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وثــقـافــيـا وامـنــيـاً) مــشـيـرا الى ان
(ذلـك ســـيـــتم تـــاطـــيـــره بـــتـــوقـــيع
مــجــمــوعــة من مــذكــرات الــتــفــاهم
شتركة في وقت الحق) مؤكدا ان ا
ـقـبلـة سـتشـهـد تـنفـيـذ عدد ـدة ا (ا
مـن مـــــشـــــاريع الـــــتـــــعـــــاون بـــــ
الــبــلــدين).وبــحــسـب الــبــيــان فـإن
بـــرنـــامج زيـــارة يــتـــضـــمن اجــراء
لـــقــاءات مع رؤســاء اجلـــمــهــوريــة
ــان لــبــحـث افـاق والــوزراء والــبــر
تــعــزيــز الــعالقــات الـثــنــائــيــة بـ
الـبلـدين. وقد ضم الـوفد الـسعودي
وزراء الـثـقـافـة بـدر بن عـبـد الله آل
ـيـاه والـزراعة سـعـود والـبـيـئـة وا
عــبـد الــرحـمن الـفــضـلي والــطـاقـة
ـعدنـية خـالد والـصنـاعة والـثروة ا
الـفـالح والـتعـلـيم حمـد آل الـشيخ
واإلعـالم تــركي الــشــبــانــة ووزيــر
الـــدولـــة لــشـــؤون اخلـــلـــيج ثـــامــر
الـسـبـهان كـمـا يضـم الوفـد مـحافظ
الــهـيــئـة الــعــامـة لــلـكــمـارك أحــمـد
احلــقــبــاني ونـائـب وزيـر الــطــاقـة
ورئـيس هيئـة النقل الـعام ومحافظ
الـهيـئة الـعامـة للـتجـارة اخلارجـية
ـــثــلــ عن وزارات اخــرى وعن و
الهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة
3الـنقـد العـربي السـعودي والـرئاسة
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اعلنت رئاسة اجلمهورية أمس عن
ارســـال مـــشـــروع قــانـــون حـــقــوق
ــة قــاعــدة سـبــايــكـر شــهــداء جـر
اجلـوية الى مجلس النواب لغرض
مـــنــاقــشـــته واقــراره. وقـــال بــيــان
رئــاسي تــلــقــته (الــزمـان) امس ان
ــشـــروع الى الـــرئـــاســـة ارســلـت ا
ـان  (بــعــد ان تـبــنــاه رئـيس الــبــر
اجلــمـهـوريـة بــرهم صـالح ). وقـال
الـبـيـان ان (نص مـشروع الـقـانون
الـــــــــــــــــذي ارســل فـي 17 مــن آذار
ـــاضس نص عــلـى عــدّ ضــحــايــا ا
ـة الـقـاعـدة اجلـويـة سـبـايـكـر جـر
ســواء الــذيـن عــثــر عــلى شـــهــداء 
فقودين الذين لم يعثر رفـاتهم او ا
عــلى رفـاتـهم بــعـد وأن يـتــمـتـعـوا
بــحـــقــوق الــشــهــداء كــافــة اســوة

باقرانهم في وزارة الدفاع).
كـمـا نص الـقـانون بـحـسب الـبـيان

ـقـابر عـلى (اكـمـال اجراءات فـتح ا
اجلـماعية للشهداء وتسليم الرفات
ــدة ال تـزيــد عــلى ســتـة لــذويــهم 
اشــهـر من تــاريخ الـتـصــويت عـلى
الـــقــــانـــون عـــلى ان تـــقـــوم وزارة
الـصـحة بـاكـمال اجـراءات مـطابـقة
الـــبـــصــمـــة الــوراثـــيـــة -احلــمض

النووي) .
ـشـروع عـلـى (عـدم شـمول وشـدد ا
ـة سبـايكـر بأي عـفو مـرتكـبي جر
عـــام او خـــاص والتـــســقـط عــنـــهم
الـعـقـوبـة بـالـتـقـادم لـلجـنح وعـلى
اجلـــهــات الــقـــضــائـــيــة مــتـــابــعــة
ــــشـــتــــركـــ او الــــفــــاعـــلــــ او ا
ـــســـاعـــدين او ـــســــاهـــمـــ او ا ا
ـــســـهـــلـــ او احملـــرضـــ عـــلى ا
ة) متـضمنا (تقد ارتـكاب اجلر
ـــعـــنـــوي لـــذوي ـــادي وا الـــدعـم ا
الـشـهـداء وشـمـولـهم بـتـوزيع قـطع
االراضـي وتــــــقـــــــد الــــــقــــــروض
االســكــانــيــة لــبــنــائــهـا).وجــاء في
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رجـــحـت هـــيـــئـــة األنـــواء اجلـــويــة
والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة لـوزارة
الـنـقل هـطـول أمـطار خـفـيـفـة الـيوم
اخلـمـيس وغدا اجلـمـعة مع ارتـفاع
درجـة احلـرارة الـعـظـمى.وقـالت في
تـقـرير اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس
ان (طــــقس الــــيــــوم اخلـــمــــيس في
ــنـطـقـتــ الـوسـطى واجلــنـوبـيـة ا
سـيكـون غائـمًا جـزئيـاً الى غائم مع
فـرصة لـتسـاقط زخات مـطر خـفيـفة
مــتـفــرقـة تـكــون رعـديــة مع ارتـفـاع
درجـــة احلــرارة الـــعــظـــمى الى 26
درجــة مـئـويـة) مـضــيـفـة ان(طـقس
ـنـطقـة اجلنـوبيـة سيـكون صـحواً ا
يـتــحـول تـدريـجـيـاً الى غـائم لـيالً).
ورجـح البـيان أن (يـكون طـقس يوم
ـنـطـقـة الـوسـطى غـد اجلـمـعـة في ا
غــائــمــاً مع تــســاقط أمــطــار تــكـون
رعـديـة أحيـانـاً إبتـداءً من أقـسامـها
الـــغــربــيــة دون تـــغــيــر في درجــات
ـنـطـقـة احلــرارة فـيـمـا يـكــون في ا
الـشمـاليـة غائـماً مع تـساقـط أمطار
مـتـوسطـة الشـدة في بـعض األماكن
مـع عواصف رعديـة أحيانـاً وفرصة
لـتساقط حـبات البـرد دون تغير في
درجــــات احلـــرارة) مــــوضـــحـــا ان

