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عـــزا خـــبــيـــر أمـــني االحـــداث الــتي
رافـقت تظاهـرات البصرة وعدم اداء
االجـــهـــزة االمــنـــيـــة لـــواجــبـــاتـــهــا
طلوبة الى والء عناصر بـالصورة ا
األمـن لألحزاب والـقـوى الـسـيـاسـية
بــدالً من ان يــكــون والؤهم خــالــصـاً
ـؤسساتـهم االمنيـة وللوطـن مبرئاً
سـاحــة الـقـادة االمـنـيـ من تـوجـيه
رؤوسيهم بإطالق النار على اوامـر 

تظاهرين.  ا
وقــال عـــمــاد عــلــو لـ(الــزمــان) امس
مـــعــلــقـــاً عــلـى نــتــائـج الــتــحـــقــيق
بـاألحـداث الـتي  شـهـدتـهـا الـبـصـرة
ـاضـي ان (هـنــاك خـلالً فـي ايـلــول ا
كــبـيـراً في عـمل الــشـرطـة مع غـيـاب
الـتنسيق ب االجـهزة االمنية داخل
احملـــافـــظـــة ومـن ضـــمن قـــادة تـــلك
االجــهــزة احملـافظ بــوصــفه رئـيــسـاً
لــلـــجــنــة االمــنــيـــة في احملــافــظــة)
مــوضــحـاً ان (هــذا االمــر واالحـداث
الـتي رافقت التظاهرات تؤشر غياب
ـهـنـيـة واالحـترافـيـة لـدى االجـهزة ا
االمــــنــــيـــة جــــراء تـــدخـل الـــوالءات
احلـزبـية قـبل الوالء لـلـجهـاز االمني
ـصلـحـة الـوطـنـية). او الـوظـيـفـة وا
ورأى عـلو ان (هناك اجندة سياسية
جــرى تــداولـهــا واســتـخــدامــهـا في
حـينه بشأن التعاطي مع التظاهرات
والـدليل قيام قيـادات حزبية بإطالق
تـــصـــريــحـــات تـــهـــدد بــالـــتـــصــدي

للتظاهرات وسحقها.
 وقـد نـشـرت هـذه الـتـصـريـحـات في
حــيـنه بـوســائل االعالم االمـر الـذي
انــعــكس عــلى الــعــنــاصــر االمــنــيـة
الـتابعة للقيـادات احلزبية فحدث ما
حــدث) مــســتــبــعــداً (قــيــام الــقــادة
االمـني بتوجيه اوامر لرجال االمن
تـظاهرين وهي بـإطالق النـار على ا
التـمـتلك مـثل هذه الـصالحيـة . وانا
مــــتــــأكــــد مـن هــــذا االمــــر من خالل

خبرتي الوظيفية).
ظ وتــابـع ان (هــنــاك خــلالً في عــمل
الــشـرطـة وانـتـشــارهـا مـا اسـهم في
وقــوع االحــداث والســيــمـا ان حــفظ
االمـن الداخلي من مـسؤوليـة اجهزة
الـشـرطـة حـصراً بـاالضـافـة الى عدم
حتــرك قـطــعــات الـشــرطـة الــتـابــعـة
لـــقـــيـــادة الـــعـــمـــلـــيـــات في الـــوقت
ـناسب) مـضيـفًا ان (هـناك عوامل ا
اخـــــــرى ادت الـى حـــــــدوث اربـــــــاك
وتـوجس وتـضـارب بشـأن الـتـعاطي
مـع الــــتـــــظــــاهـــــرات لـــــهــــا عـالقــــة
ـعروف بهـا مجتـمعنا بـالعشـائرية ا

فـضالً عن االفتقار للضبط العسكري
وعــدم الــســيــطــرة عــلى الــعــنــاصـر
االمـنية ) مستدركاً ان (حصول مثل
هـذه االمـور عـنـد وقـوع الـتـظـاهرات
يــكـاد يــكـون طــبـيــعـيـاً ويــحـدث في
جـــمــيع دول الـــعــالـم الــتي تـــشــهــد
تـظاهرات شـعبيـة إذ تعجـز االجهزة
االمـنية عن ضبط االوضاع واالمر ال
يــقــتــصــر عــلى الــعــراق). وشــهـدت
الـبصـرة تظـاهرات  ادت الـى سقوط
تــسـعــة شـهـداء مــدنـيــ واصـابـات
عـديـدة في صـفـوف الـقـوات االمـنـية

تظاهرين. وا
وبـشـأن عـدم التـنـسـيق بـ احملافظ
وقــائـد الــشــرطـة وحــصـول مــشـاكل
بــيــنـهــمــا قــال عـلــو أن  (مــثل هـذه
االمــــور حتــــدث فـي الــــعــــادة. وقـــد
حـصلت في محافظتي نينوى وبابل
حـيث وقـعت ازمـات ب مـحـافظـيـها
وقـادة امنيـ كبار في احملـافظة ألن
احملـافظ بـصفـته شخـصاً مـدنيـاً  قد
اليـنسجم مع القرارات التي يتخذها
الــقـادة االمـنـيـون الـتـي يـتـخـذونـهـا
اســـتـــنــاداً الى ضـــوابط ومـــبــادىء
عـسكرية وامنية وهم بدورهم  يرون
ـــثـــابــــة تـــدخل في ردود افـــعــــاله 
عـملـهم لكـنه بوصفه رئـيس اللـجنة
االمـنية في العليا يرى ان من واجبه
اتخاذ القرارات االمنية) مشيراً الى
ان (بــــعض الـــدول الســـيــــمـــا الـــتي
تـعيش اوضاعـاً امنيـة غير مـستقرة
تـختـار رجال امن او قـادة عسـكري
لــشـغل مــنـصب احملــافظ).ورداً عـلى
ســؤال لـ(الـزمــان) بـشــأن اخلـطـوات
الــواجب اتــخـاذهــا لــتـفــادي تــكـرار
الـسـلبـيـات الـتي شهـدتـها الـبـصرة
قــال عــلـــو (يــنــبــغي اعــادة الــنــظــر
بـاالجهزة االمنية وهيكلتها وإخراج
الـعــنـاصـر احلـزبـيـة مـنـهـا وتـعـزيـز
مــسـتــوى االداء لـدى عــنـاصـر االمن
ونـــوعــيــة تـــدريــبــهـم  ورفع كــفــاءة
االجـهـزة االمـنـيـة عـمـومـاً ) مـشـدداً
عـلى (ضـرورة دعـم اجـهـزة مـكـافـحة
ـسـؤولـة عن مـثل الـشـغب لـكـونـهـا ا
ـتمـثلـة بالـتظـاهرات هـذه االحداث ا
حــتى تــكــون قـادرة عــلى الــتــعـاطي

