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طبعة العراق 
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ـوصل وحــدت فــاجـعــة عــبــارة ا
الــــتـي شــــهــــدتـــــهــــا اجلــــزيــــرة
نـطقـة الغـابات في السـيـاحيـة 
مــحـــافــظــة نـــيــنــوى اخلـــمــيس
اضي واودت بغـرق العديد من ا
الــشــبــاب واالطـفــال والــنــسـاء 
اجلـــرح الـــعــــراقي الــــنـــازف من
الـــشـــمــــال الى اجلــــنـــوب وسط
مـواسـاة وتضـامن عـربي ودولي
غير مسبـوق في احلادثة االليمة
التي ما زالت فرق االنـقاذ تبحث
ــفــقــودين حـتـى الـلــحــظـة. عن ا
وشـهـدت مـنـاطق عـدة في بـغداد
واحملــافــظــات ايـــقــاد الــشــمــوع
ووقفـات احتـجاجـية حـدادا على
ارواح ضــحـايـا الــفـاجــعـة وسط
ـسـؤول حـاسـبة ا مـطالـبـات 
عن الفجيـعة. وسادت اجواء من
ــديـنــة وغـمــر احلـزن الــغـضب ا
ــفــقــودين فـي لــيــلـة ذوي اســر ا
كانت حـزينة عـلى اهالي نـينوى
الـــذين خــرجــوا الحـــيــاء اعــيــاد
الـــربـــيع واالم ونـــســـيـــان دمـــار
ـديـنـة احلـروب الـتي عـاشـتـهـا ا
خالل العملـيات العسـكرية لدحر
داعش فـــيـــمـــا تـــلـــقى الـــعـــراق
برقـيات تـعاز من اشـقائه الـعرب

واجملــتــمع الــدولي حــيث عــزى
ملك األردن عـبدالـله بن احلس

الـــعــراقـــيـــ ورئـــيس مـــجـــلس
ــــهـــدي الــــوزراء عـــادل عــــبــــد ا
باحلادثة  مـبينا أن األردن يقف
مع الـعــراق بـالـسـراء والـضـراء.
وأعـــــربت مـــــصـــــر عن خـــــالص
تــعـازيــهـا  وتــؤكـد تــضــامـنــهـا
ووقــوفـهــا حــكـومــةً وشـعــبـاً مع
الـعـراق فـي هـذا احلـادث األلـيم.
وبعث ملك السعودية سلمان بن
عبدالعزيز بـرقية عزاء ومواساة
الهــالي الــضــحــايــا مــعـبــرا عن
صـاب األليم. تضـامـنه معـهم بـا
كـمـا تـقـدم الـسـفـيـر الـتركـي لدى
بغداد فاحت يلـدز بتعازيه . وقال
ـنا.. وأعـلن يلدز ان الم العراق أ
عـن تــنـــزيل الـــعــلـم الــتـــركي في
سفارة بالده الى الـنصف حدادا
عـــلى ارواح الـــضـــحــايـــا. وقــدم
تـحدث بـاسم وزارة اخلارجـية ا
االيـرانيـة بـهرام قـاسـمي تـعازيه
الى أســر ضــحــايــا حــادث غــرق
العـبـارة في نهـر دجلـة  متـمنـياً
لهم الصـبر والسلـوان. كما عزى
ــــيـــر الـــرئــــيس الــــروسي فالد
ــــوصــــلــــيــــ واســـر بــــوتــــ ا
صاب . واعرب الضحايا بـهذا ا
كل من الرئيس التونسي وامراء
قـطر والـكـويت والـبـحـرين وعدد

مـن الـــدول االخــرى مـــوســـاتـــهم
السـر ضـحايـا الـفـاجـعة. ووصل
هدي برفقته وزير الصحة عبد ا
ـــــوصل عالء الـــــعـــــلـــــوان الى ا
ـاضي بــعـد سـاعـات اخلـمــيس ا
من احلــــادثـــة لــــلــــوقـــوف عــــلى
تـفـاصـيـلـهـا واالطالع عـلى سـير
التحقـيق . واوعز رئيس مجلس
الـــقـــضـــاء االعــلـى فــائـق زيــدان
بــاتـخــاذ اإلجـراءات الــقـانــونـيـة
ـتسـبـبـ بغـرق الـعـبّارة بـحق ا
ـــوصـل . واكـــد زيــــدان في فـي ا

بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
ـوصل (اوعـز حملـكــمـة حتـقـيق ا
بــاتـخــاذ اإلجـراءات الــقـانــونـيـة
بحق كل من تسـبب بحادث غرق
ـــواطــــنـــ الـــعــــبـــارة ووفــــاة ا
األبـــريـــاء). واوقــفـت مـــحـــكـــمــة
ـــوصل تــــســـعـــة من حتـــقـــيـق ا
ـسـؤولـ عن الـعـبارة الـعـمـال ا
واصـــدرت مـــذكــرة قـــبض بـــحق
مــالك الـعــبـارة ومـالـك اجلـزيـرة.
ووصل رئيسـا اجلمهـورية برهم
ـــــان مـــــحـــــمــــد صـــــالـح الـــــبــــر

وصل لالطالع احللبوسي الى ا
عــلى الــفــاجـعــة الــتي اصــبـحت
ــديـنـة  وصف صـالح عــلـيــهـا ا
خالل الــــزيـــــارة حــــادثــــة غــــرق
العبارة بـفاجعة الـوطن متعهدا
ــوصـل بــالــعـــمل عــلى ألهـــالي ا
ـقــصـرين وإنـصـاف مـحــاسـبـة ا
ذوي الــضــحــايــا. وعــقـد صــالح
بــعـــدهــا اجـــتــمـــاعــا بـــحــضــور
احلــــلـــبـــوسـي وعـــدد من نـــواب
احملافظة في مقر عمليات نينوى
لالطالع عـلى تـفـاصـيل احلـادثـة
ــفــقــوديـن والــنــاجــ واعـــداد ا
ــهــدي في مــنـــهم . وامــر عــبــد ا
وقت الحق بـتـشـكـيل خـلـيـة ازمة
ثالثيـة مكـونة من رئـيس جامـعة
ــوصل وقـــائــدي الـــعــمـــلــيــات ا
ــتــابــعــة االجـراءات والــشــرطــة 
الــتـنـفـيــذيـة في احملـافــظـة حـتى
انتهاء التحقيق باحلادثة . وفي
تطور الحـق وضع احملافظ نوفل
الــعــاكـوب اســتــقـالــته بــ يـدي
رجعيـة العليا  مـبيدا اعتذاره ا
عن التـصـريحـات التي ادلى بـها
الحـــدى الـــفــــضـــائـــيـــات .وقـــال
العاكوب (لن اتردد حلظة واحدة
في حـال طـلب مـني االسـتـقـالـة 
حيث انـني حافـظت على االمـانة
طــــيـــلــــة مـــدة عــــمـــلـي). وطـــلب
ـان اقــالـة ـهــدي من الــبــر عــبــدا

العاكـوب ونائـبيه نظـرا لالهمال
و التـقـصيـر الواضـح في أداء
ــسـؤولــيــة  ووجـود الــواجب وا
مــايـــدل من حتـــقــيـــقــات تـــثــبت
ـال الــعـام الــتــسـبب بــالــهـدر بــا
ـنــصب الــوظــيـفي واســتــغالل ا
ادة7 / ثامناً / استنـاداً لنص ا
2 والـتي تـنص عـلى ان  جملـلس
النـواب إقـالة احملـافظ باألغـلبـية
طـلقـة بنـاءً على اقـتراح رئيس ا
ـــادة ( 38 ) والـــتي الــــوزراء وا
تــــنص عـــلى  انـه تـــســـري عـــلى
نــائـــبي احملــافـظ أحــكـــام إقــالــة
احملـافظ  من قـانـون احملـافـظـات
ــعــدل . رقم 21 لــســـنــة 2008 ا
وكان مجلس محافـظة نينوى قد
اصــدر مــجـمــوعــة من الــقـرارات
ذات الـــعالقــة بـــحــادثـــة انــقالب
العـبـارة في اجلزيـرة السـياحـية
بــــيــــنــــهــــا ســــحـب الــــرخــــصـــة
االسـتـثـمـاريـة لـلـجـزيـرة واحـالـة
ـســتـثـمــر وادارة اجلـزيـرة الى ا
القـضـاء فـضال عن التـحـقيق مع
مـجــمـوعـة من دوائــر احملـافـظـة.
ــدني وســـحــبت فـــرق الــدفـــاع ا
العـبارة الغـارقة  لـبيان اهـيلـتها

لالستخدام . 
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وصل تأجـيل االمتحانـات للكـليات كافـة اليوم االحد قررت رئـاسة جامعـة ا
تضامنا مع ذوي ضحايا حادثة غرق العبارة.

