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رعـدية عنـيفة في أوكالهـوما تراجعت.
ومـــا زالت مـــديـــنـــة إل ريــنـــو بـــواليــة
أوكـالهومـا تتخـلص من آثـار اإلعصار
الــــذي قـــتـل شـــخــــصـــ وأصـــاب 29
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الـى ذلك قـــال مـــســـؤولـــون وتـــقـــاريــر
إعـالمــيــة إن إعــصـــارا ضــرب مــديــنــة
ديـــــــــتــــــــون بـــــــــواليــــــــة أوهـــــــــايــــــــو
األمــريـكــيـة.وذكــرت وسـائل اإلعالم أن
إعـــصــارين آخــرين عــلى األقل المــســا
ـديـنـة مـنـهـمـا الــيـابـسـة بـالـقـرب من ا
واحــد قــرب قــاعــدة رايت- بــاتــرسـون
اجلــويــة شـرقي ديــتـون.وتــأتي أحـدث
عــاصــفــة بــعـد أن أســفــرت مــوجـة من
األعـاصير والفـيضانات عن مـقتل ستة
أشـخاص على األقل في أوكالهوما في
سؤول وظف ا مـطلع األسبوع.وقـال ا
عـن الرد عـلى االتـصاالت الـهاتـفـية في
مــكــتـب إدارة الــطـوار فـي مــقــاطــعـة
مـونتـغومـري )نحن في وسطـها تـماما
اآلن. إنــهـا حــالـة من الــفـوضى). وقـال
مـسـؤول آخـر من إدارة الـطـوار إنهم
كــانـوا يـعـمـلـون مـع الـصـلـيب األحـمـر
األمـريكي إلقامة أربعة مراكز إيواء في
. وذكـرت ـنـطــقـة لـلــنـازحـ األقـل في ا
وسـائل إعالم أن عمال اإلنقاذ يتنقلون
نـزل فـي أجزاء مـن ديـتون. مـن مـنـزل 

ونـــشــر مــســـتــخــدمــو تـــويــتــر صــورا
ألنــقـاض تـتــطـايـر في الــهـواء ومـنـازل
مـــــتـــــنـــــقـــــلـــــة مـــــدمـــــرة وســـــيـــــارات
مـــحــطــمــة.وأظــهــرت صــور نــشــرتــهــا
وسـائل إعالم كاسـحات ثلوج من إدارة
الــنـقل في أوهــايـو تــزيل األنـقـاض عن
طــــــريـق يــــــربط بــــــ واليــــــات عـــــدة.
وانــقـطـعت الـكــهـربـاء عن أكـثـر من 75
ألـف مـنـزل وشـركـة فـي وقت مـبـكـر من
ــوقع بـاور أوتـدج صــبـاح امس وفــقـا 
ـراقبـة التـيار الكـهربـائي.وقالت هـيئة
األرصـاد الـوطـنـيـة إنـهـا تـلقـت بالغات
عـن أعاصير عدة في منطقة ديتون ب
الــســاعــة  11مـن مـســاء االثـنــ حـتى
الــــــــــواحــــــــــدة مـن صــــــــــبــــــــــاح امـس
الـــثالثـــاء.وقـــالت هـــيــئـــة األرصــاد إن
مــنــاطق من أركــانـســاس وأوكالهــومـا
ــيـاه تــسـتــعـد لــلـمــزيـد من غــمـرتــهـا ا
ـيـاه األمــطـار الـتي سـتـرفع مـسـتـوى ا
أكـــثــر فـي نــهــر أركـــانــســـاس. وقــامت
واليــــات أركــــانــــســــاس وأوكالهــــومـــا
ومـيزوري بـالدفع بـوحدات من احلرس
الــــوطـــنـي لـــلــــتـــصــــدي لـــتــــداعـــيـــات
الــــعـــواصف.وفـي مـــيـــزوري أســـفـــرت
األعــاصـيــر والـعــواصف الـشــديـدة عن
مــــقـــتـل ثالثـــة أشــــخـــاص ودمـــرت أو
ــنــازل هــذا ــئــات ا أحلـــقت أضــرارا 

األسبوع.

