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{ الـــقـــدس -   (أ ف ب) - حـــذرت
إســــرائــــيل الــــســــبـت بــــأن إيـــران
وسـوريـا "تـلعـبـان بالـنـار" في ح
أنـهـا هي ال تسـعى إلى الـتـصعـيد
مـؤكـدة أنـهـا تـبـقى عـلـى اسـتـعداد
لــكل االحــتــمــاالت بــعــد تــصــعــيــد

مفاجئ بينها وب سوريا.
ـــتـــحـــدث بــــاسم اجلـــيش وقــــال ا
اإلسـرائـيـلي الـلـفـتـنـانت كـولـونـيل
جـونـاثان كـونريـكوس لـلصـحفـي
خالل مـؤتـمر صـحفي عـبر الـهاتف
أن إيـران وسـوريـا تـلـعـبـان بـالـنـار
بــارتــكــابــهــمــا مــثل هــذه األعــمـال

العدوانية.
وإذ أكـــــد إنــــــنـــــا ال نـــــســـــعـى إلى
الـتـصـعـيـد" حـذر "لـكـنـنـا جـاهـزون
خملـتـلف الـسـيـنـاريـوهـات مـتـوعـدا
بـتـدفـيع ثـمن بـاهظ عـلـى مثـل هذه
األعـمال. وكـانت اسرائـيل قد شنت
هــجـومـ عـلى قــواعـد في سـوريـا
ـضـادات السـورية فـيـما اسـقطت ا
طـائـرة اسـرائـيـلـيـة من نوع اف 16
(تـــــــفــــــــاصـــــــيل ص 4) وأضـــــــاف
كـونـريـكـوس مـعـلـقـا عـلى الـطـائرة
بــــدون طــــيــــار اإليــــرانـــيــــة الــــتي
اعـتـرضـتـهـا إسـرائـيل في مـجـالـها
اجلـــوي قـــادمــة مـن ســوريـــا "هــذا
االنـتهـاك اإليراني األشـد واألفضح
عـلـى الـسـيـادة اإلسـرائـيـلـيـة خالل
ــاضـيــة". وتـابع لـذلك الــسـنـوات ا
ثل هـذه الشـدة. لـكنـنا جـاء ردنـا 
جـاهـزون خملـتلف الـسـينـاريـوهات
ومستعدون لتدفيع ثمن باهظ على

مثل هذه األعمال.
الـى ذلك يــــــدرس مــــــجـــــلـس االمن
الـدولي مشروع قـرار يطالب بوقف
ـــدة  30يــــومـــا في اطـالق الـــنـــار 
سـوريا للسماح بـتسليم مساعدات
انـسانـية بـحسب مـا جاء في نص
ـشـروع الذي اطـلـعت علـيه وكـالة ا
فـــرانس بـــرس اجلــمـــعـــة. وقــدمت
الـسـويـد والـكـويت مـشـروع الـقرار
هــذا الــذي يــطــلـب أيــضــا االنــهـاء
ــا في ذلك الـــفــوري لــلـــحــصـــار 
حـصار الغوطة الـشرقية حيث أدت
حـــمــلــة قــصـف تــشــنـــهــا الــقــوات
الـنظـاميـة السوريـة إلى مقـتل أكثر
من  240مدنيا خالل خمسة أيام.
ـفـاوضات في ويُـفـتـرض أن تـبـدأ ا
شـأن نص مـشـروع الـقـرار اإلثـن

ـمـكن وقـال دبـلـومـاسـيـون إن من ا

احالته بعد ذلك على التصويت.
واشـار دبـلومـاسـيون اجلـمـعة الى
ان مـــوقف مـــوســكـــو من مـــشــروع
الـقـرار اجلـديـد لم يـتـضح بـعـد في
ــرحــلــة ولـم يُــعــرف مــا اذا هـــذه ا
كــانت تــعــتــزم اســتــخــدام حــقــهــا

نع تبنيه. بالنقض الفيتو 
ويُـــلـــزم مــشـــروع الـــقـــرار جــمـــيع
األطـــراف في ســوريـــا بــالـــســمــاح
بـــعـــمـــلـــيـــات اإلجـالء الـــطـــبي في
غــــضـــون  48 ســــاعــــة من دخـــول
الـهـدنـة اإلنـسـانـيـة حـيـز الـتـنـفـيذ
سـاعدة التابعة والـسماح لقوافل ا
ــتـحـدة بـإيــصـال شـحـنـات لأل ا

. أسبوعية للمدني احملتاج
كـذلك يـدعو مـشروع الـقرار جـميع
األطــراف إلـى "رفع احلــصــار فـورا
ـأهـولـة بـالـسـكان" و ـنـاطق ا في ا
ـدنيـ من األغـذية "وقـف حرمـان ا
واألدويـــة الــضــروريـــة لــبـــقــائــهم"
احــيــاء. واتـهـم مـســؤولــون بـاال
ـتحـدة السـلطـات السـورية بـانها ا
ــسـاعـدات تــعـرقل جــمـيـع قـوافل ا
ـنـاطق احملـاصرة االنـسـانـية الى ا

