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{ جـــاكـــرتـــا (أ ف ب) - يـــقـــوم
عـنـاصر اإلنـقـاذ اإلنـدونيـسـيون
بالـبـحث عن نـاج بـعـد انزالق
لــلـتـربـة جنم عن أمـطـار غـزيـرة
وأدى إلى تـــســعـــة قـــتــلـى عــلى
ــفــقــودين في األقل وعــشـــرات ا
غــــرب الـــــبالد وفـق مــــا أعـــــلن

مسؤول الثالثاء.
ووقــعت الـكـارثـة مـسـاء اإلثـنـ

في مــقــاطــعــة جــاوا الــغــربــيــة.
وعـثرت الـفرق على تـسعـة قتلى
وتـقوم بـالـبحث عن  34مفـقودا
عـــلى األقل بـــحـــسب الـــوكـــالــة

الوطنية إلدارة الكوارث.
ــتـحــدث بـاسـم الـوكــالـة وقــال ا
سـوتــوبـو بـوروو نـوغـروهـو إن
األمــطـــار الـــغــزيـــرة وانــقـــطــاع
الكـهرباء والطـرق الوعرة حتول
دون دخول اآللـيات الـثـقيـلة إلى
ـنــكـوبـة في مــديـريـة ـنـطــقـة ا ا

سوكابومي.
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وأضـاف "جهـود االنقـاذ تتـعرقل
ايضا بسبب محاولة العديد من
األشـخـاص الـوصـول إلى مـكـان

الكارثة".
وأضـاف أن "الطـرق ضيـقة وهو
مـا يـعــرقل وصـول فــرق االنـقـاذ
والـفـرق اللـوجـسـتيـة وسـيارات

اإلسعاف".
و تـــعــلـــيق الـــعـــمـــلـــيــة لـــيال

لتتواصل صباح الثالثاء.
ـــــــســــــؤول إن ثـالثــــــة وقـــــــال ا
أشـخـاص اصـيـبـوا بـجـروح في
الــــكـــارثـــة فـــيـــمـــا  إجالء 61

نطقة. آخرين من ا
وتـتـكـرر حـوادث انـزالق الـتـربـة
في إنـــدونـــيـــســـيـــا األرخـــبـــيل
ــعــرض لــكــوارث االســتـــوائي ا

طبيعية وأمطار غزيرة.
وقـتل أكـثـر من  20شـخـصـا في
تــــشـــــرين األول/أكــــتـــــوبــــر في
فـيضـانات وانـزالقات الـتربة في
ـقاطـعـات بـجـزيرة الـعـديـد من ا

سومطرة بغرب إندونيسيا.
وفـي حــزيـــران/يـــونـــيــو 2016
قضى قـرابة  50شـخصـا عنـدما
اجـتـاحت فـيـضـانـات وانـزالقات
لـلـتـربـة مـديـريـة بـاجنـارنـيـغـارا

قاطعة جاوا الوسطى.
وقـضى  22شـخـصًــا عـلى األقل
من جراء عاصفة اجتاحت جزرًا
وسط الـفـلـبـ نـهـايـة األسـبوع
وفقًا للسلطات التي أكدت األحد
الــقـــيــام بــعــمــلـــيــات إنــقــاذ في
ـــــنـــــاطق الـــــتي غـــــمــــرتـــــهــــا ا

الفيضانات.
ــدني وأعـــلن مــكـــتب الـــدفـــاع ا
احلـكـومـي أن حـصـيـلــة الـقـتـلى
ارتــفــعت من أربــعــة بــعــد يــوم
عـلـى وصـول عـاصــفـة تـرافــقـهـا
أمـطــار غــزيــرة إلى مــقــاطــعـتي
بيـكول وفيـساياس الشـرقية ما

تـــســبب بـــفــيـــضــانـــات عــارمــة
وانزالقات التربة.