ـنطـقـة اجلنـوبـية سـيـكون (طـقس ا
غـائـما جـزئـياً الى غـائم مع تـساقط
أمـطار خـفيـفة الى متـوسطـة الشدة
فـي بعض األماكن وعواصف رعدية
مع فــرصــة لـتــسـاقط حــبـات الــبـرد
وارتــفـاع بـدرجـات احلـرارة قـلـيالً).
ــتـــنــبئ اجلــوي مـن جــهــته حـــذر ا
صــادق عـطـيـة من مــنـخـفض جـوي
جـديـد وحـالـة جويـة جـديـدة. وكتب
عـطيـة في منشـور على فيـسبوك ان
ـقـبـل (يـومي اجلـمـعـة والسـبت ا

سـيـشهـدان منـخفـضاً جـوياً وحـالة
دن جـويـة جـديـدة تـشـمل جـمـيـع ا
وغـــــزارة في االمــــطــــار فـي بــــعض
ــنــاطق واردة) مـحــذرا من (عـودة ا
الــسـيـول الـقــادمـة من حـدود ايـران
ـــقــبـــلـــة). بــدوره رجح فـي االيــام ا
الــراصـد اجلـوي واثق الـسالمي ان
( تــســتــقــبل الــبالد مــوجــة أمــطـار
وحـالة مطـرية جديـدة ابتدا من يوم
غـد اجلـمـعة). في غـضـون ذلك اعلن
مـــحـــافظ بـــغـــداد فالح اجلـــزائــري
إرســال جـهـد خــدمي الى مـحــافـظـة
ــــســــاعـــدتــــهــــا في صـالح الـــديـن 
مــواجـهـة األمـطــار والـسـيـول.وقـال
اجلــــــزائــــــري في بــــــيـــــان  ان (10
حـوضـيـات تـابـعـة الى مـديـريـة ماء
مــحــافــظــة بــغــداد وصــلت صــبــاح

الـثالثاء الى صالح الدين للمشاركة
فـي اجلـــهـــد اخلـــدمي ومـــســـاعـــدة
ـــواجــــهـــة األمــــطـــار احملــــافـــظــــة 
والـسيول)الفـتا الى ان (مديـرية ماء
مــحـــافــظــة بــغــداد ســبق لــهــا وان
ارسـلت جهدهـا اآللي والبشري إلى
ـوصل وبابل مـحـافـظة الـبـصـرة وا
ر به وواسـط ) مشيرا  الى ان (ما
الـبـلد يـتـطلب من اجلـمـيع التـعاون

لتجاوز اية أزمة قد حتدث).
 وادت الـسـيـول واالمـطـار الـغـزيـرة
الـى انــهـــيـــار  جـــســر الـــطـــيب في
مــيــسـان بــاالضـافــة الى غــرق قـرى
واخـالء مـنــازلــهـا في صـالح الـدين
كــمـا تــنـاقل نــاشـطـون عــلى مـواقع
الــــتـــواصل االجــــتـــمــــاعي صـــورا
ـــصــيف كـــلي عــلي بـك في اربــيل
وهـو يـغـرق في الـسـيـول .واظـهرت
ـيـاه في الـصـور ارتـفـاع مـنـسـوب ا
ـستـويـات مـرتفـعـة غطت ـصـيف  ا
ــــبــــاني االرصــــفــــة ودخــــلـت الى ا
واحملـــال الــتـــجــاريـــة.. وتــســـبــبت
االمـطـار الـغـزيـرة في سـقـوط مـنـزل
نـاطق شمال شرق وغـرق عدد من ا
ديـالى.وقـال مـصـدر في تـصـريح ان

(االمـطـار الـغـزيـرة أدت الـى سـقوط
مــنـزل في مـحـلـة احلــمـيـديـة وغـرق
بـــيـــوت في مـــنـــاطق دارة كـــونــارة
وكـــهــريـــز ومــنـــاطق أخـــرى ضــمن
) مـشـيـرا الى (عـدم قـضـاء خـانـقـ
وقــوع خــســائـر بــشــريــة).واعــلـنت
قــيـادة شـرطــة ديـالى حــالـة اإلنـذار
الــــقــــصــــوى في عــــمــــوم مـــنــــاطق
احملـافـظـة.وأمـر قـائـد شـرطـة ديالى
اللواء فيصل العبادي بـ(اإلنذار /ج
لـكــافـة مـنـتـسـبي شـرطـة احملـافـظـة
ـعاجلة أي طار والـى إشعار آخر 
مـن السيول والفيضانات). الى ذلك
اعـــلــنت قـــيــادة شــرطـــة ديــالى عن
تـشكيل خـلية بـاسم صوت احلـقيقة
ـواجهة شائعات الفيضانات داخل
ـتـحـدث االعالمي احملــافـظـة.وقـال ا
بـاسم القيـادة العقـيد غالب الـعطية
فـي بــيــان انه ( تــشـــكــيل خــلــيــة
صــوت احلــقـيــقــة الـتـي تـضم مالك
اعـالم الـــشـــرطـــة والـــصـــحـــفـــيـــ
والـــنـــاشـــطـــ من اجل مـــواجـــهــة
شــائــعـات الــفـيــضــانـات واالخــبـار
ـــضـــلـــلــــة خـــاصـــة عـــلى مـــواقع ا

