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قصرين السياحـية تعبيـرا عن غضبهم حملاسـبة ا
في حــادث غــرق الــعــبــارة في مــا حــاصــر اخــرين
عجالت الـعـاكوب وطـالبـوه بتـقد اسـتقـالته بـعد

رمي العجلة باحلجارة). 

ومــؤسـســة الـشــهـداء لـشــهـداء مــكـونٍ مــعـ عـلى
حساب مـكون اصيـل يعاني قـلع جذوره من موطن
االبــاء و االجــداد) وطـــالب صـــلــيـــوه احلــكـــومــة
وت بـ(تخـلـيص اهالي نـينـوى وسـهلـها من هـذا ا
ـمـنــهج والـتــفـكـيــر الـفـعــلي بـبــنـائـهــمـا وإعـادة ا
ــهـــجــرة الـــيــهـــمــا وخـــلق اجــواء من الــعـــوائل ا
ـشـتـرك احلـقـيـقي و األسـتـبـاب األمـني والـعـيش ا
ــدعى و فــرض الــقــانــون فــيـهــمــا من اجل لــيس ا
ـواطن الضحية تفادي وقوع حوادث فـيها يكون ا
كما حـدث في فاجعـة العبارة) محذرا من (فواجع
اخــرى الحــقــاً تــكـــون كــفــيــلـــة في تــأز الــوضع
الـسيـاسي واسـتـمرار الـكـراهيـة ان لم يـكن هـنالك
اتـخـاذ تـدابـير جـديـة و عـمـلـية نـاجـحـة لـردعـها و

احلفاظ على األنسان العراقي). 
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الى ذلك  كــشف احملــافظ نــوفل الــعــاكــوب عن ان
ــوصل مـوجـود مــديـر اجلـزيــرة الـســيـاحــيـة في ا
ــحــافــظــة دهــوك . وقــال الــعــاكــوب في حــالــيــا 
تـصــريح امس ان (مـديـر اجلــزيـرة الـســيـاحـيـة لم
يلـتـزم بتـنفـيذ الـتوصـيات الـصادرة بـشأن ارتـفاع
ـياه ولـم ينـفـذ االوامر) مشـيرا الى ان مـنسـوب ا
(هــــذا الـــشــــخـص  تـــضــــيــــفـه في وقت ســــابق
واضاف بـاحملـافـظة كـونه يـفـرض اسـعـار عـالـية) 
ان (هـذا الـشـخص يـدعي بـأنه مع حـركـة عـصـائب
اهل احلق لــكن ادعـاؤه كـاذب) عــلى حـد تــعـبـيـره.
الفــتـا الى انه (مــوجـود حــالـيــا في دهــوك وهـنـاك
اخبـار بأنـه سافـر الى تركـيا) وتابع الـعـاكوب ان

فـقودين). وعد شخصـا وما يزال  118 في عداد ا
الـنـائب عن حـزب احلل مـحمـد الـكـربـولي أن اقـالة
مـحـافظ نـيـنـوى دخـلت حـيـز الـتـنـفـيـذ داعـيـا الى
اسـتــبــداله بــرجل لم يــتــلــوث ثــوبه بــالــفــسـاد أو
ـســلــحــة. وقـال خـاضــعــا لــســيـطــرة الــفــصـائـل ا
ـوصل الــكــربــولي في تــصــريح ان (مــاحـدث فـي ا
كـارثة حـقيـقـية ويـجب مـحاسـبـة ادارتي احملافـظة
ـديـنــة الـسـيـاحـيـة). ودعــا الـنـائب الـسـابق عن وا
ـســيـحـي بـاحملــافـظــة جــوزيف صـلــيـوه ــكــون ا ا
احلـكـومـة الـعــراقـيـة الى تـخـلـيص اهـالي نـيـنـوى
ـمـنـهج مــحـذرا من فـواجع ــوت ا وسـهــلـهـا من ا
اخــرى الحــقــاً تــكـــون كــفــيــلـــة في تــأز الــوضع
السـياسـي واستـمرار الـكراهـية. وقـال صلـيوه في
تـصـريح امس إن (مــوت أكـثـر من مـئـة انـسـان من
اهـالي نـينـوى عـلى مـ العـبـارة في احلـقيـقـة هو
ــوت و لـيـس جـلــهــا بــعـد تــغــيــيـر احـد اشــكــال ا
هما الديـنية والثقافية ونبش قبور تاريخها ومعا
الــرهـبــان والـقـســاوسـة وســرقـة اثـارهــا وبـيــعـهـا
ـديـنة بأبـخس االثـمان) مـبيـنـا ان (الـقانـون في ا
ـسـلـحة تـسـتـقوي مـنـعدم والـبـعض من اجلـهات ا
عــلى اهــالـيــهــا الـعــزل وحتــمل الـسـالح لـتــمـارس
ــبـاشــر وتـرويع االهـالـي بـوسـائل االرهــاب غـيـر ا
ــوت مـــخــتــلــفــة) عــلـى حــد قــوله . واضــاف ان (ا
األبــشع الــذي يـطــال سـهل نــيـنــوى هـو الــتـغــيـيـر
ـوغرافي فيـها بطـرق قانـونية يـتاجرون فـيها الد
بـدماء الـشـهـداء حيث يـتم تـخـصـيص قطع اراض
ســكــنـيــة من قــبل مــتــنـفــذين في مــجــلس الـوزراء
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ـعـنيـة حـتى اللـحـظة عن اعـطاء عـجزت االجـهزة ا
حــصـيـلـة نـهـائــيـة بـضـحـايـا فــاجـعـة الـعـبـارة في
وصل  فـيـمــا خط اهـالي بـغــداد عـبـارات تـدمي ا
القـلوب عـلى جسـر اجلادرية  كمـا اوقد نـاشطون
في محافـظات مخـتلفـة الشمـوع حدادا على ارواح
دنـي كاظم الـضـحـايا . واعـلن مـديـر عـام الـدفـاع ا
بــوهــان في تــصـريـح إنه ( انــقـاذ  61شــخــصـاً
ـوصل اغـلـبـهم من االطـفـال بـحـادث الـعـبـارة في ا
والنـساء) الفتـا الى ان (عمـلـيات الـبحث واالنـقاذ
ـهدي مسـتـمرة). واكـد رئـيس الوزراء عـادل عـبد ا
اضي وصول عدد ضحايا احلادثة الى اخلميس ا
ـهدي  85مواطـنـا وانـقاذ  55آخريـن. وقال عـبـد ا
ـوصل إن (عـدد ضحـايا حـادثة خالل جتواله في ا
غرق العـبارة وصل الى  85مواطنـا و انقاذ 55
ــديــنــة بــعـد آخـرين) وأضــاف ان (زيــارتي الـى ا
ساعات من وقوع احلـادث يأتي لالطالع على سير
الـتـحـقـيـقـات). فـيـمـا افـصح الـنائـب عن احملـافـظة
ـواطـن الـذين كـانوا احـمد اجلـبـوري عن اعداد ا
ـوصل. وقال اجلـبوري في على مـ الـعبـارة في ا
تـغريـدة له عـلى تـويـتر إن (عـدد االشـخـاص الذين
كانوا على العبارة 287 شخصا بينهم 103 امرأة
86 رجال و98 طــفال بـحــسب تـصــويـر كــامـيـرات
ــراقـبـة لــلـجـزيــرة الـسـيــاحـيـة) وتـابع ان (عـدد ا
اجلـثـث الـتي انـتــشـلت من الــنـهـر 89 جـثـة وعـدد
الذين  انقاذهم والذين انقـذوا نفسهم بلغوا 80

(االســقـالــة تـقـدم اذا كــنت مــقـصـرا بــواجـبي واذا
كـانت تـغـيـر وضع نـيـنـوى  فـانـا ساكـون اول من
يـعــلن اسـتـقـالــتي ولـكن هـنــاك مـطـامع وحتـديـات
وخــوفــا من عـودة الــدواعش لــلــمـحــافــظـة). وخط

أهالي بـغـداد عبـارات تتـحدث عن
ـوصل بـالـلـهـجـة فـاجـعـة عـبـارة ا
ـوصـلـيـة ونـشـروهـا عـلى جـسـر ا
اجلادرية في بغداد. وقال االهالي
ان (تـلك الـعــبـارات الـتي تـخـاطب
االطــفـــال الــغــرقـى واالبــاء تــدمي
). وشـهدت الـقـلـوب وتـدمع االعـ
ــــدن واحملـــــافـــــظــــات وقـــــفــــات ا
احــتـجــاجــيـة عــلى احلــادثـة كــمـا
واوقــــد الـــنــــاشـــطــــون واالهـــالي
شـمـوعـا عـلى ضـحـايـا الـفـاجـعـة.
ـنــصـة وسط وشــهـدت مــنـطــقــة ا
ـــوصـل وقـــفــــة حــــداد وإيــــقـــاد ا
الـــشــمـــوع عـــلى أرواح ضــحـــايــا
دينة. فاجعة العبـارة في غابات ا
ــديــنـة وقــال مــصـدر إن (اهــالي ا
ــنـصــة واوقـدوا جتــمـعــوا عـلى ا
الـــشــــمـــوع ونــــصـــبــــوا اخلـــيم)
واضـاف انـهم (أكــدوا اسـتـمـراهم
بــهـــذه الــوقــفـــة حــتى االعالن عن
قصرين) ولفت الى ان محاسبة ا
(الـعـشـرات نـضـمـوا احـتـجـاجـات
ـــاثـــلــة بـــالــقـــرب من اجلـــزيــزة

ــســاعــدة لم عــنــدمــا مـدت يــدهــا وطــلــبت ا
ينقذها

فـقـالت له / ايـن كـنتَ عـنـدمــا تـوسـلت الـيك
لتنقذني ?

اين كنتَ عندما صرخ هذا الطفلِ الذي كان
بقربي وهـو لم يحصل شـيئا من هـذه الدنيا
هل تعـلم عندمـا سألت هذه الـطفل ماذا قال
لـي / ابي بــأنـــتــظـــاري وانــا اوعـــدتــهم اني
سأعود اليهم وهم األن يـنتظروني اين كانت
رحــمــتك و نـحـن نـصــرخ بــاصـواتــنــا وانـته
جـالس تـأكل وتـنـظــر انت ومن مـعك يـنـضـر
عـلـيـنـا ولم يـفـعـلـو اي شيء / التـخف ولدي

انا مثل امك وسنذهب سوية.
ســنـــذهب الـى شــهـــداء الـــكــرادة وشـــهــداء
ســبـايـكــر وشـهـدائــنـا ألنــهم بـأنـتــظـارنـا في
اجلــنه ? هـنـيــئـاً لـكم وهــنـيـئـآ لــلـتـراب الـذي
د سـيـضمـكم كـأحضـان امِكـم وداعاً فـلن 
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