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سح اجلـيولوجي االمريكي وقال مركز ا
ان الزلزال ضرب على عمق 43 كلم. ولم

يصدر حتذير من موجات تسونامي.
وقــال مـتــحـدث بــاسم مــجـمــوعـة اغــاثـة
لوكالة فرانس بـرس "حتى االن أحصينا
115 منزال متضـررا على االقل" موضحا
ان "االضـرار تـتـراوح من الـبـسـيـطـة الى

البالغة وهناك جدران انهارت جزئيا".
وكـان مركـز الـزلزال قـبـالة الـسـاحل على
بعد 130 كلم جـنوب غـرب جاكـرتا التي

يسكنها اكثر من 10 مالي نسمة.
وقال رئيس مكـتب االرصاد االندونيسي
لتلفـزيون مترو "إن مـركز الزلزال هو في
ـرجح مــنـطــقـة مــعـرضــة لــلـزلــزال. من ا
ــزيـــد من الــهـــزات االرتــداديــة" وقـــوع ا
ـبـاني الـضـعـيـفـة مـنـبـهـا الـسـكـان "في ا

االساسات".
ويـتزامن وقـوع الـزلـزال مع وجـود وزير
الــدفــاع االمـريــكي جــيــمس مـاتــيس في

جاكرتا في زيارة رسمية.
وتـقع اندونـيـسـيا عـلى "حـزام الـنار" في
احملــيط الــهـاد حــيث تــتالقى صــفـائح
ا يـتسبب بـنشاطـات زلزالية تكتـونية 

وبركانية متكررة.
ضــرب زلــزال اقــلــيم اتــشـيـه في كــانـون
ا أدى الى مقتل االول/ديسمبر 2016 
أكثـر من 100 شخـصـا واصـابة الـعـديد

وتشريد عشرات االف االشخاص.
ــنـاطق االكــثـر وكــانت اتـشــيه من بــ ا
تــضـررا بــكـارثــة تـســونـامي مــدمـرة في
2004 جنـــمت عن زلـــزال حتت الـــبـــحــر
بــــقـــوة 9,3 درجــــات قــــبــــالـــة ســــواحل

سومطرة.

قتلت حـينـها االمواج الـعارمة 220 الف
شـــخص فـي دول مـــطــلـــة عـــلى احملـــيط
الهـندي مـنهم 168 الفـا في اندونـيسـيا

وحدها.
الى ذلك قـــــتل جـــــنــــدي يــــابـــــاني امس
الــثالثــاء في اعــقـاب ثــورة بــركــان قـرب
مـنتـجع تـزلج مـا تسـبب بـانـهيـار ثـلجي
أسـفر عن الـعـديـد من اجلـرحى وحـاصر

عشرات االشخاص في احد اجلبال.
واظهرت مشاهد التلـفزيون دخانا كثيفا
اســود وصــخـــور تــتــدحــرج عــلى ســفح
ـغـطى بـالـثــلج نـحـو مـنـحـدر الـبـركــان ا

تزلج.
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وقـــال مـــتـــحـــدث بــــاسم وزارة الـــدفـــاع
الـيابـانـيـة لوكـالـة فـرانس برس "عـنـصر
من 6 أفـراد يــنـتـمـون الـى قـوات الـدفـاع
الوطني (جرح في احلـادث) توفي متأثر

بإصابته في االنهيار الثلجي".
ـهـمة وكـان العـنـاصر الـسـتة يـقـومون 
تدريـبـية عـلى جـبل كوسـاتـسو شـيراني
شمال غـرب طوكيـو عند حـدوث االنهيار

الثلجي و انقاذهم.
وتـــســبـب ارتــطـــام الــصـــخــور بــاالرض
بتصاعد سحابات من الثلج في الهواء.
وقال شـاهد عـيان في مـنتجـع التزلج ان

نحو 100 شخص  اجالؤهم.
وقـال مــسـؤول مــحـلي ان 78 شـخــصـا
بـعــضـهم اصـيــبـوا بـجــروح عـلـقـوا في
مـــحـــطـــة عــربـــات في قـــمـــة اجلــبل وأن

السلطات تسعى الجالئهم.
وقالت شبكة ان اتش كي التلفزيونية ان
ثمـانيـة من احملـاصرين عـلى قمـة اجلبل

ـــركــز { واشــنـــطن) ,أ ف ب) - أعـــلن ا
االمريكي لـرصد الزاالزال ان زلـزاال قويا
بـلــغت شـدته  8,2درجـات ضـرب قــبـالـة
الـسـواحل اجلنـوبـيـة الالسـكـا في سـاعة

مبكرة امس الثالثاء.
ــركـــز الــوطـــني لــلـــتــحـــذيــر من وقــال ا
التـسونـامي ان انـذارات من خطـر وقوع
مـــوجــات تـــســونـــامي صـــدرت الالســكــا