وقـال رئـيس اجلـامـعـة قـصي كـمـال الـدين في بـيـان امس (وجـهـنـا بـتـأجـيل
االمتـحانـات في الكـلـيات كـافة الـيوم االحـد وذلك تـضامـنا مع ذوي شـهداء
وصل واحلـالـة الـنفـسـية الـعـبارة ومـراعـاةً للـظـروف الـتي تمـر بـهـا مديـنـة ا

لطلبتنا). 
دارس بـتاجيل االمـتحانـات الفصـلية في كما وجـهت مديـرية تربـية نيـنوى ا
دارس كافة ديرية في بيان امس انه ( توجيه ادارات ا احملافظة. وقالت ا
)  واضـاف ان (ذلك جـاء بـتـأجــيل االمـتـحـانـات الـفــصـلـيـة الى غـد االثـنـ

مراعاة للظروف التي تمر بها احملافظة). 
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ا شاء الغرقْ اغرقْ.. 
!                   هذي بالدكَ من ورقْ

بعد النزوحِ على الثرى 
                تلقى رداكَ على النسقْ

أوجاعنا مابُدلتْ 
عزي قد صدقْ                   فيها ا

وتُ يعشقُ ظلنا  ا
                      للموتِ فينا معتنقْ

ام الربيعِ اما لها
!                  من بسمةٍ حتيي األلقْ

جئنا لندفن موتَنا 
! وتُ دفان سبقْ                      وا

نوروزُ مالكَ عندنا 
!                       إال أسانا والغرقْ

**
ا شاء الغرقْ اغرقْ 

               وانفق كما سمك نفقْ
في كلِ يوم صيحة 

!               اسأل غرابك كم نعقْ
لون الفراشة عندنا 

!                     لون كئيب ما ائتلقْ
االحتاللُ هالكنا 

!                  مذ جاء يفتكُ بالغسقْ
هذي سفينةُ موتِنا 

! وجٍ من قلقْ               جتري 
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الـنواب والـوزراء الـذي شخص
اكثر من خلل في هذه احلادثة).
مـن جـهــته عـد نــقـيب احملــامـ
الــعــراقـــيــ ضــيــاء الــســعــدي
ـوصل كــارثـة فـاجــعـة عــبــارة ا
انـــســانــيــة وخـــســارة وطــنــيــة
لفقدان اسر بـالكامل معربا عن
مواساته السر الضحايا . وقال
الـــســـعـــدي في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمــــان) امس ان (احلــــادثـــة
كارثة انسانيـة وخسارة وطنية
كونهـا قضت على اسـر بالكامل
 والــــــعــــــديــــــد مـن االطــــــفـــــال
والــنــسـاء) ,مــطــالــبــا اجلــهـات
ــسـؤولـيـة ـعـنـيــة بـ(حتـديـد ا ا
والــوقـوف بـدقـة عــلى االسـبـاب
ـبـاشرة الـتي ـبـاشـرة وغـيـر ا ا
ادت الى وقـــوع هــذه الـــكـــارثــة
االنـسانـيـة اضافـة الى الـتوسع
في حتـديد اجلـهات والـسلـطات
احلـــــكــــومــــيــــة واالداريــــة ذات
ركـبات الـعالقة بـتسـيـير هـذه ا
من حــــيث قــــبــــول واعــــتــــمـــاد
الـعــبـارات وأجــازتـهــا بـالــعـمل
ومـــدى الــتـــزام مـــتـــعـــهـــديـــهــا
بالقوان والتـعليمات اخلاصة
باسـتخـدامها) ,وشدد الـسعدي
عــلى (ضــرورة ايـــقــاع عــقــوبــة
ـسـوولـيــة عن هـذه الــفـاجـعـة ا
والســيـمـا انـهــا طـالت اكـثـر من
مـؤكدا ثالث وثـمانـ عـراقـيا) ,
ـروعة تؤشر ان (هذه احلادثة ا
بــــالــــضــــرورة الى تــــقــــصــــيـــر
ـــــوظـــــفـــــ ـــــســــــؤولـــــ وا ا
احلكومي واالداري العامل
ا في تـسيـير هـذه الـعبـارات  
ة بـالـتـأكـيد يـخـرج هـذه اجلـر
من دائـرة القـضـاء والقـدر الذي
ــســـؤولــون عــادةً يــتـــذرع  به ا
سـووليـة القانـونية تهـرباً من ا

والقضائية). 