أدت إلـى حدوث أعـاصيـر عدة وهـطول
أمــطـار غــزيـرة مــا دفع الـســلـطـات إلى
إجـالء االهــالي الــذين يــقــطــنــون عــلى
ضـفاف الـعديـد من األنهـار ستـعود في
قـبل. وأدى إعصار إلى قتل األسـبوع ا
شـخـصـ في أوكـالهـومـا يوم الـسـبت
ـاضي. ومع احتفـال األمريكـي بيوم ا
ـا لـلـجـنـود األمـريـكـيـ الــذكـرى تـكـر
عـارك قالت الـذين قـتلـوا في ساحـات ا
الـهـيـئـة الـوطنـيـة لألرصـاد اجلـوية إن
 14مــــديــــنـــة في ســــاوث كـــارواليــــنـــا
وجــورجـيــا وشـمــال فـلــوريـدا شــهـدت
ارتــفــاعــا فـي درجــات احلــرارة جتـاوز
درجـات احلرارة الـعظـمى التي سـجلت
ســابــقـا فـي مـثل هــذا الــوقت وإن هـذه
ـــوجـــة احلــارة قـــد تــســـتــمـــر طــوال ا
ــدن أتالنـتـا األســبـوع.ومن بــ هـذه ا
الــتي وصـلت درجـة احلــرارة الـعـظـمى
فــــــيـــــهــــــا إلى  36درجــــــة مـــــئــــــويـــــة
وجـــاكـــســـونـــفـــيل بـــواليـــة فـــلـــوريــدا
وكــولــومـبــيــا وتـشــارلــسـتــون بــواليـة
ســــاوث كــــارواليـــنــــا ووصــــلت درجـــة
احلــرارة الـعـظـمى فـيـهـا إلى نـحـو 38
درجـة مئويـة.وقال بريـان هيرلـي خبير
األرصــاد اجلـويـة في مـركـز الـتـنـبـؤات
اجلـويـة في الـهيـئـة الـوطنـيـة لألرصاد
اجلـــويـــة في كـــولـــيــدج بـــارك بـــواليــة
مـــاريالنــد إن فـــرص حــدوث عــواصف
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أحـــيــانــاً إلى  15درجـــة مــئــويــة فــوق
ــعــدالت الــطـبــيــعـيــة. وفي الــواليـات ا
ــتــحــدة االمــريــكــيــة قــال خــبــراء في ا
األرصــــاد اجلـــويــــة إن مـــوجــــة حـــارة
اجــــتـــاحت جــــنـــوب شـــرق الـــواليـــات
ــتــحــدة في حــ الــتــقــطت مــنــطــقـة ا
الـسهول الوسـطى أنفاسهـا بعد موجة
مـن الـــطـــقـس الـــسيء الــــذي شـــهـــدته
ــنـطــقـة وأدت إلى أعــاصـيــر وأمـطـار ا
ـاضي.لــكـنـهم غــزيـرة مــنـذ األسـبــوع ا
قــالـوا إن مـوجـة الـطـقس الـسيء الـتي
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تـــوسط عـــبـــدالـــسالم عـــارف لالفـــراج عن ســـيـــد قـــطب و قـــبـل جـــمــال
عـبــدالـنـاصـر وسـاطــته و كـتب مـحـسـن احلـكـيم رسـالـة فـي مـحـنـة قـطب
الـثانيـة عله يؤثر في قـرار عبدالـناصر لتـخفيف حـكم االعدام الذي صدر
ـحاولـة قلب نـظام احلـكم ولكن نـاصر صـادق على الـتنـفيذ عـقب ادانته 
في االول من اب/  .1966سـلمـان الـعودة لـيس مثل سـيد قـطب فالـعودة
لم يـكن مـنظـرا لـفـكر مـثل الـفكـر " اجلـهادي" الـذي كـان غذاء و نـشـاطا و
نـطقـتـنا و "عمّ" عـلى سـابع جار حـتى صار عـقـيدة و سالحـا عصـف 
"اجلــهـاديــون" يــقــتـلــون انــور الـســادات ثم يــســافـرون الـى جـمــهــوريـات
ـاركسية. سـلمان الـعودة داعية سـعودي تعاطف مع سـوڤياتيـة حملاربة ا
الـربيع الـعربي و قـبلـها كـان له موقـفه من حرب حتـرير الكـويت ان ال تتم
بـجــهـد عـســكـري غــربي وسـجن وقــبـلـهــا مـنع من الــسـفـر وله مــؤلـفـات
مـصـادرة وعالقـته مع الـسـعـوديـة الـشـقـيـقـة فـيـهـا" زعالت" كـثـيـرة لـكـنه
يـواجه اتهـامات و مـطالـبات من االدعـاء السـعودي بـأنزال عـقوبـة االعدام
ومــعه عــوض الــقــرني الــذي يــوصف بــعــدو احلـداثــة و اعالمـي هـو عــلي
الـعـمـري الـذي يـقـال انه مـحـجـوز في مـنـشـأه عـقـابـيـة وقـد يـكـون تـعـرض
ـصاحلة بشكل لـلتعذيب. وحـيث ان العالقات العـراقية السعـودية بدأت با
يز متبادل ملحوظ وان شخصيات دينية ورسمية عراقية حتظى بتقدير 
لـك سلمـان بن عبـدالعزيـز وولي عهـده االمير مـحمد بن ـثلـها سعـوديا ا
سـلمـان وان الرجال الـثالثة لـهم اسهـامات ال تنـكر في الـفكر االسالمي
وايــضــا ال يـصح لـي ان اطـعـن في الئـحــة االنــهــام الـتـي قـدمــهــا االدعـاء
الـسـعـودي غـير ان مـجـرد الـتـفـكـير بـتـتـفـيـد عـقوبـة االعـدام بـهـذا الـنـفر
ـة سـتـتـغــيـر فـجـيـعـتــهـا الى ارتـيـاح لـو ان زعـامـات سـيـقـدم رســالـة مـؤ
سـياسية عراقـية تأثرت بوسـاطة عارف و احلكيم و مـالت بخاطرها على
ـشايخ. ان سالمـة حياة اي ـلك وولي عهـده للحـفاظ عـلى سالمة هذه ا ا
شتغل في حقل الدراسات العقائدية هي انسان والسيما ا
كن- و ايـا كان مـسـؤوليـة كبـرى عـظيـمة مـؤثـرة وال 
الـظرف السيـاسي و الواقع- ان يدفعـا بعدم التدخل
و لـو بــنـظـرة انــسـانـيـة تــبـقي الـرؤوس عــلى الـرقـاب
وثقوا ايها السادة انكم ستنجحون في مسعى اخلير

