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ـقدسة شـيعت الـعتبـة احلسيـنية ا
فـي كــــربـالء جــــثـــــامــــ عـــــدد من
الـزائرين الذين استـشهدوا بحادث
الــتـدافـع واالخـتــنـاق خالل احــيـاء
مـــراسم ركــضـــة طــويــريج فـــيــمــا
اعـلـنت احملافـظـة احلداد الـرسمي
عـــــلى ارواح الـــــشــــهــــداء وعــــزت
فــعـالـيــات سـيــاسـيـة بــاسـتــشـهـاد
ضاعفة الـزائرين وسط مطالبات 
الـيقظة واستنـفار اجلهود للحؤول
دون تــكــرار وقــوع هــكــذا حـوادث.
وأعـــلــنـت االمــانـــتــان الـــعــامـــتــان
لـلـعتـبـتـ احلسـيـنيـة والـعبـاسـية
عـن اقـامــة مــجـلـس الـفــاحتــة عـلى
أرواح الــشــهــداء في مــنـطــقــة بـ
ـقــبل. وأعـلن احلــرمـ الــسـبـت ا
مــحـافظ كـربالء نـصـيف اخلـطـابي

احلــداد في احملـافــظـة لــثالثـة أيـام
عــــلى أرواح الــــشــــهــــداء. واعـــرب
رئـيس اجلمهورية برهم صالح عن
عــزائه الــعــمـيق ومــواســاته لـذوي
شــهـداء وجــرحى الـزيـارة  داعــيـا
الى االهــتـمــام بـرعــايـة ومــسـاعـدة
اسـر الـضـحايـا. وأكـد صالح خالل
اتــــصـــال هـــاتــــفي مع اخلــــطـــابي
(تـقـديـره و تثـمـيـنه جلهـود أجـهزة
احلـــكـــومـــة احملـــلـــيـــة واألمـــنـــيـــة
( ـصـاب ـواطـنـ فـي إغـاثـة ا وا
مـــطـــالــبـــا الـــســـلــطـــات األمـــنـــيــة
ـسـؤولة بـ والـصـحـيـة واجلـهـات ا
(مــضــاعــفــة الــيـقــظــة واســتــنــفـار
اجلـهود لـلحؤول دون تـكرار وقوع
هــكـذا أحـداث) واعــرب صـالح عن
(حـزنه الستشـهاد وجرح الـعشرات
). وكان صـالح قد عد واطنـ مـن ا
َ عــلى داعش انــتــصــار الـعــراقــيـ
يـجسـد حملة من قيم ثـورةِ احلس

(ع). ولــفت صـالح خالل مــشـاركـته
مــــراســــيـم عــــاشــــوراء في جــــامع
بــرزجنـة في الــسـلــيـمـانــيـة الى ان
(اإلمـــام احلـــســــ عـــلـــيه الـــسالم
يــدعـونـا دائـمــاً وابـداً الى احلـريـةِ
واخلـــيــرِ واالرتــفــاعِ بـــالــوعيِ الى
مـــســتـــوى الــتـــحـــدي الــســـيــاسي
واالجـتـمـاعي الـراهن ونـبـذِ الـعنفِ
وحـب الـوطن واسـتـكــمـالِ مـشـروعِ
اإلصالح) مـــــؤكــــدا ان (تـــــصــــدي
الــــــعــــــراقـــــــيــــــ إلرهــــــاب داعش
واالنـتـصـار عـلـيه يـجـسـد حملـة من
). بدوره  عـزى قـيم ثـورةِ احلـسـ
رئــيس مـجـلس الـوزراء عـادل عـبـد
ـهـدي ذوي الـضـحـايا بـالـفـاجـعة ا
ــهــدي في االلــيــمــة . وقــال عــبــد ا
ــــزيــــد احلـــزن تــــصــــريح امـس (
واألسى فــجــعـنــا وأبـنــاء شــعـبــنـا
بــــحـــادث الــــتـــدافع خـالل مـــراسم
عـاشوراء الذي ادى لـوفاة واصابة

عــــدد مـن الــــزائـــريـن في كــــربالء)
واضـاف (لقد تابعنـا منذ اللحظات
عنية من االولى لـلحادث اجلهات ا
سالمـــة الــقــرارات الـــتــنــظـــيــمــيــة
ـــتــخـــذة في مـــوقع واخلـــطـــوات ا
ـسـتشـفـيـات للـسـيـطرة احلـادث وا
صـاب عـلى االوضـاع ومعـاجلـة ا
ـهنـية وانسـيابـية عالـية). واعلن
وزيــر الــصــحــة عالء الــعـلــوان عن
مــتــابــعـة حــاالت جــرحى احلــادثـة
ــــقـــــدمــــة لـــــهم في واخلـــــدمــــات ا
مــســتــشــفـيــات احملــافــظــة. وتـابع
الــــعـــلــــوان (مع مــــحـــافـظ كـــربالء
اجلـرحى الراقديـن في مستـشفيات
احملــافــظــة واخلــدمـات الــصــحــيـة
ــقـدمــة لـهم حــيث  االطـمــئـنـان ا
عـلـى حالـتـهم) مـؤكـدا إن (الـوزارة
ستلزمات الطبية وفـرت االدوية وا
والـــدعم الالزم لــعالج احلــاالت من
اجلـرحى) الفـتـا بـحـسب بـيان الى

ان (عــدد الـشــهـداء بـهــذه احلـادثـة
بـــلغ 31 امـــا عــدد اجلــرحـى فــبــلغ
102 جــــريـح راقـــد و9 مــــنــــهم في
حــالــة حــرجــة). وقــالت مــصـادر لـ
(الــزمـان) ان (عــشـرة من الــشـهـداء
ظــلت هـوايـتـهـم مـجـهـولـة وان 80
ـــــئـــــة مـن اجلـــــرحى غـــــادروا بـــــا
مـــســتــشـــفى احلــســـ بــكــربالء).
واعـــــرب مـــــحــــافـظ بــــغـــــداد فالح
اجلـــــزائــــــري عن مـــــواســـــاتـه الى
الــشــعب الــعـراقي وذوي ضــحــايـا
الــفــاجـــعــة وان يــتــغــمــد يــتــغــمــد
الــشــهـداء بــواسع رحــمــته ويــلـهم
اهــــلـــهـم ومـــحــــبــــيـــهـم الـــصــــبـــر
صاب ن على ا والـسلوان وان 
بـالشـفاء العـاجل. كمـا قدم السـفير
األمـريـكي لـدى بـغـداد مـاثـيـو تـيـلر
تـــعــــازيه لـــعـــوائـل الـــذين فـــقـــدوا
أرواحـــهم في كــربـالء.وقــال تــيــلــر
تحدة (نـيابة عن سفارة الواليات ا

في بـغداد  نتـقدم بتعـازينا القـلبية
لــعــوائل الـقــتــلى وتــضـامــنــنـا مع
اجلـرحى فـي كـربالء ونـأسف لـهذه
ــأســاويــة في األرواح اخلـــســارة ا
ونـتمنى للجرحى الشفاء العاجل).
وتـــــداول نــــاشــــطــــون فـي مــــواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعـي صـورا بـعد
وقـــوع احلــادث ألعـــداد من الــزوار
فــاقـدي الـوعي عـلى األرض بـيـنـمـا
يـحاول آخـرون إسعـافهـم. ويشارك
سـلمـ سنـويا عـشـرات آالف من ا
في اسـتـعادة مـشاهـد واقعـة الطف
الـتي قـتل فيـهـا اإلمام احلـس مع
أفـراد عائـلته  وبـعـد صالة الظـهر
فـي يوم الـعـاشر مـن محـرم يـشارك
ا يعرف بـركضة طويريج الـزوار 
التي جتسد قيام الزوار بعد واقعة
الــــطف بــــالــــتــــوجه لــــدفـن اإلمـــام
احلـس والضـحايا الـذين سقطوا

عركة.  في ا
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{ الـقاهرة (أ ف ب) - توالت ردود
ــنــددة امس األربــعـاء من الــفــعل ا
عـواصم عـربـيـة غـداة إعالن رئيس
الـــوزراء اإلســرائـــيــلـي بــنـــيــامــ
نتنياهو عزمه أن يضم جزئيا غور
االردن في الـضفـة الغـربيـة احملتـلة

في حال اعادة انتخابه.
وأعــلن نــتــنــيـاهــو الــذي يــخـوض
حـملـة انتـخابـية أنه يـعتـزم "إقرار
الــسـيـادة االســرائـيـلـيــة عـلى غـور
ــنــطــقــة الــشــمــالــيــة من االردن وا
ــيت" مــوضــحــاً أنّ هـذا الــبــحــر ا
اإلجــراء سـيـطـبق "عـلى الـفـور" في

قبلة. حال فوزه باالنتخابات ا
وعـد االحتاد االوروبي عبر الناطق
بـــاســمه ان مـــشــروع الـــضم الــذي
اعــلــنه نــتــنــيــاهــو يــقــوض فـرص
الــــسالم. ودان وزراء اخلـــارجـــيـــة
الـعرب في اجـتمـاعهم الـذي ترأسه
الـعـراق  بشـدة إعالن نـتنـيـاهو في
بــيــان صــدر مـســاء الــثالثــاء بــعـد
اجــتـمـاع طــارىء عـقـد عــقب خـتـام

