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ـــــــلــــــــوك فـي شـــــــرق أرخــــــــبــــــــيـل ا
إنــدونـــيــســـيــا).وأضــافـت أن (مــركــز
الــــزلـــزال كــــان عــــلى عــــمق عــــشـــرة
كـيـلـومـتـرات فـي مـنـطـقـة تـبـعـد 168
كـيــلــومـتــرا إلى اجلــنـوب واجلــنـوب

الشرقي من تيرنات).
ـــــتــــحــــدة حتــــول وفـي الــــواليــــات ا
اإلعـصـار بـاري إلى عــاصـفـة مـداريـة
مع وصــوله إلى الــيــابــسـة فـي واليـة
لويـزيـانا  وذلـك في انحـراف بـاجتاه
الـــغــرب يـــبـــدو أنه ســـيــجـــنب نـــيــو
أورلـيانـز الـسـيـول الـتي كـان يـخشى

من حدوثها قبل أيام. 
ــركـز الـوطــني لألعــاصـيـر إن وقـال ا
سـرعـة الــعـاصـفـة قــلت مع وصـولـهـا
إلى الـشاطئ قـرب لـويـزيـانا مـحـمـلة
برياح بـلغت سرعـتها الـقصوى 115

كيلومترا في الساعة. 
ــركــز إن بــاري وقــبل ســاعــات قــال ا
صار أول إعـصـار بـاحملـيط األطـلسي
ركز يصل إلى البـر هذا العـام.وقال ا
ان(الـــضــعف مـــتـــوقع كـــلــمـــا حتــرك
اإلعـصـار بـاري داخل الـيـابسـة ومن
تـوقع أن تقل قـوته حـتى يصل إلى ا

مستوى منخفض مداري ).
وقـــال حــاكـم لــويـــزيـــانـــا جــون بـــيل
إدواردز في مـــــؤتــــمــــر صــــحــــفي ان
(األمــــطـــار ال تــــزال تـــمــــثل اخلــــطـــر
الــرئـــيس وال نـــزال نــتـــوقع أمـــطــارا
يتـراوح مـنـسوبـهـا ب  25.4و38.1
سنـتيـمتـر أو يزيـد على ذلك بـكمـيات
مــتـفــرقــة). وأضــاف ان (انـقــطــاعـات
الـكــهـربــاء سـتـكــون كـبــيـرة وهي في

الواقـع كبـيـرة اآلن في بـعض مـناطق
الواليـة). لكن يـبدو أن اخلـطر قد زال
من إمكانية حدوث فيضان كبير لنهر
مـسيـسـبي الـذي ارتـفع فـيه مـنـسوب
ياه إلى مـستـوى تاريـخي.وبحسب ا
هيئـة األرصاد اجلويـة األمريكـية فقد
ـيـاه في الـنـهر لـيال وصل مـنـسـوب ا
إلى مـــــا دون  17قـــــدمـــــا في نـــــيـــــو
ا أورليانز أي مـستوى أقل بكـثير 
كـــان مـــتــوقـــعـــا قـــبل أيـــام وهــو 20
قدما.غـير أن الهـيئة تـوقعت أن يصل
نـسوب مـجددا إلى  17قدمـا الـيوم ا
ـــتـــوقـع هـــطــول االثـــنـــ إذ أن من ا

أمطار. 
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وأعــلن الـــرئــيس األمــريـــكي دونــالــد
ــاضي حــالـة تـرامـب يـوم اجلــمــعـة ا

الطوار في لويزيانا.
ــواطـنـ وكـانت الــسـلــطـات حــثت ا
عـــلى تـــأمـــ الـــعـــقـــارات وتـــخـــزين
اإلمدادات والبـقاء في أماكـنهم. ولكن
بــعض الـســكــان فــضـلــوا الــفـرار من
ـديــنـة وقــال مـســؤولـون في قــطـاع ا
الــســـيــاحـــة إن الــزائـــرين من خــارج
دينـة غادروها عـلى عجل وأصدرت ا
الـسـلــطـات أوامـر إجالء إلــزامـيـة في
ناطق الساحلية البعيدة عن حماية ا
الــســدود في مــنــطــقــتي بــلــكــمــايــنـز
ـديــنـة.وقـال وجـيــفـرسـون جــنـوبي ا
ـطـار نــيـو أورلـيـانـز عـلى مـسـؤول 
تويتر إنه جرى إلغاء جميع الرحالت

