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ـاركي يدعى انـدرياس نـشر مـصور د
هــيــفــيـــد شــريط فــيــديـــو عــلى مــوقع
يـوتيـوب بعـنوان "تـسلق الـهرم األكـبر
بـــاجلــيـــزة" حـــصــد أكـــثـــر من اثـــنــ

ونصف مليون مشاهدة حتى اآلن.
ـوقع االلـكتـروني الـذي يـحمل وعـلى ا
ــاركي ــصــور الــد إســمه يـــعــرض ا
أعماله التي يقول انها تنتمي الى "فن

العري".
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وكـتب هـيفـيد فـي وصفه لـلـفيـديو "في
أواخر تشرين الـثاني/نوفمبـر تسلقنا
أنا وصديقتي الهرم األكبر في اجليزة
(خوفو) وخشيـة ضبطنا من احلراس
لم أقم بــتـصــويــر سـاعــات عــديـدة من
ـنطـقة التي قـادتنا إلى التـسلل حول ا
الـتسـلق".وأثار شـريط الفـيديـو غضب
ـــصـــريـــ عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل ا
االجــتــمــاعي وكــتب مــســتــخـدم عــلى

موقع تويتر "حضارة سبعة اآلف سنة
حتولت إلى غطاء سرير".

وكـتب مـســتـخـدم آخــر بـعـد أن وضع
ـة ألحد األشـخاص يـصلي صـورة قد
عـلى قـمـة الهـرم األكـبـر "ح كـنّـا على
ــــقـــابل وضع صـــورة الــــقـــمـــة" وفي ا
هــيــفـــيــد وصــديـــقــته عـــاريــ وعــلّق

"وسقطنا جميعا في الهاوية".
وقــال مــســتـــخــدم ثــالث فـي تــغــريــدة
ـــصـــريــ "يـــريـــدون حتـــطـــيم عـــزة ا
واعتزازهم بـأنفسهم ألن الـهرم يعكس

صري". شموخ وعظمة الشعب ا
ــصـريــة تــسـلق وتــمــنع الــسـلــطــات ا
األهــرامــات. وفـي الــعـام  2016 قـررت
ـــاني من دخــول مــصـــر مــنـع ســائح أ
البالد مدى احلياة بعدما تسلق الهرم
األكبر والـتقط صوراً وفـيديوهات من
نوع أعلى قمـته رغم علمه بـأن هذا 

صري. وفق القانون ا

{ الــقـاهـرة (أ ف ب) فـتـحت الـنـيـابـة
ــصــريـة حتــقــيـقــا في قــيـام الــعــامـة ا
ـاركي بـنشـر شـريط فـيـديو مـصـور د
يظهر فـيه مع صديقته وهمـا يتسلقان
الـهرم األكـبر بـاجلـيزة لـيال ويلـتقـطان
صورا وهما عاريـان على قمته حسب
مـا أكـد امس الثالثـاء مـسـؤول بوزارة

اآلثار.
وقـال مــصـطــفى وزيـري األمــ الـعـام
للـمجلس األعـلى لآلثار لـوكالة فرانس
بـرس إن "الــنـيــابـة الــعـامــة حتـقق في
ـاركي وصـحـة ما ـصور الـد واقـعـة ا
نـشـره من صـور وفـيديـو حـول تـسـلقه

الهرم".
وتــابع وزيــري "نــنـتــظــر الــنـتــائج من
الــنـــائـب الــعـــام وإذا ثـــبـــتت إدانـــته
ســيالحق قـضــائــيـا فــقـد ارتــكب جُـرم