وتـطـهـيـر عـرقي ومـدمـر لـكل فرص
الـــسالم". ورأى وزيـــر اخلــارجـــيــة
ن الـــصــفـــدي أن اعالن االردنـي أ
نـتـنـيـاهـو يـعـد "تـصـعـيـدا خـطـيـرا
يـنـسف األسس الـتي قـامت عـلـيـها
نـطـقة الـعـملـيـة السـلـميـة ويـدفع ا
بــرمــتــهــا نــحــو الـعــنـف وتـأجــيج

الصراع". 
مـن جـهــتــهـا دانت دمــشق "بــشـدة"
إعالن نتنياهو معتبرة أنه "انتهاك
ســافـر" لــلـقــانـون الــدولي وفق مـا
أفـــادت وكــالــة األنــبـــاء الــســوريــة
الـرسـمـيـة (سـانـا). نـدّدت الـريـاض
لـــيل الــثـالثــاء االربـــعــاء بـــالــوعــد
االنـتـخـابي الـذي أطـلـقـه نـتـنـيـاهو
مـــعــتــبـــرة إيــاه "تـــصــعــيـــدًا بــالغ
ـلـكي اخلــطـورة". وقــال الـديــوان ا
فـي بــيـــان أوردته وكـــالـــة األنـــبــاء
الـرسـمـية ان "الـسـعوديـة تـعلن عن
إدانـتها وشجبها ورفضها القاطع"
ــا أعـلـنـه نـتـنــيـاهـو و"وتــعـد هـذا

اإلجراء "باطالً جملة وتفصيالً" 
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اســتـذكــر رئــيـس حــكـومــة اقــلــيم
كـردسـتـان مــسـرور الـبـارزاني في
الذكرى الثـامنة واخلمـس لثورة
أيـــلــول الـــكـــبـــرى وحـــدة الـــصف
ـــــواجــــهـــــة الــــظـــــلم الــــكـــــردي 
واالسـتــبــداد واالضـطــهــاد. ونـقل
بيان تلقـته (الزمان) عن البارزاني
الــقــول ( تــمــر الــذكــرى الــثــامــنـة
واخلـمــســ النـدالع ثــورة أيــلـول
الـكــبـرى الــتي تـعــد أطـول وأكــبـر
ثورة لشعب كـردستان حتت قيادة
الــزعـــيم مـــصــطـــفى الـــبــارزاني)
واضاف ان (الـثورة الـتي انطـلقت
شـــرارتـــهـــا في  11 أيـــلـــول عـــام
 1961 عـــمت أرجـــاء كـــردســـتــان
ــكــونـات وشــارك فــيـهــا جــمــيـع ا
الـقـومـيــة والـديـنــيـة  وهي أعـظم
ثــــــورة لالكـــــــراد ضــــــد الــــــظــــــلم
واالســتــبــداد واالضــطــهــاد حــيث
ـكـونـات لـلـطـغـيان حتت تصـدت ا
قيادة واحـدة وأصبحت كـردستان
مالذاً لــلــعــراقــيـ الــتــوّاقــ الى

احلـرية) مؤكـدا (فـي الوقـت الذي
نستذكر فيـه هذه الذكرى اخلالدة
نحـيي البـيـشمـركـة الذين شـاركوا
فيها فإننا نستـخلص منها العبر
ــبــاد الــنـــبــيــلـــة من صــمــود وا
وتــعـــايش ســـلـــمي ووحـــدة صف
لشـعب كـردستـان وهي مـحل فـخر
ونـأمل أن تـبــقى هـذه الـقــيم حـيّـة
وأن يدافع االكراد بنـفس الروحية

واالنسجام عن مكتسباتهم).
رأى رئـــيـس اقـــلــــيم كــــردســــتـــان
نيجرفان البارزاني ان احلوار ب
شكالت بغداد واربيل بـشأن حل ا
العالـقة وطريـقة التـعاطي مع هذه
لـفـات بـحاجـة الى آلـيـة افضل . ا
وقــال بــيــان امـس ان (الــبــارزاني
بعـوثة اخلاصة لألم بحث مع ا
ـتــحـدة إلى الـعـراق الـعـام لأل ا
جيـنـ بالسخـارت عالقـات أربيل
وازنة الـعامة  –بغداد و مـسألـة ا
ــقـبل وأوضـاع مــحـافـظـة لـلـعـام ا
ـــشــاركــة في كــركــوك وطـــريــقــة ا
انتـخـابـات مجـالس احملـافـظات و
ــتـنــازع عـلـيــهـا وكـذلك ـنـاطق ا ا