وقضى الـعديـد من القـتلى غـرقًا
وفي انــــزالقــــات الـــتــــربــــة ولم
تـنـحسـر الـفـيضـانـات بـعد رغم
ـنـاخـيـة تـراجع قـوة الـظـاهـرة ا
الـتي أطـلق عـلـيـهـا مـحلـيًـا اسم

"أوسمان" بحسب السلطات.
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وقــال كالوديــو يــوكــوت رئــيس
دني في مقاطعة مكتب الدفـاع ا
بـيـكول لـوكـالـة فـرانس برس إن
ـتضـررة غارقة "مـعظم األماكن ا
يـاه. ونرسل جـنودًا ومراكب بـا
مــطـاطــيــة إلنـقــاذ الــعـائالت من
مـيـاه الفـيـضـانـات الـتى وصلت
ــنــاطق إلى أســطح في بــعض ا

نازل". ا
سؤولون إن  16شخصًا وقال ا
عـــلـى األقل لـــقـــوا حـــتـــفـــهم في
بــــيــــكــــول وســــتــــة آخــــرين في

فيساياس الشرقية.
وفــر أكـثــر من  22ألف شــخص
مـن مـــنــــازلـــهـم قـــبــــيل وصـــول
الـعاصـفة الـتي دمرت مـحاصيل
األرز والـــذرة وقــــطـــعـت بـــعض
الـــــطــــرق واجلـــــســــور وفـــــقــــا
ــــســـــؤولي اإلدارة احملـــــلـــــيــــة

للكوارث.
وتــوقــعت األرصــاد احلـكــومــيـة
األحـد استـمرار تـساقط األمـطار
الــغــزيـــرة في الـــســاعــات الـ24

. القادمة في شمال الفلب
ويـضــرب الـفــلــبـ ســنـويــاً مـا
مـعـدله  20إعـصــارًا وعـاصـفـة
تودي بـحـيـاة مئـات األشـخاص
اليـــ وتـــتــــســـبب في جــــعل ا

يعيشون في فقر شبه دائم.
وأعـنف تـلك الـعـواصف الـقـوية
كان اإلعـصار هـايان الذي أودى
بـحياة أكـثر من  7360شخـصًا
بــ قـتــيل ومــفـقــود في أنــحـاء

الفلب عام 2013.
وفي شــــيـــكــــاغـــو  لـــقـي ثالثـــة
أشـخــاص حـتــفــهم في حـوادث
تــــســـبّب بــــهـــا ســــوء األحـــوال
ــتّـحـدة اجلـوّيـة فـي الـواليـات ا
حـيث أدّت ثـلـوج كـثـيـفـة وريـاح
عاتية وأمـطار غزيرة إلى تعطل
حــــركـــة الـــنـــقل اجلـــوي وعـــلى
الــطـــرق خـالل مــوسـم األعـــيــاد
الــــــــذي تـــــــزداد فــــــــيـه أعـــــــداد

سافرين. ا
وألــغــيت أكــثــر من  500رحــلــة
جـوية وتـأخرت أكـثر من 5700
رحــلـــة اجلــمــعـــة فــيـــمــا غــطت
العـاصـفـة الـثـلـجـيـة منـاطق في
سهول الـشمال األوسط والغرب
األوسـط األمــــيــــركـي بــــثــــلــــوج
تـتراوح سـماكـتهـا ب  20و30

سنتم.
ـتـوقع أن تتـسـاقط كـمـية ومن ا
ـاثـلــة من الـثـلـوج إن لم يـكن
أكــثـــر في األيـــام الــقـــادمــة في

واليـة نـيــو مـكـســيـكـو بــجـنـوب
ـــتــحـــدة مع غـــرب الـــواليـــات ا
أمـــــطــــــار غـــــزيـــــرة فـي بـــــعض
الـواليـات اجلنـوبـيـة والشـرقـية
مـا قد يـعطل خـطط السـفر آلالف

. األميركي
و حتـذيـر ماليـ الـسكـان في
ــتـحــدة من جــنــوب الــواليــات ا
فــيــضـانــات مــحــتــمــلــة بـســبب

األمطار الغزيرة.
وقُــتــلـت امــرأة تــبــلغ  58عــامًــا
جــــرّاء ســــقــــوط شــــجـــرة عــــلى
مــقــطــورتــهــا لــيل األربــعــاء في
لـويـزيـانـا حـسب وسـائل إعالم

أميركيّة.
وقُـــتل شـــخص ثـــان فـي حــادث
عـلى طريق سـريع غـطّاه اجلـليد
في واليــة كـــنــســاس اخلـــمــيس
وفقًـا لـلـشـرطـة فـيـمـا لقـي ثالث
حتـفه في اصطـدام بـ كاسـحة
ثــــلـــوج وســــيّــــارة في داكــــوتـــا

الشماليّة.
وتـأخـرت أكـثـر من  6500رحـلة
جـوية فـيمـا ألغـيت حوالى 800
رحـــلـــة اخلـــمـــيـس وفق مـــوقع
ـــتــخـــصص في "فاليت أويـــر" ا

رصد حركة النقل اجلوّي.
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ـسـافـرين أنـهم وابـلغ عـدد مـن ا
عالقون منذ أيام.

وقــــــال أحــــــد هـــــؤالء حملــــــطـــــة
تــلـفــزيـونــيـة في مــطـار داالس-

وتـوقع مـكـتب األرصـاد اجلـويـة
أن تــســتـــمــر األحــوال اجلــويــة
الـسـيئـة في عـطـلـة االسـبوع في

أنحاء البالد.
ـــتـــوقع تـــســـاقط ثـــلـــوج ومـن ا
كثـيـفـة في واليـة نـيو مـكـسـيـكو
تـحدة بجـنوب غـرب الواليـات ا
جراء عاصفـة جديدة. وقد تصل

سماكة الثلوج إلى  30سنتم.
وجـنـوبـا يـنتـظـر تـسـاقط أمـطار
غـزيـرة على وسط سـاحل خـليج
ـكــســيك في الــشــريط األرضي ا
ــعـروف الــضـيق في فــلــوريـدا ا
بتـسمـيـة بانـهانـدل وصوال إلى

وسط االطلسي شرقا.
ويـحتـمل حصـول فيـضانات في

ناطق. بعض ا
وال يــــــقــــــارن هــــــذا الــــــطــــــقس
بالعاصفـة الثلجية التي ضربت
ـــتــحـــدة في شـــرق الـــواليـــات ا

كانون الثاني/يناير 2015.
وضربت تلك العاصفة نيويورك
وواشــنــطن مــوديـة بــحــيـاة 15
شــخـصـا وأثــرت عـلى نـحـو 85

مليون شخص.
وقـــال خــبــراء األرصـــاد إن تــلك
العـاصفة غـطت واشـنطن بـأكثر
من  57سنتم من الـثلج وحديقة
ســـنــتــرال بـــارك في نـــيــويــورك
بـأكـثـر من  63سـنـتم هي أعـلى
كــثـافــة ثـلــجــيـة مــنـذ بــدء حـفظ

السجالت في 1869.

»½UI–∫ رجال االنقاذ في انونيسيا يواصلون جهودهم بحثا عن ناج

فـــــورت ورث الـــــدولي "لـم أشــــأ
ـطـار تـمـضـيـة ثـالثـة أيـام في ا
وتـــفـــويـت األعـــيـــاد. أعـــود إلى
الــعــمل أول أيــام الــعــام وهــذه
عـطـلـتي الـصـغيـرة ال أرغب في

طار". تمضيتها في ا
أغــلـقـت الـعــديــد من الــطـرق في
واليـــات داكـــوتـــا الـــشـــمـــالـــيـــة
وداكوتا اجلـنوبـية وميـنيـسوتا
وكـنـساس وآيـوا. وبـذل الـعـمال
جـهودا لفتـح الطرق لكـن العديد
مــنــهـــا كــانت ال تــزال اجلــمــعــة

مكسوة بالثلج واجلليد.
وقـالت سـلطـة الـنـقل في داكـوتا
اجلنوبية إن التحذير من السفر

ال يزال ساريا.
وقــالـت الـــســلـــطـــة إن "الـــطــرق
يـــكــســـوهـــا اجلـــلـــيـــد والــثـــلج
ـــتــــطـــايــــر ال يـــزال يــــخـــفض ا
الـــرؤيـــة". وأضـــافت "الـــطـــواقم
تعمل لكن الطبيعة جتعل السفر

