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يـشــارك الـعـراق في الـقـمـة الـعـربـيـة
الـتـنمـوية الـتي تـنطـلق اعـمالـها في
ناقشة اطالق بـيروت اليوم االثنـ 
مــبــادرة تــنــمــويــة لــصــالح الــدولـة
الـــعـــربــيـــة تـــعــزز مـن االزدهــار في
ـشـتـركـة فـيـمـا افـادت الـتــعـامالت ا
تـقـاريـر بـأن الـقمـة سـتـطـلق الـسوق
ــشــتــركـــة لــلــكــهــربــاء الــعـــربــيــة ا
وإسـتـراتيـجيـة للـقـضاء عـلى الفـقر.
وقــال وزيـر اخلـارجـيـة مــحـمـد عـلي
حــكــيم في كــلـمــته خالل االجــتــمـاع
الـتحضيري إن حكومة العراق تؤكد
(أهـــمــيـــة االمن الـــغــذائي بـــوصــفه
احــدى ركـائـز األمن واالسـتـقـرار في
مــنـطـقـتـنـا الــعـربـيـة وتـرى ضـرورة
تـــبــني خـــطــة تـــكــامـــلــيـــة عــربـــيــة
ـواطـن الـعـربي وتـركـز تــسـتـهـدف ا
عـلى تـوفيـر وحـمايـة األمن الـغذائي
الــعــربي وصــوال الى عــالم خــال من
ــرض والــعــوز الــفــقــر واجلــوع وا
فضال عن تنفيذ نظم وتدابير حماية
اجـتماعية مالئمة للجميع ) مضيفًا
انـــهــا(تــرى بـــأن االســتــراتـــيــجــيــة
سـتـدامة 2014  الـعـربيـة لـلطـاقـة ا
الى  2030 هـي احــــدى الــــركــــائـــز
ـستدامـة واالرتقاء ـهمة لـلتنـمية ا ا
واطن العـربي اقتصاديا ـستوى ا
واجـتـمـاعـيـاً). وتـابع(في مـا يـتـعلق
ـشتـركة ـشروع الـسوق الـعربـية ا
لـلـكـهـرباء فـإن حـكـومـة بالدي قامت
بـتـقد مـقتـرح يربط كل من الـعراق
واألردن ومـصــر بـشـبـكـة كـهـربـائـيـة
بــشـكل يـحـقـق الـكـثـيــر من الـفـوائـد
ـزايـا االجـتـمـاعيـة واالقـتـصـادية وا
لـــلــمــواطن الـــعــربي) مـــشــيــراً الى
(تـوقيع الـعراق عـلى مذكـرة التـفاهم
اخلـاصــة بـإنـشـاء الـسـوق الـعـربـيـة
ــشـــتــركــة لــلــكــهــــــــــــــــــربــاء في ا
نـيسان 2017). وافـادت تقـارير بأن
مـشــروع الـقـرار الـقـمـة  الـتي حتـمل
عـنوان - االزدهار من عوامل السالم
ـؤمل اعالنه مع انـتهـاء اعمـالها – ا
سـيـتـضـمن نـقاطًـا مـخـتـلفـة  فـفـيـما
يـتعـلق بدعم االقـتصـاد الفـلسـطيني
سؤولية فـإن القمة  ستقرر (تـأكيد ا
الـعربية واإلسالميـة اجلماعية جتاه
الــــقــــدس ودعــــوة جـــمــــيـع الـــدول
ــنـظـمــات الـعـربـيــة واإلسالمـيـة وا
والــصـنـاديق الــعـربـيـة ومــنـظـمـات
ـدني والـقـطـاع اخلاص اجملـتـمع ا
إلى تـوفـيـر الـتـمـويل الالزم لـتـنـفـيذ

ـــشـــروعـــات الـــواردة فـي اخلـــطــة ا
االسـتراتيجية للتـنمية القطاعية في
الـقدس الشرقـية بالتـنسيق مع دولة
. والــــطـــلـب من الـــدول فــــلـــســــطـــ
األعـضـاء االلـتزام بـتـنـفيـذ قـرار قـمة
عــمــان  2017بـــشــأن زيــادة مــوارد
صـــنـــدوقي األقـــصى والـــقـــــــــــدس
بــــقــــيــــمــــة  500 مــــلــــيــــون دوالر)
و(اســتـحـداث وسـائـل حلـشـد الـدعم
الــــشــــعــــبي لــــتــــنــــفــــيــــذ اخلــــطـــة
االسـتراتيجية للــتـنمية القـــــطاعية
فـي الـقــدس 2018 - 2022 وتـبـني
آلـــيــة الــتــدخل الـــعــربي واإلسالمي
الـــطــوعي لــتـــنــفــيــذهـــا) فــضالً عن
قـــرارات اخـــرى بـــشـــأن مـــواجـــهـــة
الـسـياسـات اإلسـرائـيلـيـة ومقـاطـعة
مـــنــظــومـــة االحــتالل اإلســـرائــيــلي
ودعـوة الـبرازيل إلـى عدم اتـخاذ أي
ـكــانـة الــقـانــونـيـة مــواقف تُـخل بــا
ـديـنة الـقـدس الشـريف.وفي شؤون
اخــرى ويــتــضــمـن مــشــروع الــقـرار
(اإلحـاطة علما باخلطوات التنفيذية
نطقـة التجارة لـلتطويـر التشريـعي 
احلـرة العربية الكبرى وذلك بإعداد
مالحـق مُكـمـلة لـلـبرنـامج الـتنـفـيذي
لــلـمـنــطـقـة لـتــتـوافق مع اتــفـاقـيـات
ــيــة ومع مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــا
ـمــاثـلــة). وبـشـأن ــنـاطق احلــرة ا ا
حترير التجارة في اخلدمات يرحب
مـــشــروع الــقــرار بـــتــصــديق األردن
والـسعـودية عـلى االتفـاقيـة العـربية
لـتـحـريـر التـجـارة في اخلـدمـات ب
الـدول العـربية وبـتوقيع مـصر على
االتـفــاقـيـة بـاالضـافـة الى الـتـرحـيب
بــتــوقــيع األردن والـســعــوديــة عـلى
اتـفاقية التعـاون الكمركي ب الدول
الـعربية ودعوة باقي الدول العربية
لـسـرعـة الـتـوقـيع عـلـيـهـا واإلحـاطـة
عـلما باخلطـوات التي اتُخذت بشأن
إقــامــة االحتــاد الـكــمــركي الــعـربي
ودعـوة الـدول الـعربـيـة إلى اإلسراع
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سيكون سكـان العالم على موعد
مع ظاهرة فلكية جديدة يوم غد
االثنـ تتمـثل في خـسوف كلي
لـقـمـر الـذئـب الـدمـوي الـعـمالق.
رجح ان يـظهـر اخلسوف ومن ا
ـتحـدة األمـريكـية في الواليـات ا
بـشــكل واضح لــلــغـايــة وبــشـكل
جــزئي فـي أوربــا وآســيــا ودول
الــــشــــرق األوسط خـالل لــــيــــلـــة
اإلثن وأولى ساعات الفجر من