بسبب إصطدام رؤسهم بالكتلة
الــكـونــكــرتـيــة) مــشــيـراً الى ان
(الـشرطـة النـهريـة تمـتلك زورق
واحــــد وبـــاعـــتــــراف من قـــائـــد
شــرطــة نــيـنــوى) الفــتــا الى ان
(حكومة إقليم كردستان أرسلت
سيارات إسـعاف من محـافظتي
دهـــوك واربـــيـل لـــنـــقل اجلـــثث
). وبـ ان وإســعــاف الــنــاجــ
(فـــــرق الــــــرصـــــد في مــــــكـــــتب
وصل توجهت فوضيـة في با ا
ـكـان احلـادث والتـقـوا بـالـقادة
االمـنــيـ واخـذوا شـهـادة ذوي
الـضـحايـا وشـهـود عيـان" الفـتا
ــــــــــيـــــــــاه الـى انـه " إطـالق ا
بـــســرعــة عــالــيـــة وعــلــيــهــا ان
تتوقف جميع العبارات وحسب
ـوارد ـعــلــومـات فــان دائــرة ا ا
أعـطت خـبـر بـإيـقـاف الـعـبارات
ــــتـــنـــزه الــــســـيـــاحي). الدارة ا
وطالب باجالن (رئـاسة الوزراء
بتشكيل هيئـة مستقلة للكوارث
الـــطــبــيـــعــيــة) مـــنــوهــا الى ان
ــــفــــوضــــيــــة دائــــمــــا تــــرفع (ا
الـتـوصيـات بـتـقاريـر كـامـلة عن
الـكـوارث الى مـجـلـسي الـنـواب
والــــوزراء ولـــــكن الجتــــد آذنــــاً
صــائــغـة وال يــوجـد أي تــعـاون
إيـــــــجــــــابـي). ونــــــوه الى (االن
ـلك اسـعـافـا جـويـاً الـعـراق ال 
ـوصل وصــافــرات اإلنـذار فـي ا
مــعـــطــلــة) مــبــيــنــا ان (حــادثــة
الـعبـارة كـارثة إنـسـانيـة وليس
سـيـاسـيــة واعـتـبـار الــضـحـايـا
شـهداء) مـشدداً عـلى (مـحاسـبة
ـــقـــصـــرين وتــشـــكـــيل جلـــنــة ا
لتقصي احلقائق وإعالنه للرأي
الــعـام). وتــابع (حــالــيـا لــديــنـا
ــــــــوصل فــــــــريق كــــــــامـل فـي ا
فـوضية ويتـنقلـون وستـصدر ا
الــتـقـريـر االولي امــام مـجـلـسي

انـــهـــا (حـــصــيـــلـــة اولـــيــة وان
عمـليـات انتـشال جـثث ضـحايا
غــرق الــعــبــارة في نــهــر دجــلـة
مازالت مستـمرة كما وان اعداد
ـفــقـودين مـجـهـولـة الى االن). ا
وقـال بـاجالن في بـيان امس ان
(الـعـبــارة هي عــبـارة عن كــتـلـة
حديـد وطاقـتهـا االستـيعـابية ال
تـتـجـاوز الـ  50شـخــصـاً وكـان
وجودون عليها أكثر من 150 ا
شخصاً وأثناء العبور انقطعت
احدى السالسل احلديـدية فيها
ما تـسبب بـجنوحـها وإنـقالبها
وغــرقــهــا). وأكــد ان (الــعــبــارة
لــيـــست صــاحلــة لـالســتــخــدام
وقـطع أحـد االسالك كـان سـبـبـا
في غـرق الـعـبـارة) الفـتا الى ان
(نـصف الـضحـايـا لـقوا حـتـفهم

ــــوصـل عــــامــــة بــــ اهــــالـي ا
واهـــالـي الـــضـــحـــايـــا خـــاصــة
مــــحـــــمــــلـــــ ادارة اجلــــزيــــرة
الـسـياحـيـة واحلـكومـة احملـلـية
مسـؤولية ذلك هـذا وكان رئيس
اجلمهوريـة الدتور برهم صالح
ورئـــيس الــوزراء قـــد وصال كل
ـوصل للـوقوف على حـده الى ا
عــلى حــجم الــضــحــايــتــا الـذي
خـلــفــتـهــا الـعــبــارة. واعـلن عن
تـشـكـيل جلـنــة حتـقـيـقـيـة ورفع

تقريرها خالل  24 ساعة .
ـفــوضـيـة الـى ذلك اكـد عـضــو ا
الــعــلــيــا حلــقــوق االنــســان في
الــعـراق هـيـمـن بـاجالن ارتـفـاع
عـدد ضـحـايـا غـرق الـعـبـارة في
ـديــنـة اجلـزيــرة الــسـيــاحـيــة 
ـوصل الى 93 شـخـصـاً وقـال ا

حكـومة اقـليم كـردستـان التخاذ
االستـعـدادات وتقـد كل الدعم
ـســانــدة وان مـســتــشـفــيـات وا
وأقـســام الـطـواريء في االقـلـيم
جـاهــزة الســتـقــبـال الــضـحــايـا
). ومن اجلـدير بـالذكر صـاب ا
ان الــــعــــبـــارة تــــســــتـــوعب 30
شخصا فـقط فيما كـانت محملة
يـوم الـفـاجـعة بــ 230 شـخـصا
اغـلــبـهم من الـنـسـاء واالطـفـال.
وان اعداد الـضحايـا في ارتفاع
مــسـتــمــر واحلـصــيــلـة االولــيـة
اشــــارت الـى غــــرق نــــحــــو 85
شخصا لكن احلصـيلة النهائية
لساعة اعداد التـقرير تشير الى
وقـــوع  120ضــــحـــيـــة والزالت
فرق االنقاذ والبـحث متواصلة.
وقـد اثــار ذلك سـخـطـا وغـضـبـا
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بــتـــوجــيه مـــبــاشـــر من رئــيس
حـــكـــومــــة اقـــلـــيـم كـــردســـتـــان
نيـجيـرفان الـبارزاني  ارسال
ـسـاعــدات الـطـبـيـة انــواع من ا
واالســـعـــافـــات االولـــيـــة وفــرق
االنـقــاذ من تــشــكــيالت الــدفـاع
ــدني في اربـيل ودهــوك لـدعم ا
عمـليـات انقـاذ ضحـايا الـعبارة
ـوصل. وقـال نـوزاد هـادي في ا
مــحــافظ اربــيل لـ (الــزمــان) انه
(بـأمـر من رئيـس حكـومـة اقـليم
كــردسـتــان فـقــد  وضع خـطـة
طـواريء واتخـاذ االسـتـعدادات
ـصاب في الالزمة السـتقـبال ا
ـة فــيـمـا ــؤ فـاجــعـة الــعـبـارة ا
توجـهت فرق االنـقاذ مـكونة من
كـتـيـبة غـواصـ مـؤلـفة من 15
غــواصــا الــذين مــازالــوا حــتى
ســـاعـــات مــتـــأخـــرة من الـــلــيل
يــقــومـــون بــالــبـــحث عن جــثث
ضـــحــايــا الــعـــبــارة وانــتــشــال
ـفـقــودين يـرافــقـهم مـســعـفـ ا
عدد   15 من دهـوك فـيـمـا تمت
تــهـيــئـة مــسـتــشـفــيـات االقــلـيم
.( ـصـاب السـتـقبـال الـنـاج ا
واضــاف مــحــافـظ اربــيل الــذي
ـصـابـ الـذين وصـلـوا تـفــقـد ا
ديـنـة ان (دوائر مـسـتشـفـيـات ا
الــــصـــحــــة في اربــــيل ودهـــوك
ـسـتــشـفـيـات هـيـأت عـددا مـن ا
لــتـــكـــون جــاهـــزة الســـتــقـــبــال

 .( صاب ا
وكـــــان الـــــبــــــارزاني قــــــد ادلى
بـحـديث صـحـفي اكـد فـيه (انـنا
نـتـابع الـوضع والـتـطـورات عن
كــثب ومــنــذ الــلـحــظــات االولى
لــوقـوع احلــادث كـمـا ووجــهـنـا
ـــعـــنـــيــة في كـــافـــة االجـــهــزة ا
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ــنـــبىء اجلــوي صـــادق عــطــيــة دعــا ا
ـعـنـيـة الى اتـخـاذ اجـراءات اجلـهـات ا
ا احـتـرازيـة لـتالفي الـفـواجع الـتي ر
حتـدث نـتــيـجـة تـســاقط امـطـار غـزيـزة
وسط وشــمــال الـبالد  فــيـمــا رجـحت
الـهيئـة العامـة لالنواء اجلويـة والرصد
الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون
ـطـرا مـصـحـوبـا بـعـواصف الـطـقس 
رعــديــة بــدءا من الــيــوم االحـد. وكــتب
عـطية في صـفحته على فـيسبوك امس
(نـحذر من غزارة االمطار يومي االحد
واالثـنـ والتي تـشـمل منـاطق مـتفـرقة
ا بعض من مدن الوسط والشمال ور
مـدن اجلـنوب  امـا السـيول واردة في
ـنــاطق احلـدوديـة من واسط وشـمـال ا
) داعــيـا اجلـهـات مـيـسـان غـد االثـنـ
ــعــنـــيــة الى (اتـــخــاذ االحــتـــيــاطــات ا
توقعة الالزمة من تقلبات الربيع غير ا
ـنـخفـضة والسـيـما وان قـيم الـضغط ا
غــريـبــة بــعض الــشيء لـتـالفي حـدوث
الـفواجع االلـيمة) واضـاف ان (حركة
الـريـاح تـكـون شـرقـيـة االجتـاه خـفـيـفة
الـسرعـة تتـحول بـالتـدريج الى جنـوبية
شـرقيـة خـفيـفة الى مـعـتدلـة السـرعة)
وتـــابـع ان (جـــمــــيع مــــواقع الــــطـــقس
ــيــة تــؤكـــد ان مــنــاطق االمــطــار الــعــا
الــغــزيــرة سـتــكــون في وسط الــبالد).
ورجـحت هـيـئة االنـواء اجلـويـة تـساقط
امــطــار خـــفــيـــفــة وغــزيـــرة في بــعض
ـتـفــرقـة. وقـال بـيـان لـلـهـيـئـة ـنـاطق ا ا
امس ان (الــطـقس غـائــمـا جــزئـيـا الى
غـائم مع تـسـاقط زخـات مـطـر مـتـفـرقة
وتـكـون ذروة االمـطار يـوم غـدا االثـن
مـصـحـوبة بـعـواصف رعـديـة ودرجات
احلـرارة تبدأ بـاالنخفاض  امـا حركة
الـريـاح تـكون جـنـوبـيـة شـرقيـة خـفـيـفة
الى مـعـتـدلة الـسـرعـة تـتراوح من -10
 31 كـيلـومـترا بـالسـاعـة ومدى الـرؤية
ـطـر من من  8-6 كـيـلـومـتـرات  وفي ا

 5-2كيلومترا).
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اجلـاري تنـاقش فـيه قـضـايـا عدة
مـن ضـــمــــنـــهــــا أمـــور تــــتــــعـــلق
ـعــوقـات االقـتــصـاديـة). ووقع بـا
العراق والسـعودية مـذكرة تفاهم
تـقـضي بــدعم الـتـجــار وتـشـجـيع
الـتـجـارة الـبــيـنـيـة بـ الـبـلـدين.
وتــمــثـل مــذكــرة الــتــفــاهم اطــارا
سـتـراتـيـجـيـا يـرسم الـعالقـة بـ
غـرفــتي جتـارة بـغــداد والـريـاض
الـتي سـتـعـمل عـلى تـوسيـع افاق
الــتـــعــاون وتــشــجـــيع الــتــجــارة
البـينـية بـ الـبلـدين الشـقيـق 
ــذكـــرة تــنــمــيــة كــمـــا وشــمــلت ا
وتطويـر قطـاع االعمال والـتجارة
ومفـاصل الـعـمل االقتـصـادي ب
ـذكـرة الـسعي البـلدين  وتدعم ا
الى تــشــجــيع تــأســيـس شــركـات
مشتـركة من الـقطـاع اخلاص ب
ــــشــــاريع في الــــبــــلــــدين ودعـم ا
الــــبـــلـــديـن إضـــافـــة الـى تـــبـــادل
علـومات في اجملال االقـتصادي ا
والـتـجـاري وحث الـسـلـطـتـ في
الــعـراق والــســعـوديــة لـتــســهـيل
احلصول على التـأشيرات لرجال

االعمال لكال البلدين.

الــــشـــان) وأشــــار إلى أن (هــــذه
الــفـرضــيــة ســتــجـعـل من جـدواه
أكبر بالنسبـة للعراق وتفوق تلك
ـتـوقع حتـقــيـقـهـا إذا مـا تـوقف ا
اخلط في الــعـقــبـة) واضـاف انه
ـتــوقع أن تـعـقــد احلـكـومـة (من ا
الــعــراقــيــة اجــتــمــاعــا األســبـوع

حتقيـقه ألعلى منـفعة اقـتصادية.
واكد مصـدر في تصريح امس أن
(بــغــداد تــدرس حــالــيــا تــطــويــر
شروع بحيث يتم إيصال اخلط ا
إلى مـصــر بـدال مـن انـتــهـائه في
الــعــقــبـة وأن اجلــانـب الـعــراقي
يــــتــــواصـل مع مــــصــــر في هــــذا

ـهــدي في بـيــان امس (تــعـهـدت ا
بـعـدم مــغـادرة الـبالد قــبل إنـهـاء
ـسـتـلزمـات الـضـروريـة لـتـنـفـيذ ا
الــبــرنــامج احلــكــومي). ويــدرس
الــعــراق إعــادة الــنــظــر بــدراســة
ــشـروع خط الــنـفط مع اجلـدوى 
األردن بـشكل كـامل بـهـدف تـأكـيد

االردني عـبد الـله الـثـاني لتـعـزيز
وتنمية العالقات) واضاف (نحن
فـى الـــــعـــــراق مــــــصـــــرون عـــــلى
اسـتـثـمـار الـوضع الـسـتـراتيـجي
لـــبــلـــدنــا فـى تــنـــمــيـــة وتــقـــويــة
الـــعالقـــات مع دول الـــعـــالم). من
س جـانــبه  رأى الـســيــسي أنه 
ـهدي خالل مـبـاحـثـاته مع عـبـد ا
وجود رغـبـة حقـيقـيـة نحـو عراق
جــــــديــــــد قـــــوي وواعــــــد. وقـــــال
شـترك ؤتـمـر ا السـيـسي خالل ا
ـــهــدي (أقـــدم الــعــزاء مع عـــبــد ا
لـلـشـعب الـعـراقي واحلـكـومـة فى
ـــوصل) حـــادث غــــرق عـــبــــارة ا
مـعــربــا عن (اعـتــزازه بـأن تــكـون
آول زيارة خارجـية لرئيس وزراء
العراق إلى مصر وهو ما يعكس
عــمق الــعـالقــات بــ الــبــلــدين)
ـس خالل مـــــــشـــــــيـــــــرا الـى ان (
هـدي وجود مبـاحـثاته مع عـبـد ا
رغبـة حـقـيقـيـة نـحو عـراق جـديد
قوي وواعد يـفتح ذراعـيه البنائه
هدي قد اصدر كافة). وكان عبد ا
تــوضـــيــحـــا بــشــأن زيـــارته قــبل
مــغـادرتـه الى مـصــر .وقــال عــبـد
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بـحـث رئـيس الــوزراء عـادل عــبـد
هدي الذي يـزور القاهـرة حاليا ا
فـي اول زيـــــارة خـــــارجــــــيـــــة مع
ـصــري عــبـد الــفــتـاح الــرئـيـس ا
الـــســـيــسـي مــكـــافـــحـــة االرهــاب
والتـعاون االقـتصـادي ومسـاهمة
ــصــريـة فـي جــهـود الــشــركــات ا
دن.  وقال بـيان امس ان اعمـار ا
(اجلـــانـــبـــ بـــحـــثـــا الـــتـــعـــاون
االقـتـصـادي بــ الـبـلـدين ومـلف
مـكــافــحـة االرهــاب وكــذلك زيـادة
الــتــبــادل الــتــجـاري اضــافــة الى
االتــفـــاق عــلى تـــبــادل الــزيــارات
ــســـتــوى بـــ بــغــداد رفـــيــعـــة ا
شتركة). والقاهرة وعقد اللجنة ا
هدي أن (التعاون ب واكد عبد ا
بغداد والقـاهرة سيكـون أساسياً
في جتفيف منابع اإلرهاب) الفتا
الى ان (الـعـراق ليـس لديـه أعداء
في الوقت احلـالي سوى اإلرهاب
والفقـر واألمية والـبطالة) مؤكدا
(نتـطلع الى الـقـمة الـثالثيـة التي
تعقد اليوم مع السيسي والعاهل

اآلمرة لـلقانـون الدولي وأن يـعمل
على إنهـاء ذلك االحتالل والـقبول
بـــقــرارات الـــشـــرعـــيــة الـــدولـــيــة
تحدة الصادرة عن أجهزة األ ا
خـــاصــــة قـــرارات مـــجــــلس األمن
واجلـمـعــيـة الـعــامـة).واسـتــشـهـد
وزيـر اخلـارجـيـة اإليـراني مـحـمـد
جـواد ظـريف بـالـتـوراة للـرد عـلى
اتهامـات ساقـها نـظيـره األمريكي
مـايك بــومــبـيــو. وقــال ظـريف في
تغريدة على تويتر إن (الفرس هم
من أنــقـذ الــيـهــود من الــعـبــوديـة
واإلبـادة اجلــمــاعــيـة) وتـابع انه
(جـرى تـشـجـيع مـخـطـطي اإلبـادة
اجلمـاعيـة للـيـهود من قـبل أهالي
الـنـقب ولـيس فـارس والسـيـما ان
ملك الـفرس هـو األجنـبي الوحـيد
الـــــــــذي أطـــــــــلـق عـــــــــلـــــــــيـه اسم
سيح).وتأتي تغريدة ظريف ردا ا
على تصريح لـبومبـيو قال فيه إن
ـــا أرسل تــرامـب إلنــقــاذ (الــله ر
إســـرائـــيل من إيـــران). ونـــشـــرت
اإلنـــدبــــنـــدنت عــــبـــر مـــوقــــعـــهـــا
راسلـتها في االلكتـروني حتلـيال 
الـقــدس بل تـرو تــتـنـاول فــيه أثـر
تغريـدة الرئـيس األمريـكي دونالد
ـــتــعـــلـــقــة بـــاالعـــتــراف تـــرامب ا
بـســيــادة إسـرائــيل عــلى هـضــبـة
اجلـــوالن احملــتـــلـــة عــلـى نــتـــائج

قبلة. االنتخابات اإلسرائيلية ا

الــقـــائــمـــة بــاالحـــتالل أي حق أو
سـيـادة عـلـى األراض احملـتـلـة في
اجلوالن أو األراضي الفلسـطينية
وتابع والسـيـمـا مـديـنـة الـقـدس) 
أنه (استنـاداً لألحكام الواردة في
االتـفـاقـيـات الـدولـيـة ذات الـصـلـة
بــاالحـتـالل والسـيــمــا اتــفــاقــيـات
الهـاي وجــنــيف والــبـرتــوكـوالت
ـلـحـقـة بــهـا وقـرارات الـشـرعـيـة ا
الــدولــيـــة الــصــادرة عـن مــجــلس
األمن الدولي يـرفض الـعـراق هذه
السـياسـات التي تـضر في إيـجاد
حـــلـــول دولــــيـــة تـــنــــهي احـــتالل
اجلــــوالن واألراض الـــــعــــربـــــيــــة
الـفـلـسـطـيـنـيـة  ويـدعـو اجملـتـمع
الـــدولي إلـى احـــتـــرام الـــقـــواعـــد
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رفض الــعـــراق شــرعـــنــة احــتالل
اجلـــــــــوالن الــــــــســـــــــوري ورفض
االعتـراف بـسيـادة إسرائـيل عـليه
اسـتنـاداً لـلـقـانـون الـدولي داعـياً
اجملـــتــــمع الــــدولي إلى احــــتـــرام
الـقـواعـد اآلمـرة لـلـقـانـون الـدولي
والـــعــــمل عــــلى إنــــهــــاء احـــتالل
ـتـحدث األراضي الـعربـيـة.وقـال ا
بـــاسم وزارة اخلـــارجــيـــة أحـــمــد
الــــصـــحــــاف فـي بـــيــــان امس ان
(الــوزارة تــابــعت الــتــصــريــحـات
ـــتـــحـــدة األخـــيـــرة لــــلـــواليـــات ا
األمــريــكــيــة الـــتي دعت اجملــتــمع
الــدولي إلى االعـــتــراف بــســيــادة
ســلـــطــة االحــتـالل عــلى اجلــوالن
الــســوري احملــتل) الفــتــا الى ان
(الـعـراق يـعـارض بــشـدة شـرعـنـة
احــــــتـالل اجلـــــــوالن الــــــســــــوري
ويرفض هذا التوجه استناداً إلى
القانون الدولي الذي يقضي بعدم
شرعـية أي سـلطـة قائـمة بـاحلرب
أو االحتالل كأداة الكتساب ملكية
األراض احملـــــتـــــلـــــة  بل يُـــــعَـــــد
ــــــة ضــــــد أمن االحــــــتـالل جــــــر
الــــبــــشــــريــــة تـــوجـب الــــعــــقـــاب
رتكبيها) واوضح الصحاف انه
نـطلق يؤكـد العراق أن (من هذا ا
التقـادم الزمـني ال يعطي لـلسـلطة
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