
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Ÿ«e½ WOHKš vKŽ 5DÐU{ e−²% WOKš«b «

 W¹bý«d « w  ÍdzUAŽ

االدالء بــتــصــريــحــات وان تــمـنــحه
مـهـلـة تسـعـ يـومـا اضـافـيـة أخرى

في اجراءات قضية دانييلز.
واسـتــمع الـقـاضي جــيـمس اوتـيـرو
ـقـدمة فـي القـضـيـة لكن لم لـلدفـوع ا
يصـدر قرارا كمـا لم يشـر الى موعد

اعالن قراره.
WIOI(« —UNþ«

وقـال افـيــنـاتي بـعـد اجلــلـسـة "نـحن
واثقون بـناء على تـصريحاته من ان
اجلهود التي يبذلها رئيس الواليات
ــتــحــدة ومــايـكـل كـوهـن السـكــاتي ا
ومـنـعي من اظـهار احلـقـيـقـة واالدلة

للشعب االميركي سوف تفشل".
ويؤكد مـحامي كوهن بـرنت باليكلي
ـنع افــيـنـاتي ضـرورة اصــدار امـر 
من االدالء بـتــصـريـحــات الن االخـيـر
ظهر اكثر من  170مرة على شاشات
الــــتـــلـــفـــزة واصـــدر اكـــثـــر من 500
تــغــريــدة لــتــلــطـــيخ ســمــعــة كــوهن
ومــقـــاضــاته "امــام مــحــكــمــة الــرأي
الـعام" بـنـاء على وثـائق مـقـدمة الى

احملكمة.
وفـي نــيـــســان/ابـــريل أمــر اوتـــيــرو
بـتـأجـيل الـقـضـيـة ثالثـة اشـهر عـلى
ضـــوء الــتـــحــقـــيق الــفـــدرالي بــحق

كوهن. وكوهن متـهم بالتشـهير على
خلـفـية تـصـريحـات له حـول صدقـية

دانييلز.
وتـقــدمت دانـيـيــلـز بـدعـوى تــشـهـيـر

مـنـفــصـلـة ضـد
تـــــــــــــرامـب فـي
نــــــيــــــويـــــورك
تـدعي فـيـها ان
الــرئـيـس شـوه
سمعتـها بقوله
انـــــهــــا كـــــذبت
بــــــشـــــــان رجل
تـــــــدعي بـــــــانه
هـــــــــــــددهــــــــــــا
باجـبارهـا على
الـــــــســـــــكــــــوت
بـــــالــــقـــــوة عن
عالقــــة تــــقـــول
انـهــا اقـامــتـهـا

مع ترامب.
وقـال افــيـنـاتي
"اعــــــتــــــقـــــد ان
هـنـاك مـا يـبـرر
اســـــــتـــــــمــــــرار
الـــــصــــحــــافــــة
واالعــــــــــــــــــــــــالم

عالقة اقـامتهـا معه في 2006. ودفع
مــايــكل كــوهن مــحــامي تــرامب هـذا
بـلغ. ونفى تـرامب اقامـة عالقة مع ا
دانــيــالــز لـكــنه اقــر الحــقــا انه سـدد

بلغ حملاميه. ا
وهـــذا االســبـــوع نـــشــر حـــديث بــ
تــرامب وكــوهـن ســجــله االخــيــر في

.2016
وتـناول احلـديث قـضـيـة فتـاة مـجـلة
باليبوي كارين ماكدوغال التي قالت
انـها اقـامت عالقـة "مع تـرامب الكـثر

من  10اشهر في  2006 و2007.
ويخـضع كـوهن الـذي لم يعـد يـعمل
ــصـــلـــحــة تـــرامب لـــتـــحــقـــيق في
نــيـويــورك يـتــنــاول اعـمــاله ومـا اذا
كــــانت االمـــوال الـــتـي دفـــعت لـــقـــاء
الـــصــمت تــنـــتــهك قــوانـــ تــمــويل

احلمالت االنتخابية.
ويـــــتـــــحـــــدث تـــــرامب وكـــــوهـن في
الــتــسـجــيل عن شــراء حــقـوق نــشـر
قـصـة مــاكـدوغـال الـتي بــاعـتـهـا الى
صـحـيفـة "نـاشـونـال انكـوايـرر" لـقاء
 150الف دوالر علـمـا ان الصـحيـفة