والساحل الغربي لكندا.
وضرب الـزلزال الـساعة 09,31 ت غ في
خليج االسكـا على بعد 280 كلم جنوب
شرق بلدة كودياك بحسب مركز الرصد

االمريكي.
الـى ذلك ضـــــرب زلـــــزال عـــــنـــــيـف امس
الـثالثـاء مـناطـق في انـدونيـسـيـا مـثـيرا
نازل الذعر ومـلحقـا االضرار بعـشرات ا
ومتسببا باصابة ستة تالميذ على االقل
ـكاتب بـجروح خـطـيـرة. ونـزل موظـفـو ا
في جــاكـرتــا الى الــشـوارع فــيـمــا كـانت
ــبــاني الــعــالــيـة تــهــتــز وأوقــعت قـوة ا
الزلزال التي بلغت 6,0 درجات بسائقي

الدراجات النارية ارضا.
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ولم تــرد تـقــاريـر عـن سـقــوط قـتــلى لـكن
احلكـومة قـالت ان ستـة تالميـذ اصيـبوا
بــجــروح خـطــيـرة عــنــدمـا انــهــار سـقف
مـدرستـهم الـثـانـوية في سـيـاجنـور على
جزيرة جاوا قرب مركز الزلزال. واصيب

تلميذان آخران بجروح طفيفة.
وقالت بـائعـة في متـجر في جـاكرتا (35
ـبـنى عـامـا) "كـنت جـالـسـة عـنـدمـا بـدأ ا
يـهتـز فـجـأة ... جـريت الى اخلـارج. كان

الزلزال قويا وشعرت باخلوف".
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e»‰∫ اندونيسيون هرعوا الى الشوارع بعد زلزال في جاكارتا “

ـسـلـحـة زيـادة مـيـزانـيـة الـقـوات ا
ـــتـــوقـع ان يــؤدي تـــصـــريح ومن ا
بـاشر الى تعزيـز الضغوط كارتر ا

الية فيليب هاموند. على وزير ا
وتـــابع كــارتـــر "قــدرتــنـــا عــلى ردع
التـهـديدات او الـرد عـليـهـا ستـكون
اقل اذا لـم نـــــكـن فـي مـــــســــــتـــــوى
خــصــومـنــا". واشــار رئــيس مــركـز
االمن االلكتروني البـريطاني كيران
مارتن إلـى ان البالد سـتـواجه على
االرجح هـجـومـا الـكـتـرونـيـا كـبـيرا

. في غضون عام
وانضم وزير الدفاع السابق مايكل
فالون الى الدعوات لزيادة النفقات

العسكرية.
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وقـال فــالـون في كـلـمــة اشـار فـيـهـا
ــــــوازنــــــة الى تـــــــراجع عــــــجــــــز ا
البريطانية والى زيادة النفقات في
قـطـاعـات اخـرى "لـنـخـصص مـلـيار
جــنــيه اســتــرلــيــني (1,14 مــلــيـار
يورو) لـتعـزيز مـيزانـية الـدفاع هذا
الـعـام ولـنـحـدد هـدفـنـا جـديـدا بـان
ـئة من ـيزانـية 2,5 با تكـون هذه ا
اجـمــالي الـنـاجت الـداخــلي بـحـلـول

انفسنا دون خيار سوى احلرب مع
روسـيـا". واكــد كـارتـر ان مـنـاورات
عسـكريـة اجرتـها روسـيا في الـعام
 2017كـانت حتـاكي هـجـمات عـلى
اوروبا الـشـمالـية من كـالـينـينـغراد

الى ليتوانيا.
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وشدد كـارتر "عـلـينـا الرد عـلى هذه
كننا االنتظار التهديدات االن وال 

دون القيام بشيء".
وحـذر كـارتـر دون ان يـذكـر روسـيـا
بـــشــكـل مــبـــاشــر من احلـــرب عــلى
االنـتـرنت مع "الـلـجـوء الى حـمالت
حتـــقـــيـــر وتـــضـــلـــيـل اعالمي" في
اشــارة خـصــوصـا الـى االتـهــامـات
بـتـدخل الـكـرمـلـ في االنـتـخـابـات

الرئاسية االميركية في 2016.
ـتـحـدة ــمـلـكــة ا وتـابـع كـارتـر ان ا
كن ان جتد صعـوبة في التصدي
للـقـدرات العـسكـريـة لروسـيا ودول
اخـرى اذا لم تسـتـثـمر بـشـكل اكـبر
سـلـحـة بـعـد سـنوات في قـواتـهـا ا

من التقشف.
واوردت تقـاريـر صـحافـيـة ان وزير
الـدفـاع غافـ ولـيـامـسـون دعا الى

بغداد
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 انقاذهم. واظـهرت مشـاهد التـلفزيون
مروحيات عسكرية تقوم بعمليات انقاذ.
وطــلـبت وكـالــة االرصـاد الــيـابــانـيـة من
نطقة بعد رصد واطن االبتعاد عن ا ا

"نشاط بركاني طفيف".
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ــســؤول في الــوكــالــة مــاكــوتـو وحــذر ا
سايـتـو في تصـريحـات صـحافـية من ان
ــزيـــد من ـــكن ان يـــطــلـق ا الــبـــركـــان 
ـزيد من الصـخـور والرمـاد ومن خـطر ا

االنهيارات الثلجية.
وقـال مـسـؤول مـحـلي في دائـرة االطـفاء
لـوكــالـة فــرانس بـرس ان 10 أشـخـاص
أصــيــبــوا في احلــادث جــروح خــمــسـة

منهم خطيرة.
تقع اليـابان التي تـنتشـر فيهـا العشرات
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تعودنـا على افـتعال األزمـات في بلدنـا دون ان نرى حال لألسـباب التي
غالطات واألنظمة والقوان أدت لها ما دام الدستور مكتظ باألخطـاء وا
طـاطـة  وكل يفـسره وفـقا واد فـيه خاضـعـة للـتفـسيـرات الـواسعـة وا وا
ـقـاســات هـذه الـكـتل ـا وضـعـت مـواده وقـوانـيـنـه وفـقـا  ـصـلـحــته وكـأ
واألحـزاب لـتـعـطـيل كل مـا يـخـالـف مـصـاحلـهم وإطالق الـنـار عـلى  من
قـدسة) ومن جـميع وهؤالء أصـحاب الـشعـارات ( ا يعـارض توجـهاتـهم 
ـساهـمـة بـالـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وبال اسـتـثـناء الـذين األحـزاب والـكـتل ا
ــتــهـنــون حتــويل كل  مــوضــوع إلى" قــضــيــة مــصــيــريـة" ألنـه يـرتــبط
صاحلـهم و أجنداتـهم مستـفيدين من عـجز احلكـومة او من الصـفقات
ــصـالح عــلى حـسـاب الــقـوانـ مـعــهـا نـتــيـجـة احملــاصـصـة وتــقـاسم ا
و ـساحـة الوطنـية األرحب  ـواطن دون النـظر الى ا ومصـلحـة الوطن وا
الـتالقي عـلى الـثـوابت احلـقيـقـيـة الـتي يـسـتـنـد عـلـيه الـوطن الن  بـسبب
اختالفهم وسيـاساتهم وأجـنداتهم ادخل الـبالد في نفق مظـلم  فالعراق
اليوم يعيش عصر األحزاب التي ترفع شعارات دون ان تقدم األفعال او
ان تتـرجم  شـعاراتـهـا الى أفعـال مـلمـوسـة واحلكـومـة  تخـوض مـعارك
وأزمات لـتـمـرير مـشـاريع وتـدافع عن موقـفـهـا دون خطط وبـرامج طـويـلة
دون ان األمد? وأحزاب مهمـتها وضع اخلطـوط احلمراء على هذا وذاك 
تشـمل هي بـهـذه اخلـطـوط مدعـ دفـاعـهم عن مـصـالح الشـعب وهم في
خـفــايــاهم لـيــســوا بـأكــثـر مـن أفـراد حتــركـهـم أهـواء ومــصـالح وذ

وأهداف بعيدة جدا عن منافع شعبنا اجلريح.
ـقـراطـيـة جمللس وعلـيه نـتـسـاءل : ألـيس االستـجـواب أداة دسـتـورية ود
سؤول من هذه النواب كمـا يزعمـون? فلمـاذا استجـواب هذا الوزيـر أو ا
سؤول األخر الكتلة او تلك حقا استند للدستور واستجواب الوزير او ا
صـلحـة العـامة والـعراق ومـصلـحته الـعامـة منـهم براء ومن خط احمـر ا
ـقـراطـيـتـهم وخـطـوطـهم احلـمـر تـفـاقـمت األزمـات و دخل دواعش بـ د
اإلرهـاب ودوا عش الــفــسـاد يــجب عــدم االقـتــراب مــنه? بل الــبـعض من
ـطلوب سؤول ا النواب أصـبح  كأنه النـاطق الرسـمي باسم الوزيـر او ا
استـجـوابه مـدعـيـا ان استـجـوابه خط احـمـر ومـا أكثـر اخلـطـوط احلـمر
ـقراطـية ـان الذين اليـفـقهـون من الد التي اسـتخـدمهـا بـعض نواب الـبر
ســوى اسـمــهــا بل الــبــعض مــنــهم اخــذ يـهــاجم الــنــواب الــذين قــدمـوا
االسـتـجـواب ويـسـتـنـكـر فـعـلـتــهم.! ويـضع اخلـطـوط احلـمـر عـلى مـزاجه
ـان ـسـتـجــوب التـدخل  قـاعــة الـبـر واالغـرب من ذلك كـلـه هـو ان كـتـلــة ا
سـاومات والتـوافقات لإلخالل بالنـصاب وتقـضي وقتـها في كافـيتيـريا ا
قراطية هذه اخلطوط مضحكة جدا وبسببها اخملجلة وغير النزيهة فد
ازداد الـبــلـد سـوءا وضــيـاعـا وتــشـظــيـا وبـاالمـس تـطـرح ازمــة  جـديـدة
ـنـحــلـة  الاحـد يـعـارض عـلى ـبـيـة مـن الـكـيـانـات ا بـاعـتـبـار الــلـجـنـة االو
وجـودها عـلـى مدى  15عـاما اال عـنـدمـا تـمـكـنت الـلـجـنـة من اسـتـرجاع
متـلكات الـتي استحـوذ عليـها أحزاب ومسـؤولي دون وجه االراضي وا
ـرة تدخل  في مـجال الـرياضة دون حق اليـست هذه ازمـة جديـدة هذه ا
دراسة عـواقـبـهـا. ونائب اخـر يـطـرح بـ احل واالخـر مـوضـوع تـعديل
ـا البـلـد يسـير الى جـنـات اخللـد وعدم قانـون االحوال الـشـخصـيـة وكأ
تعـديل هـذا القـانـون يـذهب به الى الهـاويـة رغم عـلمه انه واجه مـعـارضة
شـديـدة في الـشـارع الـعـراقي والـيـوم االنقـسـام واضـح ب هـؤالء عـلى
ـوازنة وقانون االنـتخابـات والشعب يذبح من الـوريد الى الوريد تمرير ا
من جـراء سـيـاسـاتـهم واجـنـداتـهم  وال يـعـقل أيـضـاً أن
ـصـالح الضـيـقة من دعـاة الـف  يتـرك ألصـحاب ا
ونواب التأز يردحون يومـياً لتمزيق البالد باسم
صلـحة العـامة والـعراق ومصـلحـته العامـة منهم ا

براء..

r
«u

Ž

من البـراك النـشطـة على "حـزام النار"
في احمليط الـهاد حـيث تُسـجل العـديد

من الزلزال والنشاطات البركانية.
في 27 ايـلـول/ســبـتـمـبـر 2014 شـهدت
اليابان أكثر النشاطات البركانية دموية
في 90 عـــامــا عــنــدمــا ثـــار فــجــأة جــبل
اونــتــاكـي في مــنـــطــقـــة نــاغـــانــو وسط

اليابان.
وقتل نحو 63 شخصا في ثورة البركان
ــفــاجــئــة الـــتي وقــعت عـــنــدمــا كــانت ا
ـتسلـق على قـمة اجلبل مجمـوعة من ا
شاهدة الوان اخلـريف اجلميلة. وقالت
وكـــالــة االرصـــاد انـــهــا اول حـــادثــة من

نوعها للبركان منذ 1983.
وفي اليابـان حاليا  111بركانـا ناشطا

بحسب مسؤولي االرصاد.

يدانية ستشفيات ا Uſ“∫ طفل تعرض لغاز من سالح كيمياوي في سوريا يعالج في احد ا

{ باريس (أ ف ب) - جمدت فرنسا
امس الـــثـالثـــاء اصــول 25 هـــيـــئـــة
ومــــســـؤولي شـــركــــات من ســـوريـــا
وايـضا من لـبـنـان وفرنـسـا والـص
يشـتـبه في "مسـاهـمتـهم في بـرنامج
االسـلحـة الـكيـميـائـية الـسـوري على
صعيد الـتخطـيط والتنفـيذ" بحسب
مـرســومـ نـشـرا امـس الـثالثـاء في

الصحيفة الرسمية.
وتأتي العقوبات في ح تستضيف
ـــشــاركــة نــحــو بـــاريس مــؤتــمــرا 
ثالثــــ دولـــــة وبــــحــــضــــور وزيــــر
اخلارجية االميركي ريكس تيلرسون
سـؤولـ عن شن هجـمات الحقـة ا
كــيـمــيــائـيــة في ســوريـا والــرد عـلى
اســـتـــخــدام روســـيـــا حلق الـــنــقض
العـتـراض قـرارين بـهـذا الـشـأن امام

مجلس االمن الدولي.
ـــســتـــهـــدفــة من بـــ الــشـــركـــات ا
خـــصـــوصــا مـــســـتـــوردي ومــوزعي
ــعــادن وااللــكــتـرونــيــات وانــظــمـة ا

االنــــارة ومــــقـــراتــــهــــا فـي بــــيـــروت
(قــطــرجني لالكــتــرونـيــات و ان كي
تــــرونـــيـــكس وآ بي سـي لـــلـــشـــحن)
ودمــــشق (مــــجــــمـــوعــــة االنــــظــــمـــة
االلكترونية) وباريس (سمارت غرين
بـاوكـسـر ولومـيـيـر الـيـزيه وسـمارت

بيغاسوس).
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اال ان الــعــقـوبــات لم تــســتــهـدف اي
مسـؤول في النـظام الـسوري. وقالت
مـصــادر في وزارة اخلـارجــيـة "لـيس
لدينـا اليـوم اي عناصـر تتيح اطالق
بـادرة عـلى صعـيـد السـلـطات هـذه ا

السياسية السورية".
مع ان الـنظـام الـسوري اتـهم االثـن
بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد
عــلـى دومــا في الــغــوطــة الــشــرقــيــة
احملاصـرة بـالـقـرب من دمشق اال ان
ســوريــا شــهـدت مــا ال يــقل عن 130
هــجـومــا من هــذا الـنــوع بـ 2012

و2017 بحسب فرنسا.

ــتـــحــدة وتـــوصل مـــحــقـــقـــو اال ا
ومنـظمة حـظر االسـلحـة الكيـميـائية
الـى خالصـــة مـــفــادهـــا ان الـــنـــظــام
السوري مسؤول عن أربعة منها من
بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80
قتيال على االقل في 4 نيسان/ابريل

2017 في خان شيخون.
وتــتـهم روســيــا الـتي تــدعم ســوريـا

عسكريا احملقق باالنحياز.
الى ذلك تطلق نحو  30دولة مبادرة
امس الـثالثـاء فـي بـاريس بـحـضـور
وزيــر اخلــارجــيــة االمـيــركي ريــكس
ـســؤولـ عن الحــقـة ا تــيـلـرســون 
الـهـجـمــات الـكـيـمـيـائـيـة في سـوريـا
والــرد بـــذلـك عـــلى الـــفـــيـــتـــو الــذي
اسـتــخـدمـتـه مـوسـكــو ضـد مـشـروع
قــــانـــون بـــهـــذا الـــصـــدد امـــام اال

تحدة. ا
ـؤتـمـر قـبل اسـتـئـنـاف ويـأتي هـذا ا
احملـــــــادثـــــــات حتـت اشــــــراف اال
تحـدة اخلميس في فـيينـا ومؤتمر ا

الــسالم حــول سـوريــا الـذي تــطــلـقه
روسيا في  30كانـون الثـاني/ينـاير

احلالي في سوتشي.
ــؤتــمــر في بــاريس غــداة ويــعــقـــد ا
اتهام نظام بشار االسد االثن بشن
هـجـوم كـيمـيـائي جـديـد عـلى مـديـنة
دوما في الغوطة الشرقية احملاصرة
شــرق دمــشق. وانــتــقــدت واشــنــطن
ــوســكــو عـلى الــتــأثـيــر الــضــعـيف 
ـؤتـمـر حــلـيـفــتـهـا الـســوريـة. يـلـي ا
ـــبــادرة اجـــتـــمـــاع حــول ســـوريـــا 
مـــشـــتــركـــة من وزيـــري اخلــارجـــيــة
االميـركي ريـكس تـيلـرسـون ونظـيره

الفرنسي جان ايف لودريان.
وقـالت مـصــادر في مـحـيط لـودريـان
ـنطقـة لكن بعدد "ستشارك دول من ا
ـستـوى الوزاري" دون قلـيل وعلى ا

اعطاء تفاصيل.
ـانويل ويدعـو الـرئيس الـفـرنسي ا
ماكرون منذ أشهر لتشكيل مجموعة
اتــصــال حــول ســوريــا تـضـم الـدول

االعــضـــاء الــدائــمــة الــعــضــويــة في
مــــــجــــــلس االمـن الـــــدولـي ودوال من
نطقة. ويجـري تيلرسون ولودريان ا
محادثـات بحـلول الظـهر قبل افـتتاح
ؤتمـر عند الـساعة 13,00) 14,00 ا
ت غ) الــــذي ســـــيـــــتــــصـــــدى الفالت
مسـتخدمي االسـلحـة الكيـميـائية من
ـثلو 29 العـقاب. عـمليـا سيـتعـهد 
دولــة تــقــاسم مــعـلــومــات وتــشــكـيل
لـــوائح بـــاشـــخــاص مـــتـــورطــ في
اســتــخـدام اســلــحـة كــيــمـيــائــيـة في
سـوريـا وايـضـا في امـاكن اخـرى من
ـــكن ان تـــفـــرض عـــلــيـــهم الــعـــالم 
عقوبات تشمل جتـميد أصول وحظر
الـتــأشـيـرات او مـالحـقـات قــضـائـيـة

على مستوى الدول.
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ــبـادرة الــتي أطـلــقـتــهـا تــأتي هـذه ا
بـاريـس بـعــد جلـوء روســيـا الى حق
الــنـــقض مــرتــ العــتــراض جتــديــد
تـــفــــويض خــــبــــراء دولـــيــــ حـــول
اسـتـخدام االسـلـحـة الـكيـمـيـائـية في

سوريا.
وقـالـت مـصـادر مــقـربــة من لـودريـان
"الـــوضـع عـــالق الـــيـــوم عـــلى اعـــلى
مــســتــوى في االســرة الــدولـيــة" في

اشارة الى مجلس االمن الدولي.
ـصـادر "عـلى ضرورة وشددت هـذه ا
ان يــعـــلم مـــســتـــخــدمـــو االســلـــحــة
مكـن مالحقتهم الكيـميائـية انه من ا

واننا لن نتركهم يفلتون".
وجـمـدت فـرنـسـا الـثالثـاء أصول 25
هيـئة ومـسؤولي شـركات من سـوريا
وايـضـا من لـبنـان وفـرنـسـا والـص
يـشتـبه في "مـسـاهمـتـهم في بـرنامج
االسـلحـة الـكـيمـيـائـية الـسـوري على
صعيـد التخـطيط والتـنفيـذ" بحسب
مـــرســــومــــ نــــشـــرا الــــثالثــــاء في

الصحيفة الرسمية.
ـــســـتـــهـــدفــة من بـــ الـــشــركـــات ا
خــصـــوصـــا مـــســـتـــوردو ومـــوزعــو
ــعــادن وااللــكــتــرونــيــات وأنــظــمـة ا
االنــــارة ومــــقـــراتــــهــــا فـي بــــيـــروت
(قــطــرجني لالكــتــرونـيــات و ان كي
تــــرونـــيـــكس وآ بي سـي لـــلـــشـــحن)
ودمــــشق (مــــجــــمـــوعــــة االنــــظــــمـــة
االلكترونية) وباريس (سمارت غرين
بـاوكـسـر ولومـيـيـر الـيـزيه وسـمارت
بــيــغــاســوس). اال ان الــعــقـوبــات لم
تــسـتــهـدف اي مــســؤول في الـنــظـام
الــسـوري. وقــالت مــصـادر في وزارة

اخلــارجــيـة "لــيس لــديـنــا الــيـوم اي
ـبـادرة عـنــاصـر تـتـيـح اطالق هـذه ا
عـلى صـعـيـد الـسـلـطـات الـسـيـاسـية

السورية".
واتـــهم الـــنــظـــام الــســـوري االثــنــ
بــالــوقــوف وراء هــجــوم كــيــمــيــائي
جديد على دوما في الغوطة الشرقية
احملـاصرة بـالـقرب مـن دمشق عـلـما
ان سوريا شـهدت ما ال يقل عن 130
هـجــومـا مـن هـذا الــنـوع بـ 2012

و2017 بحسب فرنسا.
ــتـــحــدة وتـــوصل مـــحــقـــقـــو اال ا
ومنـظمة حـظر االسـلحـة الكيـميـائية
الـى خالصـــة مـــفــادهـــا ان الـــنـــظــام
السوري مسؤول عن أربعة منها من
بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80
قتيال على االقل في 4 نيسان/ابريل

2017 في خان شيخون.
وتــتـهم روســيــا الـتي تــدعم ســوريـا

عسكريا احملقق باالنحياز.
وتـشتـبه االسـرة الـدوليـة ايـضـا بان
تـنـظـيم الـدولـة االسالمـيـة اسـتـخـدم
غاز اخلردل في سوريا وفي العراق.
وفي مــالـيــزيـا  اغــتـيــال االخ غـيـر
الـشـقـيق لــلـزعـيم الـكـوري الـشـمـالي
كــــيـم جــــونغ اون بـــــغــــاز "في اكس"
لالعصاب في شباط/فبراير .2017
وتــبـذل روســيــا أيـضــا مــسـاعي من
خالل مـــبــادرة سالم تــشــارك فــيــهــا
ايـران وتــركـيـا وتـأمل تــعـزيـزهـا في
سوتـشي في الوقت الـذي تراوح فيه
ــتــحـدة احملــادثــات بــرعــايــة اال ا

مكانها.
—«uŠ dLðR

ويــهــدف "مــؤتــمــر احلــوار الـوطــني
ثل من السوري" الى اجلمع بـ 
ـعـارضـة الـتي تـدعـمـهـا الـسـلـطـة وا
تــركــيــا. لــكن قــســمــا من الــفــصــائل
ــعـــارضــة لم يـــتــخـــذ قــراره بـــعــد ا
ــشــاركــة. من جــهـــتــهــا اعــلــنت بـــا
ــتــحــدة في  17كــانــون الــواليـــات ا
الــثـاني/يــنــايـر انــهـا ســتـبــقي عـلى
وجـود عـسـكـري لـها فـي سوريـا الى
حـ االنـتصـار الـتـام عـلى الـتـنـظيم
اجلـهـادي وايـضا لـلـتـصـدي لـلـنـفوذ
ساعدة في تنحية االسد االيراني وا

من احلكم.
ـسـاهم الــثـاني في وتـأمـل فـرنـســا ا
الـتـحـالف الــدولي بـقـيـادة واشـنـطن
في سوريا بان تلعب دورا في عملية

السالم.