هذا.
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أصدرت مـحـكمـة في بـغـداد االثنـ حـكمـا بـاإلعدام عـلى فـرنـسي رابع كان
عسكـريا خـدم في أفغـانسـتان دين باالنـتمـاء إلى تنـظيم  داعش بـحسب ما

أفاد مراسل الصحافة الفرنسية في احملكمة.
وجــــاء احلــــكم عــــلى مــــصــــطــــفى
ــرزوقي ( 37عـــامــا) غــداة حــكم ا
ـــــاثـل عــــلـى ثالثـــــة آخـــــرين من
مــواطـنـيه بـاإلعــدام لـلـمـرة األولى
ضـد فــرنــســيـ في الــعــراق الـذي
سبق وحـاكم أكثر من  500أجنبي
ـتطرف. بتـهمة االنـتمـاء للتـنظيم ا
وقـد تؤدي هـذه األحـكـام إلى عودة
ـــســـألــة اجلـــدل الـــدائـــر حـــيـــال ا
ـــتـــمــثـــلـــة في عــودة الـــشــائـــكــة ا
اجلــهـــاديــ إلى بــلـــدانــهم األمــر
ــرفـــوض بــشـــدة من قـــبل الــرأي ا
الـــعــام األوروبي. والـــفــرنـــســيــون
الـثالثـة الـذين ديـنـوا األحـد كـيـفن
غــونــو ولــيـونــار لــوبــيــز وســلـيم
ــرزوقي مــعـــاشــو إضـــافــة إلـى ا
ـكـنــهم الـطـعن بـاحلـكم خالل 30
يوما وفقا للـقانون العراقي.  وقال
الـــقــــاضي أحـــمــــد مـــحـــمــــد عـــلي
للمرزوفي إن (الـدالئل واالعترافات
تــظــهــر أنك انــضــمـــمت لــتــنــظــيم
داعـش وعــــــمــــــلـت في فـــــــرعــــــهم
العسكري ونحـكمك باإلعدام شنقا
بـحـسب الـقـانون  4إرهـاب). فـيـما
ــوصل الـتي عـبــر مـواطــنـون من ا
كـان تـنـظـيم داعش يــحـتـلـهـا ثالث
ســـــنــــــوات ان عـــــنــــــاصـــــر داعش
الـفـرنـسـيـ ومـن اصـول تـونـسـية
خــاصــة كــانــوا االســوء في الــذبح
والــقــتل والــهــدم وهــتك االعــراض
وصل  وان واستباحة دماء اهل ا
اي تـبريـر فرنـسي  جلرائـمهم يـعد
ـديـنة. اسـتـهـانـة بـأرواح شـهـداء ا
وقال عـاصم عبـد احلمـيد  –كاسب
 –ان عـــنــاصـــر داعش قـــتـــلــة وان
احلفـاوة التي تظـهرها فـرنسا االن
بــــــهم تــــــلـــــحـق االذى بـــــنـــــا .وان
احملاكمات واضحة وعادلة فهم من
داعش وذبــحـــونــا والبـــد من قــطع
رؤوسهم  وتساءلت خولة العمري
ـدارس  لـتـقل فـرنـسـا من احــدى ا
الــــتي عــــانـت من ارهــــاب داعش 
مــاذا كــان يــفـــعل مــواطــنــوهــا مع