لم تقم بنشرها.
ويـطالب كـوهن مـحـكمـة فـدرالـية في
ــنع افــيـنــاتي من لــوس اجنـلــيس 
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بدعوتنـا الى التلفـزيون للحديث عن
القضية". وتابع افيناتي "السبب في
ذلك ان هناك اهـتمـاما كبـيرا ويجب
ان يــكـون هـنــاك اهـتــمـام كــبـيـر الن
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كـشف مـصـدر امـني تـفـاصيـل حادث
نزاع عـشائـري الذي وقع في مـنطـقة
الراشدية التابعة لبغداد فيما اشار
الى ان وزيــــر الـــــداخــــلــــيـــــة قــــاسم
االعــرجي امــر بــتــوقــيف امــر قــاطع

نطقة ومساعده.  ا
ـصــدر في تــصـريح امس ان وقــال ا
ــنـــطــقـــة هــو نــزاع (مـــا حــدث فـي ا
عشائري حيث قتل والد احد ضباط
شــرطـة جنــدة احلـسـيــنـيــة واصـيب

نطقة). شقيقه بهجوم مسلح في ا
 واضـــاف  ان (الـــضــــابط وصل الى
مـكـان احلـادث وقــام بـاالعـتـداء عـلى
ـهاجـمـ اال ان مـدير الـنـجـدة قام ا
بـاســتـدعــاء الـضـابط ومــسـؤوله مع
ـديـرية دوريـاته اخلـمسـة الى مـقـر ا
في مـنـطقـة الـكـرادة واتـخاذ الالزم),
ــصــدر ان (االعــرجي امــر واوضح ا
ـــنــــطـــقـــة بـــتــــوقـــيـف امـــر قـــاطـع ا

ومساعده).
s¹dL¦²  ‰UI²Ž«

مـشـيـرا الى انه ( تـشـكـيل مـجـلس
حتــقـيــقي بــشـان ذلك).وأعــلن مــديـر
هيـئة االسـتثـمار في مـحافـظة اربيل
ســـامــان عـــرب اعـــتـــقـــال خـــمـــســة
مسـتـثمـرين من قبـل الشـرطة وقـعوا
ـواطــنــ لـبــنــاء شـقق عــقــودا مع ا
ومــنــازل لـهم اال انــهم لـم يـلــتــزمـوا
ـــدة احملــددة الجنـــاز بـــنـــاء تــلك بـــا
ــنــازل وتـســلــيــمــهـا الى الــشــقق وا

اصحابها).
واوضح عــرب ان (عــمــلـيــة اعــتــقـال
ـسـتـثمـرين اخلـمـسـة جـاءت بـقرار ا
من احملـكـمة) مـشـيـرا الى ان (هـناك
مــسـتــثـمــرين آخـرين  صــدور أمـر
اعتـقـال بحـقهم في اقـلـيم كردسـتان

وصل. في مدينة ا
وقـالت مـصـادر امـنـيـة في بـرلـ في
بـيـان امس أنه ( الـتـأكـد من هـوية
الـــقـــتـــيل صـــيـــام  بـــعـــد فـــتـــرة من
ــاني ـــتـــشـــدد األ الـــغـــمــوض وان ا
ـــنـــحـــدر من مــــصـــر قـــتل اثـــنـــاء ا
اسـتـعادة الـقـوات االمـنـية الـعـراقـية

وصل عام 2017). دينة ا
واوضـــــحـت ان (صــــيـــــام كـــــان في
اضي ضمن قادة مسجد الصحابة ا
 فـي حي فــيـــديــنـج بــبـــرلــ وغــادر
انـيا عام 2012 وانضم إلى داعش أ
في ســوريـا ثم أصــبح مــسـؤوالً عن
ديـوان الـتــعـلـيم الــتـابع لــداعش في
ــوصل وبــقـيت زوجــته الــتي ظل ا
عـلـى اتـصـال بــهـا مع أطـفــالـهـا في

انيا).  أ
ـدني في واعـلــنت مـديـريـة الــدفـاع ا
مــحـافــظــة ديـالى عن إخــمــاد حـريق
انـدلـع في أنـبــوب نـفـطـي في قـضـاء
بـلـدروز الــتـابع لـلـمــحـافـظـة .وقـالت
ـديـريـة في بـيـان  إن (فـرق اإلطـفاء ا
جنــحـت بــإخــمــاد حـــريق انــدلع في
أنـــبـــوب نـــفـــطي فـي الـــقـــضــاء وأن

األضرار كانت مادية). 
 «—UOÝ `OðUH

 واعـلنت قـيـادة عـملـيـات بـغداد عن
اعـتــقـال سـارق ســيـارات ومـتــهـمـ
اخـرين بالـتـهـديـد والسـرقـة وغـسيل