التواصل االجتماعي).
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جــاب بــضــعــة االف من جــمــاهــيـر
ــقــراطــيـة ومــؤازري احلــركــة الـد
االشـــوريـــة الــشـــوارع الـــرئــيـــســة
ـديـنة دهـوك في مـسيـرة حـاشدة
ــنـاسـبــة راس الـسـنــة الـبـابــلـيـة
االشـوريـة (اكيـتو ) 6769.. وتـقدم
ـــســـيــرة حـــمـــلـــة اعالم الـــعــراق ا
واالقــلــيم اضــافـة لــلــعــلم الــقـومي
ـــقـــراطـــيـــة وعـــلـم احلـــركـــة الــــد
االشــوريــة تالهم عـلــمــ كـبــيـرين
لـلـعلم الـقـومي وعلـم زوعا  اضـافة
ــــدارس لــــكـــــراديس لــــتـالمــــيــــذ ا
الــسـريـانــيـة في االقـلــيم وتـمـيـزوا
بــازيـائـهم االشــوريـة الـفــلـكـورويـة
..فـــــــضـال عـن كـــــــردوس لالزيـــــــاء
االشــــــوريـــــة ارتـــــداهــــــا عـــــدد من
الــقــيــاديــ في احلــركــة وتالهــمـا
مــوكب تــقــدمه الــســكـرتــيــر الــعـام
لــلـــحــركــة يــونــادم كــنــا واعــضــاء
ــــكـــتب الــــســـيـــاسـي  فـــضال عن ا
ـهـجر مـشـاركـ قـادمـ من بـالد ا
ـــســيــرة ـــشــاركـــة في ا لـــغــرض ا
ؤسسات احلركة ومنها بـاالضافة 
احتـاد الـطـلـبـة والـشـبـيـبـة الـكـلـدو
اشـوري واحتـاد الـنـسـاء االشـوري
وكــشــافـة حــمـورابـي كـمــا شـاركت
ايـضا وفود قدمت من مناطق سهل
نـيــنـوى بـازيـائـهـا الـتي عـبـرت عن
عمق اصالتها وجتذرها في الوطن
سيرة عددا شاركون في ا وطاف ا
ـديـنـة من الــتـقـاطـعــات الـرئـيـســة 
ــسـيـرة في فـنـاء دهــوك لـتـنـتـهي ا
ـركز الثـقافي االشوري عبـر حفلة ا
غــنـائــيــة احـيــاهـا عــدد من فــنـاني
ـــديـــنــة . وقـــال عــضـــو مـــجــلس ا
الـنـواب الـسـابق عـمـاد يـوخـنا  ان
(احـتـفـال جـمـاهـيـر احلـركـة الـيـوم

بـــاكــيــتـــو  يــعــبـــر عن تــرســـخــنــا
ووجــودنـــا مــضــيــفــا بــان رســالــة
ــســيــرة هي  رغـم مـا تــعــرض له ا
شــعـبــنـا من انــواع االسـتــهـدافـات
فـانه يعبر باحـتفاله ومشاركته عن
جتــدده وبــقــائه فــضال عن رســالـة
ـركزية او اخـرى سواء لـلحكـومة ا
ـراعــاة حـقـوق حــكـومـة االقــلـيم  
ــســيــحـي  ودعــمه عــبــر ـــكــون ا ا
الــتــشــريــعــات الــتي تــلــبي بــقــائه
وبـــــقــــائه فـي الــــوطن).  واضــــاف
يـوخـنا لـ(الـزمان) ان (مـا حدث من
اربـــاك في اعالن عـــطــلــة رســـمــيــة
ـناسـبة االول ـسيـحي  لـلـمكـون ا
مـن نيسـان ناجم مـن تاخر مـجلس
الـــنــواب بــاقـــرار  قــانـــون الــعــطل
الـــرســمــيــة  خـــصــوصــا وان يــوم
اكــــيــــتـــو يــــدخل ضــــمن االعــــيـــاد
الـوطــنـيـة الـتي يـتـوجب االحـتـفـال
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بــــهـــا فـي عـــمــــوم الـــوطـن ولـــيس
بــاالقــتـصــار عــلى ابــنــاء شـعــبــنـا
فـحسب).  وقـد شهد الـعام اجلاري
ــــيــــزة من قــــبل وزارة مــــبــــادرة 
الـثـقـافة االحتـاديـة  بـاحيـاء الـعـيد
عـبـر سـلـسـلـة من االنـشـطـة  فـضال
عن تــســمــيــة ســاحــة االحــتــفـاالت
بـاسم اكـيـتـو في الـعـاصـمـة بـغداد
وتــمـنى داود بـابــا يـعـقــوب عـضـو
مـجلس محـافظة نـينوى ان (يـشهد
ـقـبل في احـتــفـال االكـيـتـو الـعـام ا
ســهل نــيـنــوى  والسـيــمـا ان  هـذه
كـان الرئـيسي ـنطـقة هي كـانت ا ا
ـنـاسـبـة الحـتـفـال اجـدادنـا بـهـذه ا
ويـتوجب ودة هـذه االحتـفاالت الى
مواقعها السابقة لكي نحتفل بهذه
ــنـاســبــة وكـلــنـا نــســعى  لـبــنـاء ا
الـعراق وتـعزيـز التـعايش الـسلمي