معها على نحو أمثل). 
وبـرأت جلنة التـحقيق التي شـكلتها
ـشــتـركــة بـأمـر قــيـادة الـعــمـلــيـات ا
رئــــيس مـــجــــلس الــــوزراء حـــيـــدر
الــعـبـادي عــنـاصـر االمن مـن تـهـمـة
ـتـظـاهـرين.وأكد اطـالق النـار عـلى ا
تـقريـر اللجـنة (عـدم استخـدام القوة
الـنارية من جـانب االجهـزة االمنية)
مـضيـفاً ان (سـقوط شـهداء وجرحى

دنيـ واالجهزة االمـنية خالل مـن ا
الـتظـاهرات كان نـتيجـة اطالق النار

من عناصر مندسة. 
وأشـار التقرير الى (عدم قيام شرطة
احملـافـظـة بواجـبـهـا في حـفظ دوائر
الـــدولــة وعــدم انـــتــشــارهـــا بــشــكل
صـحيح اضـافة لبطء رد فـعل قيادة
عـمـلـيات الـبـصـرة وعـدم معـاجلـتـها
االمــــر واالقــــتـــصــــار عـــلـى تـــســــلم
ـــعــلــومـــات مــا فــاقم حـــالــة عــدم ا
االســتــقــرار في احملــافـظــة) مــؤكـداً
(تـأثير االنـتماءات احلزبـية لعدد من
افـراد الـشـرطـة احمللـيـة في الـبـصرة
فـي تـرك واجـبـاتـهم) كـاشـفـاً عن ان
ـنـدســة كـانت تــنـتـمي (الــعـنـاصــر ا

الحزاب مختلفة). 

ولـــفـت الـــتـــقـــريـــر الى(غـــيـــاب دور
احملــافظ ورئـيـس واعـضـاء مــجـلس
ـسـاعـدة احملـافــظـة وعـدم ابـدائـهم ا
فـي معاجلة االزمـة الى جانب غياب
الــتـنــسـيق والــتـعـاون بــ احملـافظ

وقائد الشرطة).
 ونــقل الـتـقـريـر عـن قـيـادة الـشـرطـة
قـــولـــهـــا أن (احملـــافظ لـم يـــقــدم أي
مـساعـدة للـشرطة احملـليـة وقيـادتها
بــالــرغـم من أن احملــافظ هــو رئــيس
الـلجنة األمنيـة في احملافظة) مشيراً
الـى (ضـعف اجلــانب االسـتــخـبـاري
االســـتـــبـــاقي الـــذي ســـاهم في بطء

تخذة). االجراءات االمنية ا
 وعـــلـى الـــصـــعـــيـــد اخلـــدمي افـــاد
الـتــقـريـر بـأ(كـثـرة الـتـجـاوزات عـلى

قـناة الـبدعـة وقيـام قيـادة العـملـيات
بــرفع اغــلــبــهــا) مــشــيــدا بــأ(قــيـام
اء الصالح الـقوات االمنية بتوزيع ا
واطنـ للمساعدة في لـلشرب ب ا

تخفيف االزمة) . 
ــثـلـون عن وشــارك في الـتــحـقـيق 
عـمــلـيـات وزارة الـداخـلـيـة وقـيـادة
ـشتـركـة وقيـادة الـقوة الـعـملـيـات ا
الـــبـــريــة وحـــهـــاز االمن الـــوطــني
وجـــــهــــاز اخملـــــابــــرات الـــــوطــــني
واســـــتــــخــــبــــارات وأمـن الــــدفــــاع
واالســتـخــبــارات الـعــسـكــريـة. وفي
شــأن مـــتــصل اعــلـن مــديــر مــكــتب
ـفـوضـيـة الـعلـيـا حلـقـوق االنـسان ا
في الــبـصـرة مـهـدي الـتـمـيـمي امس
الــثالثـاء عن اســتـمـرار اعــتـقـال 10

مـتـظـاهرين من اصل  29 مـتـظـاهراً
اعــتـقــلـوا  خالل الــتـظــاهـرات.وقـال
الـتـمـيـمي فـي تصـريـح ان (االجـهزة
االســتـخــبـاريـة حتــرت الـدقــة اثـنـاء
ـتـظاهـرين بـتـهـمة عـمـلـيـة اعتـقـال ا
حـرق وتدميـر دوائر الدولـة ومكاتب
االحـــزاب مـن دون االعـــتـــمـــاد عـــلى
ـعـلـومـات اخلـاطـئـة) الـشــبـهـات وا
ـقبلة سـتشهد دة ا مـشيرا الى ان (ا
اطـالق سـراح دفـعــة اخـرى في حـال
ــوجـة ثــبــوت بـراءتــهم مـن الـتــهم ا
ـفـوضـيـة الـيــهم فـيـمـا سـتــحـتـرم ا
الــعــلـيــا حلــقـوق االنــســان اي قـرار
قـــضــائـي يــصـــدر بـــحق من يـــثــبت
ضـــلــــوعـــهم بــــعـــمـــلــــيـــات احلـــرق