منذ كانون الثاني/يناير.
ويُـــــعــــرب مـــــشــــروع الـــــقــــرار عن
"الـغضب إزاء مـستـوى العـنف غير
ــقـــبــول الــذي يــشــتــد في أجــزاء ا
كــثــيــرة من الــبالد وبــخــاصــة في
الــغـوطـة الــشـرقـيــة وإدلب شـمـال
غـــرب ســـوريـــا. وكـــان مـــســـؤولــو
ي دعوا الثالثاء إلى اإلغـاثة األ
ـدة شهـر للـسمـاح بتـوصيل هـدنة 

. صاب رضى وا اإلغاثة إلى ا
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ـــكـــتب ــــتـــحـــدث بـــأسـم ا اكـــد ا
االعالمي لــرئــيس الــوزراء ســعـد
احلديثي التزام احلكومة بصرف
رواتب مـوظـفي اقــلـيم كـردسـتـان
بعـد انهاء تـدقيق الـلجـان لقوائم
ـوظـفـ من اجل ضـمان اسمـاء ا
وصـول الـرواتب لـلــمـسـتـحـقـ .
وقـال احلـديـثي لـ (الـزمـان) امس
ان (احلــكـومــة االحتــاديـة عــقـدت
اجـتــمـاعـات مـع حـكـومــة االقـلـيم
حلـــــــسـم مـــــــلـف صـــــــرف رواتب
ـــــوظـــــفـــــ عن طـــــريـق جلــــان ا
مشـتركة تـقوم بـعملـيات الـتدقيق
والـــتـــحـــقق في قـــوائم الـــرواتب
ـســتـحـقـيـهـا لـضـمــان وصـولـهـا 
وعــدم حــدوث شــبــهــات فــســاد)
واضـــــــاف انـه ( اطـالق رواتب
ــائـيــة ومـازال ــوارد ا مــوظـفي ا
العمل جار لتدقيق قوائم موظفي
الـصـحـة والـتــربـيـة وبـعـد اكـمـال
تلك االجـراءات سـوف يتم تـوفـير
ــالــيــة لــتــلك الــتــخــصــيــصــات ا
الـــرواتب) مــــؤكـــدا ان (الــــتـــزام
احلـكــومـة بـصــرف رواتب هـؤالء
ـوظــفــ لـكن وفـق الـيــات عـمل ا
كــانت قــد طــبـــقت عــلى مــوظــفي
ــنع تــقـــاضي اكــثــر من الــدولـــة 
راتب). وأنــتـقــدت كــتـلــة تــغـيــيـر
تـبعـة من قبل النـيابـية اآللـيات ا
رئــيس الــوزراء حـيــدر الــعــبـادي
لـتـدقـيق أســمـاء مـوظـفي وزارتي
التربـية والـصحة في كـردستان .
وقـال نـائب رئـيـس الـكـتـلـة  أمـ
بـكـر في بـيـان امس ان (الـعـبادي
يــتـــحــدث عن حـــرصه في صــرف
رواتب مــوظــفي االقــلــيم كــونــهم
جــزء من الـشــعب  لــكن مــا نـراه
عــلى االرض هــو عــكس ذلك وكل
مـــــــا يـــــــطـــــــلق مـن وعـــــــودا هي
لالســتـهالك االعـالمي فـقـط) عـلى
حد تـعبـيره . الفـتا الى ان (هـناك
جلـان شــكـلت مـن قـبل احلــكـومـة
لتدقيق أسمـاء موظفي الوزارت
لـكن اآلليـات الـتي تـعـمل بـها هي
ألها الروت معقدة وتقليدية و
وهي بـشـكـلـها احلـالي لـن تسـهم
بـــاطالق الـــرواتـب بـــعـــد عــام او
اكثر) مسـتغـرباً من (عـدم صرف
ــوظـــفــ مع اســتــمــرار رواتب ا
الـتـدقـيق كـمـا حـدث سـابـقـا حـ
حتـــــدث الــــعـــــبــــادي عـن وجــــود
خــمـــســ الف فـــضــائي بــوزارة
الـدفــاع ورغم ذلك لم يــتم ايــقـاف
داعيا رواتب منـتـسـبي الوزارة) 