عظيم .. إنه الهرم".
وفي الثـامن من كانـون األول/ديسـمبر
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في اآلونـة االخــيـرة في بالدنــا نـفــقت اعـداد كــثـيــرة من االسـمــاك تـقـدر
اليـ وهذه خسـارة لثـروة مهـمة وعامـة مهـمة لالقـتصـاد العراقي في با
نهـري دجـلـة والفـرات ولـكي نـعـمل جمـيـعـا عـلى اعادة ثـروتـنـا السـمـكـية
مـكنـة وفق شروط التـربية احلـديثة ,ودعم االقتصـاد العراقي بالسـرعة ا
وتوفـيـر االمن الـغـذائي من خالل توفـيـر مـخـزون من البـروتـ احلـيواني
بجودة عالية لـلفرد العراقي بـأسعار مناسـبة.  ولهذا تعـد تربية االسماك
ــشـــاريع الـــزراعــيـــة وذات مــردود في االقـــفــاص الـــعــائـــمــة مـن اجنح ا
ـتاز. فـي حال اتـباع الـتعـلـيمـات واالرشادات الـصادرة من اقتـصادي 
تخـصصة الـتي تقوم بـتنظيم ؤسسـات التعلـيميـة والدوائر احلـكوميـة ا ا
ــزارعي االقـفــاص في االنـهــر وحتـديـد عـمــلـيـات االســتـزراع الــسـمـكي 
ـنـشآت وفـق معـايـيـر عـلمـيـة مـدروسة مـكن اسـتـغاللـها لـهـذه ا واقـع ا ا
ـكـونات ـائـيـة ويـحـفظ تـوازن الـتـنـوع االحـيـائي  تـضـمن سالمـة الـبـيئـة ا
عناصر البيـئة دون االضرار باالتزان الـطبيعي ومتابـعة ذلك بفرق جوالة
متخصصة لهذا الغرض ولهذا نرى ان العوامل ادناه تساعد على  البدء

بإعادة ثروتنا السمكية وهي:
ـــربــــــي االســمــاك الـــراغــبــ بــهــذه 1- الــتــوسع فـي مــنح االجــازات 

شاريع. ا
2- االهتمام بالـثروة السمـكية وتأم مـستلزمـات االنتاج وفق الضوابط

والشروط النافذة.
3- الـتعـاون بـ االرشـاد الـزراعي والـثـروة احلـيوانـيـة ودوائـر الـبـيـطرة
ـطبـوعـات والنـشرات ـربي االسمـاك ونـشر ا إلقامـة النـدوات االرشـادية 
واجلداريـات لتـوعيـة الـعامـل في قـطاع مـربي االسـماك لـضمـان سالمة

االنتاج كماًً ونوعاًً 
ـربي االسـماك  لـلـوقـوف على 4- العـمل عـلى اقـامـة جمـعـيـات تـعاونـيـة 

. رب شاكل التي تعترض ا ا
هنـدس الزراعـي للعـمل في اقسام تخـصص من ا الك ا 5- توفيـر ا

الثروة احليوانية في احملافظات  –شعبة االسماك.
6- اقـامة زيـارات مـيــــــدانـيـة حلـقـول االسـمـاك في جلـان خـاصة تـضم
كـوادر من الـزراعـة والـبـيـطـرة  لـتـــــــشـخـيص اخلـلل احلـاصل ان وجـد

ومعاجلته.
7- تـعـاون مـديـريـات الـزراعـة في احملــافـظـات مع كـلـيـات الـزراعـة ألخـذ

همة. واضيع ا اخلبرة والتشاور بشأن ا
8- الـطــلب من صــاحب الــتـرخــيص ألنــشــاء مـزرعــة لألســمـاك حتــديـد
تـابـعـة للـمـزرعـة السـمـكـية شخص مـن ذوي االختـصـاص  لألشـراف وا

زرعة.  ويكون مسؤوالًً عن سالمة ا
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سيل للدموع خالل تظاهرة في خان يونس فتى فلسطيني يرمي حجراً باجتاه القوات االسرائيلية التي تطلق الغاز ا

{ غزة (االراضي الفـلسطـينية) (أ
ف ب) تـــوفي امس فـي غـــزة طـــفل
فلـسطـيني في عـامه الرابع مـتأثّراً
بــــــجــــــروح أصـــــيـب بـــــهــــــا خالل
مـــواجــهـــات دارت اجلــمــعـــة عــلى
حــدود الــقــطــاع بــ مــتــظـاهــرين
فلسطـيني والقـوات اإلسرائيلية
بـحـسب مـا أعـلـنـت وزارة الـصـحة

في القطاع احملاصر.
ـــتـــحــــدّث بـــاسم الـــوزارة وقــــال ا
الطـبيب أشـرف القـدرة في تـغريدة
على تويتـر "استشهـد الطفل أحمد
يـــاســر صـــبـــري أبــو عـــابــد (أربع
سـنـوات وثـمـانـيـة أشـهـر) مـتـأثراً
بجـراحه التـي أصيب بـها اجلـمعة