اآلمن صعبا".
وألغت داكوتا الشمالية اجلمعة
حتـذيـرا بـعـدم الـسـفـر كـانت قـد
أعلـنـته في جـميع مـنـاطق شرق
الواليـة حـتى وإن كـان الـثلج ال

. يزال يعيق السائق
وحذر مسـؤولو الهيئـة الوطنية
لــلــطــقس في مــيــنـيــســوتــا بـأن
ــنـاطق الـعــلـيـا من الـطـرق في ا
الـــواليــة الـــواقـــعــة فـي الــوسط

الغربي مغطاة بالثلوج.
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(مسلم) ..هذا الشاب العراقي األصيل ..الذي ما إن سمع نداء الوطن
ضــد داعش اإلرهــابي في حــزيــران عــام  2014 حــتى تــرك عــمــله في
بوسـطيـته وهب مسـرعاً مـستـجيـباً لـنداء الوطـن احلبيـب دون إبطاء مع
اآلالف من الشباب أمثـاله للدفاع عن أرض العـراق الطاهرة ..وأشترك
مـسـلم في جـميع مـعـارك الـتـحـرير عـلى مـدى ثالث سـنـوات إبـتداءً من
جــرف الـصــخــر ثم سـامــراء واإلسـحــاقي والــدور والـعــلم وتــكـريت ثم
الـفــلـوجـة والـرمـادي وبـيـجي والـقـيــارة واحلـمـدانـيـة ومـكـحـول وتـلـعـفـر
وصـل والبـعاج واحلـدود العـراقـية واحلـويجـة حـتى حلظـات النـصر وا
األخـيـرة ..وقـد أصـيب اكثـر من مـرة وكـاد أن يـسـتـشـهـد في أكـثر من
موقع .. ومـرة حـوصر هـو وشقـيقه األصـغـر(متـقي) في جبـال مكـحول
دة  50ساعة ولكنهم لم يـستسلموا وقـاتلوا عناصر من قبل الدواعش 
داعش حتى بـاحلجارة ..! بـعد أن طويت صـفحـة داعش اإلرهابي عاد
قاتـل من أبناء مسلم الى حـياته الطبـيعية شـأنه شأن آالف الشـباب ا
ة في بـوسطـيـته وعربـانته ـارس مهـنته الـقـد احلـشد الـشعـبي وراح 
رغم صـعـوبـة احلـيـاة وقـلـة الـرزق ومـطـاردة الـبـلـديـة لـهم فـهـو بالراتب
والوظــيــفـة والمــصــدر رزق له ولـعــيــاله  .. وقــد تـزوج من بــنت احلالل
وتـفتـحت عيـنـيه على إبـنـته (مالك) التي أحـبـها من كل قـلـبه فهي ثـمرة
زواجه الذي كـان مهـر أمهـا حتريـر مدينـة تكـريت احلبـيبـة كمـا أشترط
تـواضع الصـغيـر لم يسـعهم علـيه والده ذات يـوم ..! ولكـن بيت أهـله ا
جميعـاً ..فقررأن يخرج ويـسكن في بيت إيجـار ..ولكن اإليجار باهض
وأقل بـيت هــو بـسـعـر ( (250ألف ديـنــار شـهـريـاً ..وبـقـي مـسـلم يـدفع
دة سـنة ولـكـنه لم يصـمد ولم يـقدر عـلى مواصـلة دفع اإليـجار إيجـار 
زيد من مصاريف البيت والزوجة احلامل مرة أخرى والطفلة وحتمل ا
الـتي بـلـغـت سـنـتـهـا األولى ..فـقـرر أن يـفـاحت جـار له عـنـده فـضـلـة من
أرض جتاوز في منـطقـته التتعـدى مساحـتها  60متراً ..وكـانت القـطعة
ــيـتــة وبـقــايـا عـبــارة عن مـكـبٍ لألزبـال والــقــمـامــة والـكـالب والـقــطط ا
دة عشـر سنوات اليـعبأ بـها أحد وقـد غرقت بأوحال الفضالت الـنتنـة 
األمـطـار األخــيـرة ..فــقـام مـســلم بـتــنـظــيـفـهــا وإخـراج أطــنـان األزبـال