ــادة  140 وأحــوال الـــنــازحــ ا
والالجـئــ في كــردســتــان وسـبل
إعــادتـــهم إلى ديـــارهم فـــضال عن
أحوال اإليزيدي ومنطقة سنجار
وملفات اخرى)  واشار البارزاني
الى انه (لـــيس من الـــضــروري أن
ــشـــتــركــة بــ تــكــون الــلـــجــان ا
الـطـرف سـيـاسـيـة بل يـنـبـغي أن
تكـون تـقنـيـة في مـجاالت كـثـيرة)

واكـــد ان ( احلـــوار بــــ إالقـــلـــيم
واحلــكــومــة االحتــاديــة وطــريــقـة
ـشاكـل بـحاجـة إلى التـعـامل مـع ا
آلـية مـنـاسـبـة أفـضل) مـشـيدا  بـ
ــتـــحـــدة في الـــعــراق (دور األ ا
واهميـة استمـرار دور يونامي في
مسـاعـدة ومـعاونـة بـغـداد واربيل
ـشـكالت الـعـالـقة ـواصلـة وحـل ا
). وحد مجلس وزراء ب اجلانب

ــقــبل مــوعـداً االقـلــيم األســبــوع ا
لزيارة وفد أربيل إلى بغداد بشان
ـالـيـة. وقـال بـيان ـوازنـة ا مـلف ا
امس ان (مـــجـــلس الـــوزراء عـــقــد
جلسته برئـاسة مسرور البارزاني
استعرض خاللها نتائج االجتماع
ـشــتـرك بــ احلــكـومــة والــكـتل ا
اضية الكردية والذي عُـقد االيام ا
حــيث تـــقــرر بـــأن يــقـــوم وفــد من
إالقليم بزيـارة إلى بغداد األسبوع
عـلومات نـاقشـة وتبـادل ا قـبل  ا
ـــالـــيـــة ـــوازنـــة ا بـــشـــأن مـــلف ا
وإشــراك كــردســـتــان في مـــرحــلــة
ــشـروع مـن قـبل إعـداد مــســودة ا
الية االحتـادية مع توجيه وزارة ا
الية والنفط والغاز دعوة للجان ا
والــقـانــونــيــة الــنــيــابــيــة لــزيـارة
اإلقلـيم). كـمـا بـحث الـبارزاني مع
وزيــر الــتــخــطــيط نــوري صــبــاح
الـدلــيـمي جــهـود اجــراء الـتــعـداد
الــسـكــانـي في الــعــراق والــفـرص
تاحة حلل اخلالفات العالقة ب ا
بـغـداد واربـيل. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الزمان) امس ان (اجلانـب بحثا

ـلفات ابرزهـا استثمار جملة من ا
ـــتـــاحـــة حلل جـــمـــيع الـــفـــرص ا
اخلالفـــات الــعـــالـــقـــة بــ اربـــيل
وبـــغــداد) واضـــاف ان (الـــلـــقـــاء
نـاقش جـهــود الـتـعـداد الــسـكـاني
ــــــزمع إجــــــراؤه عــــــام 2020 ) ا
واعرب الـبارزاني عن امـله بأن (ال
يُــســتـــخــدم الــتـــعــداد الـــســكــاني
ألهـــداف ســيـــاســـيـــة ضـــد أي من
ـــكـــونــات) واردف ان (اإلقــلـــيم ا
أبــدى اســتـــعــداده وحــسـن نــيــته
ـــــــــوجب حلــــــــسـم اخلـالفــــــــات 
الـدسـتــور لـبــدء حـقـبــة ايـجــابـيـة
جـديــدة في الـعالقــات بـ بــغـداد
واربـــيل بـــالـــشـــكل الـــذي يـــراعي
الـشــراكــة احلــقــيــقــيــة والــتـوازن
اشــاد والـــتـــوافق). من جـــانـــبه  
الــدلــيــمي بـ (جتـــربــة كــردســتــان
بـــعـــدهـــا  نـــاجـــحـــة وراســـخـــة)
وأضـاف ان (هـنــاك فـرصــة جـيـدة
حلل اإلشكـاالت كافـة استـناداً الى
الدسـتـور واألجـواء مـنـاسـبـة جداً
ــــوذج جـــديــــد في لـــصــــنــــاعـــة 

العراق).
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الـــدورة الـــعـــاديــة الـ 152جملـــلس
ـسـتـوى اجلـامـعـة الـعـربـيـة عـلى ا
الـوزاري في القاهرة. وبعد االعالن
ـسـؤولة مـسـاء الـثالثـاء وصـفت ا
الــكــبــيــرة في مــنـظــمــة الــتــحــريـر
الـفلسـطينيـة حنان عشـراوي تعهد
نــتــنــيــاهـو بــأنه "انــتــهــاك صـارخ
لـلقانـون الدولي" و"سرقة لألراضي