ب مكوناته).
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وصـل وفــد وزاري ســعـــودي رفــيع
ــســتــوى الى بـغــداد امس لــعــقـد ا
الــدورة الــثــانــيــة من اجــتــمــاعــات
مــــجـــلس الــــتـــنــــســـيق الــــعـــراقي
الـسـعودي وتـوقـيع مذكـرات تـفاهم
مــــشــــتـــركــــة وإطالق جــــمـــلــــة من
شاريع في مجاالت عدة وال سيما ا
اجلـوانب االقـتـصـادية والـتـجـارية
فـيما يبدا رئـيس الوزراء عادل عبد
ــهــدي قــريــبــا جـولــة خــلــيــجــيـة ا
واقـلـيـمـيـة تـقـوده الى  الـسـعـوديـة
وتــركــيــا وايــران ودول خــلــيــجــيـة
اخـــرى .وضم الــوفــد الــذي تــرأسه
وزيــــر الـــتـــجــــارة واالســـتــــثـــمـــار
الـــســــعـــودي ســـتـــة وزراء آخـــرين
سؤول والشخصيات. وعشرات ا
وأكـد رئــيس الـلـجـنـة الــتـنـسـيـقـيـة
الـعـراقـيـة الـسـعـوديـة نـائب رئـيس
الـوزراء لشؤون الطـاقة وزير النفط
ثــامـر عــبـاس الــغـضــبـان ان زيـارة
الـوفد تأتي لعـقد اجتماعـات مكثفة
مـع اجلـانـب الــعـراقـي ضـمـن اطـار
اجملـــلس الـــتـــنـــســـيــقـي الــعـــراقي
الــسـعــودي لـتـعــزيـز الــعالقـات في
مـخـتـلف اجملـاالت. وقال الـغـضـبان
فـي بــــيـــــان امس ان (وفـــــدا رفــــيع
مـلكـة يتـرأسه وزير ـستـوى من ا ا
الــتـجـارة واالســتـثـمــار الـسـعـودي
مــاجـد بن عــبـد الــله الـقــصـبي بـدأ
األربـعاء زيـارة للعـراق ويضم عددا
ــــثــــلي الــــوزارات مـن الــــوزراء و
ومــــديـــري كـــبــــريـــات الــــشـــركـــات
الــسـعــوديـة والــهـيـئــات وعـددا من
الـشخصيات االقتصـادية والثقافية
واالمــنــيـة) مــوضــحـا ان (الــعـراق
والـسـعـوديـة سـيـعـقـدان عـلى مـدى
يــومـ اجــتـمــاعـات عـديــدة ضـمن
أعـــمــال الــدورة الـــثــانـــيــة جملــلس
الــتـنـســيق الـعـراقي  –الــسـعـودي
ـشترك في لـبحث تـعزيـز التـعاون ا
ـصـالح ـا يـخـدم ا اجملـاالت كـافـة 
ــشــتــركــة لـلــبــلــدين الــشــقــيــقـ ا
اقــتــصـاديــا وســيــاسـيــا وجتــاريـا
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الــعــامـة لـالسـتــخــبـارات وهــيــئـات
دني تـنمية الصادرات والطيران ا
ــوانئ والـهــيـئـة والــنـقل الــعـام وا
ـدن الــعــامــة لـلــريــاضــة وهـيــئــة ا
الــصــنــاعــيــة ومــنــاطق الــتــقــنــيـة
وصــنـدوق الـتــنـمـيــة ورئـاسـة أمن
ـــلك ســـلـــمـــان الـــدولـــة ومــــركـــز ا
ثـل لإلغـاثـة.ويضم الـوفد كـذلك 
عن كــبـريـات الـشـركـات الـسـعـوديـة
الـراغـبـة في االسـتثـمـار في الـعراق
فـي مــخـــتــلـف الــقـــطــاعـــات. وكــان
اجملـــلس الـــتـــنـــســـيـــقي الـــعـــراقي
الــســعــودي قـد عــقــد اجــتــــــــمـاعه
األول فـي تــــــشــــــرين األول 2017 .
وتـــتـــزامن زيـــارة الــوفـــد مع اعالن
الــسـعـوديــة امس األربـعـاء عــزمـهـا
ـــقــبـــلـــ مــنح خـالل الــشـــهـــرين ا

تـأشيرات للعراقي من بغداد.وقال
الـسفيـر السعـودي لدى بغـداد عبد
الـــعــزيــز الـــشــمـــري إن (الــعالقــات
الـعـراقـيـة الـسعـوديـة تـمـر بـأفضل
حـــــاالتــــهــــا فـي الــــوقـت الــــراهن)
مــوضــحــا ان (مــجــلس الــتــنـســيق
الـسعودي العراقي سيكون انطالقة
شاريع وتوقيع اتفاقيات لعدد من ا
مــخـتــلــفـة).وأضــاف (نـعــتـزم خالل
ـقـبـلـ مـنـح تـأشـيرات الـشـهـرين ا
لـألشــقــاء الـــعــراقــيـــ من بــغــداد
وافـتـتـاح الـقـنـصـلـيـة الـسـعـودية 

رسمياً هناك). 
ـتحدث باسم وزارة مـن جهته اكد ا
اخلـــارجـــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  أحـــمـــد
الـــــصــــحــــاف إن (زيـــــارة الــــوفــــد
الـسـعودي تـأتي في إطار الـتنـسيق

ـشـتـرك ب الـبـلديـن على الـصـعد ا
كـــافــة ال ســيـــمــا أن الـــعالقــات مع
الــســعـــوديــة من األهــمــيــة بــنــحــو
يــنـعــكس عــلى مـصــالح الــشـعــبـ
) الفتا إلى أن (السعودية الـشقيق
ـــكن أن تـــؤدي دوراً في مــرحـــلــة
االســـتــثـــمـــار وإعــادة اإلعـــمــار في
الــــعــــراق والـــتــــعـــاون مـع دوائـــر
اقــتـصــاديـة مــتـعــددة).الى ذلك أكـد
رئـيس جلـنـة الـعـالقـات الـسـعـودية
األمـــريــكـــيـــة (ســابـــراك) ســلـــمــان
األنـصـاري أن الـتـقـارب الـسـعودي
ـنـطـقة الـعـراقي يـحـفـظ اسـتـقـرار ا
والـعالم. وأشار األنـصاري إلى عدم
تــوفــر مــا يــثــبت حــتـى اآلن وجـود
زيـارة لولي العـهد السعـودي محمد
بـن ســـلـــمـــان لـــلــــعـــراق. وقـــال في