والقمامة منها ..ثم قام بردمهـا باحلجر والرمل والتراب ثم قام بحدلها
وترتـيبـها وقرر أن يـبني فـيها غـرفة مـتواضعـة لتـجمعه بـزوجته وطـفلته
وتريحه من اإليجار الذي اليستطيع تدبيرة بسبب ضنك العيش وعسر
احلـال .. وفي اليـوم األول لـبنـاء الـغرفـة وبـعد أن أسـتـدان مسـلم مـبلغ
البلوكات والـرمل والسقف من هنـا وهناك جائت (كتـائب) بلدية كربالء
الـشـجـاعة يـتـقـدمـهم نـخبـة من مـهـنـدسـيهـا (األبـطـال) وقـد شـمروا عن
سـواعـدهم ومعـهم الـشـفالت وسـيارات الـشـرطـة والضـجـيج والـعـجيج
والــصـراخ والـعــويل : شــدسـوي ..شـنــوهـاي ..من كــلك .. هـاي أرض
ــــواطــــنـــ الــــدولــــة ...أنـت تــــتـــجــــاوز عــــلـى حــــقــــوق الـــدولــــة وكـل ا
..ووووووووووو..فــبــقي مــســلم ذاهالً اليــقــدر عـلـى رد اجلـواب حلــجم
القوة (البلداوية) التي تقدمت لهدم (الغرفة الصغيرة ) التي الزالت في
أول سـاعـاتـهـا ..و هـدم الغـرفـة بـالـشـفالت دون رحـمـة وشـفـقـة أمام
عركة وعاد أبطال (البلدية ) عيني مسلم الدامعت ..وبعد أن إجنـلت ا
ـسكـيـنة مـنتـصـرين مـوفورين إلـى دوائرهم ..ذهب مـسـلم الى زوجـته ا
ا سألـته عن سـبب حزنه قـال لها : أجـلبي لي حزيـناً مـنكـسراً بـاكيـاً و
أبـنتي مالك ..فـجـاء بطـفـلته وجـلس مـعهـا وسط خـراب الغـرفـة وطفـلته
ـينـاً ويساراً وهي التـفهم مـعنى هـذا اخلراب الذي الصـغيـرة تتلـفتت 
أجــلــســهــا والــدهــا في وســطه .!!! أنــا أضع مــأســاة مـســلم أمــام كل
مسؤول كربالئي شريف ..كما وأضـعها أمام كل عراقي وطني شريف
..أن يــقــولـوا قــولــة احلق والغــيـر احلـق ..هل من الــصـحــيح أن نــتـرك
أبنـائنـا بهذا احلـال والضـياع ونسـمي أنفـسنـا بأننـا في دولة وحـكومة
ووطن ..!!?? والــله لـقــد نـزفت أمــعـائي دمــاً لـيـلــة أمس وصـبــاح الـيـوم
وتـــداعت صــحــتـي مــرة أخــرى وأنــا أرى أفــعـــال احلــكــوم  مع هــؤالء
الـشـبـاب الـشـجـعـان الـذين قـدّمـوا لـلـوطن مـالم يـقـدمه أحـد أراهـم وقد
أصــبـحــوا غـربـاء في وطــنـهم وصــاروا مـشـروعــاً أسـتــثـمـاريــاً لـبـعض
ـسـؤولـ الـفـاشـلــ يـسـتـغـلـونه فـي مـنـاسـبـاتـهم وإنــتـخـابـاتـهم كـمـا ا
رتش الفـاسدين في هذه احلكومة وظفـ ا وأصبحوا هدفـاً لبعض ا
التي لم نرى مـنها شيـئاً يذكـر سوى أنها سـلّطت على رقـابنا زمرة من
رتـش الـفاشلـ السيـئ الـذين ضيعـوا البـلد وضيـعونا الفـاسدين ا
مـعه ..هـذه احلـكـومـة الــتي لم تـنـصف األبـنـاء الـيـوم ..كـمـا لم تـنـصف
اآلبـاء من قبـل ..!! ولدي الـعـزيـز مسـلم : لـقـد حرمـوك من حق صـغـير
شروعة وهو السكن في أرض وطنك بعد أن دافعت عنها من حقوقك ا
وأنت في زهـرة شـبابك بـكل إخالص وتـضـحـيـة وشرف ..كـمـا حـرموا
أبوك من قـبل من حقه في السـكن فيـها بعـد أن أحرق عـمره إلجل هذه