والتدمير). 
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تـوفي في اربيـل اول امس بديع عارف
عــزة احــد اعــضــاء فــريق الــدفــاع عن
رئـيس النظام السـابق عن  عمر يناهز
 80 عــامـا . وكــان عـزة يــعـاني مـرض
الـسـرطـان في الـفـك وقـد سـافـر مرات
انـيا لـتلـقي العالج. وسبق عـدة الى ا
ان عـــانـى من حـــصـــوله عـــلى ســـمـــة
الـدخـول فـاضطـر الى الـتـهديـد بـحرق
ـانـيـة نـفــسه امـام مـبـنى الـسـفـارة اال
بـــحــضــور وســائل االعـالم.ويــنــتــمي
الراحل الذي ولد في بغداد عام 1938
ونـشأ في منـطقة الـعيواضـية العـريقة
وسـط اسرة بغـدادية بـرغم ان البعض

يراه ذا اصول تركية.
 وهـو عـديل عـضـو الـقـيـادة الـقـطـريـة
الــــســـابق طــــاهـــر الـــعــــاني وارتـــبط
بـعالقات صداقة مع فـاضل البراك قبل
اعـدامه في عقـد التسـعينـات من القرن

ـاضي. وابـلغ عـزة (الـزمان) في وقت ا
ســابق ان االخ غـيــر الـشـقــيق لـصـدام
بـــرزان ابــراهـــيم الـــتــكـــريــتـي (طــلب
وسـاطته لـالقتـران بزوجـة البـراك بعد
وفـاة زوجـته ام محـمد). واشـتهـر عزة
ـثيرة لـلجدل بـتصـريحاته االعالمـية ا
بـشأن اركـان النـظام الـسابق والسـيما
طـارق عزيـز الذي تولى في مـدة الحقة
مـن اعـدام صـدام الـدفــاع عـنه وله في
ذلـك مـــراسالت مـع جنـــله زيـــاد وقـــد
عـــرض رســائل تـــبــادلـــهــا عـــزيــز مع
عـائـلـته. ونـشرت (الـزمـان) فـصوال من
مـــذكــرات كــتــبـــهــا عــزة بــ االعــوام
2013-  2015  واعــتـزم طــبـعــهـا عن
طــــريق دار نــــشـــر بــــتـــحــــريـــر احـــد
الــصـحــفـيــ لـكن اخلـالفـات مــعـهـا
حــالت دون ان تــرى الـنــور ولــلـراحل
ولــد وبـنت وزوجـة عـلى قـيـد احلـيـاة
زاولة مهنة احملاماة ب وظل مـتنقال 
عمان واربيل وبغداد ويرتبط بعالقات

صـداقـة يـصـفهـا بـاجلـــيـدة مع زعـماء
اقـليم كردستان. واقـيمت الفاحتة على
روحـه بـــــــــدءا مـن امـس فـي جـــــــــامع
ـدة ثالثة احلـسـنـ بحي الـعـامريـة و

ايام.
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عابر الـعاجل لبـحث حيثـيات فتـح ا
احلــدوديـة بــ الـبـلــدين) مـضــيـفـاً
ـعــابــر سـيــعـود (نــعــتـقــد أن فـتـح ا
ـا فــيه بــالــفــائــدة عــلى اجلــانــبــ 
مــصــلــحــة الـبــلــدين) مــوضــحـاً أن
(اخلـطـوة األولى سـتـكـون عن طريق
ـعـبرين فـتح مـعـبـر واحـد ومن ثم ا
سألـة أثيرت اآلخـرين) مؤكـدا أن (ا
خـالل اسـتـقــبـال الــرئـيـس الـسـوري
بــشـار األسـد لـلـجــعـفـري في دمـشق
ـوضــوع بـشــكل مــبـاشـر). وبــحث ا
وبـــحــسب مـــحــجــوب فـــان (بــغــداد
تـــســــعى خالل الـــوقـت الـــراهن إلى
تـــطـــبـــيـع الـــعالقـــة الـــســـوريـــة مع
مـحيطهـا العربي واإلقليـمي معتمدة
عــلى الـعالقـات اجلــيـدة لـلـعـراق مع
جــيــرانه). عــلـى صــعــيــد آخــر جـدد
الـعراق رفضه للحـظر االمريكي على
 ايـران.وقـال بيـان للـمـكتب االعالمي
لـلنائب االول لرئـيس مجلس النواب
حـــسـن كـــر الـــكـــعـــبي ان(الـــوفـــد
الـنـيـابي الـعـراقي بـرئـاسـة الـكـعـبي
الــتـقى في الـعـاصـمــة الـسـويـسـريـة
جـنـيف وفـد اجلـمـهـوريـة اإليـرانـية
ـثـلـة طـهـران في مـجـلس بـرئـاسـة 
الـشورى اإلسالمـي فاطـمة حسـيني
عـلى هامش اعـمال اجلمـعية الـعامة
ـــــــاني الـ  139لـالحتـــــــاد الـــــــبـــــــر

الـــدولي).وجـــدد الــكـــعــبي والـــوفــد
الـــنــيــابي احلــاضـــر (رفــضه الــتــام
لــلــحـصــار االمـريــكي بــأي شـكل من
االشـــكــال ضـــد الــشـــعب االيــراني)
مــســتـــنــكــرا مــا أســمــاه (ســيــاســة
الــــتــــجــــويع الــــتي تــــفــــرض عــــلى
الــشــعــوب).وأكــد (ضــرورة تــفـعــيل
ــانــيــة بــ جلــان الـــصــداقــة الــبــر
ـــا يــخـــدم مـــصـــلـــحــة الـــبـــلـــدين 
الـشــعـبـ كـمـا جـرى بـحث مـلـفـات
ـيـاه والـكـهـربـاء وتوسـيع مـهـمـة كـا
ــا يــعـزز األنــشــطــة االقــتـصــاديــة 
ــتــبــادلــة). بــدوره اشــاد الــعـالقــة ا
الـوفد اإليـراني بـ(تشـكيل الـرئاسات
الــعـراقـيــة وتـكـلــيف رئـيس الـوزراء
بـتـشكـيل احلكـومـة) مؤكـدا (حرص
اجلــمـهـوريـة االسالمــيـة عـلى زيـادة
الـتـعـاون في اجملاالت ذات االهـتـمام
ـشــتـرك سـيـمـا الـتـبـادل الـتـجـاري ا
واالقــــــتـــــصـــــــادي واالمـــــنـي ضـــــد