اضي شرق خان يونس". ا
ــصــدر كـيـف أصـيب ولـم يـوضح ا

واجهات. الطفل أثناء ا
لــكن بــاسم أبــو عــابــد ( 38عــامــاً)
وهو عمّ الـطفل قـال لوكـالة فرانس
بــــرس إنّ ابن شـــــقــــيــــقـه أصــــيب
بــشـــظــايـــا طــلـــقــات نـــاريــة خالل
ـواجهـات التي جـرح فيـها أيـضاً ا
والـــد الـــطـــفل أحـــمـــد أبـــو عـــابــد

بالرصاص.
ولم تــتّـضح أسـبـاب وجـود الـطـفل

واجهات. في موقع ا
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وقـــال اجلــــيش االســـرائــــيـــلي أنه
يـــدرس مالبـــســـات وفـــاة الــطـــفل
بدون أن يتحدث عن أسـبابها. لكن
فـي رســالـــة مـــوجــهـــة إلى وكـــالــة
فـرانس برس اتـهم اجلـيش حـركة
ـقاومـة االسالميـة (حمـاس) التي ا
تــسـيــطـر عــلى قــطـاع غــزة بـأنــهـا
"تـسـتــخـدم سـكــان في غـزة دروعـا
بـشـريــة عـبـر وضـعــهم في مـقـدمـة

واجهات والهجمات اإلرهابية". ا
وأضـــاف أنـه "في مـــواجـــهـــة هـــذا
الـواقع" يفـعل "ما بـوسـعه لتـجنب

إحلاق األذى باألطفال".
وبــذلك يــرتــفع الى  235عـلى األقلّ
عدد الفلسطيـني الذين قتلوا منذ

 30آذار/مارس ح بدأ
الفلسطـينيون بتنـظيم احتجاجات
عـــلى احلــدود مع إســـرائــيل وذلك
بــحـسب حــصـيــلـة أعــدتـهــا وكـالـة
قـابل قتل جنديان فرانس برس. با

إسرائيليان في الفترة نفسها.
ويــشــهــد الـــســيــاج الـــفــاصل بــ

اســـرائـــيل وقـــطــاع غـــزة مـــنــذ 30
آذار/مـــارس "مــســـيــرات الـــعــودة"
التي ينـظّمها الفـلسطيـنيون رفضاً
ـفـروض عــلى الـقـطـاع لـلـحــصـار ا
منـذ أكثر من عـشرة أعوام وتـأكيداً
عـــــلى حـــــقّـــــهـم في الـــــعـــــودة إلى
أراضـيـهم الـتي هـجّروا مـنـهـا عـند

قيام دولة إسرائيل في 1948.
واتــهم وزيـر الــداخــلـيــة اإليــطـالي
ـتشـدد ماتـيو سـالفـيني الـيمـيني ا
خالل زيـــارة الســرائـــيل الـــثالثــاء
االحتــاد األوروبي بـاالنـحــيـاز ضـد

الدولة العبرية.
وقـال ســالـفــيـني لــلـصـحــافـيـ إن
"االحتـاد األوروبي لم يكن مـتـوازنا
عـــــلى اإلطـالق خالل الـــــســــنــــوات
األخـيرة (...) في إدارته لـلـنزاع في
الـشـرق األوسط بـادانـته اسـرائيل

ومعاقبتها كل خمس دقائق".
والــتـقى سـالـفــيـني رئـيس الـوزراء
اإلسـرائــيـلي بــنـيـامــ نـتـانــيـاهـو
الثالثاء فـي إطار زيارة تـستمر 24

ساعة.
الذ اآلمن ووصف اســـــرائـــــيـل بـ"ا

لــلــقــيم األوروبــيــة والــغــربـيــة في
ـنــطـقــة" مـؤكــدا أن "أي شـخص ا

يرغب بالسالم يدعم إسرائيل".
وردا عـــلى ســـؤال عن ســـبـب عــدم
نيته لقاء أي قادة فلسطيني قال
الوزيـر اإليطـالي الذي يـشغل كذلك
مــنــصب نــائب رئـيـس الـوزراء إنه
ـقبـلة إذ سـيقـوم بذلك فـي زيارته ا