االموال في العاصمة. 
وقــالت الــقــيـادة فـي بـيــان امس  إن
(الـقوات األمـنـيـة الـقت الـقـبض على
ـواطن في متـهم بسـرقة سـيارات ا
مـــنــطــقـــة حي اجلــامـــعــة وبــاجلــرم
شهود عثر بحوزته على مجموعة ا
من مـــفــاتــيح الـــســيــارات وعــدد من
ــزورة ومـتــهم اخــر وفق االخــتــام ا

ـادة 444/ســرقــة  ضــمن مــنــطــقـة ا
مــــديــــنـــــة الــــصـــــدر). واضــــاف انه
(بـاالشـتـراك مع مـفـرزة مـــــن مـكـتب
ـنظمـة  اعتقال ة ا مكافـحة اجلر
ــة غـســيل األمـوال في مــتـهم بــجـر
منطـقة الـغزاليـة غرب بغـداد ومتهم
ـــادة 4/إرهـــاب  ضـــمن اخـــر وفق ا

سيطرة الصقور).

وتــابع الـبــيـان ان (الــقـوات االمــنـيـة
اعـتـقـلت ايـضـا  3مـتـهـمـ لـقـيامـهم
بــكـتـابــة عـبـارات تــهـديـد - مــطـلـوب
عـشـائـريـاً-  عـلى جـدران احـد الـدور

في منطقة اليرموك). 
وأفـاد مـصـدر في الـشـرطـة  بـأن قـوة
أمنـية عثـرت على جـثة رجل مـجهول

الهوية في منطقة التاجي.

هل اطـلق عـلـيه تـسـمـيـة (ظـاهـرة عـراقـيـة) ? اؤكـد بـثـقة : نـعـم يـستـحـق هذه
الـتسمية  بل انه فعالً  (ظاهرة انـسانية) نادرة الوجود  وان وُجدت  فهي
ـاضي الـسـحـيق .. وألبـسط رؤاي فـأقـول انه شـاب حصـل على من نـوادر ا
شـهرة مبكرة  فالـعيون ترنو الى جناحـاته  واألذان تترقب سماع صوته ..
دعـته معظم دول العالم .. غنى في مسارح هي حلم كل مطرب .. حصل عن
جـدارة على لقب ( سفير).. كل هذه االغـراءات والشهرة  لم تثنه عن التوجه
الى الـتـألــيف  هـادفـاً الى تــكـريس ارث عـراقي مـعــروف  من مـوقع بـاحث
مـقـتدر  مـوظـفـاً امـكـانـاته  كي يـقدم لـألجيـال الالحـقـة  ضـوعـا رائـقاً من
ـقـام الـعـراقي  في كـتب رصـيـنة  ازاهـيـر حـديقـة الـتـراث االصـيل .. عن ا
بنية على القواعد قامات باعتبارها  من العلوم الطبيعية ا حتدثت عن  علم ا
تـنـاسبـة بـحيث تـتركب ـؤتـلفـة ا الـرياضـية وهـو تـرتيب وتـعـاقب األصوات ا
مـنهـا أحلـان تسـتـسـيغـهـا األذن مبـنـيـة على مـوازين مـوسـيقـيـة مـتنـوعـة.. ما
ابـهاك صديق العمر حس االعظمي  وانت تـلج عالم التوثيق الذي سيخلد
اسـمك في ســجل تـاريخ الــغـنــاء الـعـراقـي  الـزاخـر بــكل صـنــوف الـشـجن
ـطربـ  اغرتـهم شـهرة وقـتيـة  فلم غـن وا واالبـداع  فيـما غـيرك  مـن ا
ستقبل .. لستُ اعتب على الكبير يـتركوا لنا مؤلفات رصينة تضيء طـريق ا
ـقـام العـراقي لـونـا  جـديدا ـرحـوم محـمـد الـقـباجني  الـذي اضـاف الى ا ا
ـوسـيـقي الـعـربي  وال عـلى ـقـامـات الـتي يـعـتـمـدهـا الـسـلم ا اصـبح  من ا
حـضـيري ابـو عـزيـز وناظم الـغـزالي ويـوسف عـمر وكـاظم الـسـاهـر .. نعم 
اصـواتهم رائـعـة  لـكنـهم بـقـوا اسرى لـشـهرة وقـتـيـة  ولم يكـتـبـوا ما يـفـيد
ـا الـسـبب  كـان ضـعف االمـكـانـات االدبـية لـديـهم  االجـيـال اجلـديـدة  ر
طرب العراقيـ  فأين مؤلفات محمد عبد الوهاب واالمـر لم يقتصر على ا