االٍرهاب).
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دعـــا خــبــيــر اقـــتــصــادي اجلــهــات
احلـكـومـيـة الى الـعـمل عـلى تـمـك
ـــرأة الــريـــفــيــة ـــرأة عــمـــومــاً وا ا
خـصـوصـاً من الـنـهوض بـأعـبـائـها
مـن خالل البحث  عن وسائل حتقق
هــذا الــهـدف مــؤكــداً ضــرورة فـتح
ـشاريع الـبسـيطـة للـمرأة الـريفـية ا
لــتـفــادي هـجــرة مـؤكــدة من الـريف
ـقـبـلة. ـديـنـة فـي الـسـنـوات ا الى ا
ــــنـــذري وقــــال عــــبــــد احلــــســــ ا
ـرأة العـراقية لـ(الـزمان) امس ان (ا
والســيــمــا الــريـفــيــة تــتــعـرض الى
الــتـعـنــيف واالضـطــهـاد وهي جتـد

نـفـسـها عـاجـزة عن حـمـاية نـفـسـها
لــعـوامل اجــتـمـاعــيـة وعـشــائـريـة)
رأة لن مشيراً الى ان (تردي واقع ا
يـقـود الى ظهـور جـيل صالح يـكون
قــادراً عـلى بـنـاء اجملــتـمع والـدفـاع
عـن الوطن بـل علـى العـكس من ذلك
رأة ذو فـان االهمـال الذي تـعانـيه ا
مـــردودات ســلـــبــيـــة كـــبــيـــرة عــلى
اجملـتـمع وعلـيهـا هي بالـذات وعلى
اسـرتها ).واضـاف ان (الواقع الذي
ـرأة الـريـفـيـة يـحـتم عـلى تـعـيـشه ا
ــســؤولــة الـــعــمل عــلى اجلـــهــات ا
تـمكينـها من النهوض بـأعبائها من
خـالل البحث عن وسائل حتقق هذا
الـهدف) موضحـاً ان (عمليـة تمك

ــــــــــــرأة تـــــــــــــتـم مـن خـالل وضـع ا
الـــدراســـات واخلـــطط الـــنـــاجـــحــة
ـكن البـدء بإقامـة معامل خـياطة و
او نـسـيج تسـتـوعب العـاطالت وما
شـــابه ذلك من مـــشــاريع بـــســيــطــة
ــرأة ــكـن من خاللــهــا تــشــغــيل ا
ضـمن مـحـيـطـهـا لـكي التـضـطر الى
ـديـنة) الـهـجـرة مع اسـرتـهـا الـى ا
ـشاريع مـشـيـراً الى ان (مـثل هـذه ا
واخلـطط ستؤدي حتماً الى انعاش
الــعـائــلـة الـعــراقـيــة وتـقـلــيل حـجم
ـنذري االعـبـاء عن كاهـلهـا).وشدد ا
عــلى (ضـرورة ان تــبـادر احلــكـومـة
الـى انـــقـــاذ الـــقـــطـــاعـــ الـــزراعي
ا ـزري  والـصـناعي مـن واقعـهـما ا

لــذلك من مــردودات ايـجــابـيــة عـلى
الـــدولـــة  عـــمـــومـــاً وعـــلـى االســرة
) مشيراً الى ان (اجلهات خـصوصاً
عنية مطالبة بإعطاء اولوية لدعم ا
مـشـاريع تربـيـة الدواجن واالسـماك
ومـــحــــطـــات االبـــقـــار وتــــشـــجـــيع
الــصـــنــاعــات الــغــذائــيــة) مــؤكــداً
(اهـمية ايقاف االستيراد العشوائي
ــزارع لـــلــفــواكه واخلـــضــر ودعم ا
الـــــــعــــــراقـي بـــــــدالً من ذلـك الــــــذي
سـيـضطـر الى الهـجـرة للـمديـنة من
جـراء االهمال الـذي يعانـيه وتضرر
ـــيـــاه). الــــزراعـــة بـــســــبب ازمــــة ا
نذري الى القول ان (على وخـلص ا
ـائـيـة دعم مـشـاريع ـوارد ا وزارة ا

كـنـها ان حـفـر اآلبار االرتـوازيـة و
ـــصــارف لـــتـــأمــ تـــتـــعــاون مـع ا
الــــــســـــيـــــولــــــة الالزمـــــة مـن خالل
الـقـروض) مـحـذراً من ان (الـهـجرة
ــديـــنــة قـــادمــة ال مـن الــريف الـى ا
مــحــالــة ولــيس أمــامــنــا من خــيـار
ســوى حل مــشـاكــلــنـا بــأنــفـســنـا).
رأة وأعـلـنت وزارة الـتـخـطـيط ان ا
ئة الـريفية تشـكّل ما نسبته  30 بـا
مـن نـسـاء الـعـراق  مـشـيـرة الى ان
نـسبة األمـية ب الـنساء في الريف
تحدث ئة.وقـال ا تصل إلى  30 بـا
الــــرســـمي لــــلـــوزارة فـي بـــيـــان ان
ـركزي لإلحـصاء توصل (اجلـهاز ا
ــــيــــدانــــيــــة مـن خالل مــــســــوحه ا

وتـقـديـراته الـسـنويـة لـلـسـكان الى
ان نـسـبة الـنـساء في الـريف تـشكل
ـــئــة من مـــجـــمــوع نـــســاء  30 بـــا
الـعـراق فيـمـا تـشكل نـسـبة الـنـساء
الــريـفـيـات الالتي يـتـرأسن اسـرهن
ئة) مشـيراً الى ان (اجلهاز  7.6بـا
ـــــركـــــزي لإلحـــــصـــــاء ومن خالل ا
ــتــخـصــصــة يــعـمـل عـلى دوائــره ا
ـــرأة الــــريـــفــــيـــة في رصــــد واقع ا

العراق).
  وأوضـح ان (مــــعــــدل الـــــنــــشــــاط
االقـتصادي للنـساء الريفيات وصل
ـئة الى  13.8 فـيـمـا تـعاني  14 بـا
ـئـة مــنـهن مـن الـبــطـالـة و  41 بــا
مـنـهن لم يكـمـلن تعـلـيمـهن مـا يرفع

نـسبة األمـية ب الـنساء في الريف
ـئة) مـضـيفًـا ان(سـكان إلى  30 بـا
ـئة الـريف عـمومـا يـشكـلون  30 بـا
مـن سكان العـراق اذ بلغ عددهم 11
مـلـيـونـاً و 500 الـف نـسـمـة مـقـابل
 26 مـلـيـونا و 700 الـف نسـمة هم

سكان احلضر).
 وبــــحــــسـب الــــبــــيــــان فــــإن (اربع
مــحـافــظــات شـكــلت نـســبـة ســكـان
الـريف فيـها أعـلى من احلضر وهي
ـثــنى مــحــافــظــتـا صـالح الـديـن وا
ـئــة لـكـل مـنــهـمـا بــنـســبـة  55 بــا
ئة ومـحافـظة بـابل بنـسبة  52 بـا
ثم مــحـافــظـة ديـالى ويــشـكل فــيـهـا
ـئـة) ســكـان الـريـف نـسـبـة  51 بــا

الفـتًـا الى ان (الـعـاصـمـة بـغداد هي
األقـل في نــســبــة ســكــان الــريف اذ
ـئة ـئة مـقابل  87 بـا بـلغت  13 بـا
هـم سـكـان احلـضــر جـاءت بـعـدهـا
ـئـة الــسـلـيـمــانـيـة بــنـسـبـة  15 بــا
ـئــة سـكـان ســكــان الـريف و 85 بــا
احلـضر وحـلت ثالثـا اربيل بنـسبة
ـئة سـكـان الريف مـقابل 83  17 بـا
ــئــة ســـكــان احلـــضــر وجــاءت بـــا
الــبـصـــــرة رابــعـا بـ احملــافـظـات
الــتي ســجـــــــــلت ادنـى نــسـبــة في
عـدد سـكـان الريـف اذ بلـغت نـسـبة
ئـة مقابل 81 هـؤالء السـكان  19بـا
ـــئـــة هـم ســـكـــان احلــــضـــر في بــــا

احملافظة).
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ـــقــراطي وصـف رئــيس احلـــزب الــد
الـكـردستـاني مسـعود الـبارزاني امس
الـــذكــرى األولى لـــســيــطـــرة الــقــوات
االحتــاديـــة عــلى مــحـــافــظــة كــركــوك
ـتـنـازع علـيـهـا بـأنه (يوم ـنـاطق ا وا
مــــظـــــلم) في تـــــاريخ االكــــراد. وقــــال
ـنـاسـبة أن الـبـارزاني فـي كـلـمة لـه بـا
( 16تـــشـــريـن االول يـــوم مـــظـــلم في
تـاريخ شـعبـنا وهـو الـيوم الـذي تمت
فــيه خـيــانـة آمــال وطـمـوحــات شـعب
مـظلوم بـشكل دنيء حيث  التالعب
ــصــيـر شــعــبــنـا عــبــر يـد داخــلــيـة
بــــصـــورة ال وجــــدانـــيــــة وفي إطـــار
مـؤامرة وقعت األرض التي  احلفاظ
عــلــيـهــا بــدمـاء اآلالف من أبــنــاء هـذا
الـــوطـن حتت االحـــتالل والـــتـــدمـــيـــر
ـقـدسـات شـعـب كـردسـتان) واإلسـاءة 

عــــلى حــــد قــــوله. واضــــاف ان (هـــذا
ئـة عام ـشؤوم مـثّل إهانـة  اخملـطط ا
من نـضـال شعـبـنا وتـضـحيـاته وكان
انـتقاصـا لدماء الـشهداء والـبيشـمركة
ـناطق الـبـطلـة الذين حـموا كـركوك وا
الــكــردســتـانــيــة األخــرى خـارج إدارة
اإلقـــلـــيم فـي احلـــرب ضــد إرهـــابـــيي
داعـش وقـارعــوا اإلرهـاب نــيــابـة عن
اإلنــسـانـيـة جـمــعـاء كـمـا كـان إسـاءة
ــسـالم لــشـعب ـشــروع وا لــلـصــوت ا
كـردسـتان الـذي كـان ذنبه الـوحـيد أنه
أوصـل صـوته احلــقـيــقي إلى أســمـاع
الـعالم). واستعـادت القوات االحتادية
كركوك في عملية اطلقت عليها (عملية
فـرض الـقـانون) في  16 تـشـرين االول
ـاضي في اعـقـاب الـتـوتـر مـن الـعـام ا
ركز الـذي ساد الـعالقة بـ االقلـيم وا
جــراء تــنـــظــيم اســتــفــتــاء انــفــصــال
كـردسـتـان الذي اصـر عـلـيه الـبارزاني

بــرغم رفض احلــكــومـة االحتــاديـة له.
ومـضـى الـبـارزاني قـائالً (كـنـا نـتـوقع
كل االحـتـماالت لـكـننـا لم نـكن نـنتـظر
أبـداً أن تقوم أيادٍ داخلية بطعن شعب
كـردسـتـان في ظـهـره بهـذه الـطـريـقة)
مــضـيـفــاً (أرادوا كـسـر إرادة شــعـبـنـا
ـتـجـسـدة بـاحلـريـة ورسـالـة الـسالم ا
والــتـعـايش عـبــر اخلـيـانـة واالحـتالل
ـفـرطـة لكن إرادة واسـتـخـدام الـقوة ا
شـعبـنا بـقيت حـيةً وال شـك أن التوق
إلـى احلـريــة ورســالــة الــسالم شـرف
وأن اخلــــــيــــــانـــــة واالحــــــتـالل عـــــار
وذل).وتـــابع  ان (هــدف  16 تـــشــرين
االول كــان إنــهـاء وجــود كـيــان إقــلـيم
كـــردســتـــان وتـــفــريغ حـــقـــوق شــعب
كـردسـتـان من مـحتـواهـا وبـالرغم من
تــدبـيــر مـؤامـرة كــبـرى ضــد شـعــبـنـا
ـسـاعـدة وتـسـهـيل مـن أيـادٍ داخـلـية
خـائنـة لكن حـينـما قـررت البـيشـمركة