 . يوم غد االثن
وســـيــــبـــدأ اخلــــســـوف الــــكـــلي
الــــســــــاعــــة  4:42 بــــتـــــوقــــيت
غــريـــنـــتش ويــبـــلغ ذروته عـــنــد
الـسـاعة  5:13 لـتـنـتهـي ظـاهرة
اخلــــــســـــــوف الــــــكــــــلي عــــــنــــــد
الـــســـــــــــاعـــة  5:44 وظـــاهــرة
اخلسوف اجلزئي الساعة 6:51
لـــتــــســـتـــغـــرق جـــمــــيع مـــراحل
اخلسوف خمس ساعات.ويعني
هــــذا أن بــــوسع الــــكــــثــــيــــر من
ـشـاهـدة الـنـجوم أن ـهتـمـ  ا
يـــســــهـــروا لــــوقت مــــتـــأخـــر أو
يشـاركـوا في واحـدة من الـعـديد
شاهدة التي يجري من حفالت ا
الـتــرتـيب لــهـا من أمــريـكـا. وفي
بــــــعض األمــــــاكـن ســــــيـــــتـم بث
الـظـاهـرة عـلى الـهـواء مـبـاشرة

ـا في ذلك مـرصـد غريـفـيث في
لــــــوس أجنــــــلــــــوس.ويــــــحـــــدث
اخلـسـوف الـكـلي لــلـقـمـر عـنـدمـا
يـــتــعـــامــد الـــقــمـــر مع الـــشــمس
ـنـحه لونـا أحـمر ا  واألرض 

ن يشاهده.  أو دمويا 
أما القمر العمالق فيحدث عندما
يـكـون الــقـمـر قــريـبـا من األرض.
والـــــقــــــمـــــر الـــــذئـب هـــــو االسم
ـكتـمل لـشـهر الـتقـلـيـدي للـقـمـر ا
كانـون الـثاني عـنـدما كـان عواء
الذئاب الصـوت الذي يساعد في
حتديـد الـشـتاء. ويـقـول العـلـماء
إن هذه التسـمية ال تـستخدم في
علم الفلك بل هي تسمـية شعبية
ـــا ألن وقــــعـــهـــا أكــــبـــر لـــدى ر
الــنــاس والــظــاهـرة هـي عــبـارة
فــقط عن خــسـوف كــلي لــلــقــمـر.
ولـــــلــــراغــــبـــــ في مـــــشــــاهــــدة
اخلـسـوف لـيــست هـنـاك حـاجـة
إلى معدات مـعينـة أو خاصة وال
حتى إلى نـظـارات ولكن يـنصح
نظار باستخدام التـلسكوب أو ا
لـرؤيـة أفــضل.  في غـضـون ذلك
افاد تقـرير بـاكتشـاف علـماء فلك
لــكــوكب شــمـسـي سـاخـن يـشــبه
زحل. ووفق التقري فإنه العلماء
اكـــتــشـــفــوا فـي إحــدى الـــزوايــا
الــنــائــيــة من الــفــضــاء كــوكــبــا
شــمـســيــا ســاخــنــا يـشــبه زحل

شـتـري تقـريبـا.واشار وبحـجم ا
الــتـــقــريـــر الى اطالق تـــســمـــيــة
EPIC 247098361 b عـــــــــلى
ـكـتـشف حـديـثـا الـذي الـكـوكب ا
ــــســـاعـــدة وجــــده الـــعـــلــــمـــاء 
تــلــســـكــوب كــبــلــر 2. 0 الــتــابع
لــوكــالـة الــفــضــاء االمــريــكــيـة -
.K2 ـــعـــروف بـــاسم نـــاســـا وا
ويـشـبه الـكـوكب بـحـجـمه كـوكب
زحل ولكنه أكثر سخونة. ويبلغ
ـشتري لكنه نحو 0. 4من كتلة ا
أكـــــبــــــر من زحـل بـــــنـــــحـــــو 33
ـــئــة.ويــبـــلغ مــتـــوسط درجــة بــا
حرارة الكوكب نحو  757 درجة
مـئــويــة وهي أعــلى بـكــثــيـر من
مـــــتــــوسـط درجــــة حـــــرارة زحل
الـــبـــالـــغــة  178 درجـــة. وكـــتب
الـبــاحـثــون (نـبــلغ عن اكــتـشـاف
الـكـوكب  بـاســتـخـدام الـبـيـانـات
الـــضــوئـــيـــة لــقـــــــــمـــر اخــر مع
الـرصـدات الــطـيـفــيـة األرضـيـة).
ويــــــــــــــــــدور الـــكـــوكب  حــول
ئة  من جنم أكبر بنسبة  19 با
الشـمس. وتزيـد كتـلة الـكوكب بـ
مــرة عـــلى كــتـــلــة األرض مــا 20
يسمح بـتصنيـفه على أنه كوكب
عمالق.وتعد مراقبة هذا الكوكب
مهمة لفهم كيفية تشكل الكواكب
ـــزيـــد من الـــعـــمـالقـــة وكـــشـف ا

أسرار الكون.