وصل وسوريا تنظيم داعش في ا
وبـعد ذلـك ليـدافـعوا عـنـهم . وقاتل
احمـد السوري من بـاب اجلديد في
وصل  انه كان يتمنى ان يحضر ا
مـــحــاكــمـــات واعــدامــات عـــنــاصــر
داعـش االجــانب في بـــغــداد النــهم
ـوصل وبــسـبــبـهم صـارت دمــروا ا
تــرابـاً . وسـجل مــراسـلـو (الـزمـان)
انــــطـــبــــاعـــات عــــديـــدة  كــــثـــيـــر ة
سننشـرها الحقا عن اسـتياء اهالي
ـــوصل من اي دفــاع فـــرنــسي عن ا
الـقــتـلـة االرهــابـيـ الــذي احـتـلـوا
وصـل ودمروهـا. وينص مـدينـهم ا
القانـون على عقـوبة اإلعدام بـتهمة
االنـتـماء الى اجلـمـاعات اجلـهـادية
ــشـاركــ في أعـمـال حـتى لــغـيـر ا
قـتــالـيـة. أعــلـنت وزارة اخلــارجـيـة
الفرنـسية االثـن أن باريس قامت
بـ(اإلجـــــــــراءات الالزمـــــــــة) لــــــــدى
الــســلـطــات الــعـراقــيـة لــتــذكـيــرهـا
عارضتها عقوبة اإلعدام.  وقالت
الـوزارة في بـيـان) تعـارض فـرنـسا
ـــبـــدأ في أي وقت وفي مـن حــيث ا

أي مكان عقوبة اإلعدام).
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وأضـافت أن الــسـفـارة الــفـرنــسـيـة
لــدى الــعـــراق (تــقــوم بــاإلجــراءات
الالزمـة لـدى الــسـلـطـات الــعـراقـيـة
ــوقف الـثـابت). لـتـذكـيــرهـا بـهـذا ا
ــعــتــقـلــ يــتــلــقـون وتــابــعت أن ا
مساعـدة قنصـلية لضـمان تمـثيلهم
الـقـانــوني قـبل اســتـئـنــاف مـتـوقع
ـكن أن يـتـقـدموا به خالل لـلـحكم 
ثالثـــ يــومـــا. وكــان عـــلى جــدول
جـلـسـات استـمـاع احملـكمـة االثـن
رزوقي خمسة فرنسي هم إلى ا
فـــاضل طـــاهـــر عـــويـــدات فــيـــاني
أوراغي بـالل الــــكــــبــــاوي ومـــراد
دلهـوم. لـكن لضـيق الوقت اسـتمع
القاضي فقط للمرزوقي وعويدات
وأجل جــلــســـات الــثالثــة اآلخــرين
حـتى الـثــالث من حـزيــران/يـونـيـو
ـرزوقي الـبـالغ من الـعـمـر ـقــبل. ا ا

والـــبــصــمـــة الــوراثـــيــة في الـــعــلــوم
العدلية.

وقـــضت مـــحــكـــمــة جـــنح الــرصـــافــة
ة اخملتصـة بقـضايا الـنزاهـة واجلر
االقـتـصـاديـة وغـسـيل االمـوال حـكـمـا
دة سنة واحدة مع باحلبس البسيط 
غـرامـة مـاليـة مـقـدارهـا مـلـيـون ديـنار
بـحق مــديـر مـدرســة تالعب بـدرجـات
الطلـبة مـقابل مـبلغ مالي .وذكر بيان
ـــركـــز االعـالمي جملـــلس صـــادر عن ا
القـضـاء االعـلى تلـقـته (الـزمان) امس
أن (مدانـا ارتكب مـا يخالـف واجباته
الـوظـيفـته مـن خالل تالعـبه بـدرجات
بــعض الـطــلــبـة الــراسـبــ وتــغـيــيـر
درجـــاتـــهم مـــقــابـل مــبـــالغ مـــالـــيــة).
وأضـــاف أن (احملـــكــمـــة عـــدت االدلــة
ـادة ه وفـقـا الحـكـام ا كـافـيـة لـتــجـر
 331 من قانون العقوبات العراقي).

