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الــتــقى الــرئــيـس األمــريــكي دونــالــد تــرامب  27 شـخــصــا من الــنــاجـ من
ــكـتب االضـطــهـاد الــديـني من 17 دولـة مــخـتــلف أنــحـاء الــعــالم وذلك في ا
الـبـيــضـاوي في الـبــيت األبـيض. وخالل الــلـقـاء الــذي اسـتـغـرق  30 دقـيـقـة
ـشـاركــ عـرض جتـاربــهم الـتي وحـضـره الــصـحــفـيـون طــلب تـرامب مـن ا

أصغى إليها بانتباه كبير.
وكـان من ب احلـضـور إيـزيـدية من
ـار الـعـراق ومـسـيـحـيـون من مـيـا
وفـيـتنـام وكـوريـا الـشمـالـيـة وإيران
وتركـيـا وكوبـا واريتـريـا ونيـجيـريا
والــــــســـــودان ومـــــســـــلــــــمـــــون من
أفـغـانـسـتـان والـسـودان وبـاكـسـتان
وفيتنـام. وخالل اللقاء أربك ترامب
نــاديــة مــراد الــعــراقــيــة اإليــزيــديـة
احلاصـلة عـلى جـائزة نـوبل عنـدما
ســألـهــا مـســتـغـربــا: "فـزت بــجـائـزة
ـاذا مـنـحوك نـوبل هـذا ال يـصـدق 
إيــاهــا?" فـقــصت مــراد كــيف بــيـعت
كعبدة جنسية من قِبل تنظيم الدولة
اإلسـالمـــــيـــــة وكــــــيف تــــــعـــــرضت
لالغتصاب والضـرب والتعذيب قبل
أن تنجح في الهروب. وبعد عالجها
انيا اختـارت أن حتكي للعالم في أ
ـــأســـاة الــتـي تـــعــرضـت لـــهــا عن ا
النساء اإليـزيديات. وقالت مراد: "لم
نـكن جنـد مـكـانـا آمـنـا لـلـحـيـاة لـقد
قتـلـوا أمي وإخوتي الـسـتة وأبـقوا
على حياتي". فقاطعها ترامب قائال:

"أين أمك واخوتك اآلن?"
فـــذهـــلت مـــراد وهي جتـــيب: "لـــقـــد
مــاتـوا! قُــتــلـوا! وهم مــدفــونـون في
مقابر جماعيـة في سينجار. وأنا ما
زلت أنـــاضـل ألعـــيش في أمـــان. من

فضلك افعل شيئا."

ـنـطـقة الـتي فـأجـاب تـرامب: "أعـلم ا
تـتــحـدثــ عـنــهــا جـيــدا نـعم إنــهـا

صعبة للغاية".
أين بنغالديش?

 1500مـســلم روهـنــجي "يـفـرون من
ار كل ساعة" ميا

كــمـا سـألـت الجـئـة مـن الـروهـيــنـجـا
تــرامب عن خـطــته جتـاه نــحـو 700
ألـف الجئ من الــروهــيـــنــجــا كــانــوا
ضحـايـا انتـهاكـات مـزعومـة من قبل

ار. جيش ميا
X Ë ŸdÝ√

وقالت: "أنا الجئة من الروهينجا من
مــعــسـكــر لالجــئــ في بـنــغالديش
وأغلب الالجـئ يـأملـون في العودة
ـكن فـما هي لـلوطن بـأسـرع وقت 

ساعدتنا?" خطتك 
وسألها ترامب: "أين بنغالديش هذه

بالضبط?"
وهنـا تـدخل أحد مـساعـديه لـيخـبره

أنها بلد مجاور لبورما.
وكان ب احلـضور إيـستر بـيتروس
الــتي اخــتــطـفــتــهـا بــوكــو حـرام في

نيجيريا عام .2014
وقــالت بـــيـــتــروس: شـــكــرا ســـيــدي

الرئيس
فأجاب ترامب: شكرا جزيال لك

بـيـتـروس: على إتـاحـة الـفـرصـة. أنا

طلبة في دروس
للصف السادس
اإلبتدائي
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رآة مع ان وظـيفـة الـصحـافة نـقل مـا يجـري في الواقع حـتى انـها وصـفت 
الـبيئة الـتي تصدر فيهـا فأن جل بضاعـتها سريـعة التلف وبـخاصة األخبار
الـتي تـعد أكـثـر الـسلع تـلـفـا وال تبـتـعـد األعـمدة الـصـحـفيـة كـثـيرا عن ذلك
ـختلف شـؤونها وبـالتالي  تـنتهي فـمنهـا ما يتـناول جوانب من تـلك احلياة 
ـضــمـون مـا يـعـني ان حـدود صالحـيـتــهـا بـانـتـهـاء ذلـك احلـدث من حـيث ا
ــسـتـقـبل ـتـد ذلك الى ا ـا هــو آني وال  تـأثـيـراتــهـا وفـاعـلــيـتـهـا مــرهـونـة 
بـاستـثـناء الـوظـيفـة الـتاريـخـية بـوصف الـصـحافـة سـجال توثق فـيه الـوقائع
ـرحلـة زمـنـية واألحـداث واألفـكار االمـر الـذي يـجعل مـنـهـا وثيـقـة تـاريخـيـة 
ـا هو يومي مـستهلك  تحمـس للـكتابة  مـعينة لـكني بالـعموم لسـت من ا
فـغالبا ما اتهرب من ذلك سـواء في االحجام عن الكتابة بـشأنها او التحايل
ـا هو مـستـد بخـاصة تـلك االمور وااللـتفـاف على تـلك الوقـائع وتوظـيفـها 
الـتي تـعـد انـعـكـاسـا لـلـظـواهـر او مـظـاهـرهـا بل كـنت أسـعى الى الـتـقـصي
ـظـاهـر ذاتـهـا ال تـشـكل والـكـشف عن بـنـيـة الـظـواهـر ذلك ان الـكـتـابـة عن ا
عالجـا خلــلل في بـنــيـة الــظـاهـرة مــثـال ذلك انــشـغـال الــرسـالــة االعالمـيـة
ـظاهـر الـعمـلـية الـسـياسـيـة في العـراق وافـرازاتهـا ونـتائـجهـا بـينـمـا التي
ـا كـتب عن اهـتـمت بــتـشـخـيـص اخلـلل الـبــنـيـوي فـيــهـا كـان قـلــيال قـيـاســا 
ـسبـبات األسـاسـية لـتلك ـظاهـر واغفـال ا مـظاهـرهـا وأظن ان الكـتابـة عن ا
الـظــواهـر أســهم في تــشـويـش الـرأي الــعـام وتــضـلــيـلـه فـضال عن ضــيـاع
احلـقيـقة ويبـدو لي ان وسائل االعالم أسـهمت بقـدر واضح في تأخـر بلورة
وعي الـرأي العـام بـالتـجربـة السـيـاسيـة بعـد عام  2003 بـيـنمـا يفـترض ان
تـعـجل بــذلك لـهـذا يـكــون حـمـاسي شـديـدا ومــزاجي رائـقـا عـنــدمـا تـتـنـاول
أعـمدتي تلك اجلوانب بحـدود ما تسمح به الظـروف السياسيـة واألمنية التي
مـرت بها الـبالد لكن ذلك أدخلـني في مشـكلة الـلغة االعالمـية التي يـفترض
سـتطاع فهمـها من الشرائح االجتـماعية على ان تـكون بسيطـة وواضحة وبا
اخـتالف مستوياتها الـثقافية بوصف الـلغة االعالمية هي اللغـة العملية التي
تداولة ب تـتوسط اللغت العلمية واألدبية وتقترب بحدود واسعة من اللغة ا
ـقـاالت الـتي حتـاول الـتـعـمق في ايـضـاح الـظـواهـر الـنـاس لـكن األعـمـدة وا
كن التعـبير عما تـنطوي علـيه مضاميـنها من أفكار الـسياسية والـثقافيـة ال 
ومـفاهيم  بالسـهولة التي تؤكـدها اللغة االعالمـية مهما بـذل الكاتب من جهد
ضامـ تفرض لـغتـها واسلـوبها وال في الـتبسـيط  ولكـني اقول ان بعـض ا
تـقبل غير ذلك اذا ما اريد لها ان تكون متينة ومؤثرة وان انتهاج أي اسوب
فاهيم الـتي تطرحها لـغوي آخر من شأنه التـقليل من سبـاكتها والنـيل من ا
وااليـحاء بضعف كتابها. ومع ان االحترافية في العمل االعالمي تقتضي ان
يـنـجـز الـصـحـفي أعـمـالـه بـصـرف الـنـظـر عن ضـغط الـوقت وطـقس الـكـتـابـة
بدعة تستـلزم مزاجا ووقتا وطـقسا لذلك غالبا زاج لكن الكتـابة ا وتـوافر ا
مـا يــتـهــرب كـتــاب االعــمـدة من كــتـابــة الــعـمــود الـيــومي الــذي يـجــدون فـيه
اسـتـهالكا لـلـجهـد وتـسـطيـحـا لألفـكار وتـراجـعا فـي االسلـوب ويـجدون في
رونـة ففي خضم انـشغاالتك جتد الـعمود االسبـوعي مساحـة من احلرية وا
نـفسك مـتحمـسا لـكتـابة مـوضوع معـ ال يتـيح لك االنشـغال كـتابـته فتدون
وبايل  لكن عـندما يأتي تـلك الفكرة في مـفكرتك الـورقية او في مالحظـات ا
مـوعـد كــتـابـة عـمـودك جتــد نـفـسك أمـام الـفــكـرة من دون احلـمـاسـة او ان
االثـن متـوفران لكن من دون الطـقس الذي اعتـدت كتابـة عمودك في أجوائه
ـسـاحـة الـزمـنـيـة الـكـافـيـة او الـطـقس ـزاج الـرائق وا  اذ يـنـدر ان اجـتـمع ا
الئم في آن واحـد  وقـد اقـتـربت مـني الـشـيـخـوخـة وانـا احـلم بـذلك الـيوم ا
نال  فلم الـذي أكون فيه مـتفرغا لـلكتـابة فقط  ويـبدو ان هذا احلـلم بعيـد ا
تـكن الكتابة في بالدنـا على طوال تاريخـها مصدرا للـمعيشة
ـهـنــة ومن ال تـتـاح له مـهـنـة فـالـكـاتـب الـعـربي مـزدوج ا
اخـرى مساندة للـكتابة يظل يعـاني شظف العيش حتى
تـبدو الكتابة مضيـعة للوقت او نوعا من البطر مع ان
 جل الـتـاريخ الذي تـفـاخـر به اجملتـمـعات في راهـنـها

هو حصيلة ما انتجه الكتاب والفنانون.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ـانه بالقدر كبير  ولكل اجل كتاب  لكن لم يدر بخلده ان يذهب دم اخيه ا
هـدرا من خالل تـصـرف انـسـان ال يـعـرف االنـسـانـيـة حـ اكـمل فـعـله غـير
ـركـبات ـسـؤول بـدهس ارعن بـتـرك ضحـيـته وسط الـشـارع بـ عـجالت ا ا
قـدوره حمـله الى اقرب مـستـشفى إذ الـسريـعة والذ بـالفـرار بيـنـما كـان 
ـا كان قد انـقذه السيـما ان احلادث وقع ضـمن رقعة سـكنيـة معروفة في ر
كـرخ بـغداد وحتـديـدا في بـدايـة شـارع مديـنـة ألـعـاب الـبيـاع بـاجتـاه تـقاطع
راقـبة الـتي سمـعنـا بنـصبـها الـدرويش.. كان االمل مـعقـودا على كـاميـرات ا
ـعــرفـة اجلـاني او سـيـارته لـيس في الـشـوارع والـســاحـات الـعـامـة كـثـيـرا 
لالنـتقـام بل لالطالع عـلى مالبسـات واقعـة الدهس غـير ان هـذا االمل كان
سـرابا حيث يـقول انه علم من خالل مراجـعاته ان  امعـظم كاميرات اخلط
ـنطقة الـسريع هي لعـمليـات بغداد ولَم تدخـل اخلدمة لآلن  فـيما كـاميرات ا
ـركـبـة اذ سـجـلت تـلك لم تـسـتـطع  تــعـقب اجلـاني وال الـتـعـرف عـلى لــوحـة ا
الـكـامـيــرات فـقط  صـورا هالمــيـة مـشـوشـة ال تــظـهـر فـيـهــا سـوى لـقـطـات
ضـوئـية تـتـراقص امـام الـرائي دون ان تظـهـر شـيـئاُ مـفـيـدا او غيـر مـفـيد..
مـجــرد خـربــشـات اقـرب الى ســراب في صـحــراء الـربع اخلــالي رحم الـله
ـصـور الصـحـفي الـزميل قـيس زنـكـنة ضـحـية الـرعـونة فـي السـيـاقة اخـا ا
الـذي ضـاع دمه يـوم االربـعـاء الـعـاشـر من الـشـهـر احلـالي  في ظـل غـياب
راقـبة الرصـينـة التي يـأمل اجلمـيع ان تكـون عيـونا راصدة  في كـاميـرات ا
الـبيوت واحملالت والـساحـات والشوارع العـتبارات تـخص السالمة الـعامة
روريـة والنـقاط احلـدودية وغـيرهـا فهي أصـبحت ضـرورة أمنـية سـالك ا كـا
ـؤسـسـات مع تـطـور الـعـصـر ومـا يـحمـله من وتـدبـيـرا احـتـرازيا لـألفراد وا
تـعقيدات مجتمعية فاإلنسان كـان  وال يزال منذ نشأته رقيبا ومراقبا بحكم
احلـاجـة الــتي اسـتـحــالت إلى طـبــيـعـة ثـانــيـة ومع تـطــور مـفـهــومي اجملـتـمع
ـصـالح ـراقـبـة حـاجـة تــمـلـيـهـا قـوانـ الـتـعـايش وتـداخل ا والـدولـة بـاتت ا
راقبة مهمـة بدرجة كبيرة شـترك. ان فوائد كاميـرات ا والـرغبة في العيش ا
ـسـتـمـرة ـراقـبـة ا ويـهـتم بـهـا الـكـثـيـر من الـنـاس السـتـخـدامـهـا في عـمـلـيـة ا
ـا تقـدمه من أمـان وحمـاية طـوال الوقت وتـعتـبر فـوائدهـا والقـيام والـفعـالة 
ستخـدمة بها مهمة بدرجة كبيرة بـتحديد انواعها وتقنياتهـا والتكنولوجيا ا
نزلية لتوفر نزلية وغير ا ـراقبة ا حـيث يطلبها العديد من الناس في عملية ا
لـهم احلمـاية الالزمـة. اقتـرح ان تكـون هنـاك مؤسـسة مـدعومـة بكل الـسبل
ــراقـــبــة) من االدامـــة حــتى قــراءة تـــتــحــمـل مــســؤولـــيــة (ادارة كــامـــيــرات ا
راقـبتهـا الشامـلة للـمخاطر احـداثياتـها فالـدولة القـوية هي 
وهـنا ينـبغي الـتأكيـد انني ال اطـالب بانـتشار كـاميرات
ـراقبة للـشأن اجملتـمعي اخلاص فهـذا امر مصان ا
كـالنـوادي االجتـماعـية والـتجـمعـات العـامة وفـعالـيات
الــزفـاف واالفــراح وغــيـرهــا من االمــور الــشـخــصــيـة

االخرى..

وأكدت فـالح (اهميـة تفـعيل نوادي
ــــدارس ذات نـــسب الـــقــــراءة في ا
ـرشــحـة من ـتــدنـيــة وا الــنـجــاح ا

ــثــنى)  جــانب مــديــريــة تــربــيــة ا
مـشـيرة الى (قـيـام مديـر عـام تربـية
احملــافــظــة ســعــد خــضــيــر عــبـاس

ـــثـــنى ـــاهـــرة فـي ا الـــعــــراقـــيـــة ا
بــالـــتــعــاون مع مــؤســســة االيــثــار
وبـــــدعم مـن اجملــــلـس الـــــثــــقـــــافي
البـريطـاني  حمـلة دورات ودروس
ـكمـلـ بـالصف تـقـويـة لـلتالمـيـذ ا
الـسـادس االبـتـدائي  ضـمـن حـمـلة
اطـلــقت عـلــيـهـا تــسـمـيــة (مـا اتـرك
ـؤسـسة ـدرسـة) . وقالت رئـيس ا ا
بـــــلـــــسم فـــــالح لـ(الـــــزمـــــان) امس
ان(احلـمــلـة تــتم بـرعــايـة واشـراف
ـثنى مـتواصل من مـديـرية تـربـية ا
ومــــديـــــرهــــا الــــعـــــام) مــــشــــيــــرة
ـــبــاشــرة بــدروس الــتــقــويــة الى(ا
لـطـلـبـة الـصف الـسـادس االبـتدائي
ــكــمـــلــ واعــطـــاء مــحــاضــرات ا
تـوعوية وعـلمـية وثـقافيـة للـتالميذ
من كـال اجلــــنــــســــ ). وتـــــابــــعت
ان(احلـمـلـة تـهـدف من خالل جـهود
انـسـانـيـة وعـمل تـطـوعي لـلـحد من
التسرب من التـعليم وترك الدراسة
 وتــوفــيــر الــوســائل والــكــراسـات
الـالزمــة مــجــانــاً  لـــتــكــون دافــعــا
ــواصــلــة دراســتــهم) . لــلــتالمــيــذ 
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بـزيــارة مـدرســتي الــفـتــوة واإلمـام
ــهـــدي  لالطالع عــلـى مــســتــوى ا
إجنـــاز احلـــمـــلــــة  ومـــدى تـــفـــاعل
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أشــركـت وزارة الــتــربــيــة الــقــطــاع
ـناهج اخلـاص في عمـلـية طـبـاعة ا
الـــــتـــــربـــــويــــة ورســـــمـت وآلـــــيــــة
تــوفـيـرهـا.وقـالت الـوزارة في بـيـان
امس (انـــهـــا كـــــانـت في الـــســـابق
ـطــابـع احلـكـومـية تـعـتـمـد عـلــى ا
ـنـاهج فــقـط فـي عـمــلـيـة طـبــاعـة ا
الــدراســيـــة االمــر الــذي يــؤدي الى
تــــأخـــر او نـــقـص في تـــوزيـع تـــلك
ـــنــاهـج بــســبـب مــحــدوديـــة تــلك ا
ــطـابع) مـضـيـفـة انه ( االيـعـاز ا
ـــطــابـع االهــلـــيـــة بــــدخـــول الــى ا
نـافسة مــا سيـتيح التـنافس بـ ا
ـطابـع بسـقف زمـني وبـشرط تـلك ا
ــبـــلـغ مـــادي وغـــرامــات جـــزائـي 
كـبـيــرة). وبحسب البـيان فإن(هذه
الـخـطــوة ستقـضي عـلـى الـنـقـص
ــنـاهج) والــتـــأخــيـــر في تـوزيع ا
مــؤكـدة (عـــدم حــدوث اي نـقص او
ناهج الدراسية تأخير في توزيـع ا
ــقــبــلـــة).من جــهــة خالل االعـــوام ا
ـــرأة اخـــرى نــــفـــذت مــــؤســـســــة ا
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ـواصلة التالمـيذ ودعمـهم معـنويا 
الـــــقـــــراءة وصـــــوال إلى حتـــــقـــــيق

النجاح). 

ــــاضي). وأضـــاف الــــتـــقـــريـــر أن ا
(تـسـعـة من بـ أحـر عـشـرة شـهـور
ـئــة وأربـعـ حـزيـران عــلى مــدى ا
ــاضـــيــة حــدثـت مــنــذ عــام عـــامــا ا
2010 ). وشــهــدت أوروبــا وآســيــا
وأفـريـقـيــا وكـذلك مـنــطـقـتـا هـاواي
ـــكـــســيـك أحـــر شـــهــور وخـــلــيـج ا
حـــزيـــران. وزاد مــــتـــوسط درجـــات
انـيا وشمال احلرارة في فرنـسا وأ
ــوجـة إســبــانــيــا الــتي تــعــرضـت 
حـارة  18درجــة فــهـرنــهــايت فـوق
عدل الـطبيـعي إذ وصلت درجات ا
احلرارة في فـرنـسا إلى  114درجة
فـــهــرنــهــايت ( 46درجـــة مــئــويــة).
وأظـهـرت بـيـانـات اإلدارة الـوطـنـيـة
األمـريــكـيــة لـلــمـحــيـطــات والـغالف
ي لدرجة توسط الـعا اجلوي أن (ا
ـقدار حرارة سـطح الـبحـار ارتفع 
توسط  1.46درجة فهرنهايت عن ا
الـشـهـري في الـقـرن الـعـشـرين وهو
 61.5درجــة  مــا يــعــادل  16درجـة
مئـوية وهـو ما يـرتبط بـعام 2016
ية الذي شهد أعلى درجة حرارة عا
مسجلة للمحيطات في ذلك الشهر).
وانـحـسر اجلـلـيد بـالـقارة الـقـطبـية
اجلنـوبيـة إلى أقل مسـتوى مـسجل
ـئة وهـو مسـتوى يـنـخفض  8.5با
ـــدة مـن عــام ـــتـــوسط خالل ا عن ا

 1981إلى عام 2010 .

الـــنـــصـف الـــشـــرقي من الـــواليـــات
ـــتـــحـــدة إنـــهـــا تــــتـــوقع أن تـــفي ا
مـواردهــا بـالــطـلب عــلى الـكــهـربـاء
لـكنـهـا طـلـبت مـن عـمالئـهـا تـرشـيد
اسـتـخـدام مكـيـفـات الهـواء لـتـجنب
ـا قد زيـادة األحمـال على الـشبـكة 
يـــتــــســـبب فـي انـــقـــطــــاع الـــتـــيـــار
الـــكــهـــربــائـي.وتــســـبب الــقـــلق من
اخملـاطـر احملتـمـلـة للـمـوجـة احلارة
ـرتـفعـة في إلـغاء وكـذلك الـرطوبـة ا
ـنافسات ريـاضية كانت سؤول  ا
سـتــقــام في أمــاكن مـفــتــوحـة. وفي
شــأن مــتــصل اعــلن أحــدث تــقــريـر
ـي أصـدرته شــهـري لــلــمـنــاخ الــعـا
اإلدارة الــــوطــــنــــيـــة األمــــريــــكــــيـــة
لـلــمــحــيـطــات والــغالف اجلـوي أن
ـاضي كـان أشـد شـهـور (حـزيــران ا
حـــزيــران حــرارة مــنــذ  140عــامــا
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وقـال الــتـقــريــر إن (مـتــوسط درجـة
ـي في حـــــزيــــران احلــــرارة الـــــعــــا
اضي زاد  1.71درجـة فهـرنـهايت ا
ـــســجل فـي الــقــرن ـــتــوسط ا عن ا
الـعــشـرين والـبـالغ  59.9درجـة  مـا
يعادل  15.5درجـة مئـويـة) مشـيرا
الـى إن (هــذا هـو الــشــهــر رقم 414
عـــلـى الـــتـــوالي الـــذي تـــفـــوق فـــيه
درجــات احلـــرارة مـــتــوسط الـــقــرن

مـشمـسـا مع ارتفـاع قـليل بـدرجات
احلــرارة)  مـــشــيـــرا الى ان(طــقس
نـطقـة الشمـاليـة سيكـون مشـمسا ا
ايـــضـــا لـــكـن  بـــدونت ارتـــفـــاع في
ــيــا حتـركت درجــات احلــرارة). عــا
مـــوجــة حـــارة مـن الــغـــرب األوسط
األمــريـكي صـوب الـشــمـال الـشـرقي
اول امس اجلــمــعـة مــا رفع درجـات
ـــا يـــقـــرب من  38درجــة احلــرارة 
مئويـة في واشنطن العـاصمة األمر
ــــــــرافق الــــــــذي دفع شــــــــركـــــــات ا
ــنع انـقــطــاع الــتــيـار لالســتــعــداد 
الـكــهــربـائي.وقــال خــبـيــر األرصـاد
ديــفـــيـــد روث من مـــركـــز الــتـــنـــبــؤ
بــاألرصـــاد اجلـــويـــة في الـــهـــيـــئــة
الــوطــنـــيــة لــلـــطــقس إن( الـــكــتــلــة
الـــضـــخــمـــة من الـــهــواء الـــســاخن
نطقة على األرجح وهي ستغطي ا
مـنـطـقـة يـقـطـنـهـا نـحـو ثـلث سـكـان
تحدة حتى اليوم األحد الواليات ا
ولن يـكـون انـخفـاضـهـا خالل الـليل
مــلـحـوظـا) مــشـيـرا إلى أن (ارتـفـاع
نسـبة الـرطوبـة سيـزيد من الـشعور
بـــدرجـــات احلـــرارة).واضــاف روث
ان(إرشــــــادات صـــــدرت حتــــــذر من
ارتفـاع درجات احلـرارة أو االرتفاع
احلــــاد في احلــــرارة لـــنــــحـــو 124
مـــــلـــــيـــــون شـــــخـص وهـــــذا ثـــــلث
رافق في السكـان).وقالت شـركات ا

أن (درجــة احلــرارة الـــصــغــرى في
بـغــداد امس بـلـغت  28 والـعـظـمى
 42 وفي دهوك  41-23 والـبـصرة
 47-31واالنـبـار  44-29 مـضــيـفـا
نطـقت الوسطى إن (الطقس في ا
واجلـنـوبـيـة ســيـكـون الـيـوم االحـد

ــنــطــقـــة الــشــمــالــيــة. احلــراوة بــا
ــنـــطــقـــتــان الـــوســطى وشــهـــدت ا
واجلنوبـية ارتفاعـا قليال يوم امس
فيما ارتفعت احلرارة في  الشمالية
درجـات عـدة بحـسـا تـقريـر لـلهـيـئة
اطـلـعت عـلـيه(الـزمـان) امس اوضح
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رحــــجت هـــيـــئـــة االنـــواء اجلـــويـــة
التـابعة لـوزارة النـقل امس حصول
ارتــفــاع قــلــيل في درجــات احلـرارة
ـنـطقـتـ الـوسـطـى واجلـنـوبـية بـا
الـــيــوم االحـــد من دون تـــغـــيــر في
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كافحة احلرارة ياه في الشوارع مكان  أحواض ا

إيسـتـر من نيـجيـريـا. لقـد هربت من
بوكو حرام.

تــرامب: كــانت فـتــرة صــعـبــة ألـيس
كذلك?

بيتروس: نعم
تـرامب: كــانت فـتـرة صــعـبـة. شـكـرا

لك.
وطــبـقـا إلحــصـائــيـات مـكــتب انـقـاذ
اخملـتــطــفــ االيــزيــديــ كــنـتــائج
جلـرائم بــشـعـة اقـتـرفـتـهـا ارهـابـيـو

داعش منذ  . 03-08-2014

فـقد بـلغ عـدد االيـزيديـ في الـعراق
نحو  550,000 نسمة . 

وعـــدد الـــنــازحـــ من جـــراء داعش
نحو  360,000نازح . 

وعدد الـشـهـداء في االيام االولى من
الغزوة  1293شهيد . . . 

وعـدد االيـتام الـتي افـرزتـهـا الـغزوة
2745

كتشفة في قابر اجلماعـية ا وعدد ا
شنگال حتى االن  80مقبرة جماعية
. إضــافـة الـى الـعــشــرات من مـواقع

قابر الفردية .  ا
ــراقــد الـــديــنــيــة ــزارات وا وعـــدد ا
فجرة من قبل داعش :  68مزار .  ا
وعدد الذين هاجروا الى خارج البلد

يقدر بأكثر من    100.000
عدد اخملتطف  6417منهم : 

االناث  3548
الذكور 2869

وبلغ أعـداد الـناجـيـات والنـاج من
قبضة ارهابيي داعش  3487منهم 

النساء :1186

والرجال :  337
واألطفال اإلناث :1024
واألطفال الذكور :940

وعدد الباق : 2930شخصا
االناث :1338

الذكور : 1592
وكـان وزيـر اخلــارجـيـة مـحـمـد عـلي
احلكـيم قـد سـلم في واشنـطن نـادية
مراد جـواز سفر دبـلومـاسياً تـقديراً
حنة وقفها ودورها في التعريف 

كون اآليزيدي. ا
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الرئيس األمريكي
يصافح اآليزيدية
العراقية نادية

مراد