تـصريح ان (األبـعاد االسـتراتـيجـية
لـلتـقارب بـ البلـدين اتضـحت منذ
 22 تـــــــشـــــــرين االول  2017 ح
وقــعــا في الــريـاض اتــفــاقـاً إلطالق
ـشـترك األول اجملـلس الـتـنـسـيـقي ا
مـن نوعه بـحضـور وزير اخلـارجية
األمــــــريـــــــكي الـــــــســــــابـق ريــــــكس
ـمــلـكـة تــيـلــرسـون). وأضــاف أن (ا
اتــخـذت خـطــوات عـمـلــيـة لـتــعـزيـز
وتـنـشـيط هذه الـعالقـات الـتي ظلت
مُـجـمـدة طـوال ثالثـة عـقـود مـضت
وهـو ما بـدأ في افتـتاح مـنفـذ عرعر
احلــــــدودي في آب  2017وإعــــــادة
الحــة اجلــوي بـ تــشــغــيل خـط ا
الـــريــاض وبـــغــداد في تـــشــــــــرين
االول  2017  بــعــد تـوقـف اسـتــمـر

ثالثة عقود.
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ـشروع ـوجبـة ان(هذا ا االسـباب ا
قدم من اجل انصاف ذوي الشهداء
وحتــقـيق الـعــدالـة وعـدم الــسـمـاح
لـــلــجـــنــاة بـــاالفالت من الـــعــقــاب
ـــتـــضـــررين مـــاديـــاً وتـــعـــويـض ا
ومـعنوياً وتـعريف اجملتمع الدولي

بجرائم داعش االرهابية).
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دعـــا احتــاد احلــقـــوقــيـــ الــعــرب
اجملـــــــتــــــمـع الـــــــدولي الـى إدانــــــة
ـمـارسات االسـرائـيلـيـة ومقـاضاة ا
ــســـؤولــ االســرائــيــلــيــ امــام ا
مـحـكـمـة اجلـنـايـات الـدولـيـة .وقال
االحتــاد في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
ـــنــــاســـبــــة يـــوم االرض انه امـس 
يـحـيي الشـعب الفـلسـطيـني واالمة
ـــنــاســـبــة يــوم االرض الـــعــربـــيــة 
ـــوافق لـــلــثالثـــ من آذار من كل ا
عــام (حـــيث عمَ االضــراب الــشــامل
مـخـتـلف البـلـدات والـقرى الـعـربـية
في االراضـي الفـلسـطـينـيـة احملتـلة
مـــضــيــفــا ان (احتــاد عــام 1948) 
احلـــقــوقــيـــ الــعـــرب الــذي ظــلت
فلسط القضية والشعب ومازالت
الــقـضـيـة االسـاســيـة الـتي يـنـاضل
مـــنـــذ تـــأســـيــسـه عــام   1975 من
ـنـظـمات اجـلـهـا مـوظـفـا صالتـه بـا
الـعـربيـة والدولـية بـصـفته مـنظـمة
غـير حكومـية ذات صفة اسـتشارية

تـحدة  من اجل تـذكير لـدى اال ا
الـعالم بحقوق الشـعب الفلسطيني
غـــيــر الـــقـــابــلـــة لــلـــتـــصــرف وفي
ــصـيـر مــقـدجــمـتـهــا حق تـقــريـر ا

ستقلة).  واقامة دولته ا
 ودعـــا االحتــاد في بــيــانه (احــرار
ـــنــظـــمـــات الــعـــربـــيــة الـــعـــالم وا
ــعــنــيــة بــالـدفــاع عن والــدولــيــة ا
حـقوق االنـسان وحـريات الـشعوب
ـمارسـات االسـرائيـلـية الى إدانـة ا
االجــرامــيـة) مــطـالــبــا بـ(مـقــاضـاة
ــســؤولــ االســرائــيــلــيــ امــام ا
مـــحـــكـــمـــة اجلــنـــايـــات الـــدولـــيــة
إلرتكابهم جرائم حرب ضد الشعب
الـــــفـــــلــــســـــطـــــيـــــني ).ويـــــحـــــيي
الـفلـسطيـنيون في  30 من آذار كل
عـام ذكـرى يوم األرض يـوم جعـلوا
ــســيــرات فــيـه من الــتــحــركــات وا
الـشعبية وتنظـيم الفعاليات شكال
مـن أشـــكــــال تــــنـــشــــيط الــــذاكـــرة
اجلــمــاعــيــة بــشــأن الــقــضــيـة األم
فـلـسـطـ فـفي مـثل هـذا الـيـوم من
عــــام  1976 هــــبت اجلــــمـــاهــــيـــر

الـفلسـطينـية داخل اخلط األخضر
ثلث والنقب للدفاع في اجلـليل وا
عـن أرضـهـم وكــرامــتـهـم وتــصـدوا
لــــقــــرارات احلـــــكم الــــعــــســــكــــري
ـــــصــــادرة آالف اإلســـــرائــــيـــــلي 
ـات الــتي بــلـغت نــحـو 21 الــدو
ألف دو من أراضي منطقة عرابة
وســــخــــنـــ وديــــر حــــنــــا وعـــرب
الـسـواعـد وغـيـرهـا لـتـخـصـيـصـهـا
لــلـمـسـتـوطــنـات.وهـدفت إسـرائـيل
حتـديـدا من وراء ذلك وخـاصة في
مـنـطـقـة اجللـيل إلى إقـامـة مـديـنة
حـريش فـي مـنـطقـة وادي عـارة في
الـشمال والـتي تستوعب  150ألف
تـديـن أي مـا يـفوق يـهـودي من ا
عــدد الــســكــان الــعــرب األصــلــيـ