ــقـاومـة وعــدم االسـتـسالم تــغـيـرت ا
ـعادلة وبـقي شعب كردسـتان مرفوع ا
الــــرأس) بـــحــــسب قــــوله. من جــــهـــة
رجح الـــقــــيـــادي في االحتـــاد اخــــرى
الـوطــني الـكـردسـتـاني فـريـد اسـسـرد
تـشـكيل حـكـومة اغـلـبيـة سـياسـية في

كردستان. 
وقـال اسـسرد في تـصـريح ان ( الوقت
لـيس مناسـباً لتشـكيل حكومـة يديرها
حـزب واحد) مـرجحـاً (تشـكيل حـكومة
أغـلبـية سـياسـية في االقـليم).وأضاف
ان (جــمـيع الــتـوجـهــات تـسـيــر نـحـو
تـشـكـيل حـكـومـة االغـلـبـيـة في االقـليم
مـــثـــلـــمــا يـــتم تـــشـــكـــيل احلـــكـــومــة
االحتــاديـــة) مــشــيــرا الى ان (بــعض
االحــزاب ســتــكــون ضــمـن احلــكــومـة
ـعـارضـة).ولم تـعـلن واالخـرى ضـمن ا
ـستقلة لالنتخابات ـفوضية العليا ا ا
في االقـليم حتى االن النتـائج النهائية

ان كردستان التي جرت النـتخابات بر
ـاضي لـكن الـنـتـائج في  30 أيــلـول ا
عـلنة  تـفيد بـحصول احلزب االولـية ا
ـقـراطي الـكـردسـتـاني عـلى نـحو الـد

 42 مقعداً من أصل  111 مقعداً .
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رجـحت هيئـة االنواء اجلويـة والرصد
الــزلــزالي الــتـابــعــة الى وزارة الــنـقل
تـساقط زخات مطـر خفيفـة متفرقة في
ـنطقـت  الوسطى والـشماليـة فيما ا
ــنــاطق تــكــون درجــات احلــرارة في ا
كــافـة مـقــاربـة لــيـوم امس. وتـراوحت
درجــــــة احلـــــرارة في بــــــغـــــداد امس
الــثـالثــاء بـ  25 الى  36 مـــئـــويــة.
وبحسب النشرة اليومية لألنواء التي
تــلـقـتــهـا (الـزمـان) امـس فـإن الـطـقس
ــنـطـقـة ــتـوقع الـيــوم االربـعـاء في ا ا
الــوسـطى (ســيـكـون بــ غـائم جـزئي
الـى غــائـم مع تــســـاقط زخـــات مـــطــر
خــفــيـفــة مــتــفـرقــة ودرجــات احلـرارة
مـقـاربـة لـليـوم الـسـابق  مـوضـحة ان
نطقة الـشمالية تـوقعات الطـقس في ا
انه (سـيـكـون غـائـمـاً جـزئـياً الـى غائم
ودرجـــات احلــرارة مـــقــاربـــة لــلـــيــوم
الـــســـابـق  مـــشـــيـــرة الى ان (طـــقس
ـنطقـة اجلنوبـية سيـكون صحواً مع ا
بـــعـض الـــغـــيـــوم ودرجـــات احلــرارة
مـقاربة لليـوم السابق .من جهة اخرى
لــــقـي ثالثــــة أشــــخـــــاص عــــلى األقل
مــــصــــرعـــــهم وأصــــيب  33 أخــــرون
بــجـروح في ســلـطــنـة عــمـان والــيـمن
دارية لـبان. وأعلن بـسبب الـعاصفـة ا
مــكـتب تـنــسـيق الـشـؤون اإلنــسـانـيـة
ــتـحــدة (أوتــشــا) عن الــتــابع لـأل ا
مـقتل شـخص وجرح  33 آخرين في
ــهـرة الــيــمــنـيــة بــسـبب مــحــافـظــة ا
ـدني العماني الـسيول .وكـان الدفاع ا
قـد أعلن اإلثنـ مصرع عـماني جرفته
ــيــاه في واد فـي ظــفــار (نــحـو 950 ا

كيلو مترا جنوب مسقط).
 وفي الـيمن نـقلت وكـالة أنبـاء (سبأ)
ـــهـــرة راجح بـــاكــريت عـن مــحـــافظ ا
إعـالنه احملــافـــظــة (مـــنــكـــوبــة جــراء
دارية تدفقة إثـر العاصفة ا الـسيول ا
لـبان التي ضربـتها وتسبـبت بخسائر
ـــمـــتــلـــكـــات الـــعـــامــة كـــبـــيـــرة في ا