رة. إن جدول أعماله مثقل هذه ا
ورفض سالـفيـني الذي يـقود حزب
ـــنـــاهض لـــلـــهـــجـــرة الـــرابـــطـــة ا
االنـتــقـادات الـتي واجــهـهــا بـشـأن
الزيارة. وقال "هذه زيارتي الرابعة

إلســرائــيل ورابع مــرة أزور نـصب
+يـاد فـاشــيم+" لـضـحــايـا احملـرقـة
النازية في القدس والذي سيتوجه

إليه األربعاء.
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وأضـاف أن "حـكـومـتـنـا سـتـحـارب
ــعــادي جـــمــيع أشــكــال الـــعــنف ا
للسامـية بغض النظـر عن الطريقة

التي يتجسد من خاللها".
واتــــهم الــــيــــســــار اإلســــرائـــيــــلي
نتـانيـاهو بـالسمـاح لبـعض القادة
األجــانب بـاسـتــخـدام الـبالد كـدرع
ـوجـهــة إلـيـهم لـصــد االتـهـامــات ا

عاداة السامية. وألحزابهم 
ولم يـــلــتق الــرئــيـس االســرائــيــلي
رؤوفـ ريـفـلـ بـالـوزيـر اإليـطالي
بــســبب "مــسـائـل تـتــعــلق بــجـدول
األعـمــال" وفق الــتـبــريـر الــرسـمي
لـكن يــعـتـقــد أن الـسـبب احلــقـيـقي
وراء ذلـك هـــو رغـــبـــتـه في الـــنـــأي

بنفسه عن سالفيني.
وأعرب ريـفلـ في مقـابلة مع "سي
ـــاضي عن أســفه إن إن" الــشــهــر ا
لعودة الفاشية اجلديدة إلى بعض
الـدول األوروبـيـة الـتي لم يـسـمـها.
ــكــنــكم وقــال ريــفـــلــ آنــذاك "ال 

الـــقــول +نـــتـــطـــلع بـــإعــجـــاب إلى
إســرائـيل ونـرغب بــإقـامـة عالقـات

مع بلدكم لكننا فاشيون جدد+".
وأضــــاف "الـــــفــــاشــــيــــون اجلــــدد
يتعارضون تماما مع روح ومباد

وقيم دولة إسرائيل".
ويــــعـــد ســــالـــفـــيــــني آخــــر زعـــيم
"شعـبوي" يسـتقـبله نتـانياهـو بعد
رئــيس الــوزراء اجملــري فــيــكــتــور
أوربــــــــان الـــــــذي زار الــــــــبـالد في
تموز/يولـيو والرئيس الفـيليبيني
رودريــغـو دوتــيـرتي الــذي قـدم في

أيلول/سبتمبر.

الــــفــــنـــــادق في بــــيـت حلم إن من
توقع أن تتجاوز نسب اإلشغال ا
ـــئـــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة  95فـي ا

ديسمبر كانون األول.
w½UÝdš ¡eł

وقـال مـديـر فـنـدق (ذا وولـد أوف)
إن نسبة احلجز في الفندق بلغت
ــئــة مـــضــيــفــا أن هــذه  100في ا
الـنـسبـة يـتم حتـقـيقـهـا عـلى مدار
الــعـام بـســبب وجـود الــفـنـدق في
الضفة الغربـية.ويطل هذا الفندق
عـــلى جــزء خــرســـاني شــاهق من
اجلـــدار الــــعـــازل الـــذي شــــيـــدته
إسـرائــيل عـبــر الـضـفــة الـغــربـيـة
ويـــــــــفــــــــصـل بــــــــ بـــــــــيـت حلم
والـقدس.وتـقـول إسـرائـيل إن هذا
ــــنع الــــتــــفــــجــــيــــرات اجلــــدار 
االنـــتـــحـــاريــة بـــيـــنـــمـــا يـــشـــكــو
الفلسـطينيـون من أنه يلتف حول
ـستوطـنات اإلسرائـيلية تكتالت ا
في الضـفة الغـربية حـيث يريدون
إنــشـاء دولــتـهم.ويــبـدو أن بـعض
الــزوار األمـــريــكـــيــ لـــبــيت حلم
يعـتبـرون زيارة بـيت حلم امتدادا
جلولـتـهم داخل إسـرائيل ال رحـلة
مخصصة إلى مدينة فلسطينية.

وقال روبـ جاكـسون ( 36عاما)
وهــــو مـــســـتـــشـــار ســــيـــاحي من
فينكس بوالية أريـزونا األمريكية
”زيارة إسرائيل يأتي دائما ضمن
قـائـمـة أهـدافي... زيـارة بـيت حلم
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قــالـت وزارة الــســـيــاحـــة واآلثــار
الـفـلــسـطـيـنـيـة امس إن بـيت حلم
تـشـهـد حالـيـا أكـثر مـواسم عـطـلة
يالد ازدهـارا في تـاريـخـها عـيـد ا
دينة حيث  حجز الفـنادق في ا

بشكل شبه كامل.
ـديـنـة وانـتـعـشت الـسـيـاحـة في ا
ـــقــدســـة بــعـــد تــراجـــعــهـــا إثــر ا
هــجـــمـــات طـــعن ودهس فـي عــام
ـــا أدى إلى تـــراجـع عــدد 2015 
الــزائـرين ألدنى مــسـتــوى له مـنـذ
عــــشــــر ســـنــــوات. وقـــال أيــــضـــا
أصــحــاب مـــتــاجــر فـي بــيت حلم
إنــهم يـســتـفـيــدون من زيـادة عـدد
زوار إسرائـيل في ذكرى مرور 70
عـامــا عـلـى إنـشــائـهــا.واصــطـفت
طوابـير الـزوار إلى جانب شـجرة
ــيالد يـبـلغ ارتــفـاعـهـا 16 لــعـيـد ا
ــهـد مــتــرا في ســاحـة كــنــيــســة ا
لدخول الـكنيـسة التي شـيدت قبل
ــســيـحــيــون بـأن قـرون ويــؤمن ا
سيح.وقالت مكانها شـهد ميالد ا
روال مـعــايــعــة وزيـرة الــســيــاحـة
واآلثار في احلكـومة الفـلسطـينية
”لم نــسـتـقـبل مـن قـبل هـذا الـعـدد
(الـكبـير) من الـسـائحـ القـادم
... وفي مـديـنـة مـثل إلى فـلــسـطـ
بــيت حلم عــلـى وجه اخلــصـوص
تخلق السياحة موجات (إلنعاش)
االقـتـصاد.“وقـال احتـاد أصـحاب
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وكل األمــاكـن الــتي مـــشى فـــيــهــا
ــســيح أمــر رائع.“وبـــالــنــســبــة ا
جملـــــمــــوعـــــة من الـــــســــائـــــحــــ
األمريـكـي مـثلت زيـارة بيت حلم
في ذكـــرى قــيـــام إســـرائـــيل أمــرا
مــهـمـا وخـصـوصـا لـتـزامـنـهـا مع
قـراري الـرئـيس األمـريـكي دونـالد
تــــرامب بـــاالعـــتــــراف بـــالـــقـــدس
عـاصمـة إلسرائـيل ونـقل السـفارة
األمـريكـيـة إليـها.وقـال كـيث جيـلز
( 55عـامـا) وهــو قس من أتالنـتـا
بوالية جـورجيا ”أعتـقد أن األمر

مثير بسبب نقل السفارة.
—«dI  ÕUOð—«

وأضـاف ”كــان الــنــاس يــخــشـون
ــــاضـي لــــكـن صــــار اجمليء فـي ا
األمر مثـيرا بالـنسبـة لهم وسترى
مــــزيـــدا من الـــســــائـــحـــ لـــهـــذا

السبب.“
وشـعــر اإلسـرائــيـلــيـون بــارتـيـاح
لـقـرار تـرامب بـشـأن الـقـدس لـكنه
أغـضب الفـلسـطيـنيـ وحلـفاءهم
الـــذين حــــذروا من أن مــــثل هـــذه
ا تؤدي إلى اخلطـوة األحاديـة ر
ـــســــاعي الــــفــــوضى وتــــعـــرقـل ا
األمـريـكـيـة السـتـئـنـاف مـحـادثـات
السالم اإلسـرائيـلية الـفلـسطيـنