي��د عبد ال�صتار اب��و ري�صة ه��و اول ال�صيوخ ممن 
قات��ل تنظيم التوحيد واجله��اد ومن ثم القاعدة فلماذا يكون هناك نكران 
له��ذه الت�صحيات ومن حرر النبار هم ال�صحوات ما بني عامي -2006 
2007 وكان لن��ا ال��دور يف اعادة ت�صكيل قوات ال�رضطة واعادة افتتاح 

املراكز المنية وتاأمني اخلط الدويل ال�رضيع".
يف ح��ني اج��اب ع�ص��و جمل���س حمافظ��ة النب��ار فه��د الرا�ص��د ملرا�ص��ل 
)اجلورن��ال ني��وز(، ان" ل تعلي��ق ح��ول ه��ذا المر م��ن وج��وده او عدمه 
".وا�صاف " يف حال وجود هكذا م�رضوع قد يوؤثر يف ال�صارع النباري، 
ونح��ن مع تاأييد �صلطة الدول��ة والقانون وبناء اجهزة المن العراقية بكل 

�صنوفها". 
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