جـامـعـة الـنـهـرين دورة تـدريـبـيـة عن
شـاركـة عدد من تصـمـيم البـادئـات 
.  وتــهــدف الــبـــاحــثــ واخملــتـــصــ
الـــــدورة الـى تــــدريـب الــــبـــــاحـــــثــــ
واخملــتــصـــ في مــجــاالت الــصــحــة
والعـلـوم العـدليـة لـغرض الـكشف عن
االمـراض الـوراثـيـة وتـقـد الـبـحوث
الـعلـمـيـة لغـرض الـدراسـات والـبحث
الـعـلــمي. وتـنـاولت الــدورة الـقـواعـد
ـصـمـمة كـقـالب لـبدء الـنتـروجـيـنيـة ا
عملية تـضاعف احلامض النووي في
تفـاعالت البـلمـرة اللـحظي حـيث يعدّ
ـهمـة الـتي تسـتـعمل من الـتفـاعالت ا
في تـــشــخــيص االمـــراض الــوراثــيــة
والـكــشف عن اجلــيـنــات وتـشــخـيص
اإلصابات الفـيروسيـة كالتهـاب الكبد
الـفــيـروسي واالنــفالونـزا واألمـراض
الـســرطـانـيــة وفي اخـتــبـارات األبـوة

ــدين اجلــديــدة مــشـــتــقــات الــبــيـــر
ـشـاركـة تـدريــسـيي الـكـلـيـة وطـلـبـة
الدراسـات الـعلـيـا. وتضـمـنت احللـقة
مـحـاضـرة القـتـهـا رنـا نـعـمـة تـناولت
فيـهـا طرق حتـضيـر مـشتـقات جـديدة
ـيــلـدرم ــيـدين من حــامض ا لــلـبــيـر
ـتــعـة في الــذي يـتــمـيــز بـكــيــمـيــاء 
الـتـحـضيـر الـعـضـوي لـقـابـلـيتـه على
الــــــتـــــفــــــاعـل مع االلــــــكــــــتـــــروفــــــيل
والـنـيــوكـلـوفـايل.  وتــنـاولت احلـلـقـة
سـتعمـلة في اثبات الطرق الـطيفـية ا
الـتــراكـيب الـكـيـمــيـائـيـة لـلــمـشـتـقـات
احملـضــرة كـمـطــيـافـيــة االشـعـة حتت
احلــــــمــــــراء والـــــــرنــــــ الــــــنــــــووي
ـغــنـاطــيـسي وطــيف الــكـتـلــة حـيث ا
اثبـتت جميـعهـا توافـقا مع الـتراكيب
قـتـرحة لـلمـشتـقـات. كمـا نظم مـركز ا
الـدنـا الـعـدلي لــلـبـحث والـتـدريب في

قـــصي الـــســهـــيل بـــتــشـــكــيل جلـــنــة
حتقـيـقيه خالل زيـارته لـكلـية الـتراث

اجلامعة). 
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وأضــاف أن (الـلــجــنـة  قــررت إعــفـاء
ـعـاون الـعـلـمي من عـمـيـد الـكـلــيـة وا
منـصـبيـهمـا إلخاللـهمـا بواجـبـاتهـما
الـــوظـــيـــفـــيـــة فـي ادارة الـــعـــمـــلـــيــة
االمـتـحـانـيـة وعـدم اتـخـاذ اإلجراءات
األصولية إلحـكامها وتـنظيم سجالت
ــاســتــر شــيت الــدرجــات األســاس ا
مــؤكـدا انـه (سـيــتم مــتــابـعــة تــقـو
اإلجــراءات من قــبل دائــرة الــتــعــلــيم
اجلــامــعي األهــلي وجــهــاز األشـراف
والــتـقــو الـعــلـمـي). وعـقــدت كـلــيـة
الــصـيــدلـة بــجـامــعـة الــكـوفــة حـلــقـة
نــقـاشــيـة عـن حتـضــيـر وتــشــخـيص
ودراسـة الـفـعـالـيـة احلـيـويـة لـبـعض
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وجه وزيــر الــتـــعــلــيم الــعــالي قــصي
السـهيل بـانهـاء تكـلييـف حسن عوده
ي مـن مــهــام رئــيس جــامــعــة الــغــا
ـــثـــنـى واعـــادته الـى تـــدريـــسي في ا
جامـعـة بابل كـلـية الـقـانون. وتـكـليف
عامر علي حس الـعطوي التدريسي
في جــامـعــة وارث االنــبـيــاء االهـلــيـة
ثـنى بالـوكالة هام رئـيس جامـعة ا
ـــدة ثالثــة اشـــهــر حلـــ اخــتـــيــار و
رئــيس جــامـعــة جــديــد. فـيــمــا قـررت
دائـرة الـتـعـلــيم اجلـامـعي األهـلي في
الـوزارة  إعـفـاء عـمـيـد كـلـيـة  الـتـراث
اجلـــامـــعـــة ومـــعـــاونه الـــعـــلـــمي من
مــنـصــبـيــهـمــا.  وقـال مــديـر الــدائـرة
إيهـاب ناجي عـباس أن (قـرار اإلعفاء
جاء بـعد إيـعاز وزيـر التعـليم الـعالي
والـبــحث الـعــلـمي األســتـاذ الــدكـتـور

t½ËUF Ë À«d² « WOK  bOLŽË vM¦*« WF Uł fOz— ¡UHŽ≈

rN³ UM  s  wLKF «

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6362 Wednesday 29/5/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد   6362  االربعاء 24 من رمضان  1440 هـ  29 من آيار (مايو) 2019 م