 قـيل في األثـر (مـا خـاب من اسـتـشـار) ومع تـكـرار احلـديث عن خـرائط
ـكـافـحـة الـفـسـاد والـعـراق مقـبل عـلى  حـمالت طـريق واسـتـراتيـجـيـات 
انتخابية  احد ابرز معالم برامجـها  احلديث عن  اليات مكافحة الفساد
فـاسد ـكن وصف الكـثيـر  منـهـا بكـونهـا  نتـاج    من قوائم انـتخـابيـة  
ـوضوعـية احملاصـصة  لـذلك  البد من الـتوقـف عنـد عدد من احلـقائق ا
عن مفاسد احملـاصصة في الـعراق اجلديـد  منها مـا ينقـله مؤلف كتاب
"رماد بـابل - الدولـة اخلفـية في الـعراق حـكمـة صيـنيـة تقـول (أن تضع
اسـداً عـلى رأس ألف خـروف خـيـرً من أن تـضع خـروفـاً عـلى رأس ألف
أسد) ويفصح  هذا الـكتاب  للوزيـر السابق محمـد الدراجي عن مفهوم
سؤول الساذج) الذي يـتخذ قرارات غيـر مهنية دون بـعد استراتيجي (ا
ـكــنـة الــتـنــفـيـذ او مـن ذلك الـنــوع الـضـاغـط ألسـبـاب او قـرارات غــيـر 
وظف الكبير سياسية وشخصية ويضع لذلك معادلة رياضية بان والء ا
مطـلوب مـن حزبه لـكن هـذا الوالء بـدرجة 100× صفـر كـفاءة = صـفر

مقابل معادلة والء بدرجة 100× 100كفاءة = عشرة االف !!... 
ـمـكـنة ويتـكـرر الـسـؤال: كيف نـواجه مـفـاسـد احملاصـصـة ومـا الـسبل ا

للحد منه ??
 ال اعتـقـد ان أي خارطـة طـريق حتـاول ان تواجه مـا يـصـفه هذا الـكـتاب
كافـحة الفسـاد فحسب بـ(احلكومـة اخلفيـة)بحاجـة الى ستراتـيجيـات 
تراكـمة دون سيـاسات عامـة تنهض وهناك الـكثيـر من االستراتـيجيـات ا
بها الـدولة بل حتـتاج الى (ستـراتيـجية دولـة )تضع حـدا لتـطبيـقات هذه
نـتـظم فـيهـا برأس ـصـالح ا احلكـومـة اخلفـيـة او العـمـيقـة  كـون فريق ا
ـالية واحد يـتنـاغم مع تنـظيم اداري كـبيـر خفي لـلدفـاع عن االمتـيازات ا
والسياسية خارج القـانون  ومجتمع الدولة في جتـاوز الدستور سياسيا
وماليا وأيضا في التشريع والقضاء من خالل احملور التنفيذي واألمني
ـشكـلة الـثانيـة التي يـثيـرها  بان ا اتفـق مع هذا رأي الكـاتب لكن ا ور
هذا التجـاوز  ق من خالل جلنـة كتابـة الدستور في تـضميـنه ما يصفه
الـدراجي ب( تـلك األلـغـام الـنـاسـفـة ولم تـتـوقف عـنـد مـبدأ االحلـاح عـلى
التوازن بل حركت مـاكناتـها اخملتلـفة.. لتـرسيخ وتفعـيل استراتـيجية بث
كون ناصب يـعني التفريط بحقوق ا اخلوف بان غياب احملاصصة في ا
او احلـزب او اجلـمـاعـة) بـحـاجة الـى الـكـثيـر مـن الـتحـلـيـل لكـشـف أكـبر

ة فساد في تاريخ العراق اجلديد. جر
هــذه الـــكـــتب الــتـي تــؤلف مـن قــبل مـــســؤولـــ ســـابــقـــ عن مــفـــاســد
احملاصصة البد وان تـؤخذ بع االعـتبار من قبل  واضـعي السياسات
العامة للدولة في تعزيز قيم مكافحة الفساد فالتجربة الشخصية سواء
اخـتـلـفـنـا مع صـاحـبـهـا ام وافــقـنـا عـلـيـهـا تـبـقى جتـربـة ذات مـضـامـ
ـكـافـحـة تـطـبـيـقـيـة بـحـاجـة الى وقـفـة في رسم تـلك الـسـيـاسـات الـعـامـة 
ـفتش العـام االمريكي الفسـاد التي سبق  وان جتـاوزت  ما ورد تـقرير ا
ستيوارت بـووين وما ورد في تقريـر مجموعة عـمل مستقـبل العراق التي
تراسها السفيـر األمريكي السابق في العراق ريـان كروكر وضمت نخبة
ـسؤولـ الـسـابـقـ  والـبـاحـثـ الـيـوم في مـخـتـلف  مـراكز من كـبـار  ا
األبحـاث االمريـكيـة  وتـأكيـد  هذا الـتقـريـر  على ان ((إن أفـضل طريـقة
ـة التطـرف لعـنيف هي دعم تطـور حكـومة عراقـية فعـالة ومـستجـيبة لهز
وشـرعـيـة حـيث يـزدهــر الـتـطـرف الـعـنـيف في اجملــتـمـعـات الـتي تـشـعـر