واخلـاصة). وأكد بـاكريت  أن (الوضع
كـارثي في احملافـظة ويـفوق إمكـانيات
ـتواضـعـة) داعـيا الـسـلـطة احملـلـيـة ا
قـوات التحالف الذي تقوده السعودية
عترف في الـيمن واحلكومـة اليمنـية ا
ـساعدة.وكان بـها إلى تقـد الدعم وا
الــرئـيس الــيـمــني عـبــد ربه مــنـصـور
هـــادي قـــد تــطـــرق  مـــســاء اول امس
األثـنـ عـنـد إقـالـته لـرئـيس حـكـومته
أحــــمـــد عـــبــــيـــد بن دغــــر إلى (فـــشل
احلــــكـــومـــة  فـي اتـــخـــاذ اإلجـــراءات
واجـهة كـارثة اإلعـصار لـبان الالزمـة 
ــهـرة جــراء هـذه ومــا أصــاب أبـنــاء ا
الـــــكــــارثــــة دون حتـــــرك فــــعـــــلي من
احلـكومة). وفي فرنـسا لقي ما ال يقل
عن عــشـرة أشـخـاص حــتـفـهم جـنـوب
غـرب الـبالد بـعـد هـطـول أمـطـار عـدت
األكـثر غـزارة منذ  100 عـام وتسـببت
ــنــازل وجــرفت فـي ســيــول غــمـــرت ا
السيارات.وقال مسؤولون محليون أن
أمـطـار سـبـعة أشـهـر هـطلـت في بضع
سـاعات ليلة االحـد إذ فاجأت السكان
الـنــائـمـ وعـزلت قـرى.ولـقي عـدد من
األشخاص حتفهم في بلدة تريب التي
تـقع بـ قنـاة للـري ونهـرين أحدهـما
أود. ومـع ارتفاع عدد القتلى واتضاح
ـانـويل حـجم الـدمـار قـرر الـرئـيس إ
مـاكـرون إرجـاء تـعـديـل وزاري كـان قد
تــــأجـل قــــبل ذلك. وقــــال جــــان جــــاك
جــــاروس الـــذي يـــســــكن مـــنــــطـــقـــة
ـناطق تضررا فـيلجيـليك إحدى أشد ا
ـنـطـقـة حـرب فـقـد ان (الـقـريـة أشـبه 
عــــــزلت تــــــقـــــريــــــبـــــا عـن الـــــعــــــالم
اخلـارجي).وقدرت وزارة الداخـلية في
بــاد األمـر عـدد الــقـتـلى  13 قـبل أن
تـخفـضه إلى عـشرة. وقال مـاكرون في
مــؤتـمـر صــحـفي مع نـظــيـره الـكـوري
اجلـــــنــــوبي مــــون جـــــيه-إن امس إن
(الـضحايا وأسرهم محور تفكير األمة
الـــفــرنـــســيـــة). بــدوره تـــوجه رئــيس
ــنــطــقـة الــوزراء إدوار فــيــلــيب إلى ا
ــنـكـوبـة لــلـقـاء عـمــال اإلغـاثـة حـيث ا

يـشـارك نـحـو  350 مـن رجـال اإلطـفاء
فـي جهـود اإلنـقـاذ وقـد  إرسـال عدد
.  ودفعت السلطات بتسع اثل الحقاً
طـائرات هلـيكوبتـر إلنقاذ عـالق فوق
أســطح مـنــازلـهـم بـعــد أن اعـاق سـوء
األحـوال اجلـويـة عـمـلـيـات اإلنـقاذ في
وقـت سابق. وتعـد قريتـا كونك-سور-
أوربــيـيل وفــيالردونـيل من بــ أكـثـر
ياه حتى ـناطق تضررا إذ ارتفعت ا ا
ـنـازل. نــوافـذ الـطـابق األول لـبـعض ا
وقـال حاكم منطقة أود آالن تيريون إن
ــيــاه جـرفت شــخــصـا واحــدا عـلى (ا
األقل أثـنـاء نـومه).وأغـلقت الـسـلـطات
ــدارس في أود وطـلـبت من الـسـكـان ا
الـبـقاء في مـنازلـهم.واألمطـار الغـزيرة
مـعـتادة في فـرنـسا في هـذا الوقت من
الــعـام إال أن خـبـراء األرصـاد اجلـويـة
قــالـوا إن ارتــفـاع درجــة حـرارة مــيـاه
الـبـحـر بـشـكل غـيـر مـعـتـاد عـلـى طول
ــتــوسط في جــنـوب ســاحل الــبــحـر ا
فــرنـسـا قـد يـكــون الـسـبب في هـطـول
األمـطار بغـزارة.وذكرت هيـئة األرصاد
اجلـويـة أن هذا الـعام هـو األكـثر دفـئا
فـي فــــرنــــســــا مــــنـــذ 1900� . وكــــان

اإلعـصـار لـيـزلي قـد تـشكل فـي احمليط
األطـلـسي قبل أن يـتحـول إلى عاصـفة
مــداريــة لــدى وصــوله إلى الــشــواطئ

اضي.  البرتغالية ليلة األحد ا
وسـجلت رياح قيـاسية بلـغت سرعتها
 176كـيـلـومـتـرا في الـسـاعـة أدت إلى
إقــتالع األشـجــار وحـرمت  300 ألف
مـنــزل عـلى األقل في الـبـرتـغـال األحـد
ـاضي بـعـد أن ضـربت سـاحل البالد ا
عـلى احمليط األطـلسي محـملة بـأمطار
غـزيرة ورياح عـاتية وارتفـاع كبير في
األمــــواج.وكــــانـت قــــوة لــــيــــزلي قــــد
انـخفضت من إعصـار إلى عاصفة قبل
وصـولها للبرتغال في وقت متأخر من

مساء السبت
. وحـثت السلطات السكان على البقاء
ــنـاطق فـي مـنـازلــهم واالبـتــعـاد عن ا
الـســاحـلـيـة. وتـسـبـبت الـعـاصـفـة في
اقــــتالع ألـف شـــجــــرة عـــلـى األقل في
بــلـــدات ســاحــلــيــة إلـى الــشــمــال من
نطقة التي شهدت أول لشبونة وهي ا
وصـول لـلـعـاصـفـة إلى الـيـابـسـة كـمـا
أحلــقت أضــرارا بـخــطـوط الــكـهــربـاء

وتسببت في إغالق الطرق.

W∫ مواطنون ينتظرون احلصول على ماء الشرب في البصرة بسبب ازمة خانقة “«

نذري عبد احلس ا

بديع عارف عزة

ÊU e « ≠  œ«bGÐ

يـبـذل العـراق جـهوداً إلعـادة سـوريا
الـى احمليط العربي  مـستغالً حسن
عـالقــــته بــــدول اجلــــوار  وجــــددت
وزارة اخلـارجية امـس دعوة العراق
للدول العربية الى اعادة سوريا الى
تحدث جـامعة الدول العربية.وقال ا
بــاسم الـوزارة أحــمـد مــحـجـوب في
تــصـريـح امس ان (الـعــراق حـريص
عــــلى عــــودة ســـوريــــا إلى الــــبـــيت
الـعـربي وقد طـالب وزيـر اخلارجـية
ابـراهـيم اجلعـفـري أكثـر من مرة في
احملـافـل الـعـربـيـة والـدولـيـة بـإعـادة
ســوريـا إلى مـقــعـدهـا فـي اجلـامـعـة
الــعــربــيــة). وأضــاف ان (اجلــامــعـة
اســمــهــا جـامــعــة الــدول الـعــربــيـة
والــــدول هـي لـــيــــسـت حــــكــــومـــات
وأنـظـمـة بل الشـعـوب واجلغـرافـيا
وحــتـى إذا كــان هــنــاك حتــفظ عــلى
سـوريا كنـظام فهـذا ال يعني أنه من
ـنـاسب أن يُحـيّـد الشـعب الـسوري ا
عـن صوته داخـل اجلامـعـة) مـنـوها
إلـى أنه (خالل سنـة سـنجـد أن أكـثر
الــــدول األضـــداد ســــتـــكــــون أكـــثـــر
حـــمــــيـــمـــيـــة مع بــــعـــضه).وكـــشف
مـحـجوب عن أن (وفـداً سوريـاً رفيع
ـستوى سيـزور العراق في القريب ا

مسعود البارزاني
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وشــهــدت تـركــيــا في عـامي 2015
و 2016 اعــتـداءات دامـيــة نـسـبت
إلـى مــتــمــردين أكـــراد أو تــنــظــيم
الــدولــة االسـالمــيــة.ويــعــود أكــبـر
اعــتــداء دام في تــركــيــا الـى لــيــلـة
االحــتـفــال بـعــيـد رأس الـســنـة في
كـانـون الـثاني  2017 عـنـدمـا قتل
مـــســلح  39 شـــخــصــا في مــلــهى

"رينا" الليلي في اسطنبول.
ومـذّاك تــقـوم الـشـرطـة بـعـمـلـيـات
دهم مــتــكــررة تـســتــهـدف تــنــظـيم
داعـش وحــــــــــزب الـــــــــعــــــــــمـــــــــال

الكردستاني.

وكــالــة دوغـان لـالنـبــاء أن ســفـارة
إيـران في العـاصمـة التـركيـة تلقت
حتـذيرات استخباراتية من تفجير
انــتـحـاري مــحـتـمل.وأفــاد مـصـور
لـوكـالـة فـرانس بـرس أن جـزءا من
الــشــارع الـذي تــقع فــيه الـســفـارة
أغــلـق أمــام حــركــة الــســيــر كــمــا
ـكـان عدد مـن عنـاصر انـتـشر في ا
الــشـرطــة الـذين قــامـوا بــتـفــتـيش
الـسيارات.وقـال السفيـر فرد أيضا
إن الـــشـــرطـــة الـــتـــركـــيــة "كـــثـــفت
الـتدابيـر األمنيـة" في بعثـة طهران

في أنقرة ردا على التهديد.

ادعـى انتسابه إلى داعش" بحسب
مـــا نـــقـــلـت عـــنه وكـــالـــة االنـــبـــاء
الـرسمية إرنا.وكانت وسائل إعالم
تــركــيــة مــحــلــيــة قــد أكــدت إجالء
الـسفيـر فرد. لكن الـسفيـر وطهران

نفيا التقارير بوصفها أكاذيب.
وقـالت وزارة اخلارجية في طهران
في بـــيـــان نــشـــر عـــلى مـــوقــعـــهــا
االلـكـتـروني إن (مـوظفي سـفـارتـنا
مـوجـودون في مـكـان عـمـلهم وهم
بــــكــــامـل صــــحــــتــــهم وفي أمــــان

ومنهمكون بأعمالهم اليومية).
وفـي وقت ســـابق اإلثـــنـــ ذكـــرت

وأعـلن سـفيـر إيـران لدى تـركـيا أن
شـخــصـا قـال إنه يـنـتـمي لـتـنـظـيم
هـاجمة الـسفارة في داعـش هدد 
أنــقـرة لـكـن الـسـفــيـر نـفى تــقـاريـر
وســـائل إعـالم تـــركــيـــة ذكـــرت أنه
غــــادر الــــســــفــــارة فـي ضــــوء مـــا
حـــصل.وقـــال الـــســـفــيـــر مـــحـــمــد
ابـراهيم طاهريـان فرد أن "الهجوم
االنـتــحـاري عـلى الـسـفـارة لم يـكن
إال تــهـديـدا" مــؤكـدا أنه (لم يــتـخـذ
إجـــــراء خــــاص واألوضـــــاع حتت
الـــــســـــيـــــطـــــرة).وأوضـح فــــرد أن
"الـتـهديـد كـان موجـهـا من شخص

{ انـــقـــرة- ا ف ب: نـــقـــلت وكـــالــة
اجلـمــهـوريـة اإلسالمـيـة اإليـرانـيـة

لـألنـبــاء عـن مـســؤول قــوله إنه 
خـــــطف  14 مـن حـــــرس احلــــدود
اإليراني على احلدود مع باكستان
ـسـؤول امـس الـثالثـاء. وأضــاف ا
أن اخلـاطـفـ مـن أعـضـاء جـمـاعة
ـزيـد من إرهــابـيـة لـكـنه لـم يـذكـر ا
الــتـفـاصـيـل. ونـقـلت الــوكـالـة عـنه
قوله ( خطف األشخاص األربعة
عـشر هؤالء ما ب الساعة الرابعة
واخلــامـســة صـبــاحـاً تــقـريــبـاً في

هرة اليمنيةمنطقة لولكدان احلدودية). uOÝ‰∫ سيارات جترفها سيول اجتاحت مدينة ا