الـــعـــبـــادي الـى (الـــنـــظـــر بـــعــ
ـســؤولـيـة لــلـظـرف االنـصــاف وا
ـعـاشـي الـصـعب الــذي يـعـيـشه ا
مــواطـني االقــلــيم وابــعـادهم عن
ـضي الــعـقــوبـات اجلــمــاعـيــة وا
ـــــــوظـــــــفــــــ بـــــــاطـالق رواتب ا
بـالـتـزامن مع عــمـلـيـات الـتـدقـيق
بـاالضـافـة الى الـعمـل علـى اعادة
ـا هـيـكـلـة الــيـات عـمل الـلـجـان 
يـــــســـــهـم في أخـــــتـــــزال الـــــوقت
ـعـلن وحتـقـيق الـهــدف الـفـعـلي ا
لـهـا لـتـطـبـيق الـقـانـون وانـصاف
ـــوظـــفــ وعـــوائـــلـــهم بـــنــفس ا
الـوقت) وبــشــأن اخــر اكــد بــكــر
(ارتفـاع معـدالت حـاالت االنتـحار
في االقــلــيـم بــســبب الــعــقــوبــات
اجلـــمـــاعـــيـــة الـــتي تـــمـــارســـهــا
وتابع احلكـومة عـلى كردسـتان) 
ان (هــنـاك ســبع حــاالت انـتــحـار
ـــواطـــنـــ داخل االقـــلـــيم بـــ ا
ســــجــــلت خالل اســــبــــوع واحـــد
ـعـيـشـة) نـتـيــجـة الـصـعـوبــات ا
مــبـيــنــاً أن (تـلـك الـظــاهــرة دلـيل
واضـح عـــــــلـى مـــــــدى قـــــــســــــوة
الــعــقـــوبــات االقــتــصــاديــة الــتي
تـمــارسـهــا احلـكــومـة االحتــاديـة
جتــــاه مــــواطــــني كــــردســــتـــان)
واضـاف أن (احلــكـومــة تـتــحـدث
عن عدم وجود تباين في تعاملها
مع ابــنــاء شـعــبــهـا من مــخــتـلف
ـكـونــات لـكـنـهــا بـنـفس الـوقت ا
تــمــارس حــصــاراً واضـحــاً عــلى
االقــلـيـم مـنــذ شــهــورا عـدة حتت
وارد) ذريـعـة الـعـدالـة بتـوزيـع ا
واكــد بــكــر ان (انــتــحــار مــواطن
بسيط بـسبب صعـوبات معـاشية
انتـهاكـا حلقـوق اإلنسـان من قبل
احلــكــومــة الـــتي اوجب عــلــيــهــا
واطن الدسـتـور صـيانـة كـرامـة ا
ومـعـيـشـته) مـطـالــبـا بـ(حتـقـيق
ـكــونـات واطالق ـســاواة بـ ا ا
رواتب ومــســـتــحــقــات مــواطــني
اإلقلـيم وابعـادهم عن الصـراعات

السياسية واحلزبية). 
الى ذلك بحث رئـيس اجلمـهورية
فؤاد معـصوم  مع وزيـرة الدفاع
ـانــيـة  أورســوال فـون ديــر لـ ا
العـالقات الـثـنائـيـة ب الـبـلدين
مــشــيــرا الى اســتــعــداد الــعــراق
لتـقـد خبـراته الـواسـعة الى كل
كـتب معـصوم الدول.وقـال بيـان 
ان (مــعـصــوم  شــدد خالل لــقـائه
ــرافق لـــهــا  عــلى لــ والـــوفــد ا
عمق عالقات الصداقـة التاريخية
ـــانـــيــا الـــتي تـــربـط الـــعـــراق وا
واسـتـعـداد بالده لـتـطـويـرهـا في

كــــافـــة اجملـــاالت االقــــتـــصـــاديـــة
واالنـتـاجـيـة فـضال عن الـعالقـات
العسـكرية واالمـنية) مشيرا الى
سـتقبـلية ( سعة آفـاق التـعاون ا
بـ الـبـلـدين الـصـديـقـ مـرحـبـا
ـانية في ؤسـسات اال شاركـة ا
اعــــمـــار الــــعـــراق وبــــاخلـــبـــرات
ــانـيــة في تـطــويـر الــصـنــاعـة اال
والزراعة) وأكد معصـوم (أهمية
مــواصـلــة الـتــنــسـيق بــ الـدول
الـصـديقـة لـلـقـضـاء عـلى االرهاب
بــــشـــكـل نـــهـــائـي) مـــعــــربـــا عن
(استعداد الـعراق لتـقد خبراته
الواسعـة الى كل الدول الصـديقة
ومـــنـــهــا الـــدول االوربـــيــة لـــدعم
ــكــافـحــة اجلــمــاعـات خــطــطـهــا 
االرهـــابـــيـــة) مـــثـــمــــنـــا (الـــدعم
ـاني الــعـســكــري واالنــسـانـي اال
لـلـعـراق ومـبــادراتـهـا االيـجـابـيـة
لــدعم وحـدة واســتــقـرار الــعـراق
وازدهـــاره) مــشـــيــدا (بـــتـــمــسك

ـقراطي العـراقـيـ بالـنـظام الـد
في اطـار عـراق مـوحـد ومـتـقـدم)
من جــــانـــبـــهـــا اعــــربت لـــ عن
ــانـــيــا إلداء الـــقــوات (تـــثــمـــ ا
العراقـية وانـتصـارها في احلرب
ضد االرهـاب مـجـددة دعم بالدها
الـــكــامل لـــلــعـــراق ضــد االرهــاب
وحـرصــهــا الـثــابت عــلى وحـدته
وســـــيـــــادته وتـــــطـــــور نــــظـــــامه
ـقـراطي ودعـمـهـا حلل كـافـة الـد
اخلالفــات الــداخـــلــيــة عــلى وفق
الـــقــانـــون) واكـــدت (اســتـــعــداد
انيا توسيع التعاون العسكري ا
مع الــعــراق كــمــا رحــبت بــدعـوة
انـية لـلـمشـاركة في الشـركـات اال

اعمار العراق).
فـــيــــمـــا بـــحث رئـــيـس  مـــجـــلس
الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي مع  لـ
تــعــزيــز الـتــعــاون الــثــنـائـي بـ
الـــــبــــلـــــدين فـي اجملــــال األمـــــني
واالشادة بالتطور الـكبير للقوات

األمـــــنــــــيـــــة والـــــعــــــســـــكـــــريـــــة
واالوضــــــاع في الــــــعــــــراقــــــيــــــة
ــنــطــقــة.وقــال بــيــان لــلــمــكــتب ا
اإلعالمي للـمـجلـس  أن (العـبادي
نـاقش مـع لـ  تـعــزيـز الــتـعـاون
الـثـنـائي بـ الـبـلـدين في اجملـال
األمـني) واضـاف ان (لـ  اكـدت
دعم بالدهـــا لـــلــعـــراق في اعــادة
اســتـــقــراره وإعـــمــاره) واوضح
البيـان ان (العـبادي اسـتقبل في
ـرافق لـها). مكـتـبه الين والـوفد ا
فــيـمــا عــد  وزيــر الـدفــاع عــرفـان
احلــــــيـــــالـي أن االنـــــتــــــصـــــارات
العسـكرية األخـيرة جاءت نـتيجة
عـــمق الـــوحــدة الـــوطــنـــيــة و أن
ـــرحــلـــة هي لــلـــبــنـــاء  وإعــداد ا
ـــســلــحــة.وقــال بــيــان الــقــوات ا
لـــــلـــــوزارة امـس ان (احلـــــيـــــالي
اسـتعـرض خالل لـقـائه  مع  الين
من ان االنتصار الذي حتقق على
أيدي القوات األمـنية جاء نـتيجة

دمـاء الـشـهـداء واجلـرحى وعـمق
الــوحــدة الـوطــنــيــة الـتـي جتـلت
بـحب الـشـعب لـلـجـيش وتالحـمه
والتـفافه حـولهم) مـشيرا الى ان
(مرحلة ما بـعد داعش هي للبناء
وإعداد وتدريب وجتـهيـز القوات
الــــعــــراقـــــيــــة وزيـــــادة اجلــــهــــد
ـانيـا تتـمتع االستـخبـاري وان أ
بـعالقــات مـتـيــنـة وتـاريــخـيـة مع
العراق) واضاف البـيان ان (ل
قــدمت الــتــهــاني بــاالنــتــصـارات
الـكـبـيـرة الــتي حـقـقـتـهـا الـقـوات
ـــســــلـــحــــة الــــعـــراقــــيــــة عـــلى ا
الـعــصـابــات اإلرهـابـيــة وحتـريـر
كـامل األرض الـعـراقـيـة) مـشـيرة
الى انــهـا (ثــمـنـت  الـتــضـحــيـات
الـتي بـذلت من اجل حتـقـيق هـذا
االنتصار) بحسب البيان.وكانت
ل قـد وصـلت بـغداد امس االول
ــرافـق لــهـــا الجــراء مع الـــوفـــد ا
مـبـاحـثـات مع الـقـيـادة الـعـراقـية

بشأن مواصلة القتال ضد تنظيم
ــــصــــنف كــــمــــنــــظــــمـــة داعـش ا
إرهـــابـــيـــة.وقــال بـــيـــان امس ان
ـانـية (فـتـرة تـفـويض الـقـوات األ
ـشاركـة في قـتـال تـنـظيم داعش ا
فـي كل مـن ســــوريـــــا والـــــعــــراق
سـتــنـتــهي خالل أسـابــيع قـلــيـلـة
ويــتــمـركــز حــالــيـا  150جــنــديـا
انيـا قرب مديـنة أربيل عـاصمة أ
إقليم كـردستـان يقومـون بتدريب
الـــبــــيـــشـــمـــركـــة  ) واضــاف ان
ـقـراطي ـسـيـحي الـد (االحتـاد ا
ــــانــــيـــا واالشــــتــــراكـــيــــون قي ا
يـعـتــزمـون إنـهـاء مــهـمـة الـقـوات
ـانـيـة نـظــرا النـسـحـاب تـنـظـيم ا
داعـش وتـــــراجع تــــــأثـــــيـــــره في
ـاني الـبــلـدين اال ان  اجلــيش األ
يسعى إلى مـواصلـة اشتراكه في
اجلــهـود الــرامــيـة إلى اســتــقـرار
ــنـــطــقـــة وحــفظ األمن فـــيــهــا). ا
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تـوقـعـت الـهـيــئـة الـعــامـة لألنـواء
اجلوية والرصد الـزالزلي التابعة
لوزارة النقل ان جتتاح موجة من
الــثــلــوج واألمــطــار والــعــواصف
مــــنــــاطق كــــردســــتـــان  بــــســــبب
منخـفض جوي قادم من الـبحرين
ـتوسـط واألحمـر فيـما األبيض ا
ـنـاطق الـوسـطى طـقـسـا تـشـهـد ا
غائـما مع تـساقط االمـطار ابـتداء
ــقــبل.وقــالت من يــوم الــثالثـــاء ا
الهـيـئة فـي بيـان تـلقـته (الـزمان )
امس  ان (الطـقس الـيوم سـيـكون
غـــائـــمــا فـــيـــمـــا تـــرتــفـع درجــات
احلرارة قـلـيال عن الـيـوم الـسابق
ـنـطقـة الـشـمـالـيـة سـتـشـهد وان ا
طـقـسـا غـائـمـا مع تـسـاقط امـطـار
لـيـلــيـة في امـاكـن مـتـعــددة مـنـهـا
تكون رعديـة احيانا) واضاف ان