بالتهميش والقمع من قبل احلكومة)).
ستقلة كل ذلك يجعلنا نـكرر الدعوة للجـهات ذات العالقة في الهيـئات ا
ومن بـيـنــهـا مـفـوضـيــة االنـتـخـابــات ان تـعـمل عـلى اعـالن مـدونـة سـلـوك
رشـح  وتـنتـهي بإعادة الـية جلمـيع ا انتخـابي  تبـدأ بكـشف الذمـة ا
الية بعد انتهاء الدورة  الـتشريعية جمللس النواب  والعمل على كشف ا
تفعيل  قـوان  نافذة  مثل قـانون التضـم  وانضبـاط  موظفي الدولة 
عادلة قـبول  وفقـا  ـوضوعي ا لتأسـيس جهاز اداري كـفوء  في احلد ا
( الوالء للحزب والـكفاءة والنزاهـة الشخصيـة) للمرشح
وإيجاد قـاعدة سـياسـات حكـوميـة  حتد  من انـتفاخ
ـواطن  - بـطــون الــدولـة الــعــمـيــقــة عـلى حــســاب ا
النـاخب  وهذا  مـا يتـطلب ان يـدركه النـاخب  قبل

ان يغمس اصبعه في احلبر البنفسجي  !! 

2020-2021 وهي أكـبـر مــيـزانـيـة
دفــــاع في اوروبـــا والـــثــــانـــيـــة في
احلــلف االطــلــسي واخلــامـســة في

العالم".

ــيــزانــيـــة "ســتــمــول واضـــاف ان ا
قــــدرات جــــديــــدة" مـــــشــــيــــرا الى
"حــــــامـالت طــــــائـــــــرات جــــــديــــــدة

وغواصات ومدرعات وطائرات".

ان احلالية". وذلك نهاية والية البر
مـعــنـاه 7,7 مـلــيــار جـنــيه اضـافي
سنـويـا وسط تقـاريـر بعـجـز بنـحو
20 مــلــيــار جــنــيه اســتـرلــيــني في

ـــــــوازنـــــــة خالل ا
قبل. وقال العقد ا
مــــتـــحــــدث بـــاسم
رئـيـسـة احلـكـومـة
تــــــيـــــريـــــزا مـــــاي
االثـــــــنـــــــ امــــــام
صــــحــــافــــيــــ ان
"التـهـديـدات" التي
اشـار اليـهـا كـارتر
ادرجـــــــــــت فـــــــــــي
مــــراجــــعــــة حـــول
الـــــــســـــــيـــــــاســــــة
الـدفــاعـيــة. وتـابع
ـــــــتـــــــحـــــــدث ان ا
ـتــحـدة ـمــلـكــة ا ا
"في مـوقع قوة مع
مـيــزانـيـة دفــاعـيـة
بقـيـمة 36 ملـيون
جـنـيه (41 مـلـيـار
يورو) ستبلغ نحو
40 مـليـارا بـحـلول
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{ لــنـــدن (أ ف ب) - أعــلـن رئــيس
اركان اجليوش الـبريطانـية االثن
ان روســيـا تــشــكل تـهــديــدا لـبالده
وطـــالب بــتـــمــويـل اكــبــر لـــلــقــوات

سلحة لتتمكن من التصدي لها. ا
وفـي كــلـــمـــة عـــامـــة نـــادرة صــرح
اجلـــنــرال نـــيك كــارتـــر ان روســيــا
تطـور استـراتيـجيـة مسـلحـة تزداد
عدائية وشدد على انها اظهرت في
ســوريــا قــدرتــهــا عــلى اســتــخــدام

دى. صواريخ متطورة بعيدة ا
وقـــال كـــارتـــر امــام مـــركـــز "رويــال
يـونايـتـد سيـرفـيـسز انـسـتيـتـيوت"
ـــتــخــصـص في مــســـائل الــدفــاع ا
واالمـن في مــــــقـــــره في لـــــنـــــدن ان
روســيــا تــشــكل "الــتــحــدي االمــني
االكـثـر قـدرة وتـعـقـيـدا امـامـنـا مـنذ

احلرب الباردة".
وفـصّـل كـارتـر في كــلـمــته الـقـدرات
الـعــسـكـريـة الــروسـيـة مـســتـخـدمـا
تسجيل فيـديو وحذر من "التساهل
فــأوجه الــتــشـابـه مع الــعـام 1914
كبـيـرة" مضـيفـا "لقـد اعـتاد جـيلـنا
عـلى اخــتـيـار نـزاعـاتـه مـنـذ نـهـايـة
ـكن ان جنـد احلـرب الـبـاردة لـكن 
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