غادرة. القادمة وا
ويعد بـاري اختبـارا للتعـزيزات التي

وبـلـغت درجـة احلـرارة الـصغـرى في
بـغـداد امس  27 والـعـظـمى 42 وفي
دهوك 23-37 والبصرة 29-45 وفي
ـيا االنـبار  27- 41درجة مـئـويـة.عـا
ــسح اجلـــيـــولــوجي قـــالت هــيـــئـــة ا
األمريـكيـة امس األحد إن زلـزاال بقوة
 6.6درجـــة ضــــرب مــــنـــتــــجع بـــروم
الـسـاحــلي في غـرب أسـتــرالـيـا وقـال
سكان إن الزلـزال هز بعض الـبنايات
وأســــــقط الــــــســــــلع مـن عـــــلـى أرفف
ـتـاجـر.ولم تـرد تـقـاريـر عـلى الـفـور ا
عن أضـرار أو إصــابـات من الــزلـزال
الــذي قـالت الــهــيــئـة في الــبــدايـة إن
قوتـه بلـغت 6.9 درجـة وكـان مـركزه
عـلى عـمق 33 كـيـلــومـتـرا عــلى بـعـد
نـحو  203كيـلـومـترات قـبـالـة ساحل
ديـنة الـتي تـقع في والية أسـترالـيا ا
الـغـربــيـة.وأظـهـرت لــقـطـات مـصـورة
عــلى مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
الــسـيــارات والـبــنــايـات وهـي تـهــتـز
والسـلع وهي تـسـقط من على األرفف
وأبـــلـغ بـــعض الـــســــكـــان عن وقـــوع

أضرار مادية طفيفة.
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وأظهـرت بيـانات وكـالة عـلوم األرض
أن سـكــانـا في بــيـرث عـاصــمـة واليـة
أسـترالـيـا الـغـربـية شـعـروا بـالـزلزال
رغم أنها تقع على بـعد أكثر من ألفي

كيلومتر 
ــــــسح .الـى ذلك ذكــــــرت هــــــيـــــئــــــة ا
اجلــيـولــوجي األمــريــكــيــة أن (زلـزاال
قوته  7.3 درجـة ضـرب مـنـطـقـة تـقع
إلى جـنوب شـرق مـديـنـة تـيـرنات في
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أقـيـمت لـلـتــصـدي لـلـفـيـضـانـات بـعـد
كــارثــة اإلعــصـــار كــاتــريــنــا في عــام
 2005التي أدت لـغمـر منـاطق كثـيرة
ــيـاه ومــقــتل من نــيــو أورلــيــانــز بــا
 1800شــخص.واعــلـن مــكــتب قــائــد
ديـنة (إطالق سـراح عشرات شرطـة ا
ــســـجــونـــ في جــرائـم بــســـيــطــة ا
ــــا يـــقـــرب من 70 إلفـــســــاح أمـــاكن 
سجينـا جرى نقـلهم من مقـر احتجاز
مــــؤقت إلى أحــــد الـــســــجــــون الـــتي
واجـهة األعـاصيـر القـوية). صُمـمت 
من جهته قال مكتب السالمة وحماية
ــتــحــدة إن الــبــيـــئــة في الــواليـــات ا
ـناطق األمـريـكـية (إنتـاج الـنـفط في ا
ئة كسيك هبط بنحو  70با بخليج ا
بـسـبب الـعـاصـفـة بـاري) مـضـيـفـا ان
نـصات (إنتـاج الغـاز الـطبـيـعي من ا
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عـالي والـسمـو  فـهؤالء لست بـصـدد احلديث عـن أصحـاب الـفخـامـة وا
أوصلـوا االمة الى مـا ال يلـيق بهـا  بل أذلوهـا وجعـلوا مـنهـا مثال لـتندر
الـشـعــوب واسـتـهـزائــهـا  مع ان لـهــا من الـتـاريخ مــا يـفـتـقــده غـيـرهـا 
ويكفيها فـخرا انها علـمت البشرية أبجـدية القراءة والكـتابة  وشواهدها
في متـاحف الـعـالم تـروي ان التـشـريع بـدأ من هـنا  والـعـدالـة من ربوع
والقـداسة لم جتـد أطهـر من هذه األماكـن لتحط أوطانـها نهـلت مبـادئهـا 
بهـا رحالهـا محـملـة بالـنور الى حـيث الظـلمـات  فكـيف المة لـها كل هذا
اجملد ان تهـوي  وتتـبوأ أدنى مراتب سـلم احلضـارة ?  واجلواب الذي
ريع الذي نـشهده ما كـان له أن يكون لوال ال يدانيه شك  ان االنحـدار ا
قـدور أحدهم االبـصار أبـعد أصحـاب الفـخامـة والسـمو الـذين لم يـكن 
كن له ان يكون ستـقبل ال  لك رؤية السـتشراف ا من قدميه  ومن ال 
شـرق بحـاجـة لقـيادة رشـيدة  وال قـيادة ـتطـلـعة لـلغـد ا قائـدا  فاال ا
القائد هو الذي رشيدة بال فهم للماضي ووعي لـلواقع ورؤية للمستـقبل 
يتسم بنكران الذات واالستعداد للتضحية والضمير احلي  وليس الذي
يسـرق قوت شـعبه ويـرضى بالـهوان ويـطأطـأ الرأس لـلعـوادي  او الذي
يتـآمـر على وطـنه ويـعـمل حلسـاب الـغـرباء  او الـذي ال يـتجـرأ عـلى قول
سك الـعصـا من الوسط  غـاضا الـبصـر عن التـردي الذي و احلقـيقـة 
وصلت اليه البالد  رغبة منه بالبقاء في أجـواء الفخامة والسمو  فلهذه
األجواء حالوتها اللذيـذة  متناسيـا اللعنات الـتي ستالحقه والعار الذي
سيطـول أبنائـه. ما عاد الـكالم يؤثر بـجمـيع الذين يشـملـهم الكالم  فهم
فـالنـهوض ـتنـبي  يـتـة ما عـادت تؤلم أصـحـابهـا كمـا يـقول ا كاجلـروح ا
ـصـالح الـضـيـقة  بـاألوطان بـحـاجـة الى أنـاس يـسـمـون بأنـفـسـهم عن ا
واطنة ويترفعون عن صـغائر االمور  وينـظرون بع الـعدل للجمـيع  فا
هي العـدالة  وكل من يـفهـمهـا بغـير ذلك لـيس قائـدا وال مواطـنا واعـيا .
جـرجرنـي احلديـث عمـن يطـلـقـون عـلى أنـفـسـهم بـالـسـيـاسـي  ومـا هم
كذلك  لـديـنا فـائض كـبـير من هـؤالء الـذين وجـدوا في السـيـاسة طـريـقا
سالكة للثراء والسلـطة والوجاهة  مع ان كثير منـهم ال يحفظ تعريفا لها
لـكه ثرثـرة هـزيلـة تمأل  وال يجـيد شـيـئا يـسيـرا من مـعانـيهـا وكل مـا 
فــراغــا في الــفــضــائــيــات يُــراد له أن يُــســد بــأي كالم  ومــثـل هـؤالء ال
صـيبة يحسـدهم اال األبكم علـى حد تعـبير جـبران خلـيل جبـران  لكن ا
ان يجـد هـذا الفـارغ نفـسه سـفيـرا او وزيـرا في حلظـة مـا كان يـتـوقعـها
ضي بـها من تراجع الى آخر صائـر الناس  و واذا به يتـحكم  يوما 
. مـا أردت احلـديث عـنه ان اال احلـيـة تـلـك الـتي تـنـزل رمـوزهـا مـنـزلـة
رفيـعة  سـواء أكانت تـلك الرمـوز أشـخاصـا او قيـما مـعنـوية او مـادية 
ـدرجات الكسـابهـا رمزيـة الفخـامة والـسمو  ولذلك تبـني لهـا األبراج وا
فانت تـصـعد الى ذلك الـرمـز  او تنـحني رقـبـتك الى اخللـف حتى يـكون
ـدن حـيـث جتـمـعــات الـنـاس ـقــدورك رؤيـته  وتـضــعـهــا في مـراكــز ا
ا كان طـاردا  بل جاذبا  نتـجعات لكي ال يـكون ا وتصنع من حولـها ا
عنى ان يبقى الـناس وأطفالهم أطول يتوافر فيه من متـطلبات الراحـة  
واجهـتها فـللرمـوز وظائف مهـمة كتـعزيز االنـتماء لألوطان كـنة  مدة 
وبث احلماس في النفوس  واتخاذها أمثلة لالحتذاء  وهذا ما نراه في
وهو ما عمل عليه القدماء أيضا  انظروا الى اجلوامع كثير من البلدان 
التي بناهـا سالط الدولة الـعثمـانية في اسطـنبول  وفي زيارة لـلقاهرة
تعذر عليّ التقاط صورة جتمعني مـع بعض التماثيل التي توسطت مركز
ديـنة لـعـلوهـا  فالـفـنان أراد لـهذا الـرمـز شمـوخا وسـمـوا يتـناسب مع ا
مـكانـتـه  وهكـذا األمـر مع احملـاكم بـوصـفـهـا رمـزا لـلـعـدالـة  او لبـعض
الشخـصيـات الديـنية كـما في تـمثـال السيـدة حريـصة او سـيدة احلصن
في لبـنان او مـقـام الشـهيـد في اجلـزائر وغـيرهـا  بـينـما أهـملت
اجلهات البلدية في بلدنا هذا األمر في أغلب التماثيل
ـــدن  بل لـم تـــفــكـــر أصال الـــتي نـــصـــبــتـــهـــا في ا
ــوضـوع  الــفـخــامـة والــسـمــو من حق مــبـدعي بـا
الـعــراق ورمــوز حــضــارته  ولــيس لــســراق آثـاره

وقوت أبنائه .

dÝô« `³ý∫  اطفال آيزيديون يحملون العابا بشكل اسلحة نارية متأثرين بفترة االسر لدى داعش

{ اللش (الـعراق)) ,أ ف ب) - خمس
سـنــوات مـرت عـلـى اجـتــيـاح تـنــظـيم
ـديــنـة ســنـجــار اجلـبـلــيـة في داعش 
شـمـال غــرب الـعـراق الــتي تـسـكــنـهـا
ـعـروفـة األقـلـيــة الـعـرقـيــة الـديـنـيــة ا

باأليزيدية.
لم تكن هذه األقلية معروفة كثيرا قبل
أن تـتــعــرض ألقــسى اضــطــهــاد عـلى
أيـدي عــنــاصـر تــنــظـيم داعـش الـذين
ـئـات من رجـالـهـا وأطـفـالـها قـتلـوا ا
وخطـفوا نـساءهـا واتخـذوهن سبـايا

واستعبدوهن جنسيا.
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نـشـأت الـعـقــيـدة األيـزيـديـة في إيـران
منذ أكثر من أربعـة آالف عام وتعتبر
كن دينا غير تبشيري ومغلقا إذ ال 

ألحد من خارجها أن يعتنقها.
يؤمن األيـزيديـون بإله واحـد يصـلون
له متـخـذين الـشمس قـبـلتـهم إضـافة
ـانـهم بـسـبــعـة مالئـكـة أولـهم إلى إ

لك طاووس. وأهمهم ا
تعتـمد هـذه اجلمـاعة النـاطقـة بالـلغة
الـكــرديــة في الـغــالب عــلى الــزراعـة

وتقيم غالبيتها في سنجار.
ويـــعــــد أقــــدس األمـــاكـن الــــديـــنــــيـــة
لأليـزيـديـ مـعـبـد اللش الـذي تـعـلوه
قـبــة مـخـروطــيـة حــجـريــة إلى جـانب
مزارات عـدة في وسط منـطـقة جـبلـية
تـضم يـنـابـيع طـبـيـعـيـة بـشـمـال غرب
ــؤمـنـون الـزوار الـعـراق ويــقـصـده ا

حفاة.
ويـــتــبـع هــؤالء اجملـــلـس الــروحـــاني
ــؤلف مـن خــمــســة أعــضــاء األعــلى ا
ومقـره قرب مـنطـقة شـيخـان وبيـنهم

ـنـازل أنـقـاضا حيـث ال تزال مـعـظم ا
ـــيـــاه الــــنـــظـــيـــفـــة والـــكـــهــــربـــاء وا
سـتشـفـيات شـحيـحـة. كونـها غـير وا
عربـية وغـير مـسلـمة صنـفت الـديانة
األيـزيـديــة عـلى أنـهــا أكـثـر األقــلـيـات
ضـعــفـا في الــشــرق األوسط ويـصف
نـتـم ـتـشـددين ا ـسـلـم ا بعض ا

اليها بـ"عبدة الشيطان".
ويقول األيزيدون إنـهم تعرضوا لـ74
إبـادة جـمـاعـيـة" من ضـمـنـهـا هـجـوم

تنظيم الدولة اإلسالمية في 2014.
وأسوأ تـلك اإلبـادات وفـقا لـلـمـجلس
الروحاني األعـلى شهـدت مقتل 250

. ألف أيزيدي قبل مئات السن
وتـــعــــرضت هــــذه األقـــلــــيـــة أيــــضـــا
لالضــــطــــهــــاد مـن اإلمــــبــــراطــــوريـــة
العثـمانـية في أوائل الـقرن الـعشرين
وعـلى يـد الـرئـيـس الـعـراقي اخملـلـوع
صــــدام حــــســـــ الــــذي دفـع في ظل
حكمه لـلبالد بـيد من حديـد ب عامي
آالف الــــــــعــــــــائالت 2003 و 1979

األيزيدية الى الفرار من البالد.
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سيطر تـنظيم داعش عـلى سنجار في
آب/أغـســطس 2014 وشن هــجــومـا
وحـشـيــا عـلى األيــزيـديـ وصل إلى
"إبادة جـماعـية مـحـتمـلة" وفـقا لأل

تحدة. ا
ـديريـة الـعـامة وبحـسب إحـصـاءات ا
لـشــؤون األيـزيــديــة في وزارة أوقـاف
حـكـومـة إقــلـيم كـردسـتــان قُـتل نـحـو
2300أيزيدياً ويُتّم أكثر من  1280
طـفل وتــعـرض مــا يـقـارب 70 مزارا

للتدمير. 

ــواطـنـ الـذين يــقـطـعـون شـارع " احلـديث الـرئـيـس هـذه االيـام  عـنـد ا
طار  السيما من سـكان العامرية صالح الدين " متوجه الى شـارع ا
واخلضـراء وحي احلـسـ  وغـيـرهـا  هو اسـتـغـرابـهم من احلـال الذي
وصل اليه هذا الشارع  الذي انتهت من تـرميمه واكسائه امانة بغداد 
قـــبل اســـابـــيع فـــقط  ثم عـــاد ت الـــيــة االخـــاديـــد ذاتـــهـــا  بل أكـــثــر 
ـنطـقـة التي تـقـابل كلـية الـرشـيد  وتـقـاطع دور الضـباط / خصـوصـيا ا
حي الـعامل .. تـرى : مـاهي االسـبـاب الـتي ادت الى " خـراب " الـشارع
ذاته  بعد مدة قصيرة  جدا من اصالحه .. ومن هو مسؤول عن ذلك ?
ننتظر اجلواب  مع قناعتي بعدم وجود جواب اصالً  فال شيء مجاني

قاوالت والترميمات !! في دنيا ا
ـمتد من مـدينة الـشعلة  واذا  جتاوزنا  حالـة شارع " صالح الدين" ا
طـار  فسنـجد الكـثير من صور حتى مجـسر البيـاع  ومررنا بـشارع ا
عدم االهـتمام  بـأبرز شـوارع العـاصمـة ... هو بـوابة الـدخول واخلروج
من بـغداد ... فـكـلـنـا يتـذكـر  الـوعـود الـتي اطلـقت بـشـأن هـذا  الـشارع
اليـن من الـدوالرات الــتي خــصــصت   وصـرفت وتـفــرعــاته  ومــئـات ا
شروع تـطويـر هذا الشـارع  لكنـنا لم نـحظ سوى بـزراعة مجـموعة من
اشجار النخيل  التي سرعان مـا تغير لونها من االخضر الى االسود 
" اخملضرم بسبب عدم الـرعاية وعدم وجـود عدد كاف من "البـستانيـ
ومة النخيل  الى جانب زهور وأوراد على جانبي الطريق ... اما في د
االكـسـاء  فـمـعـظـمه بـاق عـلى حـاله  الـلـهم إال من بـعض   الـتـرمـيـمـات

واالكساء هنا وهناك  التي دمرت الشارع بدالً من ان تغيثه!
ـنـظـر هـذا الـشـارع ومـجسـراتـه  ومـقتـربـاته  ال اخـفـيـكم  ان جـرحي 
ــني جــدا  السـيــمــا ان مـروري الــيــومي من هــنـاك  وانــا اعـرف ان يـؤ
جـرحي هــو جــرحـكم  ألنــني واثق مـن وجـود الــعـشــرات من الــشـوارع
ـكم .. فـكـيف لـنـا ي هـو أ ـطـار  وأ قـربـكم  حـالـهـا مـثل حـال شــارع ا

ايصال صوتنا  والذين بيدهم االمر وضعوا في آذانهم وقر?..
اء في شباك الصيد  اعترف  انني في سطوري هذه  مثل من يـحمل ا
ــاني يـبــقى هــو الـنــبـراس  فـال يـصل اجملــتـمـع إلى حـديــقـة غـيــر ان ا
حـطـات الـتـعب والفـشل والـيـأس ولـكن صاحب ـر  النـجـاح دون أن 
اإلرادة القـويـة ال يطـيل الـوقـوف في هذه احملـطـات.. فاين
من يـرفع يــافـطـة االرادة الــقـويـة  ويــقـول : كـفى ..
اكيد ان تـساؤلي بلـيد لكـني  اضعه مضـطرا امام
الـنـاس  لعـلي اسـتـنـهض هـمم مـن بـقى عـنده ذرة

من حب الوطن ..
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يشـهد العـراق والوطن الـعربي ودول
ـيـة اخرى  خـسوفًـا جـزئيًـا لـلقـمر عا
يــوم غــد الــثالثــاء . وبــحــسب بــيــان
تــاقــتـه (الــزمــان) امس فـــإن (الــعــالم
سيشهد خسوفاً جزئياً للقمر يوم غد
الثالثاء ويـشاهد في الـعراق والوطن
الــعـربي وأســتــرالـيــا وأســيـا مــاعـدا
الشمـال الشرقـي منهـا وقارة أفريـقيا
وأوروبـا مـاعـدا شـمـال أسـكـنـدنـافـيـا
ومعـظم أمريـكا اجلـنوبـية) مـوضحا
ان(مراحـل اخلسـوف كـلـها تـسـتـغرق
مدة قدرها خمس ساعات و38 دقيقة
). وتابع ان (مـراحل اخلسوف تقريـباً
تــتــضـمـن اقـتــران الــقــمــر بـشــبه ظل
األرض ثم دخـوله مـنـطقـة ظل األرض
ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى حتى

 .( ينتهي اخلسوف تماماً
من جهـة اخرى تـوقعت هـيئـة االنواء
لحوظ في اجلوية استمرار الهبوط ا
. درجــــات احلـــرارة الــــيـــوم االثــــنـــ
ــنـطــقــة اجلـنــوبــيـة امس وشــهـدت ا
االحــد انـــخـــفــاض درجـــات احلــرارة
درجات عدة. وجـاء في تقـرير لـلهـيئة
اطــــــلـــــعت عــــــلـــــيه(الــــــزمـــــان) امس
ان(الطقس سيكون  مشمسا وال تغير
ــــنــــاطق في درجــــات احلــــرارة فـي ا
الـوســطى واجلــنـوبــيــة والـشــمـالــيـة
) مــضـيـفــا ان (الـريـاح الـيــوم االثـنـ
تكون شماليـة غربية معـتدلة السرعة
ـنـطقـتـ الـوسـطى والـشـمـالـية في ا
فيـمـا تكـون  شـمالـيـة غربـيـة معـتـدلة
الى نـشـطـة الـسـرعـة في اجلـنـوبـية).
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شعار االنواء اجلوية

ي ياة في تقليد عا u‰∫  طائرة اماراتية متميزة تصل مطار بغداد الدولي وتستقبل بنافورات ا Ë

"أمـيـر" األيزيـديـ فـي العـالـم إضـافة
إلى مرجعهم الديني بابا شيخ.

ويقسـم األيزيديـون إلى ثالث طـبقات:
ـريدون الشـيـوخ والـبـير (الـدعـاة) وا
كـن التـزاوج بـ طـبـقـة وأخرى وال 
أو من خارج الطائفة. ويـعتبر أيزيديا

. فقط من ولد ألبوين أيزيدي
ـرور الــوقت دمج األيـزيــديـون في و
معـتـقدهم عـنـاصر من ديـانـات أخرى.
ـثال يـتم عمـاد األطفال فعلى سـبيل ا
ـقـدسة لالحـتـفال بـدخـولهم اء ا في ا
ـسـيـحـي إلى الـعـقـيـدة عـلى غـرار ا

كن للـرجال اتخاذ أربع زوجات كما 
. سلم كا

من ب ما يقارب 1,5 مليـون أيزيدي
في العـالم يعـيش العـدد األكبـر وهو
ألـــفـــا في الـــعـــراق مع وجـــود 550
ـــنــــاطق الـــنــــاطـــقـــة أعـــداد أقل فـي ا

بالكردية في تركيا وسوريا.
وأسفـرت عقـود من الـهجـرة عن توجه
أعـــداد كـــبـــيـــرة من األيـــزيـــديـــ إلى
ـانيا التي تأوي أوروبا وخصوصا أ
نحو 150 ألفا من أبناء هذه الطائفة
إضافة إلى السـويد وفرنـسا وبلـجيكا

وروسيا.
ولـكـن مـنــذ اجــتـيــاح تــنـظــيم الــدولـة
اإلسالمية لـسنجـار في العام ?2014
هاجـر ما يـقـارب مئـة ألف أيـزيدي من
تحدة العراق إلى أوروبا والـواليات ا

وأستراليا وكندا.
وال يـزال نــحـو 360 ألـفــا يــعـيــشـون
اليـوم في مخـيمـات الـنازحـ بشـمال
غرب العراق. ولم يتمكن سوى بضعة
آالف فــقط مـن الــعـــودة إلى ســنـــجــار
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كالم أبيض

وخــطف الــتــنــظـــيم أيــضــا أكــثــر من
أيزيـدي معـظمـهم من النـساء 6400
والـفــتـيــات جنـا مــنـهم نــحـو 3400

شخص.
ـتــطـرف آخـر ومـذ خــسـر الـتــنـظــيم ا
جـــيـــوبه بــــســـوريـــا في آذار/مـــارس
اضي حتررت العشرات من النساء ا
والفتيات والفتـيان األيزيدي وأعيد

لمّ شـمـلـهم مع عــائالتـهم في الـعـراق.
أمــا الـــبـــاقــون فال يـــزالـــون في عــداد

فقودين. ا
 اكــتـــشـــاف أكـــثــر من  70مــقـــبــرة
جـمــاعـيــة في ســنـجــار حتـتــوي عـلى
رفـــات ضــــحــــايـــا تــــنـــظــــيم الــــدولـــة
اإلسالمـية واسـتـخـرجت بـقـايـا رفات
عـشـرات الضـحـايـا من  12 منـهـا في

إطـار حتــقـيق مــشـتــرك بـقــيـادة األ
تحدة. ا

إضـــــــــافــــة إلـى ذلك تــــركـت بــــعض
الـــنـــــــســـاء الـــلـــواتي أجـــبــرن عـــلى
اإلجناب من مقاتلــــــي تنظيم داعش
أطــفـــالـــهـــــن في ســـوريـــا اجملــاورة
كـــشـــرط لــقـــبـــولـــهن مـــجـــددا ضـــمن

الطائفة.

البحريـة في اخلليج انخـفض بنسبة
ئة ).  56 با

الى ذلك اعـلـنت احلـكـومـة في نـيـبـال
إن عــــدد من لـــقــــوا حــــتـــفــــهم جـــراء
السـيـول واالنـهيـارات األرضـيـة التي
وقــــعت بــــســــبب هــــطــــول األمــــطـــار
ـوسـمـيـة الـغـزيرة عـلـى مـدى األيام ا
ـاضــيـة ارتــفع امس األحـد الـثالثــة ا
إلى  47 إضـــــــافــــــة إلـى عــــــشــــــرات

 . صاب فقودين وا ا
وهطلت أمطار موسمية غزيرة بشكل
متواصل على مـناطق في نيبال ذات
الـطــبـيـعــة اجلـبـلــيـة مـنــذ اخلـمـيس
ــاضـي مــا أدى لـــغــمـــر مــســـاحــات ا
ــيــاه الـتي شــاسـعــة من األراضي بــا
ـــنـــازل أيـــضـــا ودمـــرت اجـــتـــاحت ا

جسورا وطرقا في أنحاء البالد.
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اعـلــنت ادارة مــطـار بــغــداد الـدولي
امس استقبال الرحلة لطائرة بوينغ
B777-300 game ـــــــمــــــــيـــــــزة ا

 changerالـتـابـعـة لــشـركـة طـيـران
االمارات الناقل الـوطني اإلماراتي 
ـطـار في بـيان تـلـقته وأكدت ادارة ا
(الزمان) امس إن (من تقاليد طيران

جلمـهـوريـة العـراق (ذكـرى تـاسيس
اجلمهـورية الـعراقـية ١٤ تـموز )قام
النـاقل الـوطـني اإلمـاراتي بـتـسـيـير
ـــمـــيـــزة واحـــدة من طـــائــــراتـــهـــا ا
واخلـاصـة فــقط بـطــيـران اإلمـارات)
يـذكـر ان مـطـار بــغـداد يـعـد احملـطـة
ـياً التي تـهبط فيـها هذه الثالـثة عا
ــمـــيــزة بــعــد الــريــاض الــطــائــرة ا

والكويت .
وأكـد مــديــر عــام ســلـطــة الــطــيـران
دني الـعراقي عـلي خـليل ابـراهيم ا
أن عملية تفـويج احلجاج العراقي
ـــطــارات احملـــلـــيــة تـــســـيــر عــبـــر ا
بـانـســيـابــيـة عـالــيـة دون مــعـوقـات
تـذكــر مـنــذ انـطـالق اولى الـرحالت
اجلــــويـــة اخملــــصــــصــــة لـــهـم يـــوم
اضي  مبيـناً ان (عملية اخلميس ا
التفويج جـرت عبر مـطارات بغداد 
الــــبـــــصـــــرة  الــــنـــــجف  اربـــــيل 
السليـمانيـة الى مطار االميـر محمد
ـنورة) ـدينـة ا بن عبـد الـعزيـز في ا
دني واضاف ان (سـلطـة الـطيـران ا
العـراقي تـعـمل من خالل تـنـسـيـقـها
ـســتــمــر مع مــطــاراتـهــا احملــلــيـة ا
واجلهـات العـاملـة فـيهـا على تـام
ـسـلـتـزمات الـضـروريـة مع جـمـيع ا

بــــدء مـــــوسم احلـج لــــعــــام  2019
لــضـمــان تــوفــيــر افــضل اخلــدمـات

لضيوف الرحمن).
من جـهــة اخــرى اقـام مــطـار بــغـداد
الدولـي جولـة تـعـلـيـميـة وتـرفـيـهـية
لتـالميـذ مـدرسـة الـرازي االبـتـدائـية
تزامنت مع موسم  العطلة الصيفية
من اجل إطالعهم عن قرب عـلى آلية
ــطــار الــعــمل في أروقــة وصــاالت ا
وكـذلك لــلـتــعـرف عـلـى طـبـيــعـة أهم
ـــعـــتـــمـــدة في اثـــنـــاء اإلجـــراءات ا

السفر. 
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ـطـار في بـيـان امس وبـيـنت ادارة ا
أن (تلك اجلـولـة التـرفيـهـية لـلـطلـبة
تـواصـلة تأتي مـكـملـة لـلمـبـادرات ا
دني التي ترعـاها سلـطة الطـيران ا
الـعــراقي بــشـكـل مـتــواصل في دعم
مـخـتـلف شـرائـح اجملـتـمع الـعـراقي
ــدارس بـاعــتـبـارهم سـيــمـا طـلــبـة ا
ـسـتـقـبــلي لـهـذا الـبـلـد في الـنـواة ا

تطوره وازدهاره)
واضـاف ان (ادارة وطــلــبـة مــدرسـة
الرازي االبتدائـية ثمنت من جـانبها
ـسـاعي الـتي قـدمت لهم اجلهـود وا
من قـبل ادارة مــطـار بــغـداد الـدولي

ـعـتـمـدة في عـمـلـهـا انـها اإلمارات ا
تقوم باالحتفال بـالعيد الوطني لكل
الـدول الـتي تـسـيــر الـيـهـا رحالتـهـا
ـــنــــاســـبــــة الـــعــــيـــد الــــوطـــني و

عــبــر تــقــد جــمـــيع الــتــســهــيالت
أمـامــهم لــقـضــاء يــوم جـمــيل داخل
طار  مع التقاطهم مجموعة اروقة ا
من الصور التذكـارية والتي ستبقى
ذكـرى جــمــيـلــة خالل تــلك الــعـطــلـة

الصيفية).
على صـعيـد آخر شـكر مـعاون مـدير
الـعـام لـلـشــؤون االداريـة في تـربـيـة
ـراكز شـرف على ا الكـرخ االولى وا
االمتـحانـية لـطلبـة الصـف السادس
االدبي مـهـدي الــطـائي عـمـيــد كـلـيـة
بغداد لـلعلـوم االقتـصادية اجلـامعة
الدكـتور لبـنان هـاتف الشـامي على
دعم الكـلـية  لـلـعمـلـية االمـتـحانـية .
واشـار كـتـاب الـشــكـر الى أن (كـلـيـة
وانـهـا بـغـداد نــالت درجـة امــتـيــاز 
ــــراكــــز كــــانت االفـــــضل مـن بــــ ا

االخرى). 
واثنى الطائي على (حـضور العميد
ــــســـــتــــمــــرة من خــــالل زيــــاراتـه ا
للـقـاعات االمـتـحـانيـة وحـرصه على
ـنـاسـبـة لـسـير توفـيـر كل االجـواء ا
االمـتــحــانـات بــانـســيــابـيــة وبـدون
امال اسـتــمـرار الــتـعـاون مـعـوقــات 
خـدمـة لـبـلــدنـا الـعـزيـز ولــلـمـسـيـرة

التربوية).