األرض الطيبة ..فالنامت أع اجلبناء ..!
حسـبـنا الـله ونعـم الوكـيل ...حسـبـنا الـله على كل
فـاسـد وظـالم ومــرتش وفـاشل وسـارق ومـخـتـلس

وناهب يحكمنا اليوم بإسم الدين والوطن .

كربالء
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{ ريـو دي جانـيرو (أ ف ب) -
قال رئيس الـوزراء اإلسرائيلي
بـنــيـامـ نـتــانـيـاهـو امس  إن
دوال عـربية تـعتبـر أن إسرائيل
"حـــلـــيــفـــة ال غــنـى عــنـــهــا" في
محـاربـة إيران وتـنـظيم الـدولة

اإلسالمية.
وقـال نـتانـيـاهو حملـطـة غلـوبو
الـتلـفـزيونـية الـبـرازيلـية خالل
زيـارة إلى ريـو دي جـانـيرو إن
ـــوقف أحـــدث "ثـــورة في ذلك ا

العالقات مع العالم العربي".
وجـاءت تــصــريـحــاته في وقت
كــثـــفت إســرائـــيل ضــربـــاتــهــا
اجلـوية على مـواقع تقـول إنها
إيــرانــيــة في ســوريــا وفــيــمــا
حتـاول استـيعـاب قرار مـفاجئ
أعلنه الرئيس األميركي دونالد
تـــــرامب بـــــســــحـب قـــــواته من

سوريا.
W×KÝ« d¹uDð

وحـذّر نـتـانـيـاهـو مـرارا من أن
إيـران حتـاول تـطـويـر أسـلـحـة

نووية لتدمير إسرائيل.
وقــــال إن إســــرائـــــيل أثــــبــــتت
فعاليتها في محاربة ما أسماه
ـــــتــــطـــــرف اإلسالم "اإلسالم ا
العنيف -- إن كان الذي يقوده
مــتـــطــرفــون شــيـــعــة تــقــودهم
إيـــــــران أو الـــــــذي يـــــــقـــــــوده
مـتطرفـون سنـة يقودهم داعش
(تـــنــظــيم الـــدولــة اإلسالمــيــة)

والقاعدة".
وأضــاف "لألسف لم نــحـرز أي
. نصفهم تقدم مع الفلسطيني
حتت تـــــأثــــــيـــــر سالح إيـــــران

تطرف". واإلسالم ا

وردا عـلى ســؤال بـشـأن مـا إذا
كــــان قـــادرا عـــلى الــــتـــفـــكـــيـــر
بـــاجلــلـــوس مع زعـــيم إيــراني
ومـنـاقـشة عـمـلـيـة سالم أجاب
نــتـانـيـاهـو "إذا واصـلت إيـران
تـصـمـيمـهـا عـلى تـدمـيـرنـا فإن

اجلواب كال".
والــســبــيل الــوحــيــد بــحــسب
نـتانيـاهو سيـكون "إذا شهدت

إيران لتحول كامل".
ويـــزور نــتــانــيــاهــو الــبــرازيل
حلـضور مـراسم تولي الـرئيس

جاير بولسونارو السلطة.
ـــــراسـم من وعـــــلـى هـــــامـش ا
ــتـوقع أن يـجــري نـتـانــيـاهـو ا

محـادثـات مع وزير اخلـارجـية
األميـركي مايـك بومـبيـو الذي
ســـــيـــــحـــــضــــر بـــــدوره حـــــفل

التنصيب.
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ــــتــــوقع أن يــــنــــاقــــشـــا ومن ا
انسحاب القوات األميركية من
ســـوريــا وأنـــشــطـــة إيــران في

الشرق األوسط.
وأكـد أنه لن يـسـتـقيـل في حال
ــدعي الـعــام إجـراءات أطــلق ا
لـــتــــوجـــيه االتــــهـــام الــــيه في
قـــضــايـــا فــســـاد عـــلــمـــا بــأن
“اسرائيل ”ستشهد انتخابات
تـــــشــــريــــعــــيــــة مـــــبــــكــــرة في

نــــيـــســـان/ابـــريل 2019. وردا
عــــــلى ســــــؤال لــــــصــــــحــــــافي
صــــهــــيــــونـي خالل مــــؤتــــمــــر
صحـافي تكـلم خالله بالـعبـرية
في ريــو دي جـانــيـرو في إطـار
زيـــارة رســــمـــيـــة يـــقـــوم بـــهـــا
للـبرازيل قال نتـانياهو إنه لن
يـستـقيل “في حـال استـدعاني
ــدعي الــعــام لالســتــمـاع الي ا
قـبل االنـتـخـابات ?”وهي آلـيـة
إلزامية تسبق توجيه االتهام.
وتتـوقع كل استـطالعات الرأي
تــقــدم حــزب لــيــكــود بــزعــامــة
نـتـانـيـاهو عـلى بـقـيـة االحزاب
ـــبـــكــرة خالل االنـــتـــخـــابــات ا

ـقـبـلة مـا سـيتـيح له تـشـكيل ا
احلكومة مجددا.

وكــان نـتــانـيــاهـو قــرر الـدعـوة
الى انـــتـــخــابـــات مـــبـــكــرة في
ـــقـــبل ألن نـــيـــســـان/ابــــريل ا
استطالعـات الرأي تؤكد قدرته

نصبه. على االحتفاظ 
ـــعــروف أن ال شيء يـــجــبــر وا
نـتـانـيـاهـو علـى االسـتقـالـة في
حــــال وجه اتــــهــــام الــــيه ولن
يكون مجبرا على االستقالة اال
في حـــــال إدانـــــته ونـــــفــــاد كل

أنواع االستئناف.
ـسـاعـد وكـان شــاي نـيـتــزان ا
االول لــلــنـائب الــعــام افـيــشـان

مـانـدلـبـيت أعـلن في مـنـتصف
كانـون االول/ ديسمـبر انه نقل
الى مــديــره تــوصــيـاتـه بــشـأن
ثـالثــــة حتــــقـــــيــــقــــات فــــســــاد
تـسـتـهـدف نـتـانـيـاهو من دون

أن يكشف مضمونها.
كــمــا أوصـت الــشــرطــة مــطــلع
كـانون االول/ديسـمبر بـتوجيه
اتــهــام لــنـتــانــيــاهــو وزوجــته
ســـاره بــشــأن احـــدى قــضــايــا
الـفـسـاد التي حتـوم الـشـبـهات

حول تورطه بها.
وتــــــــفـــــــيـــــــد وســـــــائـل االعالم
االسـرائـيلـيـة بـوجود مـا يـكفي
من االدلـة لــتــوجـيه اتــهـام الى

نتانياهو لتورطه بالفساد.
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وأضـــاف نــتـــانــيـــاهــو “أنــا ال
أنـوي االسـتقـالـة أوال ألنهم لن
يـــجــدوا شـــيــئـــا وثــانـــيــا الن
القانون ال يـجبرني على القيام
بــــذلك ?”مــــعـــــتــــــــــــــبــــرا أن
مـطالبـته باالستـقالة “ستشكل
ــوقـــراطـــيــة مـــســـاســا بـــالـــد

االسرائيلية”.
وتـــــابـع رئـــــيس احلـــــكـــــومـــــة
ـــواطـــنــون االســرائـــيـــلـــيــة “ا
االسرائيلـيون سيقررون ما إذا
كـنت سـأكـون رئـيس احلـكـومـة

قبل”. ا
من جـهــته نـدد حـزب “االحتـاد
الــصــهــيــوني ”الــيــســاري في
وقف نـتانـياهـو وجاء بيـان 
فـي الــبـــيــان “إن نـــتــانـــيــاهــو
ـشــتـبه بـه في قـضـايــا فـسـاد ا
يــواصل عـــلى عـــادته تـــرهــيب

