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عـــزا اخلــــبـــيـــر الــــنـــفـــطـي حـــمـــزة
اجلـواهري جلوء مصـر الى استيراد
الــغــاز من اســرائـيل الـى وجـود خط
نـــاقل لــلــغـــاز بــ الــبـــلــدين وقــرب
الفـتا الى ان طـموح ـسافـة بيـنهـما ا
وتـوقـعـات مـصر كـبـيـرة ولـكن الـغاز
ـكـتــشف سـتـكـون نـسـبـته ضـئـيـلـة ا
مــقـارنـة بـروســيـا وقـطـر فــيـمـا قـال
ــصـــري عـــبــد الـــفـــتــاح الـــرئـــيس ا
الــــســـيـــسـي امس إن بالده أحـــرزت
هــدفــا بـاتــفـاق اســتــيـراد الــغـاز من
إسـرائـيل الذي وقـعته شـركة خـاصة
هــــذا األســـبـــوع وان بـالده وضـــعت
قـدمها على الطريق صوب أن تصبح
ـنطـقة . مـركزا إقـلـيمـيا لـلطـاقة في ا
واوضـح اجلواهـري لـ(الـزمان) امس
مـعلـقاً عـلى تصريـحات الـسيسي ان
(هـناك عالقـات اقتصـادية وسيـاسية
وجتــاريــة تــربط مــصــر بــاســرائــيل
اضـافــة الى ان مـصـر لـديـهـا انـبـوب
كــانت جتـهـز من خالله اسـرائـيل في
الـسابق بالغـاز وعبر هذا اخلط ذاته
ســوف تـسـتـورد الـغـاز من اسـرائـيل
فــــضـال عن الــــغــــاز اخلــــاص بــــهـــا
والسـيمـا بعـد اكتـشاف مـصر  لـلغاز
ـتوسط وان كانـت تركيا في الـبحر ا
مازالت تعارض عمليات االستكشاف
ـصـريـة وتـدعي ان لـهـا والـتـطـويـر ا
ياه ) مـضيفاً (مع ذلك احلـق بهذه ا
صري متفائلون ويريدون ان فـإن ا
يـكـونـوا مـركـزا اقـلـيـمـيـا مـهـمـاً جدا
لـتـصـديـر الـغـاز ولـكن في الـواقع ان
كـمـيـات الـغـاز سـتكـون ضـئـيـلـة جدا
مـقارنة بـالغاز الـذي ياتي من روسيا
وبــعــدهــا قــطــر وايـران ). وتــابع ان
تـلك كمـيات كـبيرة من (الـعراق قـد 
الــــغـــاز اال انــــهـــا فـي بـــاطن االرض
ونــحن نــحــتــاج الى اسـتــخــراجــهـا
وتــطـويــرهـا وبــعـد ذلك حتــتـاج الى
مـــعــــاجلـــة وكل هـــذه االمـــور غـــيـــر
مـتـوفـرة حـاليـا فـنـحن االن نـسـتورد
الــغـــاز من ايــران لــتــشـــغــيل بــعض
احملـطـات ) مـوضحـا ان (الـعراق لن
يكون زبونا جيدا الى مصر لسبب

االول لـبــعـد مـصـر عن الـعـراق فـهـذا
يــعــني ان الــغــاز ســيــصل بــاســعـار
مـــرتــفــعــة جـــدا والــســبب االخــر ان
الــقــسم االكــبــر من الــغـاز يــأتي الى
مـصر من اسرائـيل واذا ارادت مصر
ان تــبـيع لـلــعـراق فـأن ســعـر غـازهـا
سـيكـون مرتـفعاً جـدا مقـارنة مـقارنة
بــالـغـاز الـذي نــسـتـورده من ايـران).
واوضـح اجلـــواهـــري  ان (الـــعـــراق
يـــصـــدر الــغـــاز الى الـــكـــويت بـــعــد

اتـفـاقـيـات عـقدهـا بـهـذا الـشـأن وهو
يــــصـــدر من  50 الى  200 مــــقـــمق
ــكن ان يــزيــد الى 500 بــالـــيــوم و
ـول من جـانب الـكـويت ــشـروع  وا
وقــيـمـة الـغـاز ســتـسـدد كـلف اجـراء
ـشـروع في الـعراق وديـون الـكويت ا
عـــلى الـــعـــراق الـــتي تـــبـــلغ اربـــعــة
مليارات دوالر) مؤكداً انه (اذا بدأنا
بالتصدير وتوفرت اموال الستخراج
واسـتكشاف وتطوير ومعاجلة الغاز
فـيـمـكن ان يـكـون ثـالـث اكـبـر مـصدر
لــلـغـاز في الــعـالم). وقـال الــسـيـسي
امـس إن بالده أحرزت هـدفـا بـاتـفاق
اســتـيـراد الــغـاز من إســرائـيل الـذي
وقـــــعـــــته شـــــركـــــة خـــــاصـــــة هــــذا
األســـبــوع.واثـــار االتــفـــاق جــدال في
ــصــريـــة بــشــأن جــدوى األوســـاط ا
اســـتــيــراد الــغــاز مـن إســرائــيل في
الـوقت الذي بـدأت فيـه مصـر اإلنتاج
بـالــفـعل من حـقـلـهـا الـبـحـري(ظُـهـر)
الـذي يـعـد أكبـر حـقل غاز في الـبـحر
ـتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز ا

ية في السنوات األخيرة.  العا
واضــاف الـســيـسـي في كـلــمـة خالل
ـستـثـمرين زيـارته مـركـزاً خلدمـات ا
(لـقـد أحـرزنـا هـدفـا يـا مـصـريـ في
ــوضـوع. فـالـيـوم بـفـضل الـله هـذا ا
وضــعت مـصــر رجـلــيـهــا عـلـى أنـهـا
ركـز اإلقلـيمي لـلطـاقة في سـتكـون  ا
ـنـطـقـة وهـذا له إيـجـابـيـات كـثـيرة ا
جـدا جـدا) وأضاف أن (مـصر تـهدف
ـكـتشف في إلـى جذب الـغـاز اخلام ا
كـل من قــبـرص وإســرائــيل ولــبــنـان
ـنطقة األخـرى ومعاجلته في ودول ا
مــنـشــآتـهــا قـبل إعــادة تـصــديـره أو
صـرية). اسـتـغالله في الصـناعـات ا
وتــابع (عـنــدنـا تــسـهــيالت وعــنـدنـا
مـنشـآت للتـعامل مع الغـاز وهي غير
مـوجـودة في دول كـثـيرة في مـنـطـقة
ـــــتــــوسط أو فـي األقل  في الــــدول ا
الــتي نـتــكـلم عـنــهـا) واشـار  الى إن
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اتـهم الـنـائب عن الـتـحـالف الـوطني
عـلي الـبـديري احلـكـومة بـالـتقـصـير
ازاء اسـتمـرار الوجـود االمريكي في
الــعـراق مـشـيــراً  الى عـدم احلـاجـة
الـى  عمـليـات االستـشارة والـتدريب
االن.وقــال الـبـديــري في تـصـريح ان
ـركـزيـة لـديـهـا تـقـصـير (احلـكـومـة ا
كــبـيـر بـشـأن الــوجـود االمـريـكي في
الـــعــراق ســيــمــا وان الـــعــمــلــيــات
الــعـســكـريــة ضـد داعش قــد انـتـهت
زعومة شورة والـتدريب ا واعـمال ا
ال حــاجـة لــهـا االن).واضـاف ان (اي
مـسمى لوجود القوات االمريكية في
الـوقـت احلـالي بـالـعـراق يـعـد فـاقدا
لـلشرعية وانتهاكا للسيادة) مشددا
عــــلى (ضـــرورة ان يـــقـــدم الـــعـــراق
ــتـــحــدة ضــد شـــكــوى لـــدى لال ا
الـقـوات االمـريـكـيـة في حـال رفـضت
اخلــــروج ومــــارسـت الــــضــــغـــوط).
وخـلص الى الـقـول ان (هذه الـقوات
حتـــــاول جــــعـل الــــعـــــراق ســــاحــــة
لـــلـــصـــراعـــات لـــغـــرض تـــصـــفـــيــة
احلـــســابــات مع خـــصــومــهــا عــبــر
الـبوابة العراقـية والتهيـؤ لعمليات
عـسكريـة حلرب إقلـيميـة). من جهته
اتـهم عـضـو مـجـلس الـنـواب مـحـمد
تحدة بالسعي الـصيهود الواليات ا
لـتنـفيـذ مشـروع سيـاسي في العراق
عـبـر شـخـصـيات مـتـهـمـة بـاإلرهاب.
وقـــال الــصـــيــهــود فـي تــصــريح ان
تحدة األمريكية اعترفت (الـواليات ا
بـعدم وجود نـية لديـها باخلروج من
الــــعـــراق من خالل تـــصـــريح وزيـــر
ـا جعلـها تعـمل بطرق خـارجيـتها 
شـتى لـتثبـيت وجـودها).وأضاف ان
ــشــروع كــبــيــر (واشـــنــطن بــدأت 
وخــطـيــر بـالـعــراق لـقـلـب الـعـمــلـيـة
الــســيـاســيـة من خالل شــخـصــيـات
ســيـاسـيـة مــعـيـنـة زجـتــهم بـالـعـمل
ـقــبـلـة رغم الــسـيــاسي لـلــمـرحـلــة ا
تـــورطــهم بـــاإلرهــاب).ولــفت الى ان
(هـذه الـشـخـصـيات مـررتـهـا أمـريـكا
ـــفــوضــيـــة وهــيــئــة عـــبــر أبــواب ا
ـــســاءلـــة والــعـــدالــة ورشــحـــتــهم ا
قبلة ليكونوا أدواتهم لـالنتخابات ا
ـســتــقــبـلي لــتــنــفـيــذ مــشــروعـهـم ا
بـالـعراق) بـحـسب قوله. في غـضون
ـــتـــحـــدة ذلـك اعـــلـــنـت الـــواليـــات ا
االمـــريــكـــيــة عـن دعــمـــهــا إفـــتــتــاح
ــيــة طــيــران الــقــوة اجلــويــة أكــاد
الــعـراقــيـة في قــاعـدة بـلــد اجلـويـة.
وقـال بـيان لـلسـفـارة األمريـكيـة لدى
ـتـحـدة هـنأت بـغـداد ان (الـواليـات ا
حــكــومــة الــعــراق والــقــوة اجلــويـة
الـــعـــراقـــيـــة عـــلى اعـــادة إفـــتـــتــاح
ــيــة طــيــران الــقــوة اجلــويــة أكــاد
الــعــراقـيــة في قــاعـدة بــلـد اجلــويـة
الــــيــــوم).وأضــــاف ان ( الــــواليــــات
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حـل الـعـراق خـامـســاً في الئـحـة أعـلى
مـعدالت وفيات االطفال حديثي الوالدة
ـتحدة للـطفولة بـحسب منـظمة األ ا
(الــيـــونــيــســيف) الــتي حــذرت من إن
سـبـعـة آالف رضـيع فـي شهـرهم األول
ـوتون يومـيا حول العـالم خصوصا
فـي الــدول الـــنــامـــيــة. ووفـــقــاً ألرقــام
الـيونسيف  فإن الصومال وموريتانيا
والـسودان واليمن والـعراق تأتي على
الـتوالي في صـدارة الدول التي تـشهد
أعـلى مـعدالت وفـيـات االطفـال حـديثي
ـــديــر الــتـــنــفــيــذى الـــوالدة. وقــالت ا
لـليونيسـيف هنريتا اتش. فور انه(فى
الـوقت الذي خفضنـا فيه عدد الوفيات
بـ االطـفال دون اخلـامـسة مـن العـمر
اضى فـى النصف االخـير من الـقرن ا
ــاثال فى فـــانــنــا لم نــحــرز تـــقــدمــا 
مـكـافـحـة الـوفيـات بـ االطـفـال الذين
تـقل اعمارهم عن شهر واحد) مضيفة
(وبـالنظر إلـى أن غالبيـة هذه الوفيات
ــكن تـفــاديـهــا  فـمن الــواضح أنـنـا
نـواجه الفشل ازاء أطفال العالم األشد
فـقرا).ويعزو التقرير ( أكثر من  80في
ـوالـيـد إلى اخلداج ـئـة من وفـيـات ا ا

ـــضـــاعـــفـــات أثـــنـــاء الـــوالدة أو أو ا
االلــتــهـابــات مــثل االلــتـهــاب الــرئـوي
وتــعـفن الـدم). وردا عــلى ذلك أطـلـقت
الـيونيسف خالل الشهر اجلاري حملة
جــديــدة اسـمــتــهـا (لــكل طــفل فــرصـة
لـــلــعــيـش) تــهــدف حلـث احلــكــومــات
ـنــظـمــات الـصــحـيـة ــؤسـســات وا وا
واجملــتــمــعـات احملــلــيـة عــلى تــوفــيـر
تـغطية صحيـة عالية اجلودة. وتسعى

احلـــمــلـــة إلى بــنـــاء تــوافق في اآلراء
ــبـدأ الــقــائل بـأن (كل أم وكل بــشـأن ا
طـفل يستحق رعـاية معقـولة وبأسعار
نـظمـة في تـقريـرها مـعـقولـة).وقـالت ا
ـكـون من  44 صـفـحـة أن (مـلـيـونـ ا
ـن لم يـــتـــمّـــوا و 600 ألـف رضـــيع 
ــوتـــون في الـــعــالم شـــهـــرهم األول 
سـنـويا وأن وفـيات الـرضع في الدول
الـنامية تبلغ مسـتويات خطيرة).ولفت
التقرير الى أن (باكستان شهدت العام
ــاضي أعـلى مـعـدل وفـيـات لألطـفـال ا
الـرضع دون الشهـر الواحد مـن العمر
ــــوت  45.6 مـن ب كل ألف حـــــيث 
رضـيع بـالبالد) مـوضحـاً ان (اليـابان
تـشـهـد أقل مـعـدل لـوفـيـات الـرضع إذ
ــوت  0.9 فــقط بـ كل ألف رضـيع
قــبل أن يــتــمــوا شــهـرهـم األول.وتـلت
الـيـابان آيـسـلنـدا وسـنغـافـورة ضمن
الئـحة أقل دول العالم في معدل وفيات
الــرضع). وحـذر الـتـقـريـر من الـفـجـوة
الـكـبيـرة في وفيـات الرضع بـ الدول
ـتـقـدمـة حـيث بـلـغ مـعدل الـنـامـيـة وا
وفــيــات حـديــثي الــوالدة في الـبــلـدان
الــنــامــيــة  27 مـن كل ألف في ح ال
ـتقدمة عدل في الدول ا يـتجاوز هـذا ا
الـ  3 ف ي األلـف. ولـفت الـتـقـريـر الى

أن ( 8 مـن الدول الـعـشرة الـتي تـشـهد
العدد األكبر من وفيات الرضع هي من
دول الـــقــارة اإلفــريــقـــيــة).وأشــار الى
ــئــة من وفــيــات أن(أكــثــر من  80 بـــا
حـديـثـي الوالدة تـكـون بـسـبـب الوالدة
ــضــاعـفــات الــتي حتـدث ــبــكـرة وا ا
أثـناء الوالدة واإلصابـة بأمراض مثل
ـكن االلـتـهـاب الـرئـوي) ورأى بـأنه (
احلـيـلـولـة دون وقوع مـعـظم الـوفـيات
بــاتـخــاذ اإلجـراءات الالزمــة).وخـلص
الـــتـــقــريـــر الى الـــقــول إنـه (في حــال
وصـول معدل وفيات الرضع في جميع
بـلـدان الـعـالم إلى مـا هو عـلـيه حـالـيا
تـقـدمـة فسـيـتم إنـقاذ 16 بـالـبـلـدان ا
ـوت بحـلول2030). مـلـيون طـفل من ا
ـسـاعدة ـتـحـدة  وكـانـت بـعـثـة األ ا
الــــعــــراق (يـــونــــامي) قــــد دعت خالل
ـؤتـمـر الـدولي إلعادة إعـمـار الـعراق ا
الــذي عـقــد في الـكــويت خالل الــشـهـر
اجلــاري إلى االســتـثــمـار الــعـاجل في
إعـادة بنـاء البـنى التحـتيـة واخلدمات
األســاســيــة لألطــفــال واألســر. وقـالت
ـتحدة في بيان ان (حدة القتال اال ا
ـا تـراجـعت  إال أنـه قد فـي الـعراق ر
الي في جـميع أنـحاء أضـر بـحيـاة ا
الـبالد ليترك واحـدا من ب كل أربعة

أطـفال يعـاني الفقـر ويرغم األسر على
اتـخـاذ تـدابـير غـيـر اعـتـياديـة لـلـبـقاء
عــلى قــيــد احلـيــاة) مــشـيــراً الى انه
(بــدون االســتـثــمـار فـي إعـادة الــبـنى
الــتـحـتــيـة واخلـدمـات األســاسـيـة من
كاسب أجل األطفال ستضيع جميع ا
الــتـي حتـقــقـت بـشـق األنــفس إلنــهـاء

النزاع في العراق). 
وتــابع الــبـيـان وفــقـاً لــتـقــو أجـرته
وئل مـنـظمـتـا اليـونـيسف وبـرنـامج ا
تـواصل بالتغيير- بـعنوان  االلتزام ا
ـسـتـقـبل (لـقـد حـول الـنـزاع ضــمـان ا
ـدن الرئيـسة في العـراق إلى مناطق ا
حــرب وأحلق أضــراراً جــســيــمـة في
ـا فـيـهـا ـدنـيـة  الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة ا
ـــــدارس الـــــدور الــــــســـــكـــــنـــــيـــــة وا
راكـز الـتـرفـيـهـية. ـسـتـشـفـيـات وا وا
تحدة ومنذ عام 2014 حتققت األ ا
مـن صـحـة وقـوع  150 هــجـومـاً عـلى
ـرافق التـعليـمية و 50 هـجومـاً على ا
الكات الصـحية وان نصف ـراكز وا ا
ـدارس في الـعـراق يـحـتاج مـجـمـوع ا
الـــيــوم الـى إصالحــات وأكـــثــر من 3
مـاليـ طــفل تــوقـفــوا عن الــدراسـة).
ــديـر اإلقــلــيــمي ونــقـل الـبــيــان عـن ا
ـنـطـقـة الـشـرق األوسط لــلـيـونـيـسف 
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أكــد مــلك الــســويـد كــارل كــوســتـاف
الــســادس عـــشــر حــرص بالده عــلى
اإلســهــام في إعــادة إعــمــار الــعــراق
وحتـــســــ اوضـــاعه. ونــــقل بـــيـــان
لـوزارة اخلــارجـيـة عن مـلك الـسـويـد
تـأكيـده لدى اسـتقـباله سـفيـر العراق
لـدى سـتــوكـهـولم أحـمـد الـكـمـالي ان
(حـرص بالده على االسهام في اعادة
االعـــمـــار فـي الـــعـــراق واالهـــتـــمـــام
بـاالوضاع فيه). وبـحسب البـيان فقد
قـدم الكـمالي (أوراق إعـتمـاده سفـيرا
مــفــوضــا فـوق الــعــادة جلــمــهــوريـة
الــعـراق لـدى الـســويـد وجـرى خالل
مـراسم تـقـد اوراق االعـتـمـاد بـحث
الــعالقـات الـثــنـائــيـة بـ الــبـلـدين).
واضــاف الــبـيــان ان (الــكــمـالـي نـقل
حتــيــات رئـــيس اجلــمــهــوريــة فــؤاد
مـعصوم الى ملك السويد كما تطرق
الى جــهـود احلــكـومــة الـعـراقــيـة في
ــنـاطق الــتي دمــرهـا اعــادة اعـمــار ا
االرهــاب ونــتــائج مــؤتــمــر الــكــويت
لـلمـساهـمة في اعـادة االعمار).  وفي
بــغــداد اكـد رئــيس مــجــلس الــنـواب
ســلــيـم اجلــبــوري خالل اســتــقــبــاله
الـرئــيس الـلـبـنـاني الــعـمـاد مـيـشـيل
ـــرافـق له  حـــرص عــــون والـــوفــــد ا
الـــعـــراق عــلـى إدامــة الـــعالقـــات مع
مـحـيطه الـعـربي وخـاصة مع لـبـنان

مـشيـراً الى ان العـراق يتـطلع الى ان
يـكـون لـلـبـنـان دور في مـرحـلـة اعادة
ـنـاطق الـتي تـدمرت االعـمـار وبـناء ا
ـكتب بـفعـل االرهاب .وبـحسب بـيان 
اجلـــبـــوري فــقـــد بـــحث اجلـــانـــبــان
(الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ الــعـراق
ـا يـضمن ولـبـنـان وسبل تـعـزيـزها 
مــصــلــحــة الــشــعــبــ الــشــقــيــقـ

واالوضـاع الـسـيـاسـيـة واألمـنـيـة في
ــنـطــقـة) مـشــيـراً الى ان الــعـراق وا
(الــلــقــاء اســتــعــرض مــلف االعــمــار
واالســـتــثـــمــار واجلـــهــود احملـــلــيــة
ــكـافــحـة ــســتـمــرة  واإلقــلـيــمــيـة ا
االٍرهـاب).ونـقل الـبيـان عن اجلـبوري
تــأكـــيــده ان (الــعـــراق حــريص عــلى
إدامـة الـعالقـات مع مـحـيـطه الـعربي
وخـاصـة مع لـبـنـان الـتي يـتطـلع الى
ان يـكــون لـهـا دور في مـرحـلـة اعـادة
ـنـاطق الـتي تـدمرت االعـمـار وبـناء ا
ـــارســـات تـــنـــظـــيم داعش بـــفـــعل 
زيد االرهـابي) مضيفا (كـما نرغب 
من الــتــنــســيق في مــلــفي مــكــافــحـة
االٍرهـاب والـفـسـاد الـلـذين يـعدان من
ـلــفـات الـتي نـسـعى لـلـقـضـاء ابـرز ا
ـسـاعـدة الـدول الـصـديـقة عـلـيـهـا و
واجملــــتــــمع الــــدولي).ولــــفت الى ان
قـبلة تـعد حاسمـة للشعب ـرحلة ا (ا
الـعراقي والـعربي عـلى حد سواء في
الـتصـدي لكل انـواع االٍرهاب الـفكري
والــنـفــسي والــثـقــافي الـذي يــحـاول

ــنــطــقـة) زعــزعــة امن واســتــقــرار ا
مـشدداً عـلى(ضرورة تـوحيـد اجلهود
الـعــربـيـة ونـبــذ اخلالفـات والـشـروع
بـــحــوارات بـــنــاءة وهـــادفـــة تــبـــعــد
نـطقـة).ودعا اجلـبوري األزمـات عن ا
ـسـتـثـمرين (الـشـركـات اللـبـنـانـية وا
لـــلـــدخــول الـى الــعـــراق لالفـــادة من
خـبـراتـهم في اعادة االعـمـار وتـاهيل
ـــنـــاطـق احملـــررة كـــذلك في بـــاقي ا
اجملـــاالت احلــيـــويـــة الـــتي تـــســعى
ـان الى النهوض بها احلـكومة والبر
ـا يـتـنـاسب مع حـجم الـعـراق في و

نطقة والعالم).  ا
وثـمن اجلبوري (موقف لـبنان الداعم
لـلـعـراق في حـربه ضـد االٍرهـاب وكل
الـتـسـهـيالت الـتي أسـهـمت في حـفظ
سـيادة وأمن البـالد). بدوره أكد عون
(دعم حـكـومته لـلشـعب العـراقي على
ـستويـات كافة) مثـمناً( دور رئيس ا
مــــجــــلس الــــنــــواب في حــــفظ االمن
واالسـتـقرار بـالـبالد).من جهـة اخرى
ـثل حـكومـة أذربـيـجان سـمـير قـدم 
بـاغـيروف اعـتـذار حـكومـته الـرسمي
ــدني الــعـراقي لــسـلــطــة الـطــيـران ا
واخلـطوط اجلـوية الـعراقـية. ووصل
بــــاغــــيـــروف الـى بـــغــــداد أول أمس
دني بـحسب بيان لسلـطة الطيران ا
اوضح ان االعـــتــذار كــان (لــتــأخــيــر
ـتـوجـهة احـدى الـرحالت الـعـراقيـة ا
الى بـغداد في مطار حيدر علييف في

الــعـــاصــمــة بـــاكــو وعــدت ســـلــطــة
دني العراقي هذا التأخير الـطيران ا
ذكرة التفاهم اجلوية خـرقاً واضحاً 
ـوقـعـة ب الـعـراق وأذربـيـجان في ا
عــام 2012). وأكــد بــاغــيــروف (عـدم
تـكـرار مـثل هـذه احلالـة) مـشـيراً الى
ان (احلـكــومـة األذريـة حـريـصـة جـداً
عــلى تــوطــيــد الــعالقــات الــعــراقــيـة
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رفض فـريق الشـرطة هـدية الـسـماوة واسـتمـر في وصافـة الدوري
ــمـتـاز بـكـرة الـقـدم بـعـد الــتـعـادل امـام الـنـفط بـدون اهـداف امس ا
ـرحلة االولى فيما عجز االربـعاء ضمن منافسات اجلولة  16 من ا
تـصدر عن الوصـول الى شباك الـسماوة في الـلقاء فـريق الزوراء ا
بـاريات تغـلب القوة الذي اقـيم في ملـعب السـماوة وشهـدت بقيـة ا
اجلـوية عـلى احلدود بـهدفـ مقـابل هـدف واحد وفـوز النـجف على

الطلبة بثالثة اهداف مقابل هدف واحد.
وتمـكن الـنـفط من ابقـاء الـنتـيـجة بـيـضـاء رغم الفـوارق الـفنـيـة التي
درب يتـمتع بـها الشـرطة غـير ان الـنتيـجة عـكست اصرار كـتيـبة ا
ـركـز الرابع حسـن احمـد الـتي اقـتـنصـت نقـطـة مـهـمة لـتـبـقى في ا
ركـز الـثاني بـرصـيد  29 نـقطـة فـيمـا حـافظ فـريق الشـرطـة عـلى ا

جامعا  38  نقطة.  
وفـي مـلـعب الــسـمـاوة تــمـكن اصـحــاب الـدار من ايــقـاف جنـاحـات
ـنـتـظـر الـزوراء وخــطف نـقـطـة ثــمـيـنـة ولم يــقـدم الـفـريـقــان االداء ا

طلوب ستوى ا لعب لم تساعـد على تقد ا والسيـما ان ارضية ا
اذ غــابت احملــاوالت الـهــجــومــيـة وعــجــز العـبــو الــزوراء عن كــسـر
ـباراة بال اهـدف ويـحافظ الـزوراء على احلـاجز الـدفاعي لـتـنتـهي ا
صــدارة الـدوري بــرصــيـد  40 نـقــطــة وكـاد ان يــفــقـدهــا لــصـالح

الشرطة لو حقق االخير الفوز امام النفط.
وعـانى القـوة اجلوية امـام احلدود حلـ ادراك الفـوز بهـدفي عماد
مــحـسن في الــدقـيــقـة  43 وحـمــادي احــمـد من عالمــة اجلـزاء في
الـدقيـقة  52 مـقابل هـدف للـحـدود الذي وصل الى الـنقـطة  17 في
ـركز الـ 14 فـيـما تـخـطى اجلويـة حـاجز الـ 30 بـنـقطـة واحدة في ا
ركـز الـثـالث.وحـقق الـنجـف فوزا كـبـيـرا علـى الطـلـبـة قـوامه ثالثة ا
اهـداف مقابل هدف وجـاءت االهداف في الشـوط الثاني عن طريق
عـلي ايـاد وفـرحان شـكـور وعـلي كـاظم وقـلص الـطـلـبـة الـفارق في
ركز العاشر الـدقيقة االخيرة ليتجمد رصيده عند  22 نقطة في ا

ركز السادس برصيد  23 نقطة. ويقفز النجف الى ا
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وشـمال أفريقـيا خيرت كابـيليري قوله
ان(األطــفــال هـم مـســتــقــبـل الــعـراق).
وأضـاف ان(مؤتمر الـكويت وفر فرصة
لـــقـــادة الـــعــالـم إلعالن اســـتــعـــدادهم
الالســتـثـمــار في االطـفـال - ومن خالل
االســــتـــــثــــمــــار في االطــــفــــال   –هم
مـستـعدون كـذلك لالستـثمـار في اعادة
بـنـاء عراقٍ مـسـتقـر).ولفـت البـيان الى
انـه (مع عـودة األســر الـنــازحـة يــجـد
الـكـثيـر مـنهـا أن مـنازلـهـا بحـاجة الى
ــا يــؤدي إلى إصـالحــات رئــيــســـة 
تـفـاقم أزمـة السـكن الـتي تـعاني مـنـها
وصل الـبالد قبل النزاع. ففي مدينة ا
أُحلِـق الضـرر أو الـدمار بـأكـثر من 21

ألف  و 400 داراً سكنية.
 ولم يكن لألسر األشد فقرا خياراً آخر
سـوى العـيش في أنقـاض منـازلهم في
ظـل ظروف محفوفة باخملاطر بالنسبة
لـألطفـال) مشـيراً الى ان(بـعض األسر
ـدرسة اضـطـرت إلخراج أطـفالـها من ا
وتــشـغـلـيـهم لـكـسب الـرزق. وقـد أُرغم
الــعـديــد من األطـفــال عـلى الــقـتـال في
ـديرة حـربٍ شنـها الـبالـغون).وتـقول ا
ـوئل فـي الدول اإلقـلـيـمـيـة لـبـرنـامج ا
الـعربـية زيـنة عـلي أحمـد ان ( األطفال
هـم األكــثـــر تـــضــررا فـي الــنـــزاعــات

ويـنـبـغي اعـطـاء األولـويـة فـي الـعراق
الـى الـــتـــعـــافي وإعـــادة اإلعـــمـــار في
ــنـاطق احلـضــريـة ودعـمــهـا بـشـكلٍ ا
كــافٍ وتــنــفــيــذهــا بـســرعــة مع إيالء
سـتضـعف اهـتمـام خاص لـلسكـان ا

ن فيهم األطفال).
 وكـانـت عـضـو جلـنـة حـقـوق اإلنـسان
الـنـيـابـيـة نهـلـة الـهـبـابي قـد أكدت في
تـــصـــريح إن (أعــداد األطـــفـــال الــذين
يـحتاجون إلى مـساعدة فعلـية لتجاوز
ـعـيـشـية واإلنـسـانـيـة أكـثر أزمـاتـهم ا
بـكثير من األرقـام التي تضمنـها تقرير
الـيونامي) مشيرة الى أن (احملافظات
ــسـتـعـادة لـوحـدهــا لـديـهـا أكـثـر من ا
شار إلـيه في التـقرير). نـصف العـدد ا
وانــتـقـدت مـفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان
مــاوصــفــته بـ(صــمـت)احلــكــومـة ازاء
ــشــرديـن في عــمــوم تـــنــامي اعـــداد ا
ــنـاطق احملــررة  مـحــذرة من كـارثـة ا
انــسـانــيـة نـتــيـجـة فــقـدانــهم مـصـادر

العيش
فوضيـة  ثامر الشمري . وقـال عضو ا
فـي تصـريح ان(احلكـومـة صامـتة ازاء
ــشــرديـن في عــمــوم تـــنــامي اعـــداد ا
ــنــاطق احملــررة  االمـر الــذي يــهـدد ا
بــكـارثـة انــسـانــيـة نـتــيـجـة فــقـدانـهم

ة ـتـحـدة والتـحـالف الدولي لـهـز ا
ــيـة داعـش ســتــقــوم بـدعـم االكــاد
اجلــديــدة مـن خالل تــقــد االرشـاد
الـى الـــــدورة االولـى من مــــــتـــــدربي
ــيــة في مــواضــيـع تـتــعــلق االكــاد
الحـة اجلوية واالنـضباط بـسالمة ا
عـنـد الـطـيران وصـوال الى الـتـطـوير
ام بالتـعليمات ـهني للضـباط واإل ا
الـفـنـيـة اخلـاصـة بـالـطـائـرات).ونقل
الـــبــيــان عن مــديــر فــريق الــتــدريب
الحــة الـــتــابــعــة ومـــســتــشـــاريــة ا
لـلتحالف العـميد اندرو كروفت قوله
انـه(بـــالـــتـــنـــســـيـق مع احلـــكـــومـــة
الــعـراقـيـة سـيـسـاعـد الـتـحـالف في
إنـــشــاء بــرامـج تــدريب تـــطــويــريــة
قــيـاسـيـة هـدفـهـا تـطـويـر الـطـيـارين
وفــنــيي الــصـيــانــة). وأشـار الى ان
(مـــســـتــشـــاري طــيـــران الــتـــحــالف
ــتــدربــ ســـيــعــمــلــون مع هــؤالء ا
ـسـتـقـبل عـلـى تـقد والـطـلـبـة في ا
ارسات احملادثة باللغة االنكليزية
كـجزء من تدريـبهم).وبحـسب البيان
يـة طيران الـقوة اجلوية فـان (أكاد
الـعراقية سـتركز علـى تطوير قدرات
ـقاتالت ضـبـاط الصـيانـة وطـياري ا
واالسـتـطـالع والنـقـل باإلضـافـة الى
الــــتـــدرب عـــلى طـــائـــرات من طـــراز
سيسنا  172وسيسنا  208 و ت-6
و ت- 50) مــــوضـــحـــاً ان (أول 40
متدربا سيبدؤون دراستهم في آذار
ـــيــة وبـــعـــد الــتـــخــرج مـن األكــاد
ســيــركـز الــطــيـارون عــلى الــتـدريب
ـتـخـصص في مـواقع مـخـتـلـفة في ا
الــعـراق).ولـفت الــبـيـان الى انه (من
ـقـدم إلى حـكـومة خـالل هذا الـدعم ا
ـتحدة الـعراق سـتساعـد الواليات ا
والـتحـالف في بنـاء مؤسسـة طيران
مـستدامة تلبية لالحتياجات األمنية

ستقبل). والدفاعية في ا
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افادت تقارير اعالمية عربية بأن
ــتـحــدة عـرضت عـلى الـواليـات ا
ايـران مـؤخـرا إجــراء مـبـاحـثـات

مباشرة بينهما. 
ونـقـلت الـتـقـاريـر عن مـصـدر في
اجملــلس األعـــلى لألمن الـــقــومي
اإليـــــراني قـــــوله أن واشـــــنـــــطن
عـــرضت عـــلى طـــهـــران†(إجــراء
مباحثـات مباشـرة على غرار ما
حـصل في أواخـر عــهـد الـرئـيس
الـسـابق مـحــمـود أحـمـدي جنـاد
وانـــتـــهى بـــاالتـــفـــاق الـــنـــووي)
موضحـاً إن (األمريكـي عرضوا
أن تكون مـسقط أو جنـيف مكاناً
ـــبــاحـــثـــات). وتــابع أن لـــهــذه ا
(الــــعــــرض األمــــريــــكي كــــان في
الـبــدايــة مـتــعـلــقــاً فـقط بــإجـراء
مـــحــادثـــات بــشـــأن الـــســجـــنــاء
األمـريـكـيـ مـزدوجي اجلـنـسـية
في إيـران لــكن األمـريــكـيـ في
مـــــا بـــــعـــــد طـــــوروا الـــــعــــرض
واقـــتـــرحـــوا من خالل وســـطـــاء
بحث جميع اخلالفات بشرط أن
تبقى احملادثات سرية). وأضاف
أن (طهران ردت عـلى االقتراح
بـأن الــثــقـة بــاجلــانب األمــريـكي
مـفـقـودة خـصـوصاً بـعـد مـوقف

الــــرئــــيس دونــــالــــد تــــرامب من
االتفاق الـنووي ونـكثه تـعهدات
بالده في االتفاق وعـليه فإن أي
اتـصـال أو اجـتـمـاع مـبـاشـر ب
الطرف مرهون بتنفيذ الواليات
تـحـدة لالتـفاق الـنـووي بـشكل ا
كـــــامـل). ولـــــفـت إلى أن (إيـــــران
طــلــبت أن يــنــهي تــرامب لــعــبــة
الــعــصــا واجلـزرة فـي مــوضـوع
االتفاق النـووي وأن يحزم أمره
مـــــا إذا كـــــان يــــريـــــد أن يـــــركب
احلــصــان أو يــنـزل عـن ظــهـره).
وذكـــــر أن (جـــــمــــيـع األطـــــيــــاف
الـسـيــاسـيـة فـي اجملـلس األعـلى
لألمن الــقــومي كــانت مــعــارضـة
ألي اتصـال مبـاشر مع احلـكومة
األمريـكـية في الـظـروف الراهـنة
ـــتــحــدة ولــو كـــانت الـــواليــات ا
نـفــذت االتـفــاق الـنـووي لــدفـعت
بـعـض االجتـاهــات الــسـيــاســيـة
اإليـــرانــيـــة بـــاجتــاه اســـتـــمــرار
االتـصـاالت بـ اجلــانـبـ حـتى
حل جــمــيع اخلالفــات).وأضــاف
ـؤيد إلبقاء صدر أن (االجتاه ا ا
االتــصـــال مع واشــنـــطن تــراجع
الـــيـــوم إلى حـــده األدنى وبـــات
يـعـد أن إيـران يــجب أن تـصـمـد
وتـــنــتـــظــر حـــدوث تــغـــيـــيــر في

تحدة).  الواليات ا

وكـان مــسـاعــد وزيـر اخلــارجـيـة
اإليـــراني عــبـــاس عـــراقـــجي قــد
كــــــــشـف قـــــــــبل أيـــــــــام أن بالده
ـنــاقــشـة مــا أســمـاه مــسـتــعــدة 
(أمــورا أخــرى) فـي حــال نــفــذت
واشـــنــــطن االتــــفـــاق الــــنـــووي.
وتـطــالب إدارة تــرامب بــتــعـديل
االتفـاق النـووي لـتحـس بـنود
ــراقـبــة الــنـشــاطـات مــتـعــلـقــة 
اإليرانية النـووية باإلضافة إلى
أخذ ضـمـانـات من طهـران بـشأن
أنـشـطـتـهـا اإلقـلـيـميـة الـتـي ترى
ـصـالح واشـنـطن أنـهـا مـضرة 
ـــتـــحـــدة ومــصـــالح الـــواليــات ا
حــلــفــائـهــا فـي الـشــرق األوسط
فـــضـالً عن فــــرض رقـــابــــة عـــلى
بــــرنــــامج إيــــران لــــلــــصــــواريخ
الـبـالـيـسـتـيـة الـذي يـهـدد قـواعد
ــنـطــقـة وأيــضـاً أمـريــكـيــة في ا

إسرائيل وأوربا. 
عـلى صـعيـد اخـر رفـعت مـنـظـمة
ـدنـيــة في نـيـويـورك لـلـحــقـوق ا
دعـوى قـضـائـيـة ضـد مـسـؤولـ
بإدارة الرئيس تـرامب بسبب ما
وصـــفــــته بــــاحـــتـــجــــاز أطـــفـــال
ـدة طويـلـة وقالت إن مهـاجـرين 
الـــتـــحـــوالت الــــتي طـــرأت عـــلى
سيـاسـة احلكـومـة األمريـكـية في
اآلونـة األخــيــرة هي الــسـبب في
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األذريــة). من جــهــته أكــد مــديــر عـام
ــدني الــعــراقي ســلــطــة الـــطــيــران ا
عـبـاس عـمران ضـرورة(إعـادة تـوقيع
مــذكـرة تــفـاهـم جـويــة تـعــد مــكـمــلـة
وقـعـة سابـقـاً ب الـعراق لـلـمذكـرة ا
وأذربـيــجـان وسـيـكـون فـيـهـا شـروط
وضـمـانات تـضـعـها سـلـطة الـطـيران

دني العراقي). ا

احــــتــــجـــاز األطــــفــــال دون وجه
حق.ويــســـعى احتـــاد احلــريــات
ـدنـيـة في نـيـويـورك الـذي أقـام ا
الـدعـوى أمـام مـحـكـمـة مـانـهـاتن
االحتـادية إلى تـمـثـيل مـجـمـوعة
من األطـــفــال احملـــتـــجـــزين لــدى
مكتب إعادة توط الالجئ في

نيويورك. 
قـــال االحتــاد إن االمـــر يـــتــعـــلق
بـاربعـ طفال في األقل.ورفضت
وزارة الـــــصــــحـــــة واخلـــــدمــــات
اإلنـسـانيـة األمـريـكـيـة الـتـعـليق.
ـنــتــمي لــلــحـزب وكــان تـرامـب ا
اجلمهوري قد جـعل مسألة احلد
ــهــاجــرين من الــهــجــرة وطــرد ا
ـتـحـدة ـقـيــمـ في الـواليــات ا ا
بــصـورة غــيــر قـانــونــيـة مــحـور
بــرنــامــجـه.واعــتــقــلت ســلــطــات
الـــــهــــجـــــرة مــــعـــــظم األطـــــفــــال
احملــتــجــزين لــدى مــكـتـب إعـادة
تـــوطـــ الـالجـــئـــ وذلك بـــعـــد
دخــــول الـــبـالد بـــصــــورة غــــيـــر
قــانــونــيـــة بــدون رفــقــة شــخص
وجب القانون االحتادي بالغ.و
فإنه يفترض اإلفراج عن األطفال
الــذين لــهم أقــارب في الــواليــات
ن يــكـونـوا مــؤهـلـ ـتــحـدة  ا
لـرعـايــتـهم وذلك حلــ الـبت في

تعلقة بالهجرة.  قضاياهم ا

(مــصـر اقــتـنــصت الـفــرصـة من دول
ــنــطـقــة كــانت تــريـد أن أخــرى في ا
ـركز اإلقـليـمي للـطاقة). في تـصبح ا
إشـارة على مـا يبـدو إلى تركـيا التي
انــتـقـدت في اآلونـة األخــيـرة اتـفـاقـا
لـتـرسيم احلـدود البـحريـة ب مـصر

وقبرص. 
وكـــان الــشـــركـــاء في حــقـــلي تـــمــار
ولـوثــيـان الـبـحـريـ اإلسـرائـيـلـيـ
لـلغـاز قالوا إنـهم وقعوا اتـفاقات مع
صريـة اخلاصة شـركة دولـفينـوس ا
لـتـصـديـر مـا قـيـمته  15مـلـيار دوالر
من الـغاز الـطبيـعي اإلسرائـيلي على
مـدى عـشـر سـنـوات وذلك في صـفـقة
تـصـدير رئـيـسـية تـأمل إسـرائيل في
أن تـقوي الـعالقات الدبـلومـاسية مع
مــصـر ويــنص االتـفــاق عـلـى تـوريـد
كـمية إجمـالية قدرها  64 مـليار متر
مــكــعب مـن الــغــاز عـلـى مــدى عــشـر
ســنـوات. وتــقـود مــجـمــوعـة ديــلـيك
اإلســرائــيـلــيــة ونــوبل إنـرجـي الـتي
مــقــرهـا تــكـســاس مــشـروعي الــغـاز
. واكــد الـســيـسي إن اإلســرائـيــلــيـ
ـصريـة لـيست طـرفا في (احلـكـومة ا
االتفاق) مضيفا(سنتيح للشركات ان
تـستـورد الغاز وتـشتغل عـليه ونحن
كـــــدولـــــة نــــأخـــــذ امـــــواالً مــــقـــــابل
ــــنـــشــــآت الـــتي الــــتـــســــهـــيالت وا
ـــتــــلـــكـــهـــا). ورحـــبـت إســـرائـــيل
بــاالتـفـاقــات ووصف رئـيس الـوزراء
اإلسـرائـيـلي بـنيـامـ نـتنـيـاهـو يوم
تـوقـيـعـهـا بـأنه (يـوم عـيـد) مـضـيـفـا
أنـهـا سـتعـزز االقـتـصاد اإلسـرائـيلي
وتــقـوي الــعالقـات اإلقـلــيـمــيـة.وقـال
وزيــر الــطــاقــة اإلســرائــيــلي يــوفـال
شــتــايــنــتــز إن (االتــفــاقــات هي أهم
صـفــقـات تـصـديـر مع مـصـر مـنـذ أن
وقع الـبلـدان معاهـدة سالم تاريـخية
في 1979)  وقـــال وزيــر الـــبــتــرول
ال إنـه (يـــتـــعــ ـــصـــري طـــارق ا ا
ـــعـــلـــقـــة مع تـــســـويـــة اخلالفـــات ا
إســرائـــيل من أجل إجنــاز االتــفــاق)
مـشـيرا إلى (طـعن مـصري عـلى حكم
أصـدرته غـرفـة الـتجـارة الـدولـية في
 2015  يــأمـر مـصـر بـدفع تـعـويض
يـبلغ ملياري دوالر بعد انهيار اتفاق
لـتـصـدير الـغـاز إلى إسـرائـيل) كانت
مـصـر تبـيع الـغاز إلى إسـرائـيل لكن
االتــــفـــاق انــــهـــار في  2012 بــــعـــد
هـجـمـات مـتـكـررة شـنـهـا مـتـشـددون
عــلى خط األنـابـيـب في شـبه جـزيـرة
ـصـريـة. واكـتـشـفت شـركـة سـيـنـاء ا
ـصـري في إيـني اإليـطـالـيـة احلـقل ا
 2015 ويــحـوي احـتـيـاطـيـات تـقـدر
بــثالثـ تــريـلـيــون قـدم مـكــعـبـة من

الغاز .

مـصـادر عـيشـهم وتـهـد دورهم حيث
أوى وال مصدر تلكون ا اصـبحوا ال 
الــرزق الــذي يــعــيــلــهم مــا اضـطــرهم
لـلنـزول الى الشـوارع في منـظر يـبعث
عــلى الـيــأس واالحـبـاط) مــضـيـفـاً ان
ــلـعب احلـكــومـة والـوزارات (الــكـرة 
ـعنـية مثل وزارتي الـداخليـة والعمل ا
والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة واجلــهــات
ـسـؤولـة عن تــنـفـيـذ احـكـام االخــرى ا
قـانـون رعـايـة االحداث رقم  76 لـسـنة
 1983وايـــجــاد حــلــول عــاجــلــة وفق
ـادة  26مـن قانـون االحـداث لـتـفادي ا
ـة الـتي تؤدي الى ـؤ هـذه الـظـاهرة  ا
هــدر كــرامـة االنــسـان بــسـبب ضــيـاع

حقوقه) . 
وبـحـسب الشـمـري فإن (هـذه الظـاهرة
تــأتي نــتـيــجـة لــعـدم صــرف الـرواتب
ـــدخــرة لـــلــمـــوظــفـــ وعــدم اعــادة ا
ــفــصـولــ من مــنــتـســبي االجــهـزة ا
االمــنـيـة رغـم سالمـة مـوقــفـهم االمـني
إضـــافـــة الى عـــدم تـــرويج مـــعــامالت
الـشـهداء من ضـحايـا عصـابات داعش
نـظمة الـدولية االرهـابيـة). واصدرت ا
لــلـهــجـرة تــقـريــرا بـاعــداد الـنــازحـ
الـعائـدين والذين ال يزالـون في مناطق
نــزوحـهم.وذكـر بـيـان لـلـمـنـظـمـة امس

ــنـظــمــة الــدولــيـة ان(أحــدث تــقــريــر 
لــلــهــجـرة لــتــتــبع الــنــزوح حـتى 31
ـاضي يشير الى عودة كـانون الثاني ا
أكـــثـــر من  3.3 مـــلـــيـــون عـــراقي إلى
مــنـاطـقـهم األصــلـيـة في حـ ال يـزال
هــنــاك  2.5 مــلــيــون نــازح). واضـاف
ان(األرقـام احلـديثـة للـمنـظمـة الدولـية
لــلــهــجــرة تــبــ أن حــركــات الــعـودة
مـستمـرة ففي كانون الـثاني  حتديد
 125 ألـف عائـد آخـر حـيث عادوا إلى
احملـــافــظــات األربع نـــيــنــوى وصالح
الــدين وكـركــوك واألنـبــار وفي كـانـون
ـاضي وألول مـرة مـنـذ أكـثـر الــثـاني ا
مـن ثـالث ســـــنــــــوات جتــــــاوز عـــــدد
). ويـشــيـر الــعــائـدين عــدد الــنـازحــ
الـتقـرير الى ان(ما تـبقى من الـنازح
والـبـالغ عددهم  2.47 مـليـون نازح ال
يـــزال أكـــثـــر من ربـــعــهـم يــعـــيش في
اخملــيـمــات).وافـاد ان (اهـالي نــيـنـوى
ـثـلـون ثـلثـي العـائـدين اجلـدد قـرابة
 84 ألف الذين  حتديدهم في كانون
الــثـانـي ونـســبـة الــعـائــدين كـانت في
ديــــــــالى 21 ألـف و 500 شــــــــخص 
400 وصــالح الـــــــــــــــديـن  12 الـف و
ونـــيـــنــوى  7 آالف و 500 وكـــركـــوك
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