ــتـطــلـبــات الالزمـة في اســتـكــمـال ا
إلقـامة االحتاد. وبشـأن مشروع قرار
ــشـتــركـة يــقـرر الــسـوق الــعـربــيـة ا
الـقادة العـرب (مباركـة اجلهود التي
يـقوم بـها اجملـلس العربي لـلكـهرباء
ـشـتـركـة إلنـشـاء الـسـوق الـعـربـيـة ا
لـلكهـرباء والتـرحيب بتـوقيع الدول
الـــعــربـــيــة األعــضـــاء عــلـى مــذكــرة
التفاهم ودعوتها إلى السعي لتنفيذ
مـا جاء بـها.) وتـقـرر القـمـة (تكـليف
اجملـلس الـوزاري الـعـربي للـكـهـرباء
بـاسـتـكـمـال وثـائق حـوكـمـة الـسوق
ـشـتـركـة لـلـكـهـربـاء).وقد الـعـربـيـة ا
ابـدى الوفد اجلزائرى خالل اجتماع
ـعنـي وزراء اخلـارجـية والـوزراء ا
بـاجملـلس االقـتـصـادي واالجـتـمـاعي
حتـفـظه عـلى هـذا القـرار .ويـتـضمن
وافقة على مبادرة مـشروع القرار (ا
الــتــكـامـل بـ الــســيـاحــة والــتـراث
احلـــضــاري والــثــقـــافي بــ الــدول
الــعـربـيــة  وتـكـلــيف مـجـلس وزراء
الــسـيــاحـة الــعــرب بـالــتـنــسـيق مع
وزراء الــثـقـافــة الـعــرب وضع خـطـة
تـنــفـيـذيـة لـلـمــبـادرة).ويـقـرر الـقـادة
ـشروع الـعـرب فـي الـبـنـد اخلـاص 
قــرار الــتــمــويل مـن أجل الــتــنــمــيـة
(دعــــوة الــــدول الـــعــــربــــيــــة إلزالـــة
ــعـوقـات الــتي تـواجه مــشـروعـات ا
الـتكامل االقتـصادي العربي ودعوة
الـدول الــعـربـيـة لـتـقـد مـشـروعـات
الــتــكــامل الــعــربي فـى الئـحــة ســلم
ــؤسـسـات ــهـا  أولــويـاتــهـا وتــقـد
الـتـمـويل العـربـية لـتـوفـير الـتـمويل
لـهـا).وفى شـان مـشـروع قـرار بـشأن
األعـبـاء االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة
ــتـرتــبـة عــلى تـضــيـيف الـالجـئـ ا
الــنـازحـ الــسـوريـ وأثــرهـا عـلى
ضـيفـة تؤكد الـقمـة (جميع الـدول ا
قــرارات الــقــمم الـعــربــيــة واجملـلس
االقـتـصادي واالجـتمـاعي واجملالس
الــــوزاريــــة اخلــــاصــــة بــــاألعــــبــــاء
تـرتـبة االقـتـصاديـة واالجـتـماعـيـة ا
عــلـى هــذا االمــر  وتــدعــو اجملــتــمع
الــــدولي لــــدعم الــــدول الــــعـــربــــيـــة
ـتضيفة لالجئ السوري ودعوة ا
اجملـتـمع الـدولي والهـيـئات الـدولـية
ـة لـتـشـجـيع الـعـودة اآلمـنـة والـكـر
ـمـرحـلـة لالجـئـ الـسـوري إلى وا
ـنـاطق الـتى توقف فـيـها الـقـتال) . ا
وفـي مــــــا يـــــــتــــــعـــــــلق بـــــــاإلطــــــار
االسـتراتـيجي الـعربي لـلقـضاء على
الــــفـــقـــــــــــــــــــر مــــتـــعـــــــــــــــــــــدد
األبــــعـــاد 2030/2020 اعــــتـــمـــدت
الـقمـة اإلطار  االستـراتيـجي العربي
لـلـقـضاء عـلى الـفـقـر متـعـدد األبـعاد
كـــــإطــــار يـــــعــــزز من2020 /2030
اجلـهـود الـعربـيـة الـرامـية لـتـحـقيق
ـنــطـقـة ـســتـدامـة فـي ا الــتـنــمـيــة ا

العربية. 
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حقق ريـال مدريد فـوزا ثميـنا على ضـيفه إشبـيلية
ـباراة الـتي جمـعت الفـريق بـنتـيجة (0-2)  في ا

امس السـبت عـلى مـلـعب سـانـتيـاجـو بـرنـابـيو في
قمة اجلولة الـ 20 من الليغا.

وتمـكن البـرازيـلي كاسـيمـيرو من افـتـتاح الـتسـجيل
لـلمـلكي في الـدقيـقة  78 ثم أضـاف لوكـا مودريتش

الهدف الثاني في الدقيقة 92.
وارتــفع رصــيـد ريــال مــدريـد إلـى الـنــقــطـة  36 في
ـركـز ـركـز الـثـالث بــيـنـمـا تـراجع إشـبـيـلـيـة إلى ا ا

الرابع بعدما جتمد رصيده عن  33 نقطة.
لكي في تـرجمة سيـطرته على أغلب وجنح الـفريق ا
مـجـريات الـلـقـاء حلـصد  3نـقـاط مهـمـة لـلـغـاية في
البـطولة على حـساب إشبيـلية الذي خـلق صعوبات

كبيرة أمام أصحاب األرض.
دخل ريـال مدريد اللقاء بضغط هجومي شرس على
إشبـيلـية لـيدفع العـبي األخيـر إلى التـراجع للـخلف
للـتعـامل مع سرعـات فيـنيـسيـوس جونـيور ولـوكاس

فاسكيز على األطراف.

ـنافذ أمام العبي إشـبيلية أغلق ريـال مدريد جميع ا
ل العـبو الـفريق لـلوصـول إلى مرمى كـورتوا ولم 
ـسـتـمـر عـلى حـامل الـكرة من لـكي مـن الضـغط ا ا
اخلـصـم والـذي كـان عـائـقـا كـبـيـرا أمـام الـضـيوف

لفرض أسلوب لعبهم.
جلـأ ريـال مـدريـد إلى سالح الـكـرات الـعـرضيـة من
اجلبـهة الـيمـنى بـواسطـة كارفـاخال وفـاسكـيز كـما
كوّن فـيـنيـسيـوس ثـنائـيـا جيـدا مع سـيـبايـوس الذي
رمى بعد ارتطامها سدد كـرة رائعة أبت أن تدخل ا

بالعارضة في الدقيقة 67.
ــدى جنح كـاســيـمــيـرو في ومن تــسـديــدة بـعــيـدة ا
افـتــتـاح نـتــيـجــة الـلــقـاء لـصــالح ريـال مـــــدريـد في
الـدقـيـقة  78 ليـنـهي بـهـا صــــــمـود إشبـيـلـيـة الذي
عـجـز عن تــطـبـيق ســيـاسـته الــدفـاعـيـة حــتى نـهـايـة

اللقاء.
وفي الـدقـيـقة   92 اسـتـخلص مـودريـتش الـكرة من
ـدافع كـاريـكـو وتـمـكن من إحـراز الـهـدف الـثـاني ا
ـرمى احلـارس ليـنهي آمـال إشبـيلـية بعـدما انـفرد 

للعودة في اللقاء.

محمد علي احلكيم
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مـــنـح رئـــيس مــــجـــمـــوعـــة االعالم
ـسـتقل االسـتاذ سـعد الـبزاز دارا ا
سـكنية مؤثثـة جديدة ألرملة تسكن
مـع اطـفــالــهـا اخلــمــسـة فـي مـوقع
جتــاوز قـرب مـقــبـرة الـنــجف كـمـا
ـــنح الــعــائـــلــة (ســتــوتــة) اوعــز 
لـتـكون مـصـدر رزق. وقالت االرمـلة
زيـــنب عـــواد عـــبــد احلـــســ - ام
- لـ (الــزمـــان) امس (اشــعــر بـــنــ
بـفـرحـة كـبـيـرة انـا واطفـالي وامي
بــعــد ان مــنــحــني االســتــاذ ســعــد
الـبزاز دار العمر مـؤثثة وجديدة ال
يــنـقـصـهـا شئ  مع ســتـوتـة لـنـقل
الـركـاب  بعـد ان كـنا نـسـكن موقع
جتــاوز في حي الــرحـمــة اجملـاورة
ــقــبـــرة الــنــجف حــيث كــنــا انــا
وبـناتي نـبيع مـاء الورد والـبخور
ومـــاء الــشــرب عــلـى الــزائــرين في
مــقــبـرة وادي الــسالم الجل تــأمـ

لـقمة معـيشتنا). مـبينة ان (كل هذا
كـان حلـما لـنا بـعد فـقداني لزوجي
الــذي تــوفـى عـام  2015 نــتــيــجــة
اصـابتة بـجلطة دمـاغية  وترك لي
خـمـسـة اطـفـال دون راتب تـقـاعدي

او مـــســاعــدة مـن اي مــســؤول في
احلـكـومـة. عـلـمـا انه وبـعـد جـهـود
كـبيـرة ومراجـعات حـصلت مـؤخرا
عــلى اعــانــة من شــبــكــة احلــمــايـة
االجـتماعية قدرها  200 الف دينار
شـهـريـا  وهـو مبـلغ بـسـيط اليـسد
نـفقات معيشتنا واثنتان من بناتي
ــــدرســــة ونــــحــــتــــاج اجــــور فـي ا
تطلبات ستشفيات وا مـراجعات ا
االخـــرى). وشـــكـــرت الـــلـه قـــائـــلــة
(احلــمــد لـله الــكــابـوس الــذي كــنـا
ـبـادرة الـبزاز في نـعـيـشه انـتهى 
مـــنـــحــنـــا دارا آمـــنـــة فــضـال عــلى
الـــســتــوتـــة الــتي ســيـــتــولى اخي
قــيــادتــهـا بــعــد ان كـان عــاطال عن
الـعـمل). وكـان بـرنـامج (الـقرار لك)
الــذي تــعــرضه قــنــاة (الــشــرقــيــة)
ويــقـدمه الـفــنـان مـحــمـد هـاشم قـد
عـرض حـالـة االرملـة زيـنب بـعد ان
تـقـطعت بـهـا السـبل لـتأتي مـبادرة

البزاز وتنقلها من حال الى حال.

سعد البزاز
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نــشــر قـــسم الــصــحــافــة في كــلــيــة
احلـرب باجليش االمريكي  30 ألف
وثـيـقـة تـتعـلق بـاحلـرب في الـعراق
خـالل الـــعــام  2003 والـــســـنـــوات
الـــتي تــلــتــهـــا حــتى الــعــام 2011
الــــذي انــــســـحــــبت فــــيه الــــقـــوات
األمـريـكيـة من العـراق. وقال الـقسم
فـي دراسـة ان (حـرب الـعـراق كـانت
احلـرب األمـريكـيـة األكثـر كـلفـة مـنذ
حـرب فـيـتـنـام  حـتى اآلن) مـشـيـرة
الـى (اجـــــراء بـــــعض الـــــدراســـــات
اذا ـراجعـة ما حـدث  و الـرسمـية 
حــــدث  ومــــا هـي الــــدروس الــــتي
يـنبغي استخالصها). واستعرضت
الــدراسـة الـصـراع من مـنـظـور قـوة
األرض وتـشـمل مـسـاهـمـات حـلـفـاء
الـتـحـالف  وقـوات مشـاة الـبـحـرية
األمــريـــكــيــة  وقــوات الــعــمــلــيــات

اخلـــاصــة. ويــقــدم الـــســرد بــشــكل
أسـاسي مـن وجـهـة نظـر الـقـادة في
بـــغـــداد  ويـــدرس الـــتـــفـــاعـل بــ
ــــســـتــــويــــات الـــتــــشــــغـــيــــلــــيـــة ا
واالســتـراتــيـجــيـة  بـاإلضــافـة إلى
إنـشـاء استـراتـيجـيـة على مـسـتوى
ـسـتـوى ـسـرح وتـنـفـيـذهـا عـلى ا ا
الـتـكتـيـكي. ويبـدأ اجملـلد األول في
خــيـمــة الـهـدنــة في مـطــار صـفـوان
اجلوي في جنوب العراق في نهاية
ــكــشــوفــة) عــمــلـــيــة (الــصــحــراء ا
ويــفــحص بــإيــجــاز األعــمــال الــتي
قـــامت بـــهــا الـــقـــوات األمــريـــكـــيــة
والــعــراقـيــة خالل ســنـوات مــا بـ
. ويـستمـر السرد من خالل احلـرب
فـحص الـطريـق إلى احلرب والـغزو
الـــنــــاجح في الــــبـــدايـــة وصـــعـــود
ـعارضـة العـراقية قـبل استـكشاف ا
انـــــــزالق الــــــبـالد نــــــحـــــــو حــــــرب
راجعة للقرار أهـلية.وختم اجمللد 

الــذي اتـخــذته إدارة جـورج دبــلـيـو
ــتـــضــمن زيـــادة (الــقــوات بـــوش ا
اإلضــافـيــة لـلــعـراق ووضـع سـلـوك
هـذه الـزيـادة ونـتائـجـهـا في اجملـلد
الـثاني). والـدراسة الـتي استـغرقت
أربـع  ســنـوات  اعــتــمـــــــدت عــلى
نحو  30 ألف صفحة من الوثائق 
ـــقــابالت ومـــئــات الــســـاعــات من ا
األصـــلـــيـــة  وآالف الـــســاعـــات من
ـــــقـــــابالت الـــــســـــابـــــقـــــة غـــــيــــر ا
ـقابالت األصـلية ـتاحـة.وشملت ا ا
الـتي أجـراها فـريق بـوش  ووزيرة
اخلـــارجـــيــة كـــونـــدولـــيــزا رايس 
ووزيـــري الــدفـــاع لـــيــون بـــانــيـــتــا
وروبــرت غــيـتـس  ورؤسـاء هــيــئـة
شتركة وغيرهم.ويعد هذا األركـان ا
ـنشور الذي جاء بعنوان (اجليش ا
األمــريـكي في حـرب الـعـراق) أطـول
دراسـة للحكومة األمـريكية وأكثرها
تـــفــصـــيالً عن احلــرب فـي الــعــراق

حـتى اآلن. وفي سـيـاق مـتـصل نفى
مــركـز عــراقي يــعـنـى بـالــشـائــعـات
صـحـة ما تـردد عن حتـركات لـقوات
ــاريـنـز  عـلى االراضي الـعـراقـيـة ا
ــتـداولـة عـلى مــؤكـداً ان الـصـورة ا
مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي تـعود
لـــلــجـــيش الـــعــراقـي. وقــال مـــركــز
مـحاربـة الشـائعـات في تقـرير امس
انـه (ال تـوجــد اي حتــركـات لــقـوات
ـارينز والـصورة التي  تـداولها ا
عــلى مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي
هـي آللــــيــــات اجلــــيش الــــعــــراقي)
مــضــيــفــا أنه (لــدى الــتــواصل مع
اجلـهـات الـرسـميـة اخملـتـصـة أكدت
بـأنه ال صحة لالنباء التـي تناقلتها
شـبـوهة الـتي تدار ـواقع ا بـعض ا
مـن خـارج الـعـراق اصال والـصـورة
هـي آللـــيــــات اجلــــيش الــــعـــراقي).
ـــروجــ واوضـح الــتـــقـــريـــر أن (ا
الـــــذيـن اشـــــاعـــــوا هـــــذا اخلـــــبـــــر

اسـتخدموا اشاعـة مزدوجة تصنف
بـــــصـــــنــــــفـــــ االولى اإلشـــــاعـــــة
االســـتـــطالعـــيـــة والــهـــدف مـــنـــهــا
لـذلك الســتـطالع ردة فـعـل الـشـارع 
يـطـلـقـهـا مـنـشـئـوهـا لـلـتـعـرف ماذا
يـكـون رد فعل الـشـارع لو  اتـخاذ
قـــرار مــا) مــضــيـــفًــا ان (الــصــنف
الـثـاني هـو اخلـوف وهي الـشـائـعة
الـــتي دافـــعــهـــا اخلـــوف من وقــوع
ستقبل). حـدث مأساوي مع في ا
وتـــابع أن (مـــثل هــكـــذا شــائـــعــات
تــســتـخــدم لــزعـزعــة صــورة الـبالد
بــالــتــزامن مع زيــارات رؤسـاء دول
الـعالم الى الـعراق وانفـتاح العراق
عـــلى جـــمـــيـع الــدول) داعـــيـــا الى
(تـــعــيـــ مـــتــحـــدث رســمـي بــأسم
احلـكومة لصـد وتفنيـد اي شائعات
ـــكن أن تــســـتــهــدف الـــبــلــد). في
غـــضـــون ذلك دعـــا رئـــيـس كـــتـــلــة
اإلصالح واإلعـمـار النـيابـية صـباح

الـساعدي الى الغاء اتفاقية االتفاق
تحدة  الستراتيجي مع الواليات ا
مـطالبًا احلكـومة بالكشف عن حجم
حــاجـتــهــا لـلــمـدربــ االمــريـكــيـ

وغــيـرهم من اجلــنـســيـات االخـرى.
وقـال الـساعـدي في مقـابـلة مـتلـفزة
امـس ان ( هـنــاك ضــبــابــيــة بــشـأن
وجــــود الـــقـــوات االمـــريــــكـــيـــة في
الــعـراق) مــشـيــراً الى ان (اتـفــاقـيـة
االطـار االستراتـيجيـة اصبحت اآلن
غــيـر مـلــبـيـة لــلـشـعـب الـعـراقي في
الــــتــــحـــرر الــــكـــامـل من الــــوجـــود
االمــــريـــكـي ونـــحن اآلن مــــدعـــوون
اللـغـاء االتفـاقيـة).وتـابع (أما بـشأن
ــدربـ االمــريـكــيـ وغــيـرهم من ا
اجلــنــســيــات فــإن عــلى احلــكــومــة
تـوضيح حاجتهـا لهم) داعيًا اياها
الـى ان (تـقــدم تــقـريــرا مــفـصال عن
ـدربـ ومن هي الـدول الـتي عــدد ا
يــنــتــمــون لــهــا امــا ان يــبـقـى امـر