.” سؤول القضائي ا
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ـنـهج لـيس هـنـاك ادنى شك في ان مـا يـجـري في الـعـراق من تـخـريب 
ـؤسف التـنفيـذ بأياد للصـناعة  ,هو من وحي اجنـدات دوليـة واقليـمية وا
عراقية ال تـعرف معنى لـلوطنيـة وليس هناك ادنى تـفكير بـالبلد الن هؤالء
ال ينتمون الى العراق وليـس لديهم والء. منذ ان بدء االحتالل عام 2003
ـختلف مسـمياتهـا وبأشراف مبرمج  بدأت بعض االيادي والـتشكيالت 
للقضـاء على الصـناعة العـراقية ولـذلك فككت مكـائن ومعدات الـكثير من
صنع البتروكيمياويات في البصرة الذي جرى صانع  كما هو احلال  ا
تـفكـيـكه ونـفل بـعض مـكـائـنه واحلـجـة انه كـان يصـنع مـفـخـخـات بـغـرابة
احلجة!! مصـنع البتروكـيمياويـات يصنع مفـخخات ?. اما مـعمل احلديد
والـصـلب فــهـو االخـر ال يــعـمل في حــ اقـيم مـصــنع لـلــقـطـاع اخلـاص
ـصنع احلـكومي سـوى كـيلـومتـر واحد , للـحديـد والـصلب ال يـبعـد عن ا
صانع السمـنت واالطارات وااللبسة اجلـاهزة ومعمل باتا ووصل الدور 
ـشـهــورة لـلـمـواطن ـعـروفــة وا في الـكـوفــة ثم امـتـد عــلى مـصـانع بــاتـا ا
العراقي والعربي حيث شركة الصناعات اجللدية التي تظاهر منتسبوها
على اثـر اخطـار بـأخالئهـا ليـقام مـول جتـاري . ما الـذي يجـري في هذا
ـعـقول الـغاء شـركـة عمـرها اكـثر من  80 عامـا وزيادة البـلد!! وهل من ا
من اجل اقامة مول جتاري ?  ,اي منطق  هذا واي كالم هذا  اين الدولة
اذا كل هذا ,هل لكي يـبقى الـعراق مـتراجـعا في الـزراعة والـصنـاعة ,  
ويصبح سوق لتصـريف منتوجات االخرين من دول اقـليمية ودولية  ,اين
الوطنـية واين االنـتمـاء للوطن  ,ان هذا الذي يـجري وبـهذه الـطريـقة ليس
فـيه احـتـرام ال لـلـبـلـد وال للـشـعـب ومن يـقـول انه اسـتـثـمار  ,فـالـعراق ال
ـصانع ـوالت واالسواق الـتـجـارية بـقـدر حـاجته الى بـنـاء ا يحـتـاج الى ا
وتشغـيل القـائم  منـها  والتي تـوفر فـرص العـمل للشـباب الـعاطل والذي
يشكل جيشا كبيرا من العاطل  ,ان الصناعة العراقية لها تاريخ طويل
تد عـمرها اكثر من ثمـان عاما   كشركة والسيما البعض مـنها الذي 
الـصنـاعـات اجلـلـديـة الـتي يـقـال االن معـروضـة لالسـتـثـمـار القـامـة مول
جتـاري  ,نــتــمــنى ان ال يــصــدق اخلــبـر وان يــكــون هــنــاك تــصــريح من
طـلـوب من وزارة الـصنـاعـة ان تتـخـذ قرارات احلكـومـة بـنفي ذلك  ,بل ا
تـوقـفـة ودعم الـقـطاع ـنـشـآت ا ـسـتورد وتـشـغـيل ا من شـأنهـا حتـديـد ا
اخلـاص وكل الــصــنـاعــات ســواء اكـانـت كـبــيـرة او
متوسطـة او صغيرة  ,فهي واجهـة البلـد ونرجو ان
ـــــــدى الـــــــقـــــــريب الـــــــنـــــــهـــــــوض نـــــــرى عـــــــلـى ا
بـالــصـنــــــــــــــــــاعـة الــعـراقــيـة من جــديـد .      