وام كلثوم وفريد االطرش وصباح فخري وغيرهم ..    
ـسـلـمون مـنـذ بدايـة الـعـصـر الـعـبـاسي قـام الـعـلمـاء والـفالسـفـة الـعـرب وا
ة وسيقى الـعربية واسـتندوا في ذلك الى النـظرية االغريقـية القد بـدراسة ا
ـوسـيـقـيـة عـلى قـيـاس أطـوال األوتار الـتي اعـتـمـدت في حتـديدهـا لألبـعـاد ا
ــعــروفــة بـاسم فــيــثــاغـورس). وأســهم في هــذه الــدراسـة (وهـي الـنــظــريـة ا
الـكثيـرون منهم الـفارابي وابن سيـنا والكـندي وصفي الـدين األرموي وقطب
راغي فـي فتـرة الحـقة في الـقـرن الرابع الـدين الـشيـرازي ثم عـبد الـقـادر ا
غن طرب وا عـشر وغيرهم.. لكن لم يلج كتابة البـحوث إال قلة نادرة من ا

ومنهم صديقنا العزيز حس االعظمي ..
ـقـام الـعـراقي  مـتـتـبـعا  لـقـد ادهـشـني هـذا الـصـديق بـشـغـفه في جتـذيـر ا
قام العراقي راس  وظـفها بإصدارات كـتب عن ا خـطوات علميـة  صعبة ا
 مـنـذ الـقـدم وحـتى الـلـحـظـة الـقــائـمـة .. وحـ سـألـته : لم تـشـغل نـفـسك 

بالبحث والكتابة .. 
الم تـكـفـيك الـشـهـرة احملـلـيـة والـعـربـيـة والـدولـيـة  اجـابـني بـ
"الزمـته"  الـتي اعـرفـهـا مـذ بـدأت صـداقـتـنـا في الـعـام
1975(صـفّي نيتك .. اخويه زيد .. الـشهرة والصوت
ــال الى زوال .. امـــا الــكــتب  فـــبــاقــيـــة مع بــقــاء وا

االنسان ) .. 
صدقت ابا غسان ..

مــســافه مـن االرض وهــو يـســيــر في
ظـلها الذي حـجب عنه ضوء الشمس
ومـنع سـقـوط أشـعـة األخـيـرة عـليه),
واضـاف (ونظـرا ألن قرص الـقمر في
أصــــغـــــر حــــاالته ســـــيــــكــــون هــــذا
اخلــسـوف الــكـلي األطــول في الـقـرن
دة  1ساعة و43 الـواحد والعشرين 

دقيقة).
·u š …d¼Uþ

واوضـح عـطـيـة أن (ظـاهـرة خـسـوف
الـــقــمــر الــكــلـي أو اجلــزئي وايــضــا
اصــطــفــاف الـكــواكب فـي خط واحـد
كن والـظـواهر الـفلـكـية األخـرى ال 
أن تـؤثر في احلـالة الـصحـية لـلناس
ـنـاخ. فـالـقـمـر يـعـكس أشـعة أو في ا
الـشـمس لـيس إال ومـا سـيـحـدث هو
أنه سـيظهر مظـلما ال أكثر) ,نـافيا ان
( الـقمر الـدموي يؤثـر على العواطف
ــريـخ الــذي بــلغ مـــتــأثــرا بـــكــوكب ا
ــكن أقـــرب نـــقـــطــة إلـى األرض إذ 
لـتــأثـيـر الـكـوكب األحـمـر أن يـتـحـول
إلـى غــــضب وشــــعــــور بــــاإلحــــبـــاط
ـكن أن يـدفـعهم بـسـهـولة أو حـتى 
أورانــــوس إلى الــــقــــيـــام بــــأعــــمـــال
مـتـهـورة وحلسن احلـظ أن التـأثـير
الـلـطـيف لـزحل سـيـجـعل من الـسـهل
الــعــودة إلى الــهــدوء فـيــمــا تــعـطي
بــعـض الــنــجــوم الــثــابــتــة الــصــبــر
واحلـــــسـم في وقـت األزمــــات عـــــلى
ـــكن أن تـــســـبب الـــرغـم من أنـــهـــا 

ـشـاكل الـعـاطـفـيـة في الـعــدوانـيـة وا
بعض األحيان). 

وتـابـع ان (تـسـمـيـة الـقـمـر بـالـدمـوي
هي مجرد تسمية وسببها هو وجود
الـغالف اجلـوي لالرض الـذي يـسمح
بـــالــضـــوء االحــمـــر فــقـط دون بــاقي
تجهه نعكـسه من االرض ا االلـوان ا
رور خالله ويـشتت الباقي لـلقمـر با
يــعـــني لــوال وجــود الــغالف اجلــوي
فـسـوف تـرى الـقـمـر مـظـلـمـا تـمـاما).
ومع ظـاهرة اخلسـوف اقترن بـظهور
مـا يعـرف بالـقمـر األزرق العمالق مع

خــسـوف كــلي لـلــقـمـر فـي ظـاهـرة 
رؤيـتـهـا من غـرب أمـريـكـا الـشـمـالـية

حتى شرق آسيا.
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وقـــال  الــبـــاحث في مـــركــز جــودارد
لــــرحالت الــــفـــضــــاء الــــتـــابع إلدارة
الـطيـران والفـضاء األمريـكيـة (ناسا)
نـــواه بــيــتــرو فـي تــصــريح امس إن
(تـداخل القمـر األزرق وهو ثاني بدر
فـي شـــــــهــــــر مـــــــيـالدي واحـــــــد مع
اخلـسوف بـينمـا يقع القـمر في أقرب
مـــوضـع لألرض ظـــاهـــرة ســـمـــاويــة

ثالثية لم حتدث منذ 1982).
وأضـاف ان (القمر األزرق ليس نادرا
جـدا لكنهـا مصادفة طـيبة أن يتزامن
مـع الـظـاهـرتــ األخـريـ وعـادة مـا
حتـدث ظـاهـرة الـقـمـر األزرق مـرة كل
عـام ونصف تـقريبـا وكان أول بدر

عن سـطح الـقـمر نـتـيجـة لـوجودهـما
عـلى استقـامة واحدة.فـيما اكـد منبئ
ـكن أن تـؤثـر جــوي ان الـظـاهـرة ال 
في احلــالـة الـصـحــيـة لـلـنـاس أو في
ــنــاخ.  وقــال بــيــان امـس ان (تــعـد ا
هــــذه الـــظــــاهـــرة هي األطــــول عـــلى
اإلطـالق فـي الــــــــــقــــــــــرن احلــــــــــادي
دة  103دقائق والـعشرين واسـتمر 
ورافــقـهـا  تـلـون سـطـح الـقـمـر بـلـون
ـا دفع إلى إطالق تسـمـية - احـمـر 
خــــســــوف الــــقـــمــــر الــــدامي- عــــلى
الــظــاهــرة) ,واضــاف ان (اخلــســوف
انـــتــهى وعـــاد الــقـــمــر  جــزئـــيــاً في
الــســاعــة  12مــنــتــصف الــلــيل و13
دقـيـقة و 11ثـانـيـة وكتـمل  في تـمام
الـساعة الواحـدة بعد منـتصف الليل
و 19دقيقة في توقيت بغداد). تسنى
رؤيـة ظل أحـمر أو بُـني الـلون لـلقـمر
خالل خسوفه الكلي وذلك في بعض
ـــــنــــاطق داخـل أوربــــا والــــشــــرق ا
األوسـطـ وأسـتـرالـيـا وأغـلب أجزاء
آسـيـا وأمـريكـا اجلـنوبـيـة وفي نفس
ريخ عـنـد أقرب الـلـيـلة كـان  كـوكب ا

نقطة من األرض منذ عام 2003).
ــنــبئ اجلــوي الــتــابع  فــيــمـــا قــال ا
لــلــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة
والـرصد الـزلزالي صـادق عطـية على
مـوقع الـتواصل االجـتـماعي امس ان
(ســبب تــســمـيــة الــظــاهـرة بــالــقــمـر
الــدامي هـو  وقــوع الـقــمـر فـي ابـعـد
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{ واشـــــــنـــــــطـن (أ ف ب) - اعـــــــلن
ـــثــلــة االفالم االبـــاحــيــة مـــحــامي 
سـتـورمي دانـيــالـز الـتي تـؤكـد انـهـا
اقــــامت عالقــــة مع دونـــالــــد تـــرامب
ـــثـل ثالث نــــســـاء اجلـــمــــعـــة انـه 
ــال من الــرئــيس أخــريــات تــلــقــ ا
اجلــمـــهــوري لــقــاء صــمــتــهن حــول

عالقاتهن به.
وغرد احملامي مـايكل افـيناتي "ثالث
نـسـاء أخـريـات". وكـان هذا احملـامي
اطـلق حــمـلـة اعالمـيــة ضـخـمـة ضـد
تـرامب مـنـذ كـشف قـضـيـة ستـورمي
ال دانيـالـز. واضاف "كـلـهن تـلقـ ا

لقاء صمتهن".
XL Ë ‰U

وتــابع "حـان الــوقت لــيـقــول مــايـكل
كـــوهن وتـــرامب كل احلـــقـــيـــقــة الى

الشعب االميركي".
وصرح للـصحافـي مسـاء اخلميس
في لـوس اجنــلـيس " تـلــقت الـنـسـاء
ال ليـصم قبل انـتخابات الثالث ا

2016".
وتالحق ســتــورمي دانــيــالــز تـرامب
ــوقع في اللـــغــاء اتــفــاق الــســـريــة ا
 2016ووافــقت فــيه لــقــاء  130الف
dLðR∫ احملامي مايكل افيناتي يحضر مؤتمر صحفي في نيويوركدوالر عــلى ان تــلــزم الــصــمت حــول   

لــهـذا الــشـهــر يـوم األول مـن  كـانـون
ـاضـي) واوضح بـيـتـرو ان الــثـاني ا
(الــقــمــر األزرق كـان  عــمالقــا أيــضـا
وهـي ظـاهــرة حتــدث عــنــدمــا يــكـون
الـقـمـر في أقـرب نـقـطة من األرض أو
قـرب هذه النقطة وان  القمر العمالق
ــعــتــاد يــكــون أكــثــر ســطــوعــا عن ا
ــئــة تــقــريــبــا وكـان بــنــســبـة 14 بــا
اقـتـراب القـمـر من األرض هو الـثاني
في 2018 بــعــد حـدوثه في األول من

اضي). كانون الثاني ا
وتـــابع ان (اخلــســـوف كــان  فــرصــة
عـلــمـيـة لـلـبـاحـثـ في هـاواي الـذين
يـدرسون ما يحدث لسـطح القمر عند
انـخفـاض دراجة احلرارة سـريعا من
100 درجـة مئـوية في ضـوء الشمس
إلى 153 درجــــة حتت الـــصــــفـــر في
الــــظــالم و أن ســــرعــــة انـــخــــفـــاض
كنها أن تـكشف ما يتكون احلـرارة 
مـــنـه الـــســـطح مــــثل الـــصـــخـــور أو
الـتـراب).فـيـمـا اكـد الـهـيـئـة في بـيـان
تـلقته (الزمان أمس أن (طقس االيوم
نـطقـة الوسـطر سـيكون االحـدد في ا
صــحــوا  درجـات احلــرارة الـعــظـمى
41 مـئـويـة وحـركـة الـريـاح شـمـالـيـة
غـربـيـة خفـيـفة الى مـعـتـدلة الـسـرعة
وي الـــشــمــالــيـــة صــحــوا و درجــات
احلـرارة مـقاربـة لـليـوم الـسابق وفي
اجلـنوبية صـحوا مع تصاعـد الغبار

في بعض االماكن).   u·∫ شخص يراقب اطول خسوف للقمر منذ 100 عام š

تــوجـهــوا الى مـدن جــنـوب الــعـراق
لـذلك  عن طريـق شرطـة االنـتـربول
صدور امر اعتقالهم ايضا) ,وأضاف
عتقل سـتتم محاكمتهم خالل ان (ا
ــقـبـلــة وان اي قـرار تـصـدره االيـام ا

احملكمة سيتم تنفيذه). 
ولقي فـتى مصرعه واصـيبت فـتاتان
بسقـوط جدار مـنزل في محـافظة ذي
ــكــتب االعالمي لــقــائـد قــار. وقـال  ا
الشـرطة فـي بيـان امس  ان (فتى في
احملـافـظـة يــبـلغ من الـعـمـر 11 عـامـا
لـقي مصـرعه فـيـمـا اصيـبت فـتـاتان
تــبــلــغــان من الــعــمــر 13 و16 عــامـا
بـإصـابـات مخـتـلـفـة إثـر سـقـوط أحد
اجلــدران أثــنــاء عــمــلــيــة هــدم ألحــد
ـــنـــازل في قـــرى قــضـــاء الـــرفــاعي ا

التابع للمحافظة).
واضاف إن (األجـهزة األمـنـية فـتحت
حتقيـقا باحلـادث وأكملت اإلجراءات
ــدعي الـــقــانـــونــيـــة ودونت أقـــوال ا
بـاحلق الــشـخـصي والــذي لم يـطـلب
الـشـكـوى كــون احلـادث يـعـد  قـضـاءً
وقــدرا). واغـلــقت  شـرطــة مـحــافـظـة
الـسـلـيمـانـيـة تـسع  نـواد  لـيـلـية في
ــدة عــشــرة أيــام. وقـالت احملــافــظـة 
الشرطة في بيان امس  انه (في إطار
حـملـة لـقوات مـركـز شـرطة سـرجـنار
والــــقــــوات اخلــــاصـــــة في شــــرطــــة
احملـافظـة  وجلـنـة خـدمـية  اغالق
ــدة عـشــرة أيـام تــسع نــواد لـيــلـيــة 
بـســبب تـسـجــيل مـخـالــفـات في تـلك
الـنـوادي مـنـهـا اطالق نـار االسـبوع
ــاضي نــاهــيك عن ضــبط عــدد من ا

االسلحة في تلك النوادي).
انية ومن جانب اخر أكدت مصادر ا
مـــقــتل مـــا يــســـمى بـ(وزيــر تـــعــلــيم
ـدعـو رضا صـيام اني ا داعش) األ

ـصـدر في بـيـان  إن (قـوة من وقـال ا
شرطة النـجدة عثـرت على جثة رجل
مـجـهول الـهـويـة مـرمـيـة علـى جانب
طريـق منـطـقة الـتـاجي) واضاف أن
(اجلــثـة بــدت عــلـيــهـا آثــار طـعــنـات
ـنـطــقـة الـصــدر وان الـقـوة سـكــ 
نقلت اجلثـة إلى دائرة الطب العدلي

من أجل اتخاذ الالزم).
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خـفت حدة االحتجاجات  ووصلت الرسالة  ومضمونها يقول اننا لم نتعلم
ـاضي شيئا  ومنها ان الذي ال يتكأ على شعبه مصيره الذل  من دروس ا
وان أكـبـر اخلسـائـر تـلك الـتي نـفقـد فـيـهـا مـواطنـا  وان أشـد الـتـخلف ذاك
متلكات العامة ويظن اخملرب انه ينتقم من احلكومة  وان الـذي تخرب فيه ا
أخـطر االمـور عـندمـا تـعد الـنـاس وليس لـديك الـقدرة عـلى الـوفـاء بالـوعود 
ـوقف راهنا  تـذكر ان ذلك سيـضعك في حال ال فـأنت وان جتاوزت حرج ا
تُـحـمـد عــقـبـاه  وعـنــدهـا لن جتـد من يــقف الى جـانـبك  فــلـيس أفـضل من
مـصارحة الناس باحلقائـق  فقد جتد من يتفهمـها  وتلوذ به في الشدائد 
طـالب بالعمل صـدى ألصواتهم   بينما وأغـرب االمور أال جتد صرخات ا
احلـكومات الرشـيدة جتهد في حتـفيز أبـناءها على الـعمل  فسعـادة البلدان

وارتقائها بشبابها .
وأسـوأ االدارات تلك الـتي تديـر أزماتهـا بالـقد من االسـاليب والـتي انتهت
بـأصحابها الى حيث يعرف اجلميع  فـما نفع القمع من كنا نخاف احلديث
رض ن يدعي ا مع أنفسنا عنه  ولم يعد حظر االنترنيت الى سدة احلكم 
ــشــافـي من ســنــ  وال ذاك الــذي انـــزوى في بــيت االقــربــاء ويــرقــد في ا
ومـحظـور عـليه الـتـفـوه بكـلـمة عن بالده  وال الـذي أخـرجوه من عـنق انـبوب
مـعـفرا بـالـدم والتـراب  نـدرك ان صـريح الكالم قـاس وله أثـمـان   ولكن ال
قـيمـة لـسـطلـة بـإرادة مـرهونـة وسـيادة مـنـقـوصة  فال يُـظن ابـدا ان تـمضي
الـبلـدان الى مـستـقـبل آمن من دون حتـرير ارادتـها  وذلـك لن يتـحـقق بغـير
االسـتناد الى االمة التي تؤمن بأنك مخلص لـها وتبذل ما بوسعك إلسعادها
وحتـارب من يريـد ان يكـون بديال لـلدولـة بقـوة السالح ونـفوذ الغـرباء  ومن
اذنـيه يُـعـلـق من يـسـرق قـوت الــشـعب  ويـثـرى عـلـى حـسـاب أنـ االمـهـات

كان . راوحة في ا وحسرات االيتام  فمسك العصا من الوسط يعني ا
من قـال ان االحـتـجـاجـات جـاءت بـفـعل مـاء مـالح وكـهـربـاء مـتـعـثـرة وشارع
تـرابي  انها ثـوب يغطي نـارا مستـعرة في القـلوب على مـسيرة يـراد لها ان
تـكون مشرقة  وحيـاة نأمل ان تكون هانئـة  ومستقبل نتـطلع ان يكون آمنا
 ودولـة بال لصـوص  ومـؤسسـات يـديرهـا أكفـاء  ودولـة بقـانـون ال تتـحكم
بـهـا س الـقـبـيلـة وال مـواعظ من يـظـنـون انهم أوصـيـاء عـلى اجملـتمع   فال

وصاية اال للقانون 
قـمة ابداعات االدارة الـسياسيـة عندمـا تعمق ثقـة الناس بـأجهزتهـا األمنية 
ريرة وكنا مررنا بتجارب قاسية النعدام الثقة  ولعل آخرها قصة  داعش ا
ـا تـمـكـنت مـجـمـوعة  فـلـو لم تـكن الثـقـة مـهـزوزة بـ الـنـاس ورجال األمن 
ارهـابـية صـغـيـرة من احـتالل مـدن كـبـيـرة  فأدهـشـنـا األمـر حـتى بـلغ فـيـنا
ا الـيأس مـبلـغا  ان اغـماض الـعـ عن هذه احلـقائق  يـقود الى كـوارث ر

ا حصل . تكون أشد ايالما 
 نـدرك ان اصـدقـاءنـا مـراغـون  وبـعـضـهم يـدافـعـون عن بـلـدانـهم في بـاحـة
يت وال هو باحلي  كل ذلك دارنـا  وآخرون يسعـدون بعراق عـليل ال هو بـا
ـؤمـنـة بـشـعـبـها نـعرفه  ولـكن عـنـدمـا تـتـوافـر الـقيـادة اخملـلـصـة لـوطـنـها وا
ـقـدور أحد ـسـتعـدة لـلـتضـحـية عـنـد ذاك لن يـكون  ـوحدة لـلـصفـوف وا وا
الـعبث ببالدنا . فال نريد لثـقة أهل اجلنوب ان تهتز بـأجهزتهم األمنية الذين
ـوصل يـطمـح خلراب الـبـصرة هم مـعـينـهـا الذي ال يـنـضب  فـالذي خـرب ا

ثانية  وبخرابها لن يكون لنا ثغر باسم ابدا .
ـن يـديـرون عــلـيــنـا ان نــفـكـر بــكل جـزئــيـة من مــعـانــاة الـنــاس  وأال نـتـرك 
ؤسسات العمل على هواهم  فما تفسير توافر ماء الشرب وحتسن التيار ا
ناطق التي حدثت بها الكهربائي اثناء نشوب األزمة وفي مناطق بعيدة عن ا
الـتظاهرات  ماذا يعني ذلك  ال تفـسير سوى انهم يديرونها
زاج من دون متابـعة او مراقبة بـطريقة كيـفية وبحـسب ا
ـؤسسات صـغيرة  ويـبدو لي ان بهـذه الطريـقة تدار ا
كـانت ام كبيرة   أتمـنى أال يوصف الوضع عندنا بــ

( الوشيعة وضايع رأسها ) .
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االمــر يــتـــعــلق بــاخــفــاء عــلى اعــلى
مستوى من قبل حكـومتنا وهو امر
ال يزال على قدر بالغ من االهمية في

تحدة". الواليات ا

48.8 درجـة مـئويـة  في الـعالم خالل
ـــاضــيــة حـــيث بــ الـ 24ســـاعــة ا
اجلــدول ان  مـطـار الــبـصـرة كـان في
رتبة  13بدرجة حرارة بلغت 47.5 ا
درجــة مـئـويـة) ,اضـاف ان ( اجلـدول
أظــهــر ايــضــا ان مــنــطــقــة احلــسـ
رتـبة  15بـدرجة بـالـبصـرة جاءت بـا

حرارة بلغت 47.4 درجة مئوية).
نـطقـة الـعربـية وحتـديدا وشـهـدت  ا
اجلـزء الـشـرقي مـنـهـا ظـاهـرة فـلـكـية
نــادرة هي خــســوف الــقــمـر الــدامي
بعد أن حجبت األرض ضوء الشمس
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سـجـلت مـحافـظـة البـصـرة من ضمن
اعـــــلى  ثـالث مــــنــــاطـق حــــرارة  في
ــاضـــيــة الـــعـــالم خالل 24 ســـاعـــة ا
ضــــمـن جــــدول يــــضم  15مــــديــــنــــة
ـيـة.وقـالت  مـحـطـة بالسـيـرفـيلي عـا
في كـالـيفـورنـيا األمـريـكيـة في بـيان
امس ان (مـدينة مديـنة الفاو الـتابعة
رتـبة الـسادسة لـلمـحافـظة جاءت بـا
ضــمن اجلــدول بـدرجــة حـرارة تــبـلغ