هناك.
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ـان أكــد رئـيـسـا اجلــمـهـوريــة والـبـر
لـرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه
ـبــدئـيـة بــري امس ثـوابت الــعـراق ا
بـشأن انفـتاحه نحـو محيـطه العربي
وجـواره االسالمي بعيـداً عن سياسة
احملـاور والنزاعـات فيمـا اكد األخير
ان لـزيـارته لـلعـراق أهـميـة بـالنـسـبة
إلـى لــــــــبـــــــنــــــــان وهـي لــــــــيــــــــست
بـروتوكولية.وكـان بري قد بدأ  االحد
ـاضي زيـارة الى العـراق الـتقى في ا
مـستـهلـها برئـيس الوزراء عـادل عبد
ـهـدي وبـحث مـعه تـعـزيـز الـتـعاون ا
ـشــتـركــة .ونـقل بــيـان والــقـضــايــا ا
لـرئـاسة اجلـمـهوريـة تـلقـته (الـزمان)
امـس عن رئـيس اجلــمــهـوريــة بـرهم
صـالح قـوله خالل استـقبـاله بري في
قـصـر الـسالم ببـغـداد ان (سـياسـتـنا

تـهدف القامة عالقات صداقة وتعاون
ـشـتـركات مـع اجلمـيع عـلى اسـاس ا
ــــا يـــــســــهم وجتـــــاوز اخلالفـــــات 

ـصـلحـة شـعبـنا وتـطـوره) مشـيراً
الـى ان (العـراق بـدأ باسـتـعادة دوره
ــــمـــيـــز فـي احملـــيـــطــــ الـــعـــربي ا
واإلقـليمي خاصة بـعد انتصاره على
االرهـاب).وأكد صالح (ثوابت العراق
ـبـدئيـة بـشـأن انفـتـاحه نحـو عـمقه ا
الـعربي وجواره االسالمـي بعيداً عن
سـياسـة احملاور والـنزاعـات) مشدداً
عـلى (أهـمـيـة رفع مـسـتـوى الـتـعاون
ــانـي بــ الــبــلـــدين من خالل الـــبــر
ـنـاقشـة وتـبادل الـرؤى بـ اللـجان ا
ا انـيـة العـراقيـة والـلبـنـانيـة  الـبـر
شـتركـة).من جانبه ـصالح ا يـحقق ا
قـال بري خالل تصـريح صحفي عقب
لــقــائه صــالح (لــقـد تــشــرفت بــلــقـاء
الــرئــيس الــذي يــكن له لــبــنــان وانـا
شـخـصـيـا كل االحـتـرام مـنـذ الـقـدم)
مـــشـــيـــداً بـ(الــعـالقــات الـــتي تـــربط
الـعراق ولبـنان).واشار الى ان الـلقاء

تـضـمن (بحـث نتـائج الـقمـة الـعربـية
فـي تـــونس ودور الـــعـــراق احملــوري
ـــؤثـــر في لـم شــمـل الــعـــرب). من وا
جــهـته عــقـد رئــيس مـجــلس الـنـواب
مـحمد احلـلبوسي اجتـماعا مع  بري
ــجــلس في الـــقــاعــة الــدســتــوريــة 
ــثـلي ــشـاركــة رؤسـاء و الــنـواب 
الــكــتل في اجملــلس وحـضــور نــائـبه
األول حــــــسـن الــــــكــــــعــــــبي .وأكــــــد
احلــــلـــبـــوسي خـالل االجـــتـــمـــاع أن
(الـعراق جتـاوز الطائـفيـة السيـاسية
وغادرها إلى غير رجعة وهو يسعى
إلـى العـمل بـشكـل فاعل في االنـفـتاح
عـلى احمليط العربي وأن يكون نقطة
نـطقة) مـضيفا الـتقاء حلل مـشاكل ا
وقف (إنـنا حـريصـون على تـوحيـد ا
الـعـربي وال سـيـما إزاء قـضـايـا األمة
ـشـتـركـة في احملـافل الـدولـيـة وفي ا
مـقـدمـتـهـا الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة)

مــشـيـرا إلى (مـوقـف الـعـراق الـثـابت
جتـاه هـذه الـقـضـيـة وتـأكـيـد عـروبة
األراضـي الــــعــــربــــيــــة في اجلــــوالن
ــكـتب الــســوريــة). وبـحــسب بــيــان 
احلـلـبـوسي فـإنـه جرى خـالل الـلـقاء
(بـحث اسـتـمرار الـتـعـاون في اجملال
ــصــرفي والــتــبــادل فـي الــتــجـارب ا
ـا تملكه واالسـتشارات بـ البلدين; 
ــصــارف الــلــبـنــانــيــة من خــبـرات ا
ـصـارف والــتـأكــيـد عــلى أن تـكــون ا
بـــوابـــةً لــدخـــول الـــقــطـــاع اخلــاص
الـلـبـنـاني وتسـهـيل اسـتـثـماراته في
الـعـراق.كـمـا تـطـرق الـلـقـاء إلى مـلف
الـــتــأشـــيــرة بــ الـــعــراق ولـــبــنــان
واإلقــامــة لــلــمــســتــثــمــرين وتــقــد
الـتـسهـيالت وصوال لـرفع الـتأشـيرة

ب البلدين).
 كـما أكد احللبوسي خالل اللقاء ان
ـرحــلــة جــديـدة من ــر  (الــعــراق 