جتـــوالــهـم ضــبـــابــيـــا فـــهــو غـــيــر
ــرجـع الــديـــني صـــحـــيح). ودعـــا ا
مــحـــمــد مــهــدي اخلــالــصي إلى ان
ـقـبل (جـمـعة يـكـون يـوم اجلـمـعـة ا
الــنـفــيـر الــعــام) لـشــجب االحـتالل.
كـتب اخلـالصي تـلـقته ونـقل بـيـان 
(الــــزمــــان) امـس عـــنـه قــــوله خالل
خـطبة اجلـمعة في مديـنة الكـاظمية
ـقدسـة ان (اقبح الـظلـم والطـغيان ا
بــعــد الــغـزو والــعــدوان انــكـار حق
ـعـتدى عـليه الـدفـاع على الـشعب ا
واالقــبح مـنه مــحـاولـة جتــريـد هـذا
الـشعب من وسـائل الدفـاع واتخاذ
اجـــراءات لــتــجــريـــده من الــسالح
وهـذا مـحـرّم ال يـجـوز اخلـضـوع له
بــأي وجه) مـضـيـفًــا(نـحـذر احملـتل
مـن الـتـمـادي في الـظــلم فـإن الـظـلم
مـرتعه وخـيم وانه ال يدوم وان دام
دمّـر ومن الـنـاحيـة االخـرى نـنصح
الـدولـة ازاء هـذا االجراء الـعـقيم ان

ال تـخضع له وان كـان ال بد فعـليها
ان تـسارع إلى تكـوين جلنـة رسمية
عـسكرية لتسلم االسلحة طوعياً من
سلحة بإجتاه توحيد الـتنظيمات ا
ـسـلـحـة وحـصـر الـسالح الـقــوات ا
بــيــد اجلــيش الــرســمي الــوطــني).
ودعــا اخلـالـصي إلى (عــدّ اجلـمـعـة
ـقبـلة جـمعـة النـفيـر العـام لشجب ا
االحـــتالل الـــبــغـــيض وتــصـــرفــاته
الـعدوانيـة وعدّ االمة كلـها في حالة
تـعبئة مستمرة لـلتعبير عن إرادتها
فـي التحرر واالسـتقالل حتى رحيل
آخــر عــسـكــري اجــنـبي وتــنــظـيف
الـبالد من جـميع الـقواعـد االجنـبية
ومـرتــكـزات الـتـدخل الـتـعـسـفي في
شـؤونه الـداخـلـيـة ولـلـتـأكـيـد عـلى
االمــتـــنــاع الــقــطــعي عن قــبــول اي
تـــقـــارب أو تـــطـــبـــيع مـع الـــكـــيــان
الـصـهـيونـي العـنـصـري وإدانة كل

مسعى بهذا االجتاه اخلياني).
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فــــتـــحت امــــانـــة بـــغــــداد شـــارعي
اجلـوازات و22 ضـمن قـاطع بـلـدية
الكرادة بالتعاون مع قيادة عمليات
بـغـداد . وذكر بـيان امس ان (امـانة
بـغداد بالتعاون مع الفرقة اخلاصة
وعـــمـــلـــيـــات بـــغـــداد قـــامت بـــرفع
احلــواجــز الـــكــونــكــريــتــيــة وفــتح
الـــشــارعـــ امــام حـــركــة الـــســيــر
ـرور بعد غلق دام سنوات عدة). وا
واضـافـت ان (مالكـات دائـرة بـلـدية
الــــكـــرادة قـــامت بــــرفع االنـــقـــاض

وتـــنــظــيف الـــشــارعــ وتـــســلــيك
خــطــوط تــصــريـف مــيــاه الــصـرف
الـــصــــحي واالمـــطـــار بـــعـــد ازالـــة
احلـواجز الـكونـكريـتيـة باسـتخدام
اجلـــــهـــــديـن االلي والـــــبـــــشـــــري).
وتـــــواصل االمـــــانــــة رفـع الــــكـــــتل
الــكـونــكـريــتـيـة مـن مـنـاطـق بـغـداد
ـغـلـقة. وفـتح مـزيـد مـن الـشـوارع ا
وقـال بـيان لالمـانـة امس ان (دائرة
بـلدية الـكرادة بالـتنسـيق مع قيادة
الـعمـليـات افتـتحت الـشارع الرابط
بـ طـريق مـحـمـد الـقـاسـم لـلـمرور
الــســريع و مــســتــشــفـى الــعــلــويـة

ومـحــكـمـة الـكـرادة وتـنــفـيـذ حـمـلـة
بـــالـــتــعـــاون مع دائـــرة الـــوحــدات
االنـــتــاجــيـــة لــرفع جـــمــيع الـــكــتل
الـكونـكريـتيـة عن الشـارع والدوائر
ـعـدة) احلـكــومـيـة ضـمن اخلـطـة ا
واضـاف ان (دائـرة بـلـديـة الـرشـيـد
ستع بعد افـتتحت ايضا شارع ا
رفع الـكتل الـكونكـريتـية من منـطقة
الـسيدية وتقاطع الدرويش) وتابع
ان (الـدوائـر الـبـلـديـة نـفـذت حـمـلـة
مـوازيــة ألعـمـال رفع الـكـتل شـمـلت
رفـع اخملـلـفـات وتـنـظـيف الـشـوارع
ــشــوهــات وازالــة الـــتــجــاوزات وا
ـــشــبــكـــات وخــطــوط وتـــنــظــيف ا
تــصـريف مــيـاه الــصـرف الــصـحي
واالمـــطــار) مـــبــيـــنــا ان (أالمـــانــة
تـــواصـل فـــتح جــــمـــيع الـــشـــوارع
غلقة وازالة التجاوزات احلاصلة ا

عليها). 
وفـي سياق مـتصـل باشـرت االمانة
بـــاعــمــال تــطــويـــر خــمس مــحالت
ســكــنــيـة بــجــانب الــكــرخ . وكـانت
االمــانــة قـد اعــلــنت عن رفع الــكـتل
الـكـونكـريـتيـة من شـوارع منـطـقتي
ـنـصـور والـشعـلـة بـجـانب الـكرخ ا
. وقـالت ــاضـيــ خـالل الـيــومـ ا
مـديرية الـعالقات واالعالم في بيان
ان (االمـانة وبالتنسيق مع عمليات

بـغداد رفعت الكتل الكونكريتية من
أزقة احمللة  615ومن شارع الشيخ
ضـاري ومـن امـام مـصـرف الـرشـيد
ومـن مــــــجـــــــمـع الــــــوزراء فـي حي
الــقــادسـيــة ومن شــارع الــقـادة في
حـي الـعــدل ومــحــــلـة  649 ضــمن
نـصور) واضاف ان قـاطع بـلديـة ا
(دائـرة بـلـديـة الـشـعـلـة قـامت بـرفع
الــكــتل الــكــونــكــريــتــيــة مـن عــلـوة
الــشــعــلـة ورفع ســيــطــرة جـامع ام
الــقــرى الــواقــعـة فـي شـارع صالح
ركز و جامع الـدين وفتح شارعي ا
الـــفـــاروق فـي احلـــريـــة دور نــواب
الضباط في ح قامت دائرة بلدية
الــــكـــرادة بــــرفع الــــكـــتـل من داخل
مـجمع عمارات سـعيدة ) وتابع ان
(الــدوائــر الــبــلــديــة نــفــذت حــمــلـة
مـوازيــة ألعـمـال رفع الـكـتل شـمـلت
رفـع اخملـلـفـات وتـنـظـيف الـشـوارع
ــشــوهــات وازالــة الـــتــجــاوزات وا
ـــشــبــكـــات وخــطــوط وتـــنــظــيف ا
تــصـريف مــيـاه الــصـرف الــصـحي
واالمـــطــار). وكــشــفـت االمــانــة عن
إحــالــة مــشــروع قـنــاة اجلــيش في
جــانب الــرصـافــة الى جـهــة أخـرى
بـأمـر من جلـنـة مـشـكـلـة مـن رئـاسة
الـوزراء. وقال الناطق باسم االمانة
حــكــيم عــبــد الــزهــرة في تــصــريح

امس ان (احلكومة  السابقة شكلت
ـــشـــروع  حــيث جلـــنـــة لــدراســـة ا
خـرجت بجملة من التوصيات منها
قـيـام  االمـانـة بـعـمـلـيـة تـسويـة مع
ـنـفـذة له وحـصـر نـسـبـة الـشـركـة ا
ـترتبة ـالية ا اإلجنـازات والديون ا
ـشـروع وغــيـرهـا من األمـور عــلى ا
ــالـيــة) مـشـيــرا الى ان (الـلــجـنـة ا
ــشــرع الى هــيــئــة قــررت إحـــالــة ا
االسـتثمار الوطنية ليتم عرضه من
جـديـد كـفرصـة الجنـازه) مبـيـنا ان
(االمـانـة مـسـتـمـرة بـإجنـاز عـمـلـيـة
الـتــسـويـة وعـلى الـلــجـنـة مـتـابـعـة
تـسلم الـهيـئة االستـثمـار للـمشروع
الـــــذي اجنــــز مــــنـه اكــــثــــر من 60
ـــئـــة).  والحـظ مـــواطـــنـــون ان بــــا
عـملـيات تـأهيل نـفق فـندق الـرشيد
بـاجتـاه احلارثـية ومـقـتربـاته التي
شــرعت بـهــا االمـانــة قـبل اســابـيع
خـالل زيــــارة رئــــيس الــــوزراء الى
ـنطـقة رفـقة االميـنة ذكـرى علوش ا
تـــوقـــفت دون ســـبب مـــعــروف وان
معظم آالت العمل واعمال التقشيط
فـي جدران النفق ظلـت على حالها.
واهــــاب مــــواطــــنــــون بــــاالمــــانــــة
ـشـروع نـظرا اسـتـئـنـاف الـعـمل بـا
قـتربات في تـسهـيل سير الهـميـة ا

ركبات وفك االختناقات.  ا
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سجلت هيئة االنواء اجلوية والرصد
الـزلـزالي الـتـابعـة لـوزارة الـنقل امس
ـوسم اقـل درجـة حـرارة صـغـرى في ا
في بـغـداد ومـدن اخـرى بلـغت اثـنـت
حتـت الصـفـر امـس الـسبـت مـرجـحة
نـطقـة الوسطى ارتـفاع احلـرارة في ا
الـيـوم االحد. وبـحسب تـقريـر للـهيـئة
اطـــلــعـت عــلـــيه (الــزمـــان) امس فــإن
سجلة في (درجـة احلرارة الصغـرى ا
بغداد امس بلغت اثنت حتت الصفر
فــيـمـا كـانـت الـعـظـمى 13) مــضـيـفًـا
ـنـطـقـة الـوسـطى سـيـكون ان(طـقس ا
الـيـوم االحـد صـحـوًا بـاردًا مع بـعض
الـغيـوم كما يـتشكل الـضباب صـباحا
ويــزول تــدريـجــيـا ودرجــات احلـرارة
تــرتــفـع قــلــيال عن الــيــوم الــســابق).
ــنـطــقــة الـشــمـالــيـة وبــشـأن طــقس ا
اوضح انـه (سيكون غائمًـا جزئيًا كما
يـتـشكل الـضـباب فـي الصـبـاح البـاكر
فـي بـعض األمــاكن ويـزول تــدريـجــيـا
خـالل النهار ودرجات احلرارة مقاربة
لـليوم السـابق)  مشيراً الى ان(طقس
ـنطقة اجلـنوبية سـيكون صحوًا مع ا
بـعض الغيوم واحلرارة مـقاربة لليوم
الـسـابق ايـضًـا). ولم يـتـوقع الـتـقـرير

حـدوث تـغـيـر في درجـات احلرارة في
. وأكـد ــنــاطـق غــداً االثــنــ جــمــيع ا
ـنـبـئي اجلـوي في الـهـيـئـة مـحـمود ا
عــبــد الـلــطـيـف (تـســجــيل اقل درجـة
ـوسم اجلـاري في حــرارة صـغـرى بــا
مـــحـــافــظـــات بـــغــداد وصـالح الــدين
والــسـلــيــمـانــيـة يــوم امس بــلـغت 2
حتت الــصــفـر) مــرجــحـا (اســتــمـرار
مــوجـة الــبـرد الـتي يــشـهــدهـا الـبالد

قبلة).  خالل االيام ا
نبئ اجلوي نائل العلي بـدوره رجح ا
وجة الـباردة وعدم سقوط اسـتمرار ا
دى القريب.وكتب العلي امـطار على ا
ـــوقع الـــتـــواصل عـــلى صـــفـــحـــته 
االجــتـمــاعي فـيـســبـوك امس ان ( من
ـــتـــوقع ان تـــشـــهـــد الـــبـالد اجــواء ا
مـسـتـقرة بـاردة خالل الـسـبت واألحد
وال تــوجـد أمــطـار في عــمـوم الـبالد)
مـضيـفًا ان (درجـات احلرارة الـعظمى
كــانت خالل نــهـار امس الــسـبت  في
ــنـــطــقــة الــشـــمــالــيــة من  4 إلى 8 ا
ــــنــــطـــقــــة الـــوســــطى  9 إلى 11 وا
ــنــطــقــة اجلــنــوبــيــة  11 إلى 12 وا
ـــنــطــقــة الـــغــربــيــة من  8 إلى 9  وا
درجـات مـئـويـة) مضـيـفًـا ان( درجات
ــتــوقــعـة خالل احلــرارة الــصــغـرى ا
نطقـة الشمالية هي حتت الـفجر في ا

ـنـطـقة الـوسـطى من حتت الـصـفـر وا
الصفر إلى درجة مئوية واحدة  وفي
ــنــطــقـة اجلــنــوبــيـة. مـن درجـة الى ا
ـنـطـقـة الـغـربـية حتت اثـنـتـ  وفي ا
الـصفر).وبـحسب العـلي فإن (األجواء
الــبـاردة ســتـبــقى خالل يــومي األحـد
واالثن وتخف تدريجياً يوم الثالثاء
ـــقــبـل) مــشـــيــراً الى انـه(ال تــوجــد ا
ـقـبلـة). من جـهة أمـطـار خالل األيام ا
اخـــــرى جــــهـــــزت وزارة الــــهـــــجــــرة
ـهجرين مؤخرا مخـيمات النازح وا
في الـسـلـيـمـانـيـة بـأكـثـر من  95 الف
لــتــر من مــادة الـنــفط األبــيض .وقـال
مــديــر عـام دائــرة شـؤون الــفـروع في
الــوزارة سـتـار نــوروز في بـيـان امس
ان (الوزارة حترص على دعم العوائل
الـنـازحـة وجتـهـيـزهـا بـالـوقود الالزم
ـا يـسـد حـاجـتـهـا مـنه)  مـؤكـدا ان
بـــالــتـــنـــســـيق مع شـــركــة (الـــوزارة 
ـنـتـجات الـنـفطـيـة في وزارة الـنفط ا
جـهزت العـوائل النازحة في مـخيمات
مــحـافــظـة الــسـلــيـمــانـيـة بـ  95 ألف
و 520 لـتـراً من مـادة الـنـفط األبـيض
لـيـسـتخـدم وقـودًا لـلـتدفـئـة والـطبخ).
وبـــحــسب الــبــيـــان فــإن ( فــرق عــمل
الــوزارة في الـســلـيـمــانـيـة وزعت 77
الف و 240 لــــتـــرا من الــــنـــفط  بـــ

الــنـازحــ في مـخــيم آشـتي 14 ألف
و 680 لـــتــرا من الـــنــفـط بــ األســر
الــنــازحــة في مــخــيم عــربت جــنـوبي
الـسليمانـية  فيما كـانت حصة مخيم
سورداش من النفط ثالثة آالف و600
لـتر).وأكد نـوروز ان(الوزارة مسـتمرة
في جتـهيز العائالت الـنازحة بالوقود
ــنــاخــيـة الالزم لــتــفــادي الــظــروف ا
الـصعبة).من جهـة اخرى ادت عاصفة
شـتـويـة الى نـفـوق اربـعـة اشـبـال في
حـديـقـة حـيـوانـات بـغـزة . وقـال مالك
حـديـقـة حـيـوانـات في غـزة إن (أربـعة
أشـبال نفقت بسـبب البرد القارس في
احلــديــقــة بــعــد أن أطــاحـت الــريـاح
بــألــواح بالســتــيــكــيــة كــانت حتــمي
قــــــفـــــــصــــــهـــــــا خالل عـــــــاصــــــفــــــة
شــتـويـة).وأوضـح فـتـحي جــمـعـة أنه
(عـثــر عـلى شـبـلـ نـافـقـ اخلـمـيس
ـاضي بعـد يوم واحـد من والدتـهما ا
في حـ كان االثنان اآلخـران يعانيان
م صــعـوبــات في الـتــنـفس ولم تــفـلح
دفـأة كـهربـائـية) جـهـود إنقـاذهـمـا 
مــشـيـرًا الى إن (احلــيـوانـات األخـرى
فـي حــديــقــة احلـــيــوان اخلــاصــة في
جـنوب قطـاع غزة جنت من الـعاصفة
وبــيـنــهـا األســد والــلـبــوة وثالثـة من

أشبالهما أعمارها  14 شهرا).
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