 37عــــــامــــــا خــــــدم فـي اجلــــــيش
الفرنسي ب عامي  2000و2010
وفي أفــــغــــانـــســــتــــان عـــام 2009
بـــحـــسب اعـــتـــرافـــاتـه لـــلـــقـــضــاء
الــــعـــراقـي. واقـــام هــــذا اجلـــنـــدي
الـسابق وهـو من أصـول تونـسـية
في مــديــنــة تــولــوز (جــنــوب غـرب
فرنسا) التي خرج منها اجلهاديان
الـفـرنـسيـان فـابـيان وجـان مـيـشال
كالن الـــلــذان تـــبـــنــيـــا اعـــتــداءات
تـشــرين الــثــاني/نـوفــمــبـر .2015
وقــــد قــــتـال جــــراء قـــــصف جــــوي
لـــلـــتـــحــالـف الــدولـي في ســـوريــا.
وخـالل احملـــاكـــمــــة االثـــنـــ أقـــر
رزوقي إنه درس الـشريـعة وتابع ا
ــــوصل دورات عــــســــكــــريــــة فـي ا
بــشــمــال الــعـراق وألــقـي الـقــبض
عــــلــــيـه من قــــبـل قــــوات ســــوريــــا
ــوقـــراطــيـــة في أيـــار/مــايــو الـــد
لقب رزوقي ا  .2018وأضاف ا

فـي الـــتـــنـــظــيـم اجلـــهـــادي بـ(أبــو
عـمــران الـفـرنــسي) أمـام الــقـاضي
(أنـا لـست مـذنـبـا بـارتـكـاب جـرائم
وعــمــلـــيــات قــتل بـل مــذنب أنــني
ذهــبت هـنــاك.  أطـلب الــسـمـاح من
الـعــراقـيــ والـســوريـ وفــرنـسـا
وعــــائـالت الــــضــــحــــايــــا).  وبــــدأ
رزوقي اجللسة متحدثا بالعربية ا
بـلـكنـة تـونـسيـة غـيـر أنه طلب في

ما بعد مترجما. 
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كما انتدبت له احملكمة محامياً من
قبـلـها. وأفـاد مراسل فـرانس برس
رزوقي وعويـدات حضرا أمام أن ا
سـاج الـصفراء. القـاضي ببـزة ا
رزوقي واستمرت جلسة استماع ا
. وقبل الـنطق مـا يقـارب السـاعتـ
ــرزوقـي اســتــمع بــاحلــكـم عــلى ا
الـقــاضي إلى عــويــدات الــذي أكـد
أنـه تــعـــرض لــلـــتـــعــذيب النـــتــزاع

اعــتـرافـاته. وعـلــيه طـلب الـقـاضي
حتويل عويـدات إلجراء كشف طبي
وإرسال تـقريـر إلى احملكـمة وأجل
جـلـسـة محـاكـمـته حـتى الـثاني من
ــقـبل. ومن بـ حـزيـران/يــونـيـو ا
الـفـرنــسـيــ الـثالثـة الــذين ديـنـوا
األحـد لــيـونـار لـوبـيـز ( 32عـامـا)
وهو مـن سكـان باريس في الـثانـية
والثالث من عمره عمل في مكتبة
لبـيع الكتب االسـالمية خالل الـعقد
األول من الــــقــــرن احلــــالـي واحـــد
الـعـنـاصر األكـثـر نـشـاطـا في موقع
(انـــصـــار احلـق) أبـــرز مـــنـــصــات
اجلـــهــــاديـــ الــــذي يـــتــــحـــدثـــون
الفرنـسية. ونـدد محامـيه الفرنسي
نــبـيل بـودي في اتــصـال مع وكـالـة
فــــــــــرانـس بــــــــــرس فـي بــــــــــاريس
(باحملاكـمة السريـعة).  وقال (ندين
حكم اإلعـدام بحق مـواطن فرنسي
مـبــني فــقط عـلـى أسـاس ســلـســلـة
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حتــقـــيــقــات في ســـجــون بــغــداد).
وأضــاف بــودي (أكــدت لــنــا وزارة
اخلـارجــيـة مــرارا أن الـفــرنـســيـ
سيحصلون جمـيعهم على محاكمة
عــادلـة حــتى في الـعــراق).  وتـنـدد
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة بـ(مــخــاطــر
عمـليـات تعـذيب) وأن (ال ضمـانات
بـــإجــراء مـــحــاكـــمــات عـــادلــة) في
ـرتــبـة 12 الـعــراق الـذي يــحــتل ا
ضمن الئـحة الـبلـدان األكثـر فسادا
نظمة الدولية في العالم بحسب ا
لــلــشــفـــافــيــة.  وقــبـل احملــاكــمــات
األخـــيـــرة دين ثالثـــة فــرنـــســـيــ
بــاالنــضــمــام إلى تــنــظــيـم الــدولـة
اإلسالمية في الـعراق وهم ميـلينا
بـــوغـــديــر ( 27عـــامـــا) جـــمـــيـــلــة
بــوطــوطــعـو ( 28عــامــا) وحلـسن
قـــبـــوج ( 58عـــامـــا) الـــذين حـــكم
ـؤبـد أي مـا يـعـادل 20 عــلـيـهم بـا

عاما في العراق.