االنـــفــتــاح عـــلى مــحـــيــطه الـــعــربي
واإلقـلـيـمي ومـنه لـبـنان الـشـقـيـقة)
داعـيا الى (تعـزيز العالقات من خالل
ــشـــتــرك في الـــعــمل االقـــتــصـــادي ا
مـــــجـــــاالت الـــــطــــــــاقـــــة والـــــنـــــفط
واالسـتثمار). وشكـر بري احللبوسي
عــلى (دعـوته لــزيـارة الـعــراق لـلـمـرة
األولى مـنذ الـستيـنيات) مـشيرا إلى
أن (زيـــارته لـــلــعـــراق لــهـــا أهــمـــيــة
بــالــنـســبــة إلى لـبــنــان وهي لــيـست
زيـارة بروتـوكوليـة) كاشفـا عن (عقد
اتـفـاق أخـوة وصـداقـة بـ مـجـلـسي
الـنــواب الـعـراقي والـلـبـنـاني فـضال
عن تــوقــيع اتــفــاقــيــة بــ الــبـلــدين
لـلتـعاون الـتجـاري والثـقافي والـفني
والــتــقــني والــعــلـمـي). وجـرى خالل
الـلـقاء (بـحث تـفعـيل جلـان الصـداقة
ــواقف في ــانــيــة وتــوحـيــد ا الــبــر
شترك احملـافل الدوليـة والتنسـيق ا

انات العربية لدعم القضية ب البر
الـــفـــلـــســـطــيـــنـــيـــة وحل اخلـالفــات

اإلقليمية). 
ـرافق وكــان بـري قـد وصل والـوفـد ا
لـه في وقت سـابـق من يـوم امس الى
مــبـنـى مـجــلس الـنــواب عـقب لــقـائه
بــرئــيس اجلــمــهــوريــة. وزار كال من
الــــنـــجف وكــــربالء يـــومـي االثـــنـــ
راجع اضـيـ والتـقى  والـثالثـاء ا
الــدين ومن بــيـنــهم مـحــمـد إســحـاق
الـفياض و مـحمد سـعيد احلـكيم كما
قدسة ادى مـراسيم الزيارة للمراقد ا
فـي احملــــافـــظــــتــــ . ووصـف بـــري
ــرجع الـديــني  عـلي الــسـيــسـتـاني ا
بــــــــأنـه (رجـل فـي امــــــــة وأمــــــــة في
رجـل).وقال خالل مؤتمر صحفي بعد
لـقائه  الـسيـستـاني في النـجف ( لقد
تــشــرفت بــلــقــائه فــهــو رجل في أمه
وأمــة في رجل)  وأضـاف أن (الــلـقـاء

ـفتـرض أن يـجري تـأخـر وكـان من ا
منذ زمن) 

 وتـــابع ان الــســيــســـتــاني ( كــان له
ـرجـعــيـته الــرشـيـدة الــدور األكـبــر 
بـالـدفـاع عن الـعـراق من خالل فـتواه
بــتــطــويع االالف وضــمــهـم لــلــقـوات
األمـنية حملـاربة اإلرهاب) وأضاف ان
الـسيسـتاني( مقـاتل في سبيل وحدة
ـائه ومـحـاربـة الـفـسـاد الـعــراق وا
وهـــو داعم ألن يـــؤدي الــعــراق دوره
اإلقـلـيـمي وحـريـص علـى لـبـنـان كـما
حـــرصه عــلـى الــعــراق ) مـــؤكــدا انه
نــاقش مع الــســيــســتــاني مــواضـيع
كـثـيـرة. من جـهـته اكـد الـسـيـسـتـاني
أهـمية تـثبيت قـيم التعـايش السلمي
ـبني على رعاية احلقوق واالحترام ا
كـونات. وقال ـتبـادل ب مخـتلف ا ا
مـكتب الـسيـستـاني في بـيان ان بري
هـنـأ الـسيـسـتاني خـالل اللـقـاء (على

مـا حققه العراقيون من انتصار باهر
فـي حربـهم على داعش وتـمكـنهم من
حتــريــر اراضـيــهم من ســيـطــرة هـذا

التنظيم االرهابي).
ـرجع  وبـحــسب الـبـيـان فـقـد شـكـر ا
االعـلى بري عـلى تهنـئته واشار الى
(الـتـضـحـيـات الـكـبـيـرة الـتي قـدمـهـا
الـــشــعب الـــعــراقـي لــتـــحــقـــيق هــذا
االنـتـصار الـتاريـخي) مؤكـدا (أهمـية
تـــطـــويــر الـــعالقـــات بــ الـــبـــلــدين
الـشقيق العـراق ولبنان في مختلف
اجملــاالت)مــشــددا  عــلى (أهــمــيـة ان
يــعـــمل اجلــمــيع عــلـى تــثــبــيت قــيم
بني عـلى رعاية الـتعـايش السلـمي ا
ــتــبــادل بــ احلــقــوق واالحــتــرام ا
كـونـات الديـنـية واإلثـنـية مـخـتلـف ا
في مـنـطقـتـنا في سـبـيل توفـير االمن
واالســـتـــقـــرار والـــتـــقـــدم واالزدهــار

لشعوبها).
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اســتــقـال الــرئــيس اجلـزائــري عــبـد
الــعــزيــز بـوتــفــلــيـقــة يــوم الــثالثـاء
اسـتجـابة لـضغط شـعبي فـي أعقاب
ســـتــة أســابــيع مـن االحــتــجــاجــات
احلـاشـدة عـلى حـكـمـه الـذي اسـتـمر

 20عاما.
ئـات إلى شـوارع العـاصمة وخـرج ا
بــعـد إعالن تــنـحي بــوتـفـلــيـقـة (82
عـامـا) في ذروة احـتجـاجـات طـالبت
بـالتخلص من النخـبة احلاكمة التي
يــعـتــبـرهــا كــثـيــرون مـنــفـصــلـة عن
ــواطـنــ وتــشـرف عــلى اقـتــصـاد ا

تعصف به احملسوبية.
كــان رئــيس أركـان اجلــيش الــفـريق
أحـمد قـايد صـالح قد طالب في وقت
ســابق بـاتـخـاذ إجـراءات دسـتـوريـة

فورية لعزل بوتفليقة.
وعـرض التلفزيون الرسمي في وقت
الحق لـقطات لبوتفليقة الذي بدا في
حـــالـــة هـــزال وهــو يـــقـــدم خـــطــاب
اســــتـــقــــالـــتـه إلى رئـــيـس اجملـــلس
الـدسـتـوري في حـضـور عـبـد الـقادر
بـن صـــالـح رئـــيس مــــجــــلس األمـــة
اجلــزائـري والـذي ســيـتـولى شـؤون
ـدة  90 يــومـا حلــ إجـراء الــبـالد 
انـتخابات.وقـال بوتفلـيقة في رسالة
نــشـرتـهــا وسـائل اإلعالم الــرسـمـيـة
يــوم الــثـالثـاء (يــشــرفــني أن أنــهي
رسـميا إلى علمـكم أنني قررت إنهاء
عـــــهـــــدتي بـــــصـــــفـــــتي رئـــــيـــــســــا
لـــلـــجــمـــهـــوريـــة.... إن قــصـــدي من
ــــانــــا اتــــخـــــاذي هــــذا الــــقـــــرار إ
واحـتـسـابا هـو االسـهام في تـهـدئة
نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى
لـهم االنـتقـال جمـاعيـا باجلـزائر إلى
ـسـتـقـبل األفـضـل الـذي يـطـمـحون ا
إلــيه طــمـوحــا مـشــروعـا) .وأضــاف
(لـقد أقـدمت على هـذا القـرار حرصا
ــهــاتـرات مــني عــلى تــفــادي ودرء ا
الــلــفــظـيــة الــتي تــشــوب... الـوضع
الــراهن واجــتــنـاب أن تــتــحـول إلى
غـبة عـلى ضمان انـزالقات وخـيمـة ا
ـمتلـكات الذي حـمايـة األشخاص وا

يـظل من االخـتـصـاصـات اجلـوهـرية
لـــلــدولـــة). ونــقــلـت وكــالـــة األنــبــاء
اجلـزائريـة عن رئيس أركـان اجليش
قـوله بعـد اجتمـاع مع كبار الـضباط
(ال مـجال لـلمزيـد من تضـييع الوقت
وأنه يـجب الـتـطـبـيق الـفـوري لـلحل
ــتــمــثل في ــقــتــرح ا الــدســتــوري ا
ــواد الـسـابــعـة والـثــامـنـة تــفـعـيل ا
ـــســـار الـــذي و 102 ومـــبــــاشـــرة ا
يــضـمن تـســيـيـر شــؤون الـدولـة في

إطار الشرعية الدستورية).
وأضــاف (قــرارنـا واضح وال رجــعـة
فـيه إذ أنـنـا نـقف مع الـشـعب حـتى
تـــتـــحــقـق مــطـــالـــبه كـــامــلـــة غـــيــر

منقوصة).
وتــابـع صــالح قــوله (تــمــكــنت هــذه
الـعـصـابـة من تـكـوين ثـروات طـائـلة
بـطرق غير شرعية وفي وقت قصير
دون رقــيب وال حــســيب مــسـتــغــلـة
قـــربــهـــا من بـــعض مـــراكــز الـــقــرار
ـشبوهة)وذلك في إشارة إلى رجال ا

أعمال لم يسمهم.
وعـلى أثر إعالن بـوتفـليـقة الـتنحي
خـرج مـئات اجلـزائريـ إلى شوارع
الـعاصمـة في وقت متأخـر من مساء
الـثالثاء لـالحتـفال ولوحـوا باألعالم
اجلـزائــريـة وقـادوا سـيـاراتـهم عـبـر
ـديـنـة الـتي انـدلـعت شـوارع وسط ا
فــيــهــا احــتــجــاجــات حــاشــدة ضـد

بوتفليقة يوم  22 شباط.
وأظــهـرت لـقـطـات تـلــفـزيـونـيـة عـلى
الــهـواء مـبـاشـرة رجـال يـهـتف (الـله
أكـبر) والفـتة مكـتوبا عـليهـا (انتهت
الـــلــعــبــة) وأخـــرى تــقــول (اجلــيش

والشعب خاوة.. خاوة (إخوة).
وقــال احملـامي مـصــطـفى بـوشـاشي
أحــــد زعـــمـــاء االحـــتــــجـــاجـــات في
اجلـزائـر إن قرار بـوتفـلـيقـة التـنحي
لـن يـــغـــيــــر من األمـــر شــــيـــئـــا وإن
االحــتـجــاجـات مــسـتــمـرة. وأضـاف
ـــهم بـــوشـــاشي فـي تــصـــريح أن (ا
بـالنـسـبة لـلمـحتـج هـو عدم قـبول
حـكـومة تـصـريف األعمـال اجلـديدة.
وتــــابع قــــائال إن االحــــتـــجــــاجـــات

السلمية ستستمر).
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ـديــريـة الــعــامـة لــلـتــقــو واالمـتــحـانــات في وزارة الــتـربــيـة اداء حــددت ا
ـتمـيزات لـلصف تـميـزين وا ـستـضافـ في مـدارس ا امـتـحانـات الطـلبـة ا
توسط للعام الـدراسي اجلاري. وذكر بيان امس ان (هذا االجراء الثـالث ا
ـديرية ناهج بـاللـغة االنكـليـزية). وأضاف ان (ا يأتي كـون الطلـبة درسـوا ا
ديـريـات الـعامـة لـلـتربـيـة في بـغداد الـعامـة لـلـتقـو واالمـتـحانـات ابـلـغت ا

واحملافظات كافة عدا اقليم كردستان بهذا االجراء).


