
اأطفال لكنهم ال يلعبون وال يتمتعون بدفء العائلة  هم 
امل��ال،  على  احل�صول  الوحيد  همهم  اأقرانهم،  كبقية 
يبلغوا  اأن  ويتعر�ض بع�صهم لالنتهاك واال�صتغالل قبل 
حلمهم. يتجول بني ال�صيارات بعدما توقف ال�صري لربهة، 
ينظر اإىل ال�صائقني وهم جال�صون خلف النوافذ املغلقة، 
طوله الق�صري يجعله بالكاد يرى يف زحمة ال�صري، يطرق 
عليه  يجود  اأح��دا  منتظرا  العطف،  وي�صتجدي  االأب��واب 

ببع�ض املال اأو الطعام.

اإنه م�صهد يتكرر كل يوم يف بغداد واملحافظات، الأطفال 
ال�صوارع بحثا عن املال بالدرجة االأوىل،  ينت�رشون يف 
وكيف  البائ�ض؟  الواقع  هذا  اىل  بهم  جاء  الذي  ما  لكن 

تتحول الطفولة اىل جتارة؟ وما هي �صبل العالج؟. 
�صن  دون  هم  اأوقاتهم  معظم  ال�صوارع  يجوبون  اإنهم 
روابطهم  تكون  ورمب��ا  م��اأوى  دون  وبع�صهم  البلوغ، 
اإىل  االأ���ص��خ��ا���ض  بع�ض  ي��دف��ع  مم��ا  مفككة،  االأ���رشي��ة 

ا�صتغاللهم عرب ت�صغيلهم واملتاجرة بهم.
االنتهاكات  اأكرب  من  ال�صوارع”  “اأطفال  ظاهرة  وتعد 
االجتماعية  امل�صكالت  اأكرب  من  وواحدة  الطفل،  حلقوق 

بح�صب  والنمو،  للتطور  ي�صعى  جمتمع  اأي  تواجه  التي 
للمجرمني  �صائغة  لقمة  هم  االأطفال  “هوؤالء  خمت�صني. 
هكذا  وال�رشقة”،  الت�صول  يف  ي�صتغلونهم  ق��د  ال��ذي��ن 
حديثها  يف  كامل  ملي�ض  االإجتماعية  الباحثة  تقول 

ل�»اجلورنال نيوز«.
اىل  ت��وؤدي  خطرية،  الظاهرة  “هذه  اأن  كامل،  وت�صيف 
انت�صار اجلرائم، وجتعل االأطفال عر�صة الأمرا�ض خطري، 

وقد يقعون يف براثن تعاطي املخدرات”.
وتعزو كامل اأ�صباب الظاهرة اىل “فقدان الطفل الأبويه، 
والتفكك االأ�رشي نتيجة ارتفاع ن�صب الطالق، ما يوؤدي 

اىل ت�رشد االأطفال والتوجه لل�صارع”، مبينة اأن “تعنيف 
االأحيان  من  كثري  يف  يدفعه  لالإهانة  وتعر�صه  الطفل 
بني  التمييز  اأ�صلوب  عن  ف�صال  املنزل،  من  الهرب  اإىل 

االأبناء”. 
ي�صجع  كبري  عامل  االآخر  هو  “الفقر  اأن  كامل،  وتو�صح 
على ا�صتفحال ظاهرة اأطفال ال�صوارع، اىل جانب حرمان 

الطفل من اخلروج وهروبه من املنزل ب�صبب الكبت”. 
الراأي،  كامل  ي�صاطر  فهو  طه،  عماد  النف�صي  اخلبري  اأما 
م�صريا اىل اأن “الطفل قد يتجه اىل ال�صارع نتيجة زيادة 
عدد اأفراد االأ�رشة ب�صكل وعدم وفاء االأبوين باحتياجاته، 

وهذا بفعل االإجناب غري املح�صوب”. 
الطفل  ت�صجع  قد  اأخرى  “هناك عوامل  اأن  ويو�صح طه، 
للمدر�صة  كرهه  ومنها  لل�صارع،  واللجوء  الهروب  على 
االأبوين  �صماع  وع��دم  املعلمني  معاملة  �صوء  نتيجة 

مل�صكالت الطفل يدفعه ذلك اإىل الهرب من املنزل”.
عن  عالجها،  ميكن  الظاهرة  “هذه  اأن  اىل  طه  وي�صري 
املالجئ،  اإىل  ال�صارع  من  االأطفال  نقل  هدفها  حمالت 
حتى  ال�صوارع  اأطفال  مب�صري  املدار�ض  يف  الوعي  ن�رش 
م�صريا  منزله”،  من  الهروب  يف  الطالب  اأح��د  يفكر  ال 
اأطفال دون  االأباء على عدم اجناب  “اأهمية حر�ض  اىل 

التفكري يف نفقاتهم، ون�رش الوعي االجتماعي بني اأبناء 
املجتمعات ب�رشورة الرتابط االأ�رشي”.

ال�صوارع، هم عر�صة  اأطفال  اأن  املعطيات  وتوؤكد جميع 
اجتماعيًا،  منبوذون  باأنهم  وي�صعرون  لالنتهاكات، 

وبالتايل قد ينتهجون �صلوكا عدوانيا نحو املجتمع.
غري  ن�صبة  اأن  اىل  املتحدة  االأمم  اإح�����ص��اءات  وت�صري 
امل�صلحة  اجلماعات  ت�صتغلهم  االأطفال  هوؤالء  من  قليلة 
املتفجرات  ونقل  وجت�ص�ض،  ا�صتطالع  بعمليات  للقيام 
واأحيانا  الطرق  جوانب  على  النا�صفة  العبوات  وزرع 

كانتحاريني. 
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للتفاو�ض  ماكوكية  ولقاءات  ح��وارات  ال�صيا�صية  الكتل  تخو�ض 
الدينية  املرجعية  دعوة  بعد  �صيما  ال  االكرب  الكتلة  ت�صكيل  حول 
ودعا  املقبلة.  احلكومة  ت�صكيل  لال�رشاع يف  االخرية  يف خطبتها 
املهدي  عبد  ال�صيخ  ال�صي�صتاين،  علي  ال�صيد  االعلى  املرجع  ممثل 
اإىل  مكتوبة  كلمة  يف  املا�صي  اجلمعة  يوم  بخطبة  الكربالئي 
�رشعة ت�صكيل احلكومة العراقية، م�صرتطا اأن يكون رئي�صها حازما 
وقويا، وحتقق مطالب املواطنني ب�صورة عاجلة. وا�صتاأنفت القوى 
بعد  املقبلة  العراقية  احلكومة  ت�صكيل  م�صاوراتها حول  ال�صيا�صية 
اهلل  ال�صعبية. وقال عبد  االحتجات  ات�صاع رقعة  ب�صبب  توقفت  ان 
الوطني يف  احلكمة  تيار  التفاو�صي يف  الوفد  الزيدي وهو ع�صو 
خطبة  يف  الدينية  املرجعية  ممثل  “خطاب   اإن  �صحفي،  حديث 
العودة  يف  العراقية  ال�صيا�صية  للُكتل  جديداً  حافزاً  خلق  اجلمعة 
اجلديدة”.  احلكومة  ت�صكيل  اأج��ل  من  ت�رشيعها  اأو  للمفاو�صات 
واأ�صاف اأن “املفاو�صات ال�صيا�صية ال مُيكن اأن تتاأخر يف االتفاق 
نتائج  على  امل�صادقة  متت  ما  اإذا  خا�صة  احلكومة،  ت�صكيل  على 
االنتخابات واأعلنت ب�صكل نهائي خالل الفرتة القريبة”. من جهته 
قال املحلل ال�صيا�صي وائل الركابي ل� »اجلورنال نيوز« ان "خطبة 
للقراءة  بالن�صبة  احلروف  على  النقاط  و�صعت  االخرية  املرجعية 
ال�صيا�صية ومل تتطرق اىل ا�صم معني او �صخ�صية بذاتها وامنا اعطت 
وحازما  �صجاعا  يكون  ان  على  املقبل  احلكومة  رئي�ض  �صفات 
لديها  لي�ض  املرجعية  ان  يعني  ما  الفا�صدين،  حماربة  يف  وقويا 
خط احمر على اي �صخ�صية �صيا�صية تتوىل من�صب رئا�صة احلكومة 
املقبلة". وا�صاف ان "هناك حراكا وا�صعا جتريها الكتل ال�صيا�صية 
بعد خطبة املرجعية للتفاو�ض فيما بينها لت�صكيل الكتلة االكرب"، 
دولة  ائتالف  هي  بينها  فيما  للتحالف  االقرب  "الكتل  ان  مبينا 
الكردية  الكتل  وجميع  الفتح  وحتالف  الن�رش  وائتالف  القانون 
بع�ض  عن  ف�صال  الكرد�صتاين،  الدميقراطي  احلزب  را�صهم  وعلى 
االطراف ال�صنية املعتدلة والكتل ال�صغرية ككتلة ارادة وكفاءات"، 
ال  التي  االطراف  بع�ض  ان�صقاق  �صي�صهد  الن�رش  ائتالف  ان  مبينا 

تروق لها االن�صمام اىل هذا التحالف كبيارق اخلري برئا�صة خالد 
العبيدي ". وتابع ان "تلك الكتل �صت�صكل الكتلة االكرب يف املقابل 
خياران  لديها  االخرى  الكتل  وبقية  احلكمة  وتيار  �صائرون  كتلة 
اللجوء اىل املعار�صة"، موؤكدا  او  الكتلة االكرب  اما االن�صمام اىل 
القائم على  اال�صا�صي  �صائرون على �رشطها  "يف حال ا�رشار  انه 
�صخ�صية املالكي فيمكن لها ان تلجا اىل املعار�صة". وا�صار اىل 
ان "اال�صماء املطروحة لتويل رئا�صة الوزراء اربع �صخ�صيات هي 
جنم("،  وطارق  الفيا�ض  وفالح  العبادي  وحيدر  املالكي  )نوري 
مبينا ان "العبادي ا�صبحت حظوظه �صئيلة بعد خطبة املرجعية 
ان  ورف�ض  ال�صابقة  ال��دورة  يف  تر�صحه  مت  قد  جنم  اما  االخ��رية، 
يتوىل هذا املن�صب، لذلك فاخليار �صيكون بني الفيا�ض واملالكي 
ح�صولة  تعرث  حال  االكرب  الكتلة  رئا�صة  لتويل  اي�صا  ر�صح  الذي 
على رئا�صة الوزراء". واكد ان "جميع هذه االتفاقات متوقفة على 
اىل  لالنتخابات".  النهائية  للنتائج  االنتخابات  مفو�صية  اعالن 
ذلك ك�صفت م�صادر �صيا�صية عن و�صع القادة ال�صيا�صيني اللم�صات 
االخرية للخارطة ال�صيا�صية اجلديدة حيث �صي�صغل نوري املالكي 
القانون  دولة  ائتالف  ح�صول  مع  االكرب،  الكتلة  حتالف  رئا�صة 
على حقيبتني وزاريتني احداهما الرتبية ف�صاًل عن احدى الهيئات 
امل�صتقلة"، موؤكدة ان "�صخ�صية رئي�ض الوزراء املقبل �صيكون من 
خط حزب الدعوة الثاين ولي�ض من قياداته الرئي�صية". وا�صارت اىل 
الوزراء،  لرئا�صة  ت�صوية  ك�مر�صح  ا�صمه  طرح  الفيا�ض  "فالح  ان 
اما  اجلمهورية،  رئي�ض  نائب  العبادي من�صب  �صيمنح حيدر  فيما 
لل�صوؤون  الوزراء  رئي�ض  نائب  ملن�صب  ُر�صح  الفتح  حتالف  رئي�ض 

االمنية مع احتفاظ بدر بحقيبة الداخلية".
احدى  في�صرتط  احلكمة  تيار  بينما   " امل�صادر  تلك  وتابعت 
والريا�صة،  ال�صباب  التم�صك بحقيبة  النفط مع  او  النقل  الوزارتني 
رئي�ض  ونيابة  اجلمهورية  برئا�صة  �صتحتفظ  الكردية،  القوى  اما 
اخلارجية  حقيبة  منحهم  مع  واالقت�صاد،  املال  ل�صوؤون  ال��وزراء 
وهيئة النزاهة، اما حتالف القوى ال�ُصنة فتم�صكوا برئا�صة الربملان 
ا�صافة  العايل  والتعليم  الدفاع  بينها  من  وزارات   4 منحهم  مع 

لهيئتني م�صتقلتني".

التي قامت بها احلكومة  العقابي ان اال�صالحات االخرية  اكد االعالمي فائق  يف حوار مع �صحيفة »اجلورنال« 
العراقية انطلقت من برنامج "دفرت مالحظات" ،موؤكدا ان "اطالق برنامج ا�صالح ينتقد احلكومة من رحم قناتها 
يوؤثر ب�صكل كبري ويجب ان تتحمل كافة التبعات. وركز احلوار مع االعالمي فائق العقابي على جملة من امللفات 
ابرزها تظاهرات الو�صط اجلنوب ، حيث يرى االعالمي العقابي ان التظاهرات ال�صلميةاجربت حكومة كاملة على 
الذهاب اىل حمافظة الب�رشة للقاء املتظاهرين لتلبيه مطالبهم، وهذا يدل على وعي ال�صعب يف املطالبة بحقوقه 
بطرق �صلمية". وي�صيف العقابي ان " كل املوؤ�ص�صات العراقية حتتاج اىل عملية ا�صالحية، واال�صالح قريب جدا". 
دفرت  "برنامج  العقابي و�صف  يرى  ، حيث  بالبلد  تعج  التي  االزمات  ا�صتذكرنا  املاء  كا�ض من  تناولنا  ان  وبعد 
مالحظات الذي يبث عرب القناة العراقية �صبه الر�صمية والذي يعده ويقدمه العقابي ،               تفا�صيل اكرث �ض 7

 
ال��وزراء  رئي�ض  ان  حرب  طارق  القانوين  اخلبري  قال 
حيدر العبادي ال ي�صتطيع اقالة اي وزير حاليا ، لعدم 
حرب  واو�صح  اقالته.  على  للم�صادقة  برملان  وجود 
يف ت�رشيح �صحفي، ان لرئي�ض الوزراء �صالحية اقالة 
الوزراء ، ولكن الد�صتور ا�صرتط موافقة جمل�ض النواب 

على االقالة ، لذلك ال يلجاأ العبادي اليها حاليا ، النه 
يعلم ان االقالة االن �صتكون بال جدوى ، لعدم وجود 
جمل�ض نواب ي�صادق عليها ، وبالتايل اجته العبادي 
اىل �صحب اليد". وبني ان " �صحب اليد للوزير يبقيه يف 
طيلة  بالكامل  وخم�ص�صاته  راتبه  وي�صلم   ، من�صبه 
�صحب اليد ، ولكن لي�ض له ممار�صة اي عمل من اعمال 

وزارته ، اي انه فقد �صالحياته و�صلطاته بالكامل". 

فريق  ال��دويل  اال���رشف  النجف  مطار  اىل  و�صل 
وكافة  العام  املال  بهدر  للتحقيق  النزاهة  هيئة 
ملطار  املنحلة  االدارة  ابرمتها  التي  امل�صاريع 
للمطار عدم  احلالية  االدارة  اكدت  فيما  النجف. 

وجود تعيينات يف الوقت احلايل، م�صرية اىل ان 
االنباء التي تداولتها مواقع التوا�صل االجتماعي 

عارية عن ال�صحة.
بحل  امر  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ض  وك��ان 
جمل�ض اإدارة مطار النجف املحلية وت�صليمها اىل 

�صلطة الطريان املدين.

 
ك�صفت م�صادر رفيعة  عن وجود انزعاج �صيا�صي من 
الدويل،  للتحالف  االأمريكي  الرئي�ض  تدخالت مبعوث 
ت�صكيل  ملف  يف  "تدخالته"  ب�صبب  ماكغورك  بريت 
التي  امل�صادر  وقالت  العراقيةاجلديدة.   احلكومة 
لت�صكيل  االأخ��رية  التفاو�صية  االجتماعات  ح�رشت 
احلكومة العراقية املقبلة، اإن "ال�صنة اأكرث املنزعجني 

فر�صها على  يريد  التي  وروؤاه  زيارات ماكغورك  من 
ملف ت�صكيل احلكومة وا�صافت اأن "اأغلب الكتل ال�صنية 
وال�صيعية اتفقت على �رشورة عدم ال�صماح ملاكغورك 
وال  احلكومة،  ت�صكيل  يخ�ض  اجتماع  اأي  بح�صور 
وبح�صب  باالأ�صا�ض”.  معه  ت�صكيلها  ملف  بحث  حتى 
ت�صاءلت  العراقية  ال�صيا�صية  "الكتل  فاإن  امل�صادر، 
اأمني  م��ن  حت��ول  ال��ذي  ماكغورك  دور  بخ�صو�ض 

ع�صكري اإىل �صيا�صي.

للحكومة  االخ��ري  الدينية  املرجعية  حتذير  �صكل 
والربملان املقبلني ر حافزا للمتظاهرين يف حمافظات 
ال�صلمية  احتجاجاتهم  با�صتمرار  واجلنوب  الو�صط 
الف�صاد.فيما  وحماربة  اخلدمات  بتح�صني  واملطالبة 
يجري احلديث عن وجود خطوات حازمة �صتقوم فيها 
ال�صارع وار�صاء  احلكومة احلالية المت�صا�ض غ�صب 
واأكد  الدينية.  املرجعية  ب�صيط من ممطالب  ولو جلزء 
ممثل املرجعية الدينية يف كربالء ال�صيخ عبداملهدي 
الكربالئي انه يف حال تن�صل احلكومة عن القيام مبا 
ا�صاليبه  تطوير  اال  ال�صعب  اأمام  يبقى  لن  به  تعهدت 

امل�صوؤولني  على  ارادته  لفر�ض  ال�صلمية  االحتجاجية 
مدعوما بذلك من كل القوى اخلرية يف البلد، مبينا ان 
انت�صار البطالة وتراجع القطاعني الزراعي وال�صناعي 
واالداري.  امل��ايل  الف�صاد  ال�صت�رشاء  طبيعة  نتيجة 
مراراً  ن�صحت  الدينية  املرجعية  ان  الكربالئي  وقال 
القوى  امل�صوؤولني يف احلكومة وزعماء  وتكرارا كبار 
امللقاة  الكبرية  امل�صوؤولية  حجم  يعوا  باأن  ال�صيا�صية 
على عاتقهم، وينبذوا اخلالفات امل�صطنعة التي لي�ض 
ويجمعوا  والفئوية،  ال�صخ�صية  امل�صالح  اال  وراءه��ا 
والتقدم  الرفاه  يحقق  مبا  البلد  اإدارة  على  كلمتهم 
الرواتب  منح  يف  العدالة  وي��راع��وا  �صعبهم،  الأب��ن��اء 
وميتنعوا  لال�صالح  ويعملوا  واملخ�ص�صات،  واملزايا 

عن حماية الفا�صدين من احزابهم وا�صحابهم.
با�صم  املتحدث  احلديثي،  �صعد  يرى  ذلك  م��وازاة  يف 
املجل�ض  ان  العبادي،  حيدر  ال��وزراء،  جمل�ض  رئي�ض 
�صيتخذ عقوبات اإدارية يف حال وجود اأي تق�صري يف 
"جمل�ض  ان   ، احلديثي  ويقول  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
من  موؤلفة  جلنة  �صكل  االخ��رية  جل�صته  يف  ال���وزراء 
ديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة واالمانة العامة 
ملجل�ض الوزراء والهيئة التن�صيقية العليا للمحافظات 
ومهمة اللجنة اجراء تقييم �صامل وتف�صيلي لعمل كل 
ذوي الدرجات اخلا�صة يف موؤ�ص�صات ووزارات الدولة 
االدارة ومكامن  �صوء  لت�صخي�ض  واحلكومات املحلية 
العام  املال  ادارة  ب�صوء  يتعلق  او ما  االداء  اخللل يف 

او عدم متابعة تنفيذ امل�صاريع او ا�صتكمال االجراءات 
اخلا�صة باخلدمات وحت�صني الواقع املعي�صي".

بع�ض  ي��د  ب�صحب  ج��دي��دة  اوام���ر  اأي  وج��ود  وح��ول   
اللجنة  ت�صجله  "اي خلل  قائال:  احلديثي  اكد  الوزراء، 
ت�صخي�ض  حال  يف  ال��وزراء  جمل�ض  رئا�صة  اىل  يرفع 
له  ال���وزراء  "جمل�ض  ان  مبينا  االدارة"،  يف  اخللل 
ال�صالحية باتخاذ عقوبات ادارية يف حال ت�صخي�ض 

اي تق�صري او �صوء باالدارة.
على  الق�صاء  تدخل  ي�صتدعي  ما  وجد  "اذا  انه  وبني 
ف�صاد  ملف  او  ف�صاد  تهم  او  الف�صاد  �صبهة  خلفية 
بحكم  لينظر  للق�صاء  امل��ل��ف  �صيحال  بالتاأكيد 

ال�صالحيات املعطاة له".

الكتلة االكبر تنتظر نتائج العد اليدوي العالنها رسميا

عقوبات ادارية تالحق مسؤولين في وزارات الدولة والحكومات المحلية

العقابي: اصالحات الحكومة انطلقت من برنامج »دفتر مالحظات«

قانوني: العبادي اليستطيع اقالة اي وزير

لجان النزاهة تحقق بفساد مطار النجف الدولي
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

الع�صكري  جمال  يف  القطري  العراقي  التقارب  اث��ار   
االم���ارات  اأب��رزه��ا  خليجية  دول  غ�صب  واالأم��ن��ي 
العراق  مع  امنية  باتفاقات  املرتبطتان  وال�صعودية 
ملكافحة االإرهاب، فيما يتوقع خرباء يف جمال االمن 
وال�صغط  االأمنية  االتفاقات  باإلغاء  الريا�ض  تلوح  ان 
للو�صل  الع�صكري  التعاون  زيادة  حال  يف  بغداد  على 
قطر  عزلة  لزيادة  اال�صتخباري  والتبادل  التدريب  اىل 

ومنع فتح اأي تعاون عربي معها..
 " ل� »اجلورنال نيوز«  وقال م�صدر امني ل� يف حديث 
اأول  الفريق  العراقي  اجلي�ض  اركان  رئي�ض  "زيارة  ان 
الركن عثمان الغامني التاريخية اإىل دولة قطر وبحثه 
التعاون الع�صكري االأمني وتو�صيع التعاون بني البلدين 
لي�صل اىل اإطالق مناورات ع�صكرية م�صرتكة وم�صاهمة 
قطر يف تدريب القوات العراقية اثارة حفيظة ال�صعودية 

التي ترغب يف زيادة عزلة دولة قطر عربيا ودوليا".
التعاون  ات�صاع  من  تخ�صى  الريا�ض   " ان  واأ�صاف 

اأو�صع  الدوحة وبغداد لي�صل اىل تعاون  الع�صكري بني 
قد ي�صمل تركيا واإيران بالقرب من حدود ال�صعودية".

 وتابع امل�صدر ان " ال�صعودية قد تتخذ اإجراءات حازمة 
العراق بني �صداقتها  التهديد ب�صنها تخيري  انهاء  يف 
وتعاونها الع�صكري معها وا�صتمرار االتفاقات االأمنية 

بينمها و�صداقة قطر اجلديدة الع�صكري". 
ومن املرجح ان يربر العراق لل�صعودية زيارة الغامني 
التعاون  م�صتوى  اىل  ترتقي  ال  بروتكوليه  بانها 
ك�رش  من  اخلليجي  الغ�صب  الأنهاء  احلقيقي  الع�صكري 

العزلة القطرية.
امنية  اتفاقيات  ال�صعودية  الغاء  من  العراق  ويخ�صى 
مهمة معه ب�صمنها انهاء عمل املركز االأمني ال�صعودي 
داع�ض  عنا�رش  ور�صد  اال�صتخباري  لتبادل  العراقي 
البلدين  مع  احل��دود  تامني  اتفاقية  الغاء  عن  ف�صال 
العراق  مع  واملعابر  الطرق  ان�صاء  ال�صعودية  ومتويل 
ما يوؤثر على االأو�صاع االقت�صادية واالأمنية يف بغداد 

وبع�ض املحافظات االأخرى يف ظل ازمة داخلية.
الع�صكري  للتعاون  الكامل  ا�صتعدادها  قطر  واب��دت 

)اجلوي والبحري( مع العراق، يف ظل ا�صتمرار االأزمة 
وم�رش  والبحرين  واالإمارات  ال�صعودية  بني  اخلليجية 

من جهة، وقطر من جهة اأخرى.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية، يف بيان لها، اأن "رئي�ض 
اأركان اجلي�ض الفريق اأول الركن عثمان الغامني اختتم 
زيارته التاريخية اإىل دولة قطر تلبية للدعوة املوجهة 
الركن غامن  الطيار  الفريق  القطري  قبل نظريه  له من 

بن �صاهني الغامن".
للوفد  ر�صمي  ا�صتقبال  "جرى  اأن��ه  البيان  واأ���ص��اف 
الع�صكري الذي يرتاأ�صه ليتم بعدها بحث ومناق�صة عدد 
من املحاور اأهمها تعزيز التعاون الع�صكري والتدريب 
قطر  اأب���دت  واجل����وي، حيث  ال��ب��ح��ري  امل��ج��ال��ني  يف 
ا�صتعدادها ودعمها الكامل للعراق يف هذه املجاالت، 
ومتارين  م��ن��اورات  خو�ض  درا���ص��ة  اإىل  باالإ�صافة 

م�صرتكة تدعم قدرات اجلي�صني".
العالقة  عمق  "على  البيان:  بح�صب  اجلانبان،  واأك��د 
الزيارة  هذه  اأن  على  موؤكدا  البلدين،  بني  التاريخية 
جميع  يف  وقوية  متينة  �رشاكة  لبناء  للتطلع  بداية 

ال��روؤى  مناق�صة  مت  "كما  البيان:  وتابع  املجاالت". 
من  فرعية  جلان  ت�صكيل  عن  االتفاق  عرب  امل�صتقبلية 
اجلانبني تقوم بدرا�صة ومتابعة االتفاقيات التي تهدف 

اإىل تطوير القدرات الع�صكرية للدولتني ال�صقيقتني".
�صليم  املنتهية واليته،  العراقي  الربملان  رئي�ض  وكان 
اجلبوري، زار الدوحة، يف �صباط املا�صي، والتقى اأمري 
قطر ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين، حيث اأجرى اجلانبان 
مباحثات ر�صمية. وتعهدت قطر، خالل "موؤمتر الكويت 
بتقدمي  املا�صي،  �صباط  يف  العراق"،  اإعمار  الإع��ادة 
البنى  وتاأهيل  تطوير  م�رشوعات  ل�صالح  دوالر  مليار 
العام  مطلع  الدوحة  اأعلنت  كما  العراقية.  التحتية 
العراقية  االأج��واء  يف  للتحليق  طريانها  عودة  اجلاري 
حترير  العراق  واإعالن  االإره��اب،  على  االنت�صار  عقب 
كامل اأرا�صيه من قب�صة تنظيم "داع�ض" االإرهابي يف 
باتفاقات  العراق  يرتبط  فيما  املا�صي.  االأول  كانون 
مركز  اإن�صاء  ب�صمنها  ال�صعودية  العربية  اململكة  مع 
اأمني م�صرتك لتبادل املعلومات والتعاون يف املجال 

االأمني و�صبط احلدود امل�صرتكة. 

التقارب العراقي القطري يثير غضب الرياض ومخاوف من زعزعة امن بغداد


