
منذ نطـقة  اخلضراء امـام  العراقـي  بعد  (15) عاما عـلى اغالق ا
لم ينجح دخول  القوات  االمريكـية  في  نيسان  من العام  2003 م 
 رؤساء  الوزراء  السـابقون  بالـتقرب من قرار فتـحها كلـياً او جزئيا
الن ذلك االمر  كمـا يقال  و يـشاع  كان يـرفض من قبل  الـسفارت
االمريـكية  و الـبريـطانيـة  بداخلـها الى  جـانب  سياسـي من احزاب
ليـتحـصنـوا عن العالم مـتنفـذة  استـولوا عـلى مقـرات و بيوت  فـيهـا  
ــوت اجملـانـي الـذي  كـان ا حـيث   عـالم (خــارج اخلـضــراء)  االخــر 
ـيليـشيات و االزدحـامات و نقص فخـخات و االرهاب  و ا سائـدا و ا

و.و.و. .   اخلدمات 
كمـا يبدو  كان مصمما  على فتحها هدي  لكن السيد  عادل  عبد  ا
رغم  االعــــتـــراضـــات  بـــعــــد  تـــبـــوئـه مـــنـــصـب رئـــاســــة  الـــوزراء  
والـتـصريـحـات  التي  كـانت  تـطلـق  هنـا  وهـناك عن تـأجـيل  فتـحـها
الى  اشـعـار اخـر . جنح  بـفـتـحـهــا احـتـفـاال  و ابـتـــــــهـاجـا بـذكـرى
ثم الــنـصــر  عــلى تــنــظــيم  داعش  االرهــابي خــمـس  سـاعـــــــــات  

مددها  اكثر  .  
ــنــطــقــة كــنت مــرغــمـــاً في تــلك الــلــيــلـــة الــتي فــتــحت فـي نــهــارهــا ا
فـي  مـتـابـعـة االجـراءات الـتي  اتـخـذت عـلى مـدى اسـابـيع اخلـضـراء
الن اغلب  وسائل  االعالم  و منـها  القنوات الفضائية كانت لفتحها 
طـلـبت مـني اضـافـة الى وسـيـلـتي  الــتي اعـمل  بـهـا  تــتـابع  احلـدث 
جـلب  تصـريحـات  و خاصة  لـها عـن ذلك . فتـصلت بـقيـادة عمـليات
عن اجناز و على مسـتوى رفيع جدا  بغداد ليـتحدث لي احد قادتـها 

جهد  هندسي عظيم ! 
حتيط  بـالـشـوارع التي برفـعـها لـ( (1700كـتـلة كـونـكـريـتيـة (صـبـة) 

فتحت .. 
و ارسـله لـوسـيـلـتي .. تـأملت ألكــــــــتب اخلـبر  انـهـيت  اتـصـالي به 
عـدد (الـصـبـات) فــوجـدته بـنـفــــــــس عـدد اولـئك اجلـنــود الـعـراقـيـ

الــــــذين ذهـبـوا بيـعاً و خـذالناً في (سـبايـكر) الشـهداء  الـ (1700) 
كان عندها ايقنـــــــت ان كل (ابن خايـــــــبة) من اولئـــــــك الشهداء
ـثل  كـتـلـة  كـونـكــــــــريـتـيـة  بـاعـهـا سـاسـة الـبالد بـثـــــــمن بـخس
لـــيــــــــــحــــــــــفـــظـــوا انـــفـــســــــــهم  يـــوم  وصــــلــــــت (داعش) الى
ــئـة من االراضي بـعــد ان احـتـلــــــت 40 بـا مـــــــشـارف بـغـــــــــداد 

العـــــــراقية  . 
وكـذلك  يـوم  حـررت  الــبالد  من (داعش) و اعـيـدت  االراضي الـتي
ضحى  االف احتـلـها الـتـنظـيم االرهابي  بيـوم سمـي يوم (الـنصـر) 
بينما لم ينل شــــــــهداء من اجل ذلك  من اجلنود العراقي االبطال 
لـكنـهم (السـاسة) شرف الـشهـادة في سبـيل الوطن  سيـاسي واحـد 
صـاحلهم االنـتـخابـية و الـسـياسـية جنــــــــحوا في  تـوظـيف النـصـر 
في  الـوقت  الـذي  يـقـــــــف به اهـالي الـشـهداء و
ذويــــهـم من االيـــــتــــام و االرامـل  عــــلـى ابــــواب
الـدوائـر لــيـحــــــــصــلـوا عـلـى حـقـوق ابــنـائـهم

ــــــعاناة مريرة جدا جدا .      
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{ عــدن  (أ ف ب) وصل اجلــنـرال
الـهــولـنـدي بـاتــريك كـامــرت كـبـيـر
ـتـحـدة ـدنــيـ لأل ا ـراقـبـ ا ا
ـكـلـفـ تبـعـزيـز الهـدنـة في مـرفأ ا
احلـديـدة الـيـمــني االسـتـراتـيـجي
السبت إلى عـدن في جنوب البالد
في آخر مـحاوالت اجملـتمع الدولي
إلرســـاء الــسـالم في الـــبــلـــد الــذي

يقسّمه النزاع.
وإلى صنعاء وصلت مجموعة من
ســتـة مــراقـبــ (امــرأتـان وأربــعـة
رجــال) مــســاء الـــســبت عــلى مــ
ـــتـــحـــدة طـــائـــرة تـــابـــعـــة لأل ا
انطـلقت مـن عمّان بـحسـب مصور

لوكالة فرانس برس.
راقبون إلى قرّر أن ينضم ا ومن ا
ــراقــبــة في احلــديــدة في بــعــثــة ا
مـوعــد غـيــر مـحـدد حــسـبــمـا ذكـر
تحدة مسؤولون في مـكتب األ ا

في صنعاء.
ويأتي وصولهم غـداة قرار مجلس
االمن الدولي بـإجمـاع دوله ارسال
مـراقبـ مدنـي الى الـيمن بـهدف
تـأمـ الـعـمل فـي مـيـنـاء احلـديـدة
االســـتــراتـــيـــجي واالشـــراف عــلى

دينة. قاتل من هذه ا اجالء ا
وشـاهد صـحـافي من فـرانس برس
وصول الوفـد الذي يقـوده اجلنرال
كامرت إلى عدن مقر احلكومة التي

تعترف بها األسرة الدولية.
ي وكــان في اسـتــقـبــال الـوفـد األ
صـغـيـر بن عـزيـز الـذي يـقـود فريق
ـشتـركة مع احلـكومـة في اللـجـنة ا
ــكــلــفـة ــتــمــردين احلــوثـيــ وا ا
تـــنــظـــيم انـــســـحـــاب الــقـــوات من

احلديدة.
W½bN « oO³Dð

ـتـقـاعـد في عدن ولـتـقى اجلـنـرال ا
ـعـتـرف مـسـؤولـ في احلـكــومـة ا
بـــهـــا دولــيـــاً قــبـل أن يــتـــوجه إلى
صــنـــعــاء ثم إلى احلـــديــدة وفــقــا
ـني.وفي نـيـويـورك قـال ـســؤول 
تـحـدّث باسم سـتـيفـان دوجـاريك ا
ــــتــــحــــدة األمــــ الـــــعــــام لـأل ا
انــطـونـيـو غـوتـيـريش في بـيـان إنّ
" احلـكـومـة اجلـنــرال كـامـرت "حضّ
اليمنـية والتحالف الـعسكري الذي
يـدعـمــهـا بـقـيـادة الــسـعـوديـة عـلى
"تـطـبـيـق الهـدنـة الـتي دخـلـت حـيّز
الـتــنـفــيـذ في احلــديـدة والــتـعـاون

ـساعدات اإلنسانية" لضمان نقل ا
ـيــنـاء إلى ســائـر أنـحـاء من هـذا ا

البالد.
وخالل مــحــادثـــاته في عــدن شــدّد
اجلنـرال كامـيرت عـلى أنّ "فشل أو
جنـاح اتــفـاقــات الـســويـد يــتـوقّف
" وفقاً فقط علـى الطرف الـيمنـي

تحدة. لبيان األ ا
ــــقــــرّر أن يــــزور اجلــــنـــرال ومـن ا
كـــامـــرت صـــنـــعـــاء األحـــد إلجــراء
مـحـادثات مع مـسـؤول حـوثـيّ

ثـم يـــنـــتـــقل إلـى احلـــديـــدة حـــيث
ســيــعـــقــد أول اجــتــمـــاع لــلــجــنــة
ـشـتـركـة بـ طـرفي الـنـزاع وذلك ا
في 26 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبــر
ـــتـــمــردون اجلــاري.ويـــســـيـــطــر ا
احلــوثــيــون عـــلى احلــديــدة الــتي
تــعــرضت لــهـجــوم كــبــيـر مـن قـبل
الـقـوات احلـكـوميـة الـتـي يـدعـمـها
حتالف عسكري تقوده السعودية.
وتدخل عبر مينـاء احلديدة غالبية
ـواد الـغذائـيـة التي ـسـاعدات وا ا
يـعتـمد عـليـها ماليـ السـكان في
بــلـد يــواجه نـحـو  14مـلــيـونـا من
سـكـانه خـطـر اجملـاعـة وفـقا لأل

ـتـحـدة.لـكن جـهـودا دبـلـومـاسـية ا
مــكــثـــفــة وصــلت ذروتــهـــا بــعــقــد
مــبـــاحـــثـــات سالم فـي الـــســـويــد
دينة أسفرت عن وقف القتال في ا
السـاحـلـية االسـتـراتـيـجيـة لـتـتفق
ــتـــحــاربــة عــلى هــدنــة األطــراف ا
دخـلت حـيـز الـتـنفـيـذ الـثالثـاء.كـما
صــادق الــقـــرار الــذي تــبــنــته دول
ــمـــلـــكــة اجملــلس ال 15وأعـــدته ا
ــــتــــحـــــدة عــــلى مــــا حتـــــقق في ا
ـمكن أنّ مـبـاحثـات الـسويـد.ومن ا
ـراقـبـة من  30إلى يـتــكـون فـريق ا
 40 مراقبا بحسب دبلوماسي

وهــو مـكـلف بـهـدف "تـأمـ الـعـمل
في مـيـنـاء احلديـدة االسـتـراتـيجي
ـقاتل من واإلشراف على إجالء ا

دينة" الساحلية. هذه ا
WKŁU2  ULN

ولـكـامـرت تـاريخ كـبـيـر في بـعـثات
ــتــحــدة إذ قــاد بـ 2000 األ ا
ــتــحــدة في و 2002بــعــثــة األ ا
اثــيــوبــيــا واريــتــريــا. وفي 2005
ـتـحـدة تـولى رئـاسـة بـعـثـة األ ا
فـي جــــمـــــهــــوريـــــة الـــــكــــونـــــغــــو
وقراطية بـعدما تولى مهمات الد

ـاثــلـة في كــمـبــوديـا والـبــوسـنـة
والهرسك.

والــــنـص الــــذي عــــدل مــــرارا هـــذا
االسـبـوع بنـاء عـلى طـلب الـواليات
تـحدة وروسـيا والـكويت "يـشدد ا
عــلى االحــتـرام الــكــامل من جــانب
جمـيع االطـراف لوقف اطالق الـنار

الذي اعلن في محافظة احلديدة".
ــتــحــدة "ان تــعــد ويــجــيـــز لال ا
وتنشر لفـترة أولية تمتد  30يوما
اعـتــبـارا مـن تـاريخ تــبـني الــقـرار
بـعـثة لـلـبدء بـعـمل مراقـبـة" بقـيادة
تقاعد باتريك اجلنرال الهولنـدي ا
كـامــارت.واتـهم الـتـحـالف الـسـبت
بــحــسب وســائل إعالم ســعــوديــة
تـمردين بانـتهاك الـهدنة  14مرة ا
ـاضية.بدوره خالل ال  24ساعة ا
اتهم التمرد خصومه بإطالق النار
بــــشــــكل مــــتــــقـــطـع في احلــــديـــدة
وحـــولـــهـــا ذلك في تـــصـــريـــحــات
نُـشــرت عــلى مـوقع "أنــصــار الـله"

جناحهم السياسي.
ـفاوض عن واعـتبـر رئيس الـوفد ا
ـتـمـرّدين مـحمـد عـبـد الـسالم ليل ا
ي "خــطــوة اجلــمـــعــة الــقـــرار األ
مــهــمــة نـــحــو وقف الــعــدوان وفك
احلــصـار" في إشـارة إلـى الـتـدخل
الـعـسـكـري بقـيـادة الـسـعـوديـة في

 2015لدعم احلكومة اليمنية
ــعــتــرف بـهــا دولــيــا واحلــصـار ا
ــوانئ الــبـحــريـة ــفـروض عــلى ا ا
واجلـويــة في الــيــمن.من جــهـتــهـا
جددت حكومة الرئيس اليمني عبد
ربه مــــنــــصــــور هـــادي فـي بــــيـــان
أصدرته ليل اجلمعة "التزامها بكل
مـــــــــــــــــا ورد فــي اتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاق
ســتـوكـهـولم".وأكـدت احلـكـومـة في
الـــبـــيـــان "اســـتـــعـــدادهــا الـــكـــامل
لالنـخراط بـكل إيـجابـية مع جـهود
ي (مارتن غـريفيث)" بـعوث األ ا
كـما شـددت علـى "ضرورة الـتوصل

إلى حل سياسي شامل".
ويشهد اليمن منذ  2014حربًا ب
ـــتــمــرّدين احلـــوثــيــ والــقــوات ا
ـوالـيـة لـلحـكـومـة تـصـاعـدت مع ا
تدخل السعودية على رأس حتالف
عـــســـكـــري في آذار/مـــارس 2015
ـعترف بـها دولياً دعمـا للحـكومة ا
ـتمردين على مناطق بعد سيطرة ا

واسعة بينها صنعاء.
وأوقع الـــنــــزاع في الـــيــــمن مـــنـــذ
آذار/مارس  2015أكثـر من عـشرة
آالف قتيل بحسب منظّمة الصحة
ية. إال أن منظمات الدفاع عن العا
حــقــوق اإلنـســان تــؤكــد أن الــعـدد
ـكن أن يــكـون الــفـعــلي لــلـقــتـلـى 
علنة. خمسة أضعاف احلصيلة ا
وأســـفــر الـــنــزاع الـــدائم عن أزمــة
إنـسانـيـة بـالـغـة الـتـعـقـيـد وضعت
ـني عـلى حـافة نـحو  14مـلـيـون 
اجملـاعة.ورحّـبت مـنظّـمـة "سيف ذا
ــتــحـدة تــشـيــلــدرن" بــقـرار األ ا
لكنها اعتبرت أن هناك حاجة لبذل
مــزيـد مـن اجلـهــود في بــلـد تــفــيـد
التقديرات بأن  85ألف طفل قضوا

جراء اجملاعة واألمراض.
نـظمـة أن "النص وجـاء في بيـان ا
الـنـهـائي (لـلقـرار) لم يـقـرّ بـاحلجم
الـهـائل لألزمـة االنسـانـيـة ولم يدع
إلى الـــتـــحـــقـــيق في انـــتـــهـــاكــات
مفترضة للقانون اإلنساني الدولي
في الـيمن (...) حـياة آالف األطـفال

." اليمني على احملكّ
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ـلــكــة بـلــقـيس وأطــلـقت خــطــوط ا
ـؤسسة حـديثا للـطيران الـيمـنية ا
يــــوم الــــســـــبت رحـالت جتــــاريــــة
منـتظـمة من مـدينة عـدن اجلنـوبية
اخلـاضـعة لـسـيـطرة احلـكـومة إلى
العاصمة األردنية عمان.وقال كيلد
بنـجر الـرئيس الـتنفـيذي جملـموعة
ــطـار الـدولي الـتـي تـشـغل مـطـار ا
ــلـكـة عـلــيـاء في األردن إن شـركـة ا
الـطـيـران اخلـاصــة سـتـسـيـر ثالث
رحالت أسبوعيا ب عمان وعدن.
ـــــــطــــــار الــــــدولـي في ومــــــا زال ا
الـعـاصمـة الـيمـنيـة صـنعـاء مـغلـقا
كـــمــا هـــو مــنــذ أن فـــرض حتــالف
عـسكـري تقـوده السـعوديـة منـطقة
حــظــر طــيــران بــعــدمــا ســيــطــرت
ــتــحــالـفــة مع جــمــاعــة احلــوثي ا
إيــران عــلى الــعــاصــمــة.واشــتـرت
مـــجــــمـــوعـــة مـن رجـــال األعـــمـــال
اليمني في اآلونة األخيرة حقوق
تشغـيل خاصة من شـركة اخلطوط
اجلــويـــة الــوطــنــيــة الــتي عــلــقت
رحالتـها اجلـوية إلـى صنـعاء بـعد

دينة. سيطرة احلوثي على ا

ـومـة مـفــاسـد احملـاصــصـة واسـتـمــرار الـشـرخ بـ تـتـفق اآلراء بــد
واطن  –النـاخب) وب الـطبقـة السيـاسيـة التي تعـلن في برامـجها (ا
االنتخابية منهج اإلصالح وتمضي قدما في تشكيل احلكومة بنموذج
(االستـحـقـاقـات االنتـخـابـيـة جلمـهـورهـا الـسيـاسي) كـتـعـريف مـلطف

فاسد احملاصصة وآثامها !! 
ـانية ويـبقى الـسؤال: من يـحاسب احلـكومـة بعـدم وجود مـعارضـة بر

صريحة ?? 
هــنــاك الــكــثــيـر مـن الـدعــوات لــتــعــظــيم دور الــنــخب والــكـفــاءات في
نظمات غـير احلكومية حيث ينظم قـانون ا دني   تشكيالت اجملتـمع ا
ا يـجعل التـفكيـر يذهب الى  إيجـاد بدائل  من  مـنظمات اعمـالها  
عترف هنية ا دني  معززة بفعاليات الـنقابات واالحتادات ا اجملتمع ا
انـية  تصب بـها كمـشروع  حتـالف مجـتمـعي بديال لـلمـعارضـة البـر
اذج قراطيـة في العـراق أوال وبلورة  في مجـرى تأصيل ثـقافة الـد
من بــرامج مـســاءلـة احلــكــومـة من خالل تــقــاريـر دوريــة تـطــرح امـام
مـجـلـس الـنواب واحلـكـومـة ورئـاسـة اجلـمـهـوريـة  وتـنـقل الـى سـاحة

القضاء في حالة ثبوت التقصير  القانوني . 
لـست هــنـا بــصـدد تـعــريف احلـكـم الـرشـيــد لـكن اغــلب وثـائق األ
ستدامة لأللفية الـثالثة تؤشر أهمية هذه تحدة عن اهداف التنمـية ا ا
كن بـلورة عـدة برامج  لـلـتوعـية والـتثـقـيف بأهـميـة  هذا ـعايـيـر  و ا
النموذج  في  تـقليل الروتـ  واحلد  من الفسـاد  وخلق فرص عمل
مثل  االسـتعالمـات االلكتـرونيـة   والسعي إلقـناع الـدوائر احلكـومية
ا همة االستعالمات االلكترونية  بالتعامل  مع مكاتب  أهلية تقوم 
ـواطـن عن مــظـاهــر  االزدحــام في مــراجــعــة  دوائــر الــدولـة يــبــعــد ا
ــا يـجـبـر ـالي   اخلـدمـيــة  وأيـضـا تــعـرضه لالبـتــزاز  اإلداري وا
ـوظف على أداء عـمـله وفقـا إلجراءات مـواصـفات  اجلـودة  اإلدارية ا
وقـيـاس انـتاجـيـته عـلى أسـاس محـدد ومـعـروف  احلـالة الـغـائـبة عن
واقـع احلـال  اإلداري  في الــعـراق . الــهـدف الــثـاني فــهم مــضـمـون
ارسـة السلـوك اإليجـابي اليـومي عنـد (الفرد - احلكم الـرشيـد في 
واصـفات الثالثية التي البـد  وان يفهمها واطن  –الناخب)  هذه ا ا
اني ـقـراطي بـر االنـسـان الـعـراقي للـتـعـبـيـر عن حقـوقه في  نـظـام د
انتخابي وهي مـهمة حتتاج الى وعي نـخبوي قبل توعـية عامة الناس
يبدأ هـذا الوعي  في  توحـيد اخلطـاب  اإلعالمي الوطنـي أوال  للدولة
وفق عـقد اجـتـماعي دسـتوري  يـقـدم االنتـماء الـوطـني على أي  هـوية
ـوذج احملاصـصـة عـبر صـنــــــــاديق االقـتراع في فـرعـية  ويـلـغي  
حــمـلـة تـوعـيــة إعالمـيـة لـهـا  عــنـوان فـرعي (( ارفع صـوتك  _اعرف

حقوقك)). 
الــهــدف الـثــالث الــعــمل عــلى ادخــال مــفــردات احلــكم الــرشـيــد في
ـوذج يوم ـمـارسـات الـيومـيـة لـلـحيـاة الـعـامـة لعل أبـرز مـثـال ذلك  ا
ـبـاركة بـطريـقة تـنبي وايـام الـزيارات الـدينـية ا اجلـمعـة في شـارع ا
تـنـقل الوعي اجملـتـمعي من حـالـة اإلحبـاط بـشيـوع احلـالة الـسـوداوية
ــارسـة األفــضل واحلـد من الى الـبــحث عن الــنـقــاط الـبــيـضــاء في 
ـثل هـذه التـحـالـفـات ان تـشارك ـكن  ظـاهـر الـضـارة مـجتـمـعـيـا و ا
ـمـارســات الـفـضـلى بـفـعــالـيـة في حتــشـيـد الــراي الـعـام لـهــــــــــذه ا

مجتمعيا. 
اذج من الـشراكـة الـعمـليـة بـ معـاييـر احلكم الـهدف الـرابع خـلق 
الـرشيـد التي تـعمل بـها هـذه الـتحـــــــــالفـات ضمن شـبكـة وطنـية مع
دوائـر الـدولـة اخلـدمـيـة واإلنـتاجـــــــيـة لـعـقـد ورش عـمل وتـنـظـــــــيم
بـرامج تـطـبـيقـيـة بـشـأن حتسـ اإلنـتـاج وتـقـــــــلـيل الـروتـ وتـقد
خدمـات فضـلى  وصوال الى تـوسيع هذه الـشراكـات بحـضور نوعي
دني في اعـداد اخلطط االستراتـيجية ومـراقبة برامج لهذا الـتحالف ا
ـوازنة تـنفـيذهـا  وابـرز هذه الـبـــــــرامج اعـداد قـانون ا
الـــــــــعـامــة ســنــويــا  بـهــدف  إيــجــاد حــالـة من
ـساءلـة اجملـتمـعـية  لـلـحكـومـة عن اليـات  تـنفـيذ ا
وازنـة  وهـنـاك سـنـد قانـوني  في فـقـرات هـذه ا
قــانـــون إدارة األمــوال الــعـــامــة حــول شـــفــافــيــة

كن استثماره. وازنة العامة  ا
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تحدة لليمن يصل إلى صنعاء  u‰∫ كبير مراقبي األ ا Ë

{ جــــــــاكــــــــرتـــــــا  (أ ف ب) أدى
تــســـونــامي وقع بـــعــد انـــفــجــار
بــركـــاني فـي إنــدونـــيـــســـيــا إلى
ســــقـــوط  168قــــتــــيـال ومــــئـــات
اجلرحى بـحسب حـصيلـة جديدة

أعلنتها السلطات األحد.
وقـال سوتـوبو بـوروو نوغـروهو
الــــــنــــــاطـق بـــــاسـم الــــــوكــــــالـــــة

اإلنـدونـيـسـيـة إلدارة الـكوارث إن
"العدد اإلجـمالي للـقتلى بلغ 168
وهــنــاك  745جــريــحــا وثالثــون

مفقودا".
WOðUŽ Ã«u «

ودمــرت األمــواج الــعــاتـيــة الــتي
اجـــتـــاحت ســـواحل ســـومـــطـــرة
اجلــنـــوبــيــة والــســاحل الــغــربي

جلزيـرة جاوة مـئات األبنـية. وقد
وقـــعت قـــرابــة الـــســـاعــة 21,30
 14,30)ت غ). وقد حدث هذا

ــدّ بــعــد انــفــجــار بــركــان آنــاك ا
كـــراكــــاتـــوا بــــحـــسب مــــا أفـــاد

سوتوبو بوروو نوغروهو.
وفي لــقـطـات بــثـهــا الـتـلــفـزيـون
ــوقع يــظـــهــر شــاطىء كــاريــتــا ا

الـسيـاحي الشـعبي علـى الساحل
الـــغــربي جلـــاوة بــعــدمـــا ضــربه
التسـونامي. ويبدو حطـام مبعثر
من قطع خشـبية وأسقف مـعدنية
مــتـــنــاثـــرة. وبــ هـــذا احلــطــام

أشجار اقتلعت.
وال يــــزال عــــنـــاصــــر اإلســــعـــاف
يبحثون عن مفقودين ب الركام.

ّ وأظـهـرت تـسـجيـالت مـصوّرة 
تــداولــهـا عــلى مــواقع الــتـواصل
ـيـاه جتـتـاح مـوقع االجـتـمـاعي ا
" في حفل لـفرقة الـبوب "سيـفنت
ــيــاه الــهـــواء الــطــلق. ودفـــعت ا

نصة. أعضاء الفرقة خارج ا
وظــهـر مـغـني الـفــرقـة في فـيـديـو
عبر "إنـستغرام" وهو يـعلن بتأثّر
شـديد وفـاة كلّ من عازف الـباص
في الـفرقـة والـقـيّم عـلى جـوالتهم

وسيقية. ا
وقـالت الـسلـطات إن الـتسـونامي
حـــدث بـــســـبب مـــد غـــيـــر عـــادي
مــرتــبط بــالــقــمــر اجلــديـد رافــقه
انـزالق في أعـمـاق الـبـحـر بسـبب
انـفــجـار بــركـان آنــاك كـراكــاتـوا
اجلـزيـرة الـصـغـيـرة الـواقـعـة في

مضيف سوندا.
qŠ«u « »d{

وصـرح نـوغـروهـو أن "الـتـضـافـر
) سـبب تـسـونامي (ب الـعـامـل
مبـاغتا ضـرب السواحل" مـشيرا
إلى أن الـسـلطـات جتري حتـقيـقا

عرفة ما حدث بدقة.
ركز اإلندونيسي للبراك وذكر ا
وإدارة اخملـاطـر اجلـيولـوجـية أن
مـؤشــرات تــدل عــلى نــشــاط هـذا

البركان تصدر منذ أسبوع.
وآنـاك جــزيـرة بـركـانـيـة صـغـيـرة
بــرزت فــوق ســطح الــبــحــر بــعـد
حـــوالى نـــصـف قـــرن من ثـــوران
بركـان كراكـاتوا في 1883. وهذا
الــبــركــان هــو أحـد 127 بــركــانـا

ناشطا في إندونيسا.
وإندونـيـسـيا أرخـبـيل يـتألف من
 17ألـف جــزيــرة وجُــزيــرة ويــقع
عـــلى "حـــزام الـــنـــار" في احملـــيط
الـــهــاد حـــيث يــؤدّي احـــتــكــاك
الــصـفــائح الــتــكـــــــــتــونــيـة إلى
زالزل مـتــكــررة ونــشــاط بــركـاني

كبير.
اضي وفي  28أيـلول/سـبتـمبـر ا
ضــرب زلــزال بــقـوة  7,5درجـات
أعـقـبه تسـونامـي مديـنة بـالو في
جـزيرة سـوالويسي اإلنـدونيـسية
مـا أدى إلى مـقـتل أكـثـر من ألـفي
شــخـص في حــ ال يــزال هــنــاك
خـــمـــســة آالف آخـــرين فـي عــداد
فـقودين غالـبيتـهم طمروا حتت ا

األنقاض.
وأعـلـنت الـسـلـطـات الـروسـيـة أنّ
تـسـعـة عـمّـال كـانـوا يـبـنـون بـئراً
في مـــــنـــــجـم لـــــلـــــبـــــوتـــــاس في
سـولـيـكــامـسك بـاألورال الـروسي
ـفـقـودين إثر اعتـبـروا في عـداد ا
اندالع حريق الـسبت مرجّحة أن
. يكونوا قد لقوا مصرعهم جميعاً
وقالت جلـنة التـحقيق في مـنطقة

بـيرم حـيث تقع سـوليكـامسك في
بيـان إنّه "في صبـيحة  22كانون
األول/ديــسـمــبـر لــوحظ انــبـعـاث
دخان خالل بناء البئر. كان هناك
ـكـان. تــسـعـة مــوظّـفــ في ذلك ا
هـنـاك أسـبـاب مـعـقـولـة لالعـتـقاد

بأنهم ماتوا".
وأوضـحـت الـلــجـنــة في بــيـانــهـا
أنّــهـا فــتــحت حتــقـيــقــاً بـشــبــهـة
انـــتـــهـــاك قـــواعـــد الـــسالمـــة في

نجم. ا
وتـقع مـديـنـة سـولـيـكـامـسك عـلى
بـــعـــد  1200كـــيـــلـــومـــتـــر شــرق

موسكو.
وبحسب البـيان فإنّه إضافة إلى
فقودين التسعة "عندما انبعث ا
الـــدخــان كـــان هـــنـــاك ثـــمـــانـــيــة
أشخاص موجودين حتت األرض
فـتمّ إخـراجـهم ولم يـصـابـوا بأيّ

أذى".
وأظـهـرت مـشـاهـد بـثّـتـهـا قـنوات
تلـفزيونيـة روسية أعمـدة ضخمة
من الـــــدخـــــــــــان تــــرتــــفع فــــوق

نجم. ا
نـجم لـشـركـة أورالـكالي ويـتبـع ا
الــروسـيـة الـتي تـعــتـبـر من أكـبـر
سـتـخدم في منـتـجي البـوتـاس ا
صـنــاعـة األســمــدة الـزراعــيـة في

العالم.
وقـــالـت الـــشــــركـــة فـي بـــيـــان إنّ
فقـودين ليسوا العـمال التسـعة ا
من مــــوظّــــفــــيـــهــــا بـل "وظّـــفــــهم
مـتـــــعـاقـد خـارجي" مـضـيـفةً أنّ
احلـادث وقع في الـسـاعـة 07,04

ت غ. .
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مـن جــهــتـهــا قــالـت وزارة حـاالت
الـطوار الـروسـية إنّ ثالثـة فرق
انـقـاذ أي أكثـر من سـتـ منـقذاً
ـنــجم في مــحـاولـة أرســلت إلى ا
ـفقـودين.وتعـتبر لـتحـديد مـكان ا
سولـيكامسك ومـدينة بيـريزنيكي
اجملـاورة لـهــا من مـواقع اإلنـتـاج
ـهـمّــة لـشــركـة أورالـكــالي الـتي ا
ـدنت خـمسة تـمتلك في هـات ا
مــــنــــاجم وســــــــــبع مــــحــــطــــات

معاجلة.
وفـي خـــــريف  2014اضـــــطـــــرّت
الــــشـــركـــة إلغـالق مـــنـــجـم بـــعـــد
حصول حـفرة ضخمة في األرض

قطرها أكثر من  100متر.
وتعود آخر حـادث مهم في منجم
في روســــيـــا إلى آب/أغــــســـطس
 2017ح فُقد أثر ثمانية عمال
بــــعـــد فـــيــــضـــان في مــــنـــجم في
ســيـبـيـريـا. وبــعـد ثالثـة أسـابـيع
ـالـكـة لـلـمـنـجم أوقــفت الـشـركـة ا

فقودين. عمليات البحث عن ا