(الـطـقس في اجلـنــوبـيـة سـيـكـون
غائـما جـزئيـا مع ارتفـاع لدرجات
احلـــرارة وان الـــطـــقس يـــوم غـــد
االثـنـ سـوف لن يــطـرأ عـلـيه اي
تــغــيــيــر عـن الــيــوم الــســابق في
جميع مناطق العراق وان الطقس
ـقبل  في الـوسطى ا يوم الـثالثاء
سيـكون غـائمـا مع تـساقط امـطار
في امـاكـن مـتــعـددة مــنـهــا تـكـون
رعـديـة احـيـانـا كـمـا سـتـنـخـفض
احلـرارة بـضع درجـات عن الـيـوم
الـــســابـق) واوضح الـــبـــيــان  ان
(الريـاح ستـكون جـنـوبيـة شرقـية
معـتـدلة الـسرعـة مـسبـبـة تصـاعد
الغـبـار فيـهـا تـتحـول بـعد الـظـهر
ابـتـداء من االقـسـام الـغـربـيـة الى
شمالية غربية خـفيفة الى معتدلة
الـسـرعة) وتابـع ان (الطـقس في
الــشـمــالــيــة سـيــكــون غــائــمـا مع
تساقط امطار رعـدية تكون غزيرة

في امــاكـن مــتــعــددة مـــنــهــا وفي
اجلــنــوبـيــة ســيــكــون غــائـمــا مع
تسـاقط امـطـار في اماكـن متـفـرقة
مــنــهــا وتــصـــاعــد لــلــغــبــار). من
جـهــتـهــا أعـلــنت مـديــريـة األنـواء
اجلــويـــة والــرصــد الـــزلــزالي في
اقــلـــيم كــردســـتــان انه وبـــســبب
مـنـخــفض جـوي قـادم مـن الـبـحـر
توسط واألحمر يتوقع األبيض ا
ان جتــتـــاح مــوجـــة من الـــثــلــوج
واألمــطـــار والــعــواصـف مــنــاطق
االقــلــيم.وقــال بـيــان لــلــهــيــئـة ان
وجة ستـبدأ في ساعـة متأخرة (ا
من اليوم االحد وسـتستـمر بشكل
اقــوى يــومي االثـــنــ والــثالثــاء
ــقــبل) وحــتى ظـــهــر األربــعـــاء ا
وأوضح الــــبـــيــــان انه (يــــتـــوقع
ـــنـــاطق تـــســـاقط الـــثـــلـــوج في ا
دن اجلبـلـية وأمـطار غـزيـرة في ا
والقـصـبات بـاالقـلـيم   مصـاحـبة

بــعـــواصف رعـــديــة وانـــخــفــاض
مـلــحـوظ في درجــات احلـرارة في
ــنــاطق خــاصــة يــومي جــمــيع ا
).ومن قبل االربعاء واخلميـس ا

جانب اخر مرّ كويكب جديد يبلغ
حـجـمه نـحـو 40 مـتـرا واكـتـشف
مــنــذ خــمــســة أيــام قــرب األرض
على مسافة  64 ألف كيلومتر في

الــــســـــاعــــة  22:27 بــــتـــــوقــــيت
غـــريــــنــــتش دون أن يــــشـــكل أي
خـطـر.وقـال  مـديـر مـركـز دراسات
األجــســـام الـــقــريـــبــة من األرض

التابع لـوكالـة الفضـاء األمريـكية
باول تـشادوس في تـصريح امس
إنه (لـم تـــكن هــــنـــاك أي فــــرصـــة
لـتــصـادم الــكــويـكب الــذي أطـلق
عـلــيه  2018 سي بي بـاألرض)
وأضــــــاف (عــــــلـى الــــــرغـم من أن
 2018 سي بي كــويــكب صــغــيــر
إلى حد مـا لـكـنه أكـبر بـكـثـير من
الـــكــــويـــكـب الـــذي دخـل الـــغالف
اجلوي فـوق مـدية تـشـيـليـابـنسك
الــــــروســـــــيــــــة عــــــام  2013 وان
الكويكبـات في مثل هذا احلجم ال
ـســافـة من تـقــتـرب عــادة بـهــذه ا
ـا تـمر مـرة أو مـرت كوكـبـنا ر
في الـعام) واوضح تـشادوس ان
( الــكـــويـــكب رصـــد ألول مــرة من
خالل بــرنـامج كــاتــالـيــنـا ســكـاي
ــديــنــة تــوســان في ســيــرفــاي 
والية أريـزونا الـذي تمولـه وكالة
الــفــضـاء األمــريــكــيــة لــتــسـجــيل