قصي السهيل

ــدن) بـــدرجــات احلـــرارة في عـــمــوم ا
مضيفا ان(مدن اجلنوب ستكون األكثر
تــأثــراً وسـتــســجل أعــلى حـرارة خالل
وقـت الــظــهــيــرة مــابـ  49-48درجــة

مئوية في بعض مناطقها). 
وتـــــــــــــــــعــــــــــــــــرّض الـــــــــــــــــعــــــــــــــــراق
 واألردن ولـبنان  وسـوريا وفـلسـط
وشــمـال مــصـر خالل االيــام الـقـلــيـلـة
ــوجــة حـارة اســتــثـنــائــيـة ــاضــيـة  ا
تــــخــــطت درجــــات احلــــرارة خاللــــهـــا
ـعـهـودة بـفـارق كـبـيـر وصل مــعـدالت ا
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رجـح مـنـبـئـان جـويـان تـعـرض الـعراق
الـى مـوجــة حــر خالل االيــام الــقـلــيــلـة
ـقبلة مؤكدان انها ستصل في بعض ا
احملـافـظات الى  49درجـة مـئويـة.وقال
ــــنــــبـــئى اجلــــوي مـــحــــمـــود عــــبـــد ا
الـلـطيف في تـصريح  امس ان (مـوجة
قبل حر ستضرب البالد يوم اجلمعة ا
وجة يوم السبت وستكون ذروة هذه ا
ــــقـــبل) ــــوافق االول مـن حـــزيــــران ا ا
واضـاف ان (درجـات احلرارة الـعـظمى
فـي بـغـداد لـيـوم السـبـت سـتـكون 48
درجــة مـئـؤيـة وفي نـيـنـوى  45درجـة
مــــئـــويـــة وفـي الـــبـــصـــرة  49درجـــة

مئوية). 
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وبــحــسب عـبــد الــلـطــيف فــإن (تـأثــيـر
ـقبل ) ـوجـة سـيـضعف يـوم االحـد ا ا
مــــــوضــــــحـــــا ان )درجــــــات احلـــــرارة
ســتــنــخــفض يــوم االحــد درجــات عـدة
ابـتـداء من األقـسـام الغـربـيـة لـلمـنـطـقة
الـوسـطى مع فـرصـة لـتصـاعـد الـغـبار
وحــدوث عـواصف تــرابـيـة).مـن جـهـته
ـنبـئ اجلوي صـادق عطـيـة على كـتب ا
صـفحـته في فيـسبـوك ان(كتـلة هـوائية
مـــداريـــة حـــارة تـــتــعـــمق خـالل االيــام
ــقـبـلـة وتـبـلـغ ذروتـهـا يـومي الـسـبت ا
ــقــبــلــ مــســبــبــة ارتــفــاعــا واالحــد ا
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دأبـنا منذ سنة  2003 على تأكـيد اجلوانب السلبـية في حياتنا عـامة مستفيدين من
اجـواء احلـرية الـواسعـة في الـكتـابة والـتـعبـيـر والتـظاهـر بل نـكاد نـصفـهـا باحلـرية
ـنفلـتة. لكن نـظرة متـأنية موضـوعية لـهذا االمر تـوجب عليـنا ضرورة االشارة الى ا
اجلوانـب االيجـابيـة وهي كثـيـرة في احليـاة العـراقيـة واالشـادة بهـا. لقـد بدأ تـرميم
احلـياة الـعراقيـة بداية عـلى يد رئيس الـوزراء السـابق حيدر الـعبادي جنل الـطبيب
البغـدادي الكرادي ويـكفيه فـخرا حتريـره العراق من ايـدي الدواعش القـتلة وتوالى
ـهـدي جنل الـشـخـصـيـة الـوطـنـيـة الـتـرمــيم الـذي يـقـوده االن الـدكـتـور عـادل عـبـد ا
عـوقات وحيـتان الفـساد. ما نـتفجي عـلى الرغم من ا ـهدي ا والـوزير االسبـق عبد ا
رور عنـد تقاطع جامعة بغداد في اجلادرية نريد الـوقوف عنده واالشادة به عقيد ا
هـذا الضـابط الشـاب الذي يـؤدي عمـله باخالص عـلى الرغم من الـشمس الـالهبة
روري الـذي ال اعرفه وال اعرف رور. حتيـة لهذا الـضابط ا عيـته افراد شرطـة ا و
اسـمه ولـيـست لي مـصـلـحـة شـخصـيـة مـعه فـانـا ال امـلك سـيـارة خـاصـة ولم اقد
سـيارة في عـمري. حتيـة اكبـار وعرفان له والفـراد الشـرطة الذين مـعه وهم يعـملون
ـا يؤكـد ان العراق  –عـلى الرغم بـاخالص واقف لـهم احتـراما وتـبجـيال ومحـبة. 

دنية.  من سنوات االحباط والتخريب -  يسير نحو التقدم والرقي واحلياة ا ياه ≈ÂUL×²Ý∫ شابان يطفئان حرارة اجلو با
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كــنت أراه من خالل شــاشـة الــتــلـفــزيــون يـتــقــدم جـنــوده األبــطـال لــدحـر
الـدواعش في كـل مـكـان . أحـبـبـته مـثل غـيـري  من الـعـراقـيـ لـشـجـاعـته
عارك . كم كنت أتمنى أن الـتقيه عندما وأصـالته وغيرته وهدوئه في عـز ا
وصل وكـنت أود أن أطـبع قبـلة عـلى جبـينه وأقـول له ما قـصرت حـررت ا

 . كفيت ووفيت يا محبوب كل العراقي
ـوصل جعلـوا منه رمزاً وطـنياً وقـائداً عسـكرياً يـتفاخرون به . اهـلنا في ا
فـتحوا قلوبهم قبل بيوتهم  وأستقبلوه بالورود وهالهل النساء من اجلانب
ن تــتــوحـد  وتــصل الى مــسـامــعه . األطـفــال يــحـيــطـون به األيــسـر واأل
ـعصم  والـطـفل الذي اسـتـشهـد ابـوه شعـر أن الـساعـدي والـده وأخذ كـا
بـثأره . لـله درك أيهـا السـاعدي األصـيل ما اكـثر فـخرنـا بك ولم يـختـلفوا

على محبتك بالرغم من انهم يختلفون على أبسط األشياء. 
صادفة وحدها قادتني له لم أتـوقع أن التقيه وأجري معه لقاء صحـفيا وا
عـندما رن هاتف الكاب شرار حيدر وسـمعته يقول تفضل سيادة الفريق
نـحن في النـادي بانـتظـارك . فسـألته له من هـذا الفـريق? قال الـفريـق عبد
الـوهاب الـسـاعدي . صـرخت بدون شـعور الـله الـله أحلى مـفاجـاة ويجب
أن اسـتـغلـها إلجـراء لـقاء صـحـفي . بعـد دقـائق يأتي الـفـريق وهو يـرتدي

البس الرياضية لكي نلعب سوية كرة القدم في ملعب نادي الكرخ .  ا
لـعبت ضده رغم اني احبه وال أتمنى أن أكون خصمه حتى في كرة القدم
 . لـعب في مركز الهجـوم كعادته فهو اليعـرف الدفاع في كل معاركه فقط
يـهاجم  لـقـهر األعـداء . كنت الـعب في مركـز الـدفاع وهـو بجـانبي يـحاول

أن يقتنص أي كرة ليسجل هدفاً في مرمى فريقنا . 
ـبـاراة بـفــوز فـريق الـســاعـدي  عـلى فـريــقـنـا فـلـم نـحـزن ونـزعل انـتــهت ا
لـلـخسـارة فـنحن نـلـعب ضد قـائـد  قضى حـيـاته يهـاجم األعـداء ويـنتـصر

عليهم فما بالنا نحن أذا خسرنا أمامه?
بـاراة  جـلـسنـا لالسـتـراحة قـلت له أود أن أجـري مـعك لـقاء مـدنـياً بـعـد ا
ولـيس عسكرياً الن الـعراقي يعرفـون كل بطوالتك وصوالتك على األعداء
ــدنـيـة لـلـفـريق عــبـد الـوهـاب الـسـاعـدي. وحـان الـوقت لــيـعـرفـوا احلـيـاة ا
فـجـاءني صوته هـادئـا  (تدلل) فـشـعرت أني أجـلس أمام
الــعــراق  الــنـقـي اخلـالـي من الــشـوائـب . بـدأت أردد مع
نـفسي ما اكثر حظي يا اللهي الساعدي الذي كنت ادعو
ـوصل ان ينصره الله ويبعد له لـيال ونهارا اثناء حترير ا

عنه اي مكروه جالس بجانبي.


