
اجتمعت قيادات حتالف القوى الوطنية العراقية، 
يف  الوطني  التحالف  قيادات  مع  االحد،  م�ساء 
العا�سمة بغداد. وقال بيان للتحالف اإنه "جرى 
ال�سيا�سية  االو�ساع  تطورات  بحث  اللقاء  خالل 
ومتطلبات  واملنطقة  ال��ع��راق  يف  واالم��ن��ي��ة 
ي�سم  �سامل  حوار  اطار  �سمن  املقبلة  املرحلة 
التي  االزمة  للخروج من  ال�سيا�سية كافة  القوى 

متر بها البالد".
ملف  ان��ه��اء  "�رضورة  املجتمعون  اك��د  وق��د 
املحررة،  مناطقهم  اىل  واعادتهم  النازحني 
وامل�ستلزمات  ال��ظ��روف  كل  تهيئة  خ��الل  من 
العادة احلياة اىل املدن التي ت�رضرت من جراء 

االرهاب"، بح�سب البيان.
�سبيل  يف  املبذولة  "اجلهود  اىل  اللقاء  وتطرق 
االطراف  جميع  ومب�ساركة  �سامل  بحوار  البدء 
ان  �ساأنها  من  التي  اخلالفية  امللفات  كل  حلل 
للبيان.  وفقا  البالد"،  وامن  ا�ستقرار  يف  ت�سهم 
االزمة  حلل  جدي  حوار  فتح  اللقاء  تناول  كما 
التي متر بها البالد والوقوف على ابرز امللفات 
ان  موؤكدين  للد�ستور،  وفقًا  وحلها  اخلالفية 
العملية  �رضكاء  من  تتطلب  الراهنة   املرحلة 
ال�سعب،  ام��ام  م�سوؤولياتهم  حتمل  ال�سيا�سية 
للنهو�ض بواقعهم وحمايتهم من اية تداعيات قد 
ت�سهم يف زعزعة امنهم، خا�سة بعد االنت�سارات 
داع�ض  تنظيم  �سد  االمنية  قواتنا  حققتها  التي 

االرهابي.
بني  والتن�سيق  التعاون  �سبل  الطرفان  وناق�ض 
معاجلة  اج��ل  من  ال�سيا�سية  العملية  �رضكاء 
العملية  رك��ائ��ز  وت��دع��ي��م  ال��ع��ال��ق��ة  امل�����س��اك��ل 
وفر�ض  البلد  وحدة  على  والرتكيز  الدميقراطية 
وفقًا  البالد  مناطق  جميع  على  الدولة  �سيطرة 

للد�ستور.
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بغداد- متابعة

الجعفري يصل إلى موسكو وأبرز مباحثاته بشأن ملف العقود النفطية مع كردستان واشنطن ضغطت على بغداد لالنضمام إلى المحور السعودي 
ضد طهران والعبادي رفض متمسكًا بالحياد

ملك األردن للعبادي: نحن على استعداد 
للمساهمة ببناء عراق آمن ومزدهر

داخلية كردستان تدين االعتداء على القنصليات 
والممثليات في اإلقليم

الحشد الشعبي والقوات األمنية يتفقان على إعادة 
نازحي تلعفر

ال�سعودية وم�رض و�ستكون نقطة انطالقه  العبادي توجه اىل  الوزراء حيدر   يذكر ان رئي�ض 
ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  يعتزم  حني  يف   االردنية،  الها�سمية  اململكة  القادمة 
رغبة  عن  االمريكي،  ال��دويل  االمن  م�ست�سار  عرب  املا�سي،  اال�سبوع  ويف   . االردن  زي��ارة 
"ترمب" بروؤية عراق م�ستقل عن ايران، موؤكدا دور ال�سعودية الكبري يف حتقيق ذلك. كما ذكرت 
النفوذ  ا�سعاف  هي  من�سبه،  ت�سنمه  بعد  الرئي�سة  "تيلري�سون"  مهمة  ان  بر�ض"  "ا�سو�سيتد 
االيراين يف ال�رضق االو�سط، حتديدا يف العراق، فبعد �رضف امريكا مئات مليارات الدوالرات 
التقرير، نقلت  ايران باأي �سكل من اال�سكال.  ويف ختام  يف احلرب، لن ت�سمح بت�سليمه اىل 
الوكالة عن م�سادر ر�سمية امريكية، حني ك�سفت االخرية عن مكاملة "تيلري�سون" الهاتفية 
العالقات  توطيد  �سبل  ومناق�ستهما  اجلبري"،  "عادل  ال�سعودية  اخلارجية  وزير  مع  ال�رضية 
العراقية. بعد يومني، اجته "اجلبري" اىل العا�سمة العراقية، يف زيارة مفاجئة، لتاأكيد ح�سن 
العاهل  اإجراء  االأمربكي للمملكة مع  الوزير  للعراق. وتزامنت زيارة  ال�سعودية، ودعمها  نية 
العراقي،  الوزراء  رئي�ض  مع  حمادثات  ال�سبت،  يوم  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سعودي، 

حيدر العبادي، يف مدينة الدرعية ب�سواحي الريا�ض الغربية.

الوزراء حيدر  الثاين خالل لقائه رئي�ض  العاهل االأردين امللك عبد اهلل  اأكد   : بغداد- متابعة 
العبادي موقف بالده الثابت يف دعم اأمن العراق وا�ستقراره ووحدة اأرا�سيه ومتا�سك �سعبه 
ومبا ين�سجم مع الد�ستور. و�سدد امللك عبد اهلل خالل مباحثات مع العبادي التي جرت م�ساء 
اأول ام�ض االحد، على اأن “بناء عراق اآمن وم�ستقر وموحد يعّد ركنا اأ�سا�سيا الأمن وا�ستقرار 

املنطقة.

بغداد- متابعة: اأعلنت وزارة الداخلية يف حكومة اقليم كرد�ستان، رف�سها القاطع الأي 
اعتداء اأو جتاوز على القن�سليات واملمثليات الدبلوما�سية املوجودة يف االإقليم، موؤكدًة 

انها �ستتخذ االإجراءات القانونية �سد اي عمل غري مقبول وغري الئق �سد هذه االماكن.
وذكرت الوزارة يف بيان ان "حكومة اقليم كرد�ستان وحتت االإطار القانوين، لها االإميان 
مبينًة  بذلك"،  و�سمحت  املدنية  الن�ساطات  وجميع  والتعبري  التظاهر  بحرية  املطلق 
واالأماكن  الدبلوما�سية  واملمثليات  القن�سليات  �سد  تخريبي  عمل  باأي  اأبداً  ن�سمح  "ال 
واملكاتب املوجودة يف اقليم كرد�ستان و�سنتخذ كافة االإجراءات القانونية �سد اأي عمل 

غري الئق �سد هذه االأماكن".

االأمنية على خطة موحدة  والقوات  ال�سعبي  احل�سد  قيادات  اتفقت  متابعة:  بغداد- 
الإعادة العوائل النازحة اإىل مناطق �سكناها يف ق�ساء تلعفر غربي حمافظة نينوى.
وذكر اعالم احل�سد ال�سعبي :" اإن اجتماعًا اأمنيًا عقد االثنني �سم اآمر اللواء 53 يف 
الوطني  واالأمن  نينوى  ا�ستخبارات  يف  وقيادات  املو�سوي  خمتار  ال�سعبي  احل�سد 
لبحث تطورات االأو�ساع االأمنية يف حمافظة نينوى وعودة النازحني.واو�سح :" اأن 
املجتمعني اتفقوا على خطة موحدة الإعادة العوائل النازحة اإىل مناطق �سكناهم يف 

ق�ساء تلعفر، مبينا اأن اخلطة �ستعلن ر�سميا خالل االيام القليلة املقبلة.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأكد امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
اأن ما يربط ال�سعودية بالعراق 
»لي�س جمرد اجلوار وامل�سالح 

امل�سرتكة، واإمنا اأوا�سر الأخوة 
والدم والتاريخ وامل�سري الواحد«. 

وقال اإن املنطقة تواجه اليوم 
»حتديات خطرية تتمثل يف 

التطرف والإرهاب وحماولت 
زعزعة الأمن وال�ستقرار« م�سددًا 

على مواجهتها. ودعا امللك �سلمان، 
يف افتتاح اأعمال جمل�س التن�سيق 

ال�سعودي - العراقي، بح�سور 
رئي�س الوزراء العراقي حيدر 

العبادي،

تيلر�سون  ريك�ض  االأم��ريك��ي  اخلارجية  ووزي���ر   
اخلالفات  معاجلة  اإىل  اأم�����ض،  اأول  الريا�ض  يف 
اإطار  العراقي، من خالل احلوار، ويف  البيت  داخل 
يف  العراقية  االأمنية  اجلهود  بارك  كما  الد�ستور، 

احلرب على االإرهاب.
جميعًا  بكم  نرحب  اأن  ي�رضنا  �سلمان:  امللك  وقال 
دولة  �ساكرين  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
دعوتنا  تلبية  على  العبادي  حيدر  الدكتور  االأخ 
التن�سيق  ملجل�ض  االأول  االج��ت��م��اع  وح�����س��ور 
وزي��ر  معايل  ن�سكر  كما  ال��ع��راق��ي.   - ال�سعودي 
االجتماع،  ح�سوره  على  االأم��ريك��ي  اخلارجية 
والذي يعك�ض االهتمام الذي يوليه فخامة الرئي�ض 
امل�سرتكة  للم�سالح  االأمريكية  واالإدارة  ترامب 
بني الواليات املتحدة واململكة العربية ال�سعودية 

وجمهورية العراق ال�سقيق.
اإننا نواجه يف منطقتنا حتديات خطرية،  واأ�ساف 
زعزعة  واالإره��اب، وحماوالت  التطرف  تتمثل يف 
منا  ي�ستدعي  ما  بلداننا،  يف  واال�ستقرار  االأم��ن 
اإذ  واإننا،  التحديات.  هذه  ملواجهة  التام  التن�سيق 
اإجنازات  العراق ما حتقق من  نبارك الأ�سقائنا يف 
يف الق�ساء على االإرهاب ودحره، والذي �سارك فيه 
وت�سارك  املتحدة،  الواليات  تقوده  الذي  التحالف 
دعمنا  لنوؤكد  و�سديقة،  �سقيقة  ودول  اململكة  فيه 
اآملني  وا�ستقراره،  ال�سقيق  العراق  وحدة  وتاأييدنا 
مبعاجلة اخلالفات داخل البيت العراقي من خالل 
ح�سورنا  اإن  العراقي.  الد�ستور  اإطار  ويف  احلوار، 
وما  املجل�ض،  بهذا  جميعًا  اهتمامنا  يعك�ض  اليوم 
نعلقه عليه من اآمال يف تطوير العالقات وتعزيزها 
بني �سعبينا وبلدينا ال�سقيقني يف املجاالت كافة. 

ت�سعنا  لبلدينا  املتاحة  الكبرية  االإمكانات  اإن 
لتحقيق  فعالة  لبناء �رضاكة  تاريخية  اأمام فر�سة 

تطلعاتنا امل�سرتكة.
لي�ض  ال�سقيق  بالعراق  يربطنا  ما  اإن  اىل  واأ�سار   
اأوا�رض  واإمنا  امل�سرتكة،  وامل�سالح  اجلوار  جمرد 
ونتطلع  الواحد.  وامل�سري  والتاريخ  والدم  االأخوة 
يف  املجل�ض  اجتماعات  ت�ساهم  اأن  اإىل  جميعًا 
و�ستكون  واأو�سع،  اأرح��ب  اآف��اق  اإىل  بذلك  امل�سي 
دول��ة  وم��ن  منا  �سخ�سية  متابعة  حم��ل  اأعماله 
اأن  القدير  العلي  الوزراء. ون�ساأل اهلل  رئي�ض جمل�ض 
يوفقنا جميعًا ملا فيه خري بلدينا واأمتينا العربية 
اأجمع. وال�سالم عليكم ورحمة  واالإ�سالمية والعامل 

اهلل وبركاته«.

بالتطور  كلمته  يف  العراقي  ال��وزراء  رئي�ض  ون��ّوه 
ال�سقيقني،  البلدين  بني  العالقات  ت�سهده  ال��ذي 
م�سرياً اإىل اأن االجتماع االأول ملجل�ض التن�سيق جاء 
ثمرة اجلهود والنوايا الطيبة امل�سرتكة، التي تعرّب 
مقّدمًا  البلدين،  قيادَتي  و�سيا�سات  توجهات  عن 
العهد  ول���ويّل  ال�رضيفني  احل��رم��ني  خل��ادم  �سكره 
االأمري  الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
من  ع��دداً  العبادي  وا�ستعر�ض  �سلمان.  بن  حممد 
موا�سيع التعاون وامل�سالح امل�سرتكة بني اململكة 
خمتلف  يف  ع��الق��ات  ب�سبكة  وربطها  وال��ع��راق، 
املجاالت، للم�ساهمة يف حتقيق االأمن واال�ستقرار 
واالقت�سادي  االأمني  التعاون  وتو�سيع  والتنمية، 
التعاون  تركيز  اأهمية  واأكد  والثقايف،  والتجاري 

يف حماربة االإرهاب، والعمل الإي�ساح اأنه »ال ميثل 
ديننا االإ�سالمي، وهو عدو لالإن�سانية جمعاء، واأن 
منه  االأكرث ت�رضراً  واالإ�سالمية هي  العربية  الدول 

ودماراً«.
من  م��زي��داً  حتتمل  »ال  املنطقة  اأن  على  و���س��ّدد 
اإنهاء  و���رضورة  النزاعات،  ا�ستمرار  وال  التق�سيم 
يف  التدخل  �سيا�سات  ووق��ف  امل�سلحة  النزاعات 
لهذه  خا�سة  م�سلحٍة  اأج��ل  من  االآخرين  �سوؤون 
التعاون  والبدء مبرحلة جديدة من  تلك،  اأو  الدولة 

ال�سامل والتكامل االقت�سادي امل�سرتك«.
وا�ستقرارنا  اأمننا  ب��اأن  نوؤمن  »نحن  واأ���س��اف: 
�سياغتها  تتم  اأن  يجب  وم�ساحلنا  واقت�سادنا 
يعي�ض  اأن  نريد  املنطقة،  دول  بني  م�سرتك  بعمل 

م�ستعدون  واإن��ن��ا  ورف��اه��ي��ة،  با�ستقرار  اجلميع 
عهد  لبدء  اإخواننا،  جهود  مع  جهودنا  لتوحيد 
واإقامة  والتنمية،  واال�ستقرار  ال�سالم  من  جديد 
عالقاتنا  وتعّمق  �سعوبنا  تخدم  م�سالح  �سبكة 
وتفتح اأبواب امل�ستقبل لل�سباب بداًل من اأن تخطفه 

ع�سابات االإرهاب واجلرمية«.
وق���ال ال��ع��ب��ادي: »ن��ح��ن ج����ادون يف ال��ت��ع��اون 
اإجن��اح  على  و�سنعمل  ي��دن��ا،  م��ّد  يف  و���س��ادق��ون 
واال�ستقرار  االأم��ن  تر�سيخ  �ساأنها  من  خطوة  اأي��ة 
باملجل�ض،  متفائلون  ونحن  والتنمية،  واالزده��ار 
�سكري  واأج��ّدد  ال�سقيقني،  ل�سعبينا  �سيحققه  ومبا 
ح�سن  على  ال�رضيفني  احلرمني  خل��ادم  وتقديري 

ال�سيافة التي غمرنا بها«.
بدوره ا�ساد الوزير تيلر�سون بالعالقات االأمريكية 
العراقية،   - االأمريكية  والعالقات  ال�سعودية   -
م���وؤك���داً �����رضورة من���ّو ه���ذه ال��ع��الق��ات. واأ���س��اد 
يف  العراقية  احلكومة  حققتها  التي  باالإجنازات 
اإىل  م�سرياً  االإره��اب��ي،  »داع�����ض«  تنظيم  حماربة 
وتعزيز  البناء  اإعادة  اإىل  ما�سة  بحاجة  العراق  اأن 
الذي  التن�سيق،  بتاأ�سي�ض جمل�ض  ورّحب  اال�ستقرار، 
القطاع  تنمية  ويف  االإ���س��الح��ات  يف  �سي�ساهم 
اخلا�ض، التي بدورها �ست�سجع على اال�ستثمار ويف 

جهود اإعادة االإعمار والبناء يف العراق.
اجلانب  م��ن  املجل�ض،  تاأ�سي�ض  حم�رض  ووّق���ع   
ال�سعودي وزير التجارة واال�ستثمار ماجد الق�سبي، 
ومن اجلانب العراقي وزير التخطيط وزير التجارة 
�سلمان اجلميلي. ويهدف املجل�ض اإىل رفع م�ستوى 
والثقافية  واال�ستثمارية  اال�سرتاتيجية  العالقات 

بني البلدين.
رفع  اجلديد يف  املجل�ض  ي�سهم  باأن  العراق  وياأمل 
وتدّفق  البلدين،  بني  التجاري  التبادل  م�ستويات 

اال�ستثمارات ال�سعودية يف املدن العراقية.

"الجورنال" تكشف عن تفاصيل ما جرى في اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي 
بغداد- الجورنال 

يوم  اجلعفرّي  اإبراهيم  ة  اخلارجيَّ وزي��ر  و�سل 
الرو�سيَّة مو�سكو يف زيارة  العا�سمة  اإىل  االثنني 
العراق  وفد  لرتوؤُّ�ض  ام  اأيَّ ب�سعة  ت�ستغرق  ر�سميَّة 
يف اجتماع اللجنة امُل�سرَتكة العراق�يَّة-الرو�سيَّة، 
التعاون  اآف���اق  وتعزيز  بامل�سوؤولني،  واللقاء 
�سادر  بيان  وذكر  كافة.  املجاالت  يف  امُل�سرَتك 
عن مكتب اجلعفري ان الزيارة تت�سمن بحث عدد 

من امللفات التي تهمُّ البلدين.
من  املقرب  اال�سرتاتيجي  اخلبري  قال  جهته،  من 
زي��ارة  ان  الها�سمي،  ه�سام  العراقية  احلكومة 
موقف  بيان  اجل  من  هي  مو�سكو  اىل  اجلعفري 

وعقود  كورد�ستان  اقليم  ا�ستفتاء  من  رو�سيا 
مع  االأخ��رية  "رو�سنفت"  الرو�سية  النفط  �رضكة 

االقليم.
اجلعفري،  اإب��راه��ي��م  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ويلتقي 
يف  الف��روف  �سريغي  الرو�سي  نظريه  االث��ن��ني، 
مو�سكو، حيث �سيبحثان اأزمة كرد�ستان وحماربة 

داع�ض والت�سوية يف �سوريا. 
اإن املحادثات  الرو�سية،  وقالت وزارة اخلارجية 
تطور  على  �سرتكز  واجل��ع��ف��ري  الف���روف  ب��ني 
�سياق  ذل��ك يف  "مبا يف  ال��ع��راق،  االأو���س��اع يف 
الق�ساء  اإىل  الهادفة  للعملية  اخلتامية  املرحلة 
على وجود داع�ض يف اأرا�سي البالد"، وذلك نظرا 
م�سارا  االإره��اب  ملواجهة  امل�سرتك  العمل  لبقاء 

مهما من م�سارات التعاون بني مو�سكو وبغداد.
الوزيران  �سيبحث  الرو�سية  اخلارجية  وبح�سب 
الرو�سية  اجلهود  �سوء  يف  ال�سوري،  امللف  اأي�سا 
مبا  االأر�ض"،  "على  الو�سع  تطبيع  اإىل  الرامية 
يف ذلك يف اإطار عملية اأ�ستانا، واإىل تنظيم حوار 
�سوري �سوري وا�سع من اأجل حل االأزمة ال�سورية 
بطرق �سيا�سية يف اأ�رضع وقت ممكن، على اأ�سا�ض 

القرار 2254 ال�سادر عن جمل�ض االأمن الدويل.
وترى مو�سكو اأن العراق ب�سفته بلدا جارا ل�سوريا 
وبلدا واجه هو االآخر التهديد االإرهابي، ميكن اأن 
ولي�ض  �سوريا،  يف  ال�سالم  اإحالل  يف  دورا  يوؤدي 
اأ�ستانا  مفاو�سات  يف  امل�ساركني  اأن  �سدفة 
اإىل جانب دول  اإمكانية م�ساركة العراق،  ناق�سوا 

جديدة اأخرى، يف جوالتها.
ذكرت  مو�سكو،  اإىل  اجلعفري  زي��ارة  بدء  وقبيل 
اأكدت، بعد  الرو�سية باأن رو�سيا  وزارة اخلارجية 
اإجراء اال�ستفتاء حول انف�سال كرد�ستان العراق، 
بوحدة  مت�سكها  املا�سي،  ال�سهر  م��ن   25 يف 
واأربيل  بغداد  اإىل  ودعوتها  العراقية  االأرا�سي 
"للبحث عن حلول مقبولة لدى كال الطرفني عرب 

حوار م�سوؤول بناء".
وكان الفروف اأ�سار �سابقا اإىل اأن لرو�سيا عالقات 
طويلة االأمد، مبا يف ذلك عالقات اقت�سادية، مع 
ال  االإقليم  مع  ات�ساالتها  لكن  العراق،  كرد�ستان 
االحتادية  ال�سلطات  بعلم  اإال  مو�سكو  تعقدها 

العراقية ومبوافقتها.
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