الـكــويـكــبـات الـتـي تـشـكـل خـطـرا
محتـمال على األرض وعـلى الرغم
من أن مـرور الــكـويـكب عــنـد هـذه
ــنــظـور ــســافــة الــقــريــبـة مـن ا ا
الـفـلكـي فإنـه لن يـشـكل أي خـطر
على األرض) وتابع ان (الكويكب
  2018 سـي بـي اقـــــــــتـــــــــرب من
األرض عـــلى مـــســـافــة  69 ألـــفــا
و 700 كـيــلــومـتــر وهي ضــعـفي
ــســافــة الــتـي تــبــعــد عن حــزام ا
األقــمـار الــصــنـاعــيــة الــتي تـدور
ـدار اجلـغرافي حول األرض في ا
الـــثــــابت ومــــر هـــذا األســــبـــوع
ــــســــافـــة كــــويــــكب آخــــر داخل ا
القـمريـة  واقتـرب الكويـكب الذي
يـعرف بـاسم  2018سي سي من
األرض في الـــســادس من شـــبــاط
عـنـد مـسـافة  184ألف كـيـلـومـتـر
وقُدر حجم الكويكب الذي رصده
أيـضـا بــرنـامج كــاتـالـيــنـا سـكـاي

ســـيـــرفـــاي بـــنـــحـــو  15إلى 30
متـرا). واجتـاحت عاصـفة ثـلجـية
ــتــحـدة شـديــدة مــدن الــواليـات ا
االمريـكـية أدت إلـى تسـاقط ثـلوج
بـلغ مـنـسـوبـهـا  23 سـنـتـيـمـتـرا
وتــــســـبــــبت  فى إلــــغـــاء مــــئـــات
الــرحالت اجلــويــة مع تــوجــهــهـا
شــرقــا لــتــهــدد نــيــويــورك ونــيـو
إجنالند بتـراكم كميـات كبيرة من
الــــــثـــــلـــــوج وهــــــبـــــوط درجـــــات
احلــــرارة.وقـــــال بـــــيــــان امس ان
(تـــســـاقط الــــثـــلـــوج تـــســـبب فى
عــشــرات من حــوادث الــســيـارات
على الطرق السريعة فى شيكاغو
بــيـنــمــا واجه ســكـان ثــالث أكــبـر
مــديــنــة أمــريـــكــيــة صــعــوبــة فى
الـوصــول إلى أمــاكن عــمـلــهم فى
ظل اســتـــمــرار الــعـــواصف الــتى
امــتــدت مـن غــرب مــونـــتــانــا إلى

جنوب ميشيغان).
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كـشـفت احلـكومـة عن سـعيـهـا طرح
مــشــاريع اســتــثــمــاريــة بــصــيــغــة
ـانــحـ الــشـراكــة خالل مــؤتـمــر ا
الـذي سـيـعـقـد في الـكـويت يـوم غد
االثــنـ كـمــا يـعـد فــرصـة لـتــوفـيـر
اخلــدمــات وحتـقــيق الــتـنــمــيـة في
ـتـحـدث بأسم احملـافـظـات . واكـد ا
احلـــكـــومـــة ســــعـــد احلـــديـــثي في
ـانح تـصريح امـس ان (مؤتـمر ا
سـيـفتح أبـواب االستـثمـار في مدن
الـعراق وتوفـير اخلدمـات وحتقيق
الـتــنـمـيـة في احملــافـظـات كـافـة من
خالل الــتــركــيــز عــلـى االســتــثــمـار
والسـيـمـا ان هـنـاك فـرصـا لـشـراكـة
فـاعـلـة بـ احلـكـومـة وشـركات من
مـختـلف العـالم وأيـضا شـراكة ب
قــطــاع اخلــاص احملــلي وشــركــات
ــــيـــة لــــلـــدخـــول فـي الـــســـوق عـــا
الــعـراقــيـة) مــشـيــرا الى ان (رؤيـة
الـعراق متكاملة بهذا الصدد في ما
ــتـطـلـبـات يــخص نـسب الـدمـار وا
ـالية واللوجـستية الالزمة إلعادة ا
االعـمـار وطرح فـرص اسـتثـمار في
مـخـتلف الـقطـاعـات الطـاقة والـنقل
والــصـحــة واخلـدمــات اخملـتــلـفـة)
ــؤتـــمـــر ســيـــحــقق واضـــاف ان (ا
انــعــطــافــة نــوعــيـة فـي مــايـتــعــلق
ـسار االلـتزام الدولي بـتعهـداتها

الـسابقة بدعم االعمار والتنمية في
الـعـراق بـعد طـرد داعش بـاالضـافة
الى إعـادة تـسـلـيط االضـوء عـلـيـها
من جـديـد وتفـعـيلـهـا على األرض)
مـــبـــيــنـــا ان (الـــفــا و 500 شـــركــة
ــؤتــمـر ســجــلت لــلــمــشــاركــة في ا
بــاالضـافـة الى تـوجـيه دعـوات الى
ســبـعــ دولـة فــضال عن مــشـاركـة
مـنـظمـات مالـيـة ودوليـة واقـليـمة)
وأوضـح احلــــديــــثـي ان (هــــيــــئــــة
االســتـثـمـار اعــدت رؤيـة مـتــكـامـلـة
تـــضـــمـــنـت نـــحــو  200 مـــشـــروع
اســتـثــمـاري كــبـيــر بـاإلضــافـة الى
ــشـاريع الـوسـطى) الفــتـا الى ان ا
ـشاريع سـتـطرح بـصيـغة (بـعض ا
الـشــراكـة بـ الـقـطـاع اخلـاص مع
الـقطعـات الدوليـة وقد تكـون نسبة
االسـتـثمـار بشـكل كـامل التي تـمثل
دول اوروبــــا وامــــريـــكــــا واســــيـــا
واجملـاورة لـلـعـراق او بـشـراكـة مع
اخلــاص او احلــكـومي) وتــابع ان
(احلــكـــومــة تـــركــز عــلى جـــانــبــ
ؤتـمـر همـا ضـمان اسـاسـي فـي ا
وجود شراكة في االستثمار الفاعل
في الـــعــراق والــدعم الــلــوجــســتي
ـــكن ان يـــقــدمـه اجملــتـــمع الـــذي 
ا يـتـعلق الـدولي والـعـالم وكذلـك 
ـيسرة ـنح او الـقروض ا بـبرامج ا
الـتـنـمـويـة الـتي سـتـقـدم لـلـعـراق).
فـــيــــمـــا اكــــدت جلـــنـــة الــــعالقـــات

ـــشــاركــة). عــلى صــعــيــد لــلــدول ا
ـثل اليـونيـسيف في مـتصل راى 
الــعـراق بــيــتـر هــوكــيـنــز ان جـذب
الــقـطـاع اخلــاص يـعـطي إمــكـانـيـة
الــوصـول إلى الــصـحــة والـتـعــلـيم
ــوارد والــضـــمــان االجــتــمــاعي وا
ـائيـة. وقال هوكـينز انه (من اجل ا
ــســتــثــمــرين مـن الــقــطـاع جــذب ا
اخلــاص قــدمـت الــكــويت والــبــنك
الـدولـي تـعـهـدات.لـطـمـأنـة الـقـطـاع
حـيث  وضع مـنـصـة بـيـانات عن
إعــادة اإلعـمـار تــضـمن الـشــفـافـيـة
ـساءلة) مـضيـفا (لـذلك ستـكون وا
األولـــويـــة فـي الـــكـــويت هي وضع
اخلـــطط والـــتـــحـــلـــيالت وإيـــجــاد
احلـلول حـتى يتـسنى لـلبالد إعادة
الــــبــــنــــاء واخلــــدمــــات) عــــادا ان
ـا في (االســتـثـمـار فـي اخلـدمـات 
ذلك الـتـعـلـيم سـيـعـود بـالـنفـع على
الـبالد بـطـريـقـة كـبـيـرة). في تـطور
الحق طــالب الـنــائب عن مـحــافـظـة
ــثـــلي ـــولـى  مـــيـــســـان حـــيــدر ا
ـؤتـمر احملـافـظة بـاالنـسـحاب من ا
في حـال عـدم إدراج حـقـوقـهـا.وقال
ـولى في بيـان امس (اطلعـنا على ا
ـشاريع التي سيـتم عرضها خالل ا
مــؤتـمــر اعـمــار الـعــراق والحـظــنـا
غــــيـــاب احملــــافـــظــــة عن خــــارطـــة
ـؤتـمر ـشـاريع الـتي ستـعـرض با ا

وهو أمر مرفوض).

في الـعراق). وتـضيف الـكويت يوم
غــداً مـؤتــمــرا دولـيــا بـشــأن إعـادة
إعــمــار الــعــراق بــعــد شــهــرين من
إعالن بــغـداد انــتـهــاء احلـرب ضـد
داعـش . وأكـــــــــد نــــــــــائـب وزيـــــــــر
اخلـارجية الكويـتي خالد اجلارالله
أن (نـحـو ألفي شـركة ورجل أعـمال
ــؤتـــمــر الــذي ســـيــشــاركـــون في ا
ــســؤولــون الـعــراقــيـون ســيــقـدم ا
مــشـروعــهم الــضـخم) واضــاف ان
(الــيـوم األول ســيـكــون مـخــصـصـا
ــــؤســــســــات اجملــــتـــمـع فــــيــــمـــا
سـيـخـصص اليـوم الـثـاني للـقـطاع
اخلــاص بــيــنــمــا ســيــكــون الــيـوم
ـالـيـة ـسـاهـمـات ا األخـيـر إلعالن ا

اخلــارجــيـة الــنــيـابــيــة ان مـؤتــمـر
الـكويت سـيشهـد تأسـيس صندوق
اعـادة اعـمار مـدن ومـناطق الـعراق
ــدمـرة . واضـاف عــضـو الـلــجـنـة ا
هـالل الـسـهالني في بـيـان امس ان
ـــؤتــمـــر ســـيــكـــون بـــوابــة (هـــذا ا
حـقـيـقـيـة لتـنـشـيط عـجـلـة اجملاالت
االقـتـصـادية والـتـجـاريـة فضال عن
خــدمـات الــبــنى الـتــحــتـيــة وكـذلك
الـقطـاع السـياحي) مـشـيرا الى ان
ـــالي وحـــجم الـــقـــروض (الـــدعـم ا
ـؤتـمر ال ـتـوقـعـة من مـخـرجـات ا ا
تـقتـصر عـلى االموال الـعيـنيـة فقط
ــا سـتـقــدم الـشـركــات الـكـبـرى وا
فـرصا ومـشاري اسـتثمـارية لـلعمل
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ــانــات ــثــلــو بــر غــاب رؤســـاء و
الـعراق ومصر ولبـنان وجزر القمر
ان العربي ـؤتمر الثالث لـلبر عن ا
الذي عقد امس السبت في القاهرة
إلصــدار وثـــيــقــة عــربــيــة شــامــلــة
ـتطرف. ـكافـحة اإلرهـاب والفـكر ا
ــؤتــمـــر اعــداد وثــيــقــة ونـــاقش  ا
ـــــكــــافـــــحــــة االرهــــاب عـــــربــــيــــة 
واسـتـئصـال جـذوره باالضـافة الى
الـــتـــحـــديـــات الــتـي تــواجـه االمــة
الــعــربــيــة والــتــصــدي الســتــمـرار

ارهـاب اسرائيل وانـكارها احلقوق
ـان ــشــروعـة. واكــد رئـيـس الـبــر ا
مـــشـــعل بن فـــهم الـــســـلــمـي عــقب
ؤتمـر امس (الوقوف مع اخـتتـام ا
ـــشـــروعـــة مـــصــــر في حـــربــــهـــا ا
والـشامـلة على االٍرهـاب كمـا  نؤيد
كـل مـــــا تـــــقـــــوم بـه من إجـــــراءات
حلـمـايـة أمـنهـا الـوطـني ومـحـاربة
) واضـاف ان االٍرهـاب واإلرهابـي
(االجـــتـــمـــاع صــدرت عـــنه خـــمس
بـــيـــانـــات األول بـــشـــأن تـــطــورات
الــــوضع في األراضـي الـــعــــربـــيـــة
احملــتـلـة والــقـدس والـثــاني بـشـأن

اإلشــــادة بـــدور الــــســـعــــوديـــة في
خــدمـتـهــا لـلـحــرمـ الـشــريـفـ و
ان الـثـالث بـشـأن تثـمـ دور الـبـر
الـعربي في منظومـة العمل العربي
ـشتـرك وتفعـيل النـظام األساسي ا
امـــا الـــبــــيـــان الـــرابـع بـــشـــأن لـه 
الــتـدخالت اإليـرانـيــة في الـشـئـون
الــعــربـيــة بـاالضــافــة الى  الـبــيـان
اخلـامس الذي دان التـدخل التركي
فـي الـشــئـون الــعـربــيــة في دولـتي
مـــصـــر ولـــيـــبـــيـــا) الفـــتـــا الى ان
ـؤتمر صـدرت عنه وثيقـة شاملة (ا
ـكـافحـة االٍرهاب تـشكل تـطورا في

ـشترك) مـبيـنا ان الـعمل الـعربي ا
(االٍرهـاب يـهدد أمن وسالمـة الدول
الــعـربــيـة واألمن الــقـومي الــعـربي
والســيـمــا ان الـوثــيــقـة تــغـطي كل
ــــســـتــــجـــدات الــــتي حــــدثت في ا
الــتــطـورات الــتــقــنـيــة واإلعالمــيـة
وغـــيـــرهـــا الـــتي يـــســـتـــخـــدمـــهــا
االرهــــابـــيــــون والــــتـــنــــظـــيــــمـــات
اإلرهــابــيـة) واوضـح الـســلـمي ان
(تـلك الوثـيقـة استـطاعت أن تدرس
مـــوضع االٍرهــاب وجــذوره دراســة
ـسـتـويـ شـامـلـة ومـعـمـقـة عـلى ا
الـــوطــني والــعــربي) عــادا ايــاهــا
(واحــــدة من أهـم الـــوثــــائق الــــتي
ــــان الـــعــــربي صــــدرت عن الــــبــــر
ـــانــات الـــعــربـــيــة ورؤســـاء الــبـــر
وسـوّف يـتم رفعـها لـلقـمة الـعربـية
الـتي سـتـعقـد في الـرياض) وتـابع
ان (الـوثـيـقـة سـتـعـالج الـتـحـديـات
قـيت في الـتي يـشـكـلـهـا االٍرهـاب ا
اجملــــــال الـــــســــــيـــــاسـي واألمـــــني
واالقــــــتــــــصــــــادي والـــــــثــــــقــــــافي
واإلعـالمي). من جـانـبه قـال رئـيس
مــجـلس الـشـورى الــسـعـودى عـبـد
الـــله بـن مـــحــمـــد بـن إبــراهـــيم آل
ــؤتـــمــر ان (بالده الـــشــيـخ خالل ا
حتـرص على تعـزيز العـمل العربى
ــا ــشــتـــرك فى شــتى جــوانــبه  ا
ـؤسسـات العـربية ـكن مخـتلف ا
ــشــتــركــة ســواءً عــلى مــســتــوى ا
ـانـية احلـكـومات أو اجملـالس الـبر
من الــعـمل عـلـى تـطـويـر مــنـظـومـة

شترك). متكاملة للعمل العربى ا
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