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وصل رئـــيـس مـــجــلـس الـــنــواب
محـمـد احلـلبـوسي امس الـسبت
إلى الــكــويت في زيــارة رســمــيـة
عـلى رأس وفــد يـضم مــسـؤولـ
.وقال ونـوابـا وعشـرة مـحـافـظـ
مكتب احلـلبـوسي في بيان امس
ـــان وصل الى ان (رئـــيس الـــبـــر
الـكـويت يــرافـقه وفـد يـضم عـدداً
من الــنـواب وعــشـرة مــحـافــظـ
ومسـؤولـ اخرين) واضاف ان
(احللبـوسي التـقى خالل الزيارة
نـظـيـره الـكـويـتي مـرزوق الـغـا
وأالمـيــر صـبـاح األحــمـد اجلـابـر
الصبـاح ورئيس مـجلس الوزراء
جــابــر مــبـارك احلــمــد الــصــبـاح
ــنـاقــشـة ـســؤولـ  وعــدداً من ا
ســبـل اســتــثــمـــار األمــوال الــتي
خُـصـصت إلعـادة إعـمـار الـعـراق
فـي مـــؤتـــمــــر الـــكـــويـت الـــدولي
) مــبـــيــنــا ان (هــذه لــلــمــانــحـ
الـزيــارة تـأتي في إطـار ســلـسـلـة
مـن الــزيـــارات والـــلـــقـــاءات بــ
سـؤول في الـبلـدين و تأكـيدًا ا
عــلى تــعـزيــز آفـاق الــتــعـاون في
ــــا يـــــحــــقق اجملــــاالت كــــافـــــة 
طــمــوحــات الــشــعــبــ اجلــارين
الشـقيـق وتطـلعـاتهـما). وبحث
وزيـــر اخلــارجــيــة مـــحــمــد عــلي
احلـــكــيم خـالل اتــصــال هـــاتــفي
بـوزيـر خـارجـيـة الـكـويت صـباح
خــالــد احلـمــد الــصــبـاح تــعــزيـز
العالقات الثنائية والستراتيجية
الـتي تـربط الــبـلـدين إضـافـة إلى
اســــتــــعـــراض أوجـه الـــتــــعـــاون
الــوثـــيق في مــخـــتــلِف اجملــاالت
ُــسـتــويــات كـافــة. وكـان وعــلى ا
الـســفـيـر الــعـراقي لــدى الـكـويت
عالء الهاشمي قـد أعلن االسبوع
اضي عن زيارة لرئيس مجلس ا
. الى الـنــواب بـرفــقـة احملــافـظـ
ـثـنى احـمـد اعـلن مـحـافظ ا ذلك 
جـــودة الــعـــثـــور عـــلـى مـــقـــبــرة
جمـاعـية لألسـرى الـكويـتـي في
بـادية الـسـمـاوة. وقـال جودة في
بـيـان امس ان (االجـهـزة االمـنـية
واالســتــخــبــاريــة حــصــلت عــلى
مـــعــلــومـــات عن وجــود مـــقــبــرة

جمـاعيـة لألسـرى الكـويتـي في
ـــثـــنى) الفـــتـــا الى ان بـــاديـــة ا
(احلـــكــومـــة احملـــلـــيـــة ابـــلـــغت
ـتــخــصـصــة التــخـاذ اجلــهــات ا
االجراءات الـقانـونـية لـلتـأكد من
أكد ـقـبـرة). من جـهـة اخـرى    ا
الـــنــــائب عـن تــــيـــار احلــــكــــمـــة
ـــعـــارض ســتـــار اجلـــابــري أن ا
بـعض الـكـتـل سـتـقـدم طـلـبـاً إلى
ـان إلعالن األسـمـاء رئـاسـة الـبـر
التي دعا القضاء لرفع احلصانة
عنها. وقال اجلابري في تصريح
امـس إن (جــــمـــيـع الــــفـــاســــدين
ا ينتمون إلى جهـات سياسية 
فــيــهــا األســمــاء الــتي وردت في
كتاب الـقضاء ما يـجعلـنا نتوقع
أن يـكون هـنـاك دفاعـاً من كـتـلهم
لــتـســويف هــذه الـقــرارات) عـلى
حــد تــعــبــيـره  مــؤكــدا ان (هـذا
مؤشر خطيـر وعلى جميع الكتل
الـــوطـــنـــيـــة أن تـــدافع عـن قــرار
الــقــضــاء وتــرفع احلــصـانــة عن
الــنـــواب وتــدعم تـــلك الــقــرارات
للـقضـاء على الـفسـاد). فيـما أكد
رئــيـس ائــتالف الــنــصــر حــيــدر

الـــعــــبــــادي انه ســــيــــلـــجــــأ الى
ـيــة في حـال ــعـارضــة الـتـقــو ا
تـسـجـيـل اي انـحـراف في مـسـار
الــدولــة. وشـــدد الــعــبــادي خالل
ـتـقـدم في مـكـتب ـالك ا لـقـائه بـا
الــنــجـف والــفــرات االوسط عــلى
ــنــجــز (اهــمــيــة احلــفــاظ عــلى ا
تـحـقق بـاالنتـصـار على داعش ا
وانهاء الطـائفيـة مجتمـعياً حيث
يــــجب ان تــــكـــون الــــدولــــة لـــكل
مكونات الـشعب والنـجاح بجعل
الــقـــوات االمــنــيــة في مــســارهــا
الوطني فضالً عن انهاء مشاريع
تـــقـــســـيم الـــبـــلــد)  داعــيـــا الى
(احلـفـاظ عـلى ثـروات الـبـلـد رغم
كل الــتـحـديــات االقـتــصـاديـة من
خالل سـياسـة مـالـيـة وفق مـنهج
علمي  ومـا حتقق من جناح على
ـلف اخلارجي بـإقـامة مسـتـوى ا
افـضل الــعالقـات مـع الـدول عـلى
اساس سيـاسة احليـاد والتوازن
ـشتركة) مشيرا الى صالح ا وا
(دعم الــدولــة ومـؤســســاتــهـا اذا
ـراكـمـة الـنـجـاحات  اسـتـمرت 
امـــا اذا كـــان هـــنــاك تـــراجـــعــا 
فسـنـكون اول الـقوى الـسـياسـية
الـتي تـتـصـدى لـلـخـطـأ من خالل
ـية وهي ـعارضـة الـتـقـو نـهج ا
تــعـــني اصالح اي انـــحــراف قــد

ؤسسات).  يحدث من قبل ا
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رأى اخلـبــيـر الــقـانــوني طـارق
حــرب ان قــانـــون مــنع زعــزعــة
اســـتــقـــرار الـــعــراق الـــذي اقــر
باالغلبيـة داخل مجلس النواب
االمــــريــــكي ال يــــزال فـي طـــور
ــثـل انــتــهــاكـا الــتــشــريع وال 
ـا يـتيح لـلـقـانـون الدولي  وا
لـواشنـطن فـرض عقـوبـات على
اشـخـاص واحـزاب ومـسـلـحـ

يغنيها عـن التدخل العسكري 
فـــيـــمـــا انـــتـــقـــدت فـــعـــالـــيـــات
ســيـاســيـات وديــنـيــة الـقــانـون
وعــــــدتـه وصـــــايــــــة جــــــديـــــدة
ومــصــادرة لـــســيــادة الــعــراق.

وقال حـرب لـ (الزمان) امس ان
ـثل (الـقــانــون لم يــصــدر وال 
اطالقـا نوعـا من انـواع انتـهاك
ــا يــعــد الــقــانـــون الــدولي وا
مـوقـفـا لـدولـة مـعـيـنـة من دولـة
اخــرى كــمــا ان عالقــة امــريــكـا
بـالـعـراق تـخـتـلف عن عـالقـتـها
بــــاي دولـــة اخـــرى والســـيـــمـــا
حتـاول واشـنـطن من خالل ذلك
احلــفـاظ عــلى الــتــجــربــة الـتي
خـاضتـها في الـعراق وتـريد ان
تــؤكــد لــلــعـالم بــأن جتــربــتــهـا
جـــيــدة) واضـــاف ان (الـــقـــرار
ـتـحـدة فرض يـتـيح لـلواليـات ا
عــــقــــوبـــــات عــــلى اشــــخــــاص
واحــزاب ومــســـلــحــ دون اي

تدخل عسكري كمـا ينظم كيفية
ـــتــخـــذة من قـــبل االجـــراءات ا
واشــنــطن بــضــمــان اســتــقـرار
الـــعــراق بـــالــشــكـل الــذي تــراه
وتــمـــنع الــتـــدخل من اي دولــة
اخــرى وال يـرتب هــذا االمـر اي
التزام على احلكومة العراقية).
بـدوره  عــلق الــنــائب مــحــمــد

شياع السوداني على القرار.
وتسـاءل السوداني في تـغريدة
عــــلى تــــويــــتــــر ان (هل اقــــرار
الـقـانـون وصايـة بـشـكل جـديد
ام اقــر جلــعـل الــعــراق ســاحــة
اشــــتــــبـــاك مـع دول اجلـــوار?).
واقـر مـجلس الـنـواب االمـريكي
باالغلـبية القـانون والذي يدعو

الـــرئــيـس دونــالـــد تـــرامب الى
فرض عـقوبـات على اي اجـنبي
ينوي الـقيام متعـمداً بأي شكل
من اعـمــال الـعـنف له غـرض او
تــأثــيــر مــبــاشــر عــلى تــهــديــد
السـالم واالستـقرار في الـعراق
او احلــــكـــــومــــة  وتـــــقــــويض
ـقـراطـيـة فـيه او الـعـمـلـية الـد
تـــقــويـض اجلــهـــود الــكـــبــيــرة
لــتــعــزيــز الـبــنــاء االقــتــصـادي
واالصالح الـسـيـاسي أو تـقد
ـــســاعـــدات اإلنـــســانـــيــة إلى ا

الشعب العراقي .
ــرجع الــديـــني مــحــمــد  لــكـن ا
مهـدي اخلالـصي عده مـصادرة
ـستقل لسيـادة الوطن وقراره ا

وفــتح اجملـــال أمــام الــفــســاد .
ونقل بيان تلقته (الزمان) امس
عن اخلـالــصي قـوله ان (اخلـلل
يــكـمـن في الــنـظــام الــذي بــنـاه
اإلحــتـالل عــلـى أسس فـــاســدة
ألغــــراضـه وفي مــــقــــدمــــتــــهــــا
مــصـادرة الــســيــادة الـوطــنــيـة
ــسـتــقل وفـرض وحـق الـقـرار ا
لغوم باحملاصصات الدستور ا
الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة وفــتح
ـفـاسـد الـهـائـلة) اجملـال أمـام ا
مـــؤكـــدا ان (اصـــدار قـــرارا من
وزارة خــزانـــة دولــة أجــنـــبــيــة
لـفرض عـقوبـات على اشـخاص
عراقيـ بدوافع معيـنة ويؤخذ
ـا بـعـ االعــتـبـار وال يــقـابل 
يــســـتــحـــقه من االســـتــهـــجــان
لـــوقـــاحـــتـه وجتـــافـــيه ألبـــسط
قواعد الـلياقة  بل يدفع ليأخذ
اجملـرى الــرسـمي ويـرتب عـلـيه
األثـــــــر االجــــــرائي فـي بــــــعض
جـــــــوانــــــبـه فـــــــيــــــحـــــــال إلى
ستشارين لـلتعامل معه األمر ا
ـتـجاوز الـذي يـجـرّ اجلـانب ا
عـــلـى الـــتــــمـــادي والـــتــــلـــويح
بـإصـدار عـقـوبـات جـديـدة عـلى
عــــشـــــرات الــــشـــــخــــصـــــيــــات

العراقيــة). 
ووضع الــــقـــانـــون عـــلى وزيـــر
اخلـارجـيــة مـسـؤولــيـة االعـداد
والــتــجــديــد ســنــويــاً بــإنــشــاء
واحلـــــفــــاظ ونــــشــــر قــــائــــمــــة
ـــــســـــلـــــحـــــة اجلـــــمـــــاعــــــات ا
يلـيشيات أو قـوات بالوكالة وا
فـي الــــعــــراق الــــتـي تــــتــــلــــقى
مساعدة لوجسـتية أو عسكرية
أو مــالـيــة من احلــرس الـثـوري
ــارسـة اإليــراني  فــضالً عـن 
االرهاب داخل الـعراق وحتـديد
اذا مــا كـــان يــنــبــغي مــعــاقــبــة
ـدرجـ في الـقـائـمـة  االفـراد ا
واذا كان ينبـغي عد االشخاص
ـرتبـطـ بـتـنـظيـمـات مـعـيـنة ا
ومــعـــاقــبـــتــهم  كـــمــا ويـــفــتح
القـانون في حـال تمـريره خالل
الــــنـــصف الـــثــــاني من الـــعـــام
اجلـاري الــبــاب امـام الــرئـيس

االمـــريــــكي التـــخـــاذ اجـــراءات
عـقــابـيــة اضـافــيـة بــحق ايـران
تـمهـيـداً للـتـدخل في شؤونـها .
وتسـاءل مراقبـون كيف لـلعراق
ان يـــنـــأى بــــنـــفـــسـه عن األثـــر
الـقـانـوني لهـذا الـتـشـريع الذي
سيطال قـوى مشتركة بـالعملية
الـسـيـاسـيـة سـواء في الـسـلـطة
الـتــنـفـيـذيــة او الـتـشــريـعـيـة ?.
وقــالــوا (نــتــوقع رفض بــغــداد
ـــا فــــيه من لـــهــــذا الـــقــــانـــون 
تـداعـيــات داخـلـيـة ألحــتـمـالـيـة
تــــــقــــــد بــــــعض االســــــمــــــاء
والكيـانات السـياسية لـلمحاكم
االمريـكيـة وحتى الدولـية مـنها
من خـالل ادراجـهم كـمــنـظـمـات
ارهـــــابــــيـــــة تــــلـــــزم مـن خالله
الحـقــتـهم  االمـر حـلــفـائـهــا 
الذي يدفع الـى تهديـد استقرار
الـعـملـيـة الـسيـاسـية) مـؤكدين
ـــثل حتـــديـــا ان (هـــذا االمــــر 
جــديـدا لــيس فــقط لــلـحــكــومـة
ــا حتـــدي مــاثل احلـــالــيـــة وا
لــلــقـوى الــســيـاســيــة العـتــمـاد
مـوقف يــتــمـاهى مع مــصـلــحـة
الــعـــراق و كـــذلـك لــلـــفـــصـــائل
ـسـلــحـة الـتي اشــار لـهـا هـذا ا

القانون). 
ويعكس تقد مشروع القانون
تـغـيــراً جـذريـاً في الـســيـاسـيـة
االمـريــكـيــة جتـاه الـعــراق بـكل
سـتـويات من خالل احملـفزات ا
الـــــــتي بـــــــدأت تــــــقـــــــدمــــــهــــــا
كسـينـاريوهـات محتـمله  اقـلها
ضرراً هـو ان يـتحـول الى دولة
هـشة وأسـوأهـا ان يـكون ارض
أشتباك مـسلح. من جهة اخرى
 صـــادق مـــجــــلس الــــشـــيـــوخ
األمريـكي  على تـعيـ اجلنرال
مارك ميلي اخلبير في الشؤون
الــعـــراقــيـــة رئــيـــســـا لألركــان
ليخلف  اجلنرال جو دانفورد. 
وافـقة عـلى تعـيينه وقد تـمت ا
بنحو  89 صوتا مـقابل صوت
ـوافـقة واحـد بـعـد يـومـ من ا
على تعي وزير الدفاع اجلديد

مارك إسبر.  
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العراق حيث وجود أيضاً قواعد
لـــلــجـــيش الـــتــركي فـــإنّ اربــيل
تــتــجــنب عــادةً الــتــعــلـيـق.وكـان
االقـلـيم قـد اعـلن مـقـتل الـقـنـصل
ـــشــــتـــبه الـــتــــركي وتــــوقـــيـف ا
بتنفيذه الـعملية وهو كردي من
تـركــيـا عــمـره  27 عـامــاً فـيــمـا
قـالت وكـالة األنـبـاء الـتـركـية إنّه
شقـيق نائـبة عن حـزب الشـعوب
ـــوقـــراطي الـــتـــركـي الــذي الـــد
يـــتـــهـــمه الـــرئـــيـس رجب طـــيب
اردوغـــان بـــأنّـه وثــيـق الـــصـــلــة
بــحـــزب الــعـــمّــال. فـــيــمـــا أعــلن
احلـرس الـثوري اإليـراني عن ان
احـد عنـاصـره وعـددا من االفراد
ــنــاوئـــ لــلــثــورة قُـــتــلــوا في ا
اشتـبـاكات بـغرب الـبالد بالـقرب
من احلـدود بـ ايـران والـعراق.
وقـال احلـرس الــثـوري في بـيـان
امـس ان (دوريـــــــة مـن احلــــــرس
اشــتــبـكت مـع عـنــاصــر مـنــاوئـة
للـثورة في قـضاء سـرواباد غرب
البالد) مؤكدا ان (أحـد عناصره
جــــرح وتــــوفي في طــــريــــقه إلى
ــــســــتــــشــــفى) الفــــتــــا الى ان ا
(االشتباك اسـفر عن تدميـر كمية
كــبـيـرة من االســلـحـة والــذخـائـر
 .( التي كانت بحوزة االرهابي

أعمال إجرامية نبدي استغرابنا
مـن عــــــدم الــــــتـــــــدخل وإجــــــراء
حتقيقات فورية وبالتالي  فاننا
نحمل اجلهات األمنية مسؤولية
هذه اخلروق والتقصير جتاه ما
يـحدث في داقـوق من اسـتـهداف
). فـي غـضـون ـواطــنـ حلــيـاة ا
اتــــهـــمت الــــســـلــــطـــات في ذلك 
االقــــــلــــــيـم حــــــزب الــــــعــــــمــــــال
الــكــردسـتــاني بــالــوقــوف خـلف
مــقــتل نــائـب الـقــنــصل الــتــركي
بإطالق النار عـليه في مطعم في
ـــاضـــيـــة. اربــــيل خالل االيــــام ا
وأكدت السـلطات انهـا (استندت
إلى اعـترافـات مـظـلـوم داغ الذي
نـــشـــرت له األجـــهـــزة األمـــنـــيـــة
احمللـية صـوراً في اإلعالم فضال
عـن  ثالثـــــــة أتــــــــراك واخـــــــرين
عــراقــيــ أوقــفــوا لـــتــنــفــيــذهم
احلادث الذي جـرى التـخطيط له
منـذ أشهـر عـدة من قبل مـسؤول
في احلـــزب في جــبـــال قــنــديل).
وتـــصف تــــركـــيــــا هـــذا احلـــزب
بـ(الـــتــشـــكـــيـل إالرهــابـي) كـــمــا
ـــتـــحـــدة واالحتـــاد الـــواليـــات ا
األوربي.وبـينـما تـسـتنـكر بـغداد
بــشـكـل مـتــكـرر تــعـزيــز مـقــاتـلي
احلـــزب حـــضــورهـم في شـــمــال

من الـشـهـداء واجلـرحى نـتـيـجـة
أعـمال إجـرامـية غـيـر مسـؤولة)
واضـاف ان (بــعض قـرى داقـوق
تــعــرضـت لـقــصـف بــالــهــاونـات
أســفـــر عن اســتــشــهــاد شــخص
وجـرح ثالثـة آخـرين إضـافة إلى
قــتل عــائـــلــة كــامــلـــة أســفــر عن
اســتـشــهـاد 9 اشـخــاص وجـرح
آخــر تـالهــا قــتل ضـــابط يــعــمل
ضـمن صفـوف الـقوات األمـنـية)
واوضح الــبـيــان انه (في الـوقت
الــذي نــدين ونــســـتــنــكــر هــكــذا

من جــهــة اخــرى  نــاشــد نــواب
كــــركــــوك عن قــــائــــمــــة االحتـــاد
الــوطــني الــكــردسـتــاني الــقــائـد
سـلحة بـالتدخل العـام للقـوات ا
الـــفــوري ووضع حـــد لــلــخــروق
األمـنـيـة في قـضـاء داقـوق. وقال
الـنـواب في بــيـان امس (نـنـاشـد
ــهـدي بــالـتـدخـل الـفـوري عــبـد ا
لـوضع حـد للـخـروق األمـنـية في
ــحـــافـــظــة كـــركــوك الــقـــضـــاء 
والســيـــمـــا بـــعـــد حــدوث ثـالثــة
خروق أمنـية راح ضـحيتـها عدد

(تقرر اسـتمرار الـتواصل ما ب
الـطــرفـ إليـجـاد حــلـول جـذريـة
ـشـاكل الـعـالـقة دسـتـوريـة لـكل ا
بـشـكل يــخـدم مـصـلـحـة اجلـمـيع
ــقـرر أن جتــتــمع الـلــجـان ومن ا
الـــفــنـــيــة فـي بــغـــداد خالل هــذا
ــركـز االســبــوع). ورأى رئــيس ا
الــعـراقـي لــلــتــنـمــيــة االعـالمــيـة
عدنـان السـراج ان العالقـات ب
بـغـداد واربـيل تـتـطـور وتتـرسخ
بشكل ايجابي. وقال السراج في
تصـريح امس ان (الـعالقـات ب
بـغـداد واربـيل تـتـطـور وتتـرسخ
اذا اظــــــهــــــرت اربـــــيـل  حــــــسن
نـوايـاها وخـطـطـهـا ضـمن عراق

قراطي). واحد موحد ود
 وهـنأ الـبـارزاني رئـيس الوزراء
ــنـتــخب بــوريس الــبــريــطــاني ا
ـناسـبة تـوليه مـهام جونـسون 
.وقــال بـــيـــان ثــان إن مــنـــصـــبه
(الــــبــــارزاني أشـــــاد بــــعالقــــات
الـــصــداقــة الـــتي تــربـط إالقــلــيم
وبريطانيـا وإنه شَكرَ جونسون
عــــــــلـى الــــــــدعم الــــــــذي قــــــــدمه
لـكـردسـتـان) واعـرب الـبـارزاني
عن (تــمـنـيــاته بـأن يـكــون هـنـاك
تــنــســـيــقـــا بــ الــطـــرفــ حلل
ــسـائل اإلقـلــيـمـيــة والـدولـيـة). ا
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شـتـركة اتـفقت الـلـجنـة الـعلـيـا ا
بــ بــغـداد واربــيل  عــلى وضع
آلــيـات عـمـلــيـة لـبـحـث تـفـاصـيل
لفات الـعالقـة من خالل تشكيل ا
جلـــان فــنــيـــة من الــوزارات ذات
الــعالقـة حتت إشــراف الـلــجـنـة.
وقـــال بـــيـــان حلـــكــومـــة إقـــلـــيم
كـردسـتـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الـــلـــجـــنــــة اخلـــاصـــة بـــحل
ــســائل الــعـــالــقــة بــ بــغــداد ا
واربيل اجـتمـعت بحـضور نائب
رئـيس الــوزراء لـشـؤون الــطـاقـة
االحتـادي ورئـيس وزراء اإلقـليم
مـــســــرور الـــبــــارزاني  لــــلـــبـــدء
بــاحلــوار بــشــان إيــجــاد حــلـول
عــادلـــة دســـتــوريـــة لــلـــمـــســائل
الـعـالـقـة) مـبـيـنـا ان (االجـتـمـاع
ـلـفـات األسـاســيـة مـنـهـا بـحـث ا
ـــتــــنـــازع عـــلــــيـــهـــا ـــنــــاطق ا ا
ــوازنــة ــالــيــة وا والــقــضــايــا ا
مــؤكـدا ومــلف الــنــفط والــغــاز) 
(االتفاق على وضع آليات عملية
ـلفـات الـعالـقة لـبحث تـفاصـيل ا
من خالل تـشكـيل جلـان فنـية من
الـــــوزارات ذات الـــــعالقـــــة حتت
إشراف الـلجـنة) واشار الى انه

حـازم حتـسـ بك ارتـدى خالل
اء راسم زي اإلمارة وعمد  ا
ــــقــــدس). (الــــنــــبع األبــــيض ا

واختير له ثالثة نواب.
وقال األميـر بعد تولـيه منصبه
اجلــديـد في تـصــريح (سـنـعـمل
مع اربيل وبـغداد إلعـادة اعمار
قضاء سنجـار وسنعزز عالقات
ـكـونـات كـافـة االيــزيـديـ مع ا

في العراق وكردستان).
وكــانت الــعـائــلــة األمـيــريــة قـد
صــــوتـت يـــوم  24 مـن تــــمـــوز
اجلـــاري عــلى اخـــتــيـــار حــازم
. حتس بيك اميرا لإليزيدي
ـكــون االيـزيـدي في وتــعـرض ا
قـضاء سـنـجار الـتـابع حملافـظة
نــيــنـــوى الى أوضــاع صــعــبــة
وظـروف مـأسـاويـة من تـهـجـيـر
وأعـــتــقـــال وقـــتل واغــتـــصــاب
وسـبي لـنسـائه من قـبل تـنـظيم
داعش منـذ حزيـران عام 2014
فــيــمــا هـــاجــرت اســر مــنه الى
خـــارج الــعـــراق وهــنـــاك أســر
عـــادت مـــؤخـــرا الى الـــقـــضــاء
واخــرى مــازالت في مــخـيــمـات

النزوح ومدن اقليم كردستان.
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شـــهـــد مـــعـــبـــد اللش الـــســـبت
تــنــصــيب اجملــلس الــروحــاني
االيــزيـــدي حلــازم حتـــســ بك
أمــيـراً لاليــزيـديــ في الـعـراق
والــعــالم بـشــكل رســمي. وهـذه
ـــرة األولى الـــتي جتـــري هـي ا
فــيــهـا مــراسم تــنــصــيب أمــيـر
سنة جـديد لإليـزيـدية مـنذ  75 
بـعـد وفاة االمـيـر حتـسـ بيك
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حازم حتس بك

≈ŸUL²ł∫ موفدو بغداد خالل اجتماعهم بحكومة اقليم كردستان

حياته في خدمـة تونس واحلفاظ
على مكاسبها والدفاع عن قيمها
ومات في يـوم عيـد اجلـمهـورية)
وأضــــاف ودمــــوعه تــــغـــالــــبه أن
الـسـبـسي كـان خالل فـتـرة حكـمه
صانعا للوفـاق ومناصرا للوحدة
الــوطــنــيـة واحلــوار. وفـي شـارع
احلــبـــيب بــورقـــيــبــة الـــرئــيــسي
بالـعـاصمـة وهـو نقـطـة محـورية
في االحـتــجــاجـات الــتي أطـاحت
بالـرئـيس الـسـابق زبن الـعـابدين
بن عـلي احــتـشـد عــدد غـفـيـر من
الــتــونــســـيــ لــتــوديع جــثــمــان
الــســبـسي. وقــالت نــبــيــلــة الـتي
كانت ضمن احملـتشدين ”إنه يوم
حـزين لـتـونس. فـقـدنا رجـل دولة
كبيرا كان له دور هام بعد الثورة
وسـاهم في تـوحــيـد الـتـونـسـيـ
وتــــــخـــــفــــــيف حــــــدة اخلالفـــــات
التاريخية مع اإلسالمي .“وقال
الرئـيس الـفرنـسي في خـطابه إن
الـسـبـسي (كـان داعـمـا السـتـقـرار
الــدســـتــور وااللـــتــزام بـــاحلــريــة
ـسبوقة كانـة غير ا واالنفتـاح وا
ــســـاواة بــ الــرجل لــلـــمــرأة وا

رأة). وا

والـرئـيس الـبــرتـغـالي مـارسـيـلـو
ريبلو دي سوزا.

وعند قـصر قـرطاج وضع جـثمان
ــغــطى بــعــلم الــرئــيس الــراحل ا
تــــونس األحـــــمــــر واألبــــيض في
شــاحــنــة عــســكــريـة حــيـث بـدأت
مـــراسم رســـمـــيـــة قـــبل أن يـــبــدأ
ـــوكـب الـــذي تـــرافــــقه فـــرق من ا

قبرة. اخليالة طريقه باجتاه ا
وفي كــلـمــة مـؤثــرة قـال الــرئـيس
ــؤقت مــحـمــد الــنــاصــر (قـضى ا

إطالقه عــلـى رئــيــســهم. وحــضــر
مــــراسم اجلــــنــــازة زعــــمــــاء دول
عـــديـــدة من ضـــمـــنــهـم الــرئـــيس
اجلـزائـري عـبد الـقـادر بن صـالح
وأمير قـطر الشـيخ تمـيم بن حمد
آل ثـاني والـرئـيس الــفـلـسـطـيـني
مـحـمـود عـبـاس ورئـيس اجملـلس
الــرئــاسي حلــكــومــة الــوفــاق في
لـيــبــيـا فــائـز الــسـراج والــرئـيس
ـــانـــويل مـــاكــرون الـــفــرنـــسي إ
ــلك فــيــلــيــبي مــلك إســبــانــيـا وا
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ودعـت تــــــونس امـس الــــــســــــبت
رئيـسـها الـباجي قـائـد السـبسي
أول رئــيس مـنــتــخب بــشــكل حـر
قراطي في البالد في جنازة ود
دولـة شـارك فـيـهـا عـشرات اآلالف
من التونسي وحضرها عدد من
قادة العالم وسط إجـراءات أمنية

مشددة.
وأعـلنت الـرئـاسـة اخلـمـيس وفاة
الـسبـسي الـذي سـاعـد في قـيادة
قراطي بـالبالد بعد االنتقال الـد

انتفاضة  2011 عن  92 عاما.
وعــلى جــنــبــات الــطــرقــات الــتي
تـربـط ضـاحــيـة قــرطـاج بــتـونس
العاصمة وقف عشرات اآلالف من
الرجال والنسـاء واألطفال يبكون
رحـيل الــسـبــسي رافــعـ صـوره
وأعالم تـونس ومـرددين الـنـشـيـد
الـــوطــنـي. وألــقى كـــثـــيــر مـــنــهم
الورود بينما أدى آخرون التحية

العسكرية للموكب.
وصــــاح الـــــبــــعـض (الــــوداع يــــا
رئـيس.. الــوداع يــا بـجــبـوج) في
إشـارة السم تــعـود الـتــونـسـيـون

جـــراء الـــفــيـــضــانـــات في واليــة
بـــيـــهـــار شـــرق الـــبالد.وكـــتـــبت
الصـحيـفة أن (الـكارثـة أتت على
مـنـطقـة يـقـطـنهـا بـشـكل إجـمالي
8 284 مـــــلـــــيــــــون شـــــخص)
مـــــــشـــــــيـــــــرة إلى أن (إقـــــــلـــــــيم
ســـيــــنـــامـــارخي حـــيث لـــقي 37
شخصا مصرعهم وأصبح األكثر
تضـررا جـراء الـفيـضـانات).  في
تــــــطـــــور الحق  ضــــــربت هـــــزة
ارضــيــة بــقــوة  4.7درجــة عــلى
مـقــيـاس ريـخـتـر مــديـنـة بـهـابـاد
ـــــــحــــــــافـــــــظــــــــة يــــــــزد وسط
ايــــــران.وحــــــددت مــــــؤســــــســـــة
اجلـيـوفـيـزيـاء الـتـابـعـة جلـامـعة
طــهــران (مـركــز الــهـزة االرضــيـة
على عمق  10 كيلـومترات حتت
االرض). وقـــال مـــحــمـــد مـــهــدي
خاني زاده حاكم بـهاباد إنه (لم
يــتم اإلبـالغ عن وقــوع خــســائــر
بـشـريــة او مـاديـة جـراء الـزلـزال
وأن الـــزلــزال وقع حـــول الــقــرى

اخلالية من السكان). 

حــيـث وصــلت إلى  38.1 درجـة
كـتب أعلن اجلـمعة مئـوية.لـكن ا
ــــاضـــيـــة أن درجـــات احلـــرارة ا
ســجــلت رقــمـا قــيــاسـيــا جــديـدا
وبـلـغت  38.7 درجـة بـاحلـديـقـة
الــــــنــــــبــــــاتــــــيــــــة جلــــــامــــــعــــــة
كمبـردج.وسيحـطم الرقم اجلديد
السـجل القيـاسي السـابق البالغ
ـــســـجل في آب  38.5 درجـــة وا
2003. وتــشـهــد روســيـا مــوجـة
برد وانـخـفاض درجـات احلرارة
خالل الــصـــيف الــســاخن. وقــال
مـسـؤول هيـئـة األرصـاد اجلـوية
الروسـية ألـكسـندر غـولوبيف إن
(درجـة احلـرارة فـي مـوسـكـو في
ـــــقــــبـــــلــــ خـالل الــــيـــــومــــ ا
سـتـنخـفض إلى  16 – 11درجة
مـــئـــويـــة فـي الـــنـــهــار و10 – 5
درجات لـيال خالل الصـيف الذي
ال تــقل درجــة احلــرارة عــادة عن
 25درجـة مـئـويـة فـوق الـصـفر).
في غـضـون ذلك أفـادت صـحـيـفة
ــصـرع  127شـخــصـا هـنــديـة 

ســتـــنـــدل في تـــغــريـــدة له عـــلى
صـفـحـته في تـويـتـر ان (الـغالف
ـزيد اجلـوي مـسـتـمـر في جـلب ا
من الكتل الـهوائيـة الدافئـة نحو
جـزيــرة كـريـنالنـد وتــسـبـبت في
وهـــــــذا رفع درجــــــــة احلـــــــرارة 
ـــزيــد من ذوبــان ســـيــؤدي الى ا
ـسـاحات اجلـليـد وتـنـاقص في ا
ـقبل). اليـابـسه خالل االسبـوع ا
وأظهرت بيانات أولية من مكتب
األرصــاد الــبــريــطــاني أن درجــة
احلـرارة فـي بـريـطــانـيــا سـجـلت
عـلى األرجح رقــمـا قـيـاسـيـا يـوم
ــاضي حــيث بــلـغت اخلــمــيس ا
 38.7 درجـــة مـــئـــويـــة.وبـــلـــغت
احلــرارة مــســتــويــات قــيــاســيــة
ـــانـــيــا وفـــرنـــســا جــديـــدة في أ
ـاضي مع وهـولــنـدا اخلـمــيس ا
ــوجــة شــديـدة تــعــرض أوروبـا 
احلــرارة لــلــمــرة الــثــانـيــة خالل
كـتب إن (ثـان أعلى شهـر.وقـال ا
درجـة حرارة فـي بريـطـانـيـا على
اإلطـالق سُــجـــلـت في كـــمـــبــردج

يـة لألرصاد ـنـظمـة العـا باسم ا
تحدة ان اجلوية التابعة لأل ا
 (كـتـلـة الـهـواء الـساخـن حطـمت
حاليـا األرقام القـياسيـة لدرجات
احلـــرارة فـي أوروبـــا األســـبـــوع
ـا وصفته اضي وفي طـريقـها  ا
بــاخلــطــر األكــبــر) واضـافت ان
(كــتـلــة الـهـواء فـي طـريـقــهـا إلى
جـــزيـــرة گـــريـــنالنـــد الـــتـــابـــعــة
ـارك وهـو مـا يهـدد بـذوبان لـلد
الـغطـاء اجلـلـيدي لـلـجـزيرة ألول
مرة في الـتاريخ) ولفتت الى ان
(ذلك ســـيــــتـــســـبـب في ارتـــفـــاع
درجات احلرارة وبالتالي سيزيد
من ذوبـان الـغـطـاء اجلـليـدي في
گــــــريــــــنـالنـــــد) واوضــــــحت ان
ارك (الـبيـانـات الـواردة من الـد
تــــشـــــيـــــر إلى أن األوضـــــاع في
گــريـنالنــد كـارثــيـة ولــو اسـتــمـر
فـمن احلــال عــلى مــاهــو عـلــيه  
ـتـوقع ان تـرتـفع مـيـاه الـبـحـار ا
واحملــيــطـات لــنــحـو  23قــدمـا).
ـنـاخ مارتن بدوره  قال خـبـير ا

 X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الــتـابــعــة لـوزارة الــنـقل ارتــفـاع
درجـــــات احلــــرارة خـالل االيــــام
قـبلـة . وقالت الـهيـئة في بـيان ا
امـس ان (طـــقـس الـــيــــوم االحـــد
مــشـمــسـا وال تــغـيــر في درجـات
احلرارة وسـتـكون حـركة الـرياح
متغيرة االجتاه خفيفة السرعة)
ــــقــــبــــلـــة واضـــاف ان (االيــــام ا
ستـشـهد ارتـفاعـا قـليال بـدرجات
احلرارة وتـكـون الريـاح شـمالـية
غــربــيــة خــفـيــفــة الـى مــتــغــيـرة
الـــســرعــة).وأصــدرت صــحــيــفــة
واشـنطن بـوست تـقـريـرا صادرا
ــــتــــحــــدة  وصــــفــــته من اال ا
بالتحذير من اخلطر األكبر الذي
يهدد كوكب األرض والسيما بعد
ارتـــــــفـــــــاع درجـــــــات احلـــــــرارة
الـقيـاسـيـة الذي شـهـدته أوروبا.
ـتـحـدثـة وقـالت كــلـيـر نـولــيس ا
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خـالل  الـعــام اجلــاري فـي أحـد
انـيا.و اختيار مستشـفيات ا
حـازم جنل األمـيـر حتـسـ بك
من بـــ ســـتـــة مـــرشــحـــ من
نـصب األميـر اجلديد  عائـلته 
ـنصب وسـيـكـون بعـد تـولـيه ا
خــلــيــفــة لــوالــده وأمــيـراً عــلى
جــمـيع اإليــزيــديــ في الــعـالم
ويــديـــر شــؤون نــحــو مــلــيــون
إيـزيـدي مــنـتـشــرين في أنـحـاء
العـالم.وقالت وسائل إعالم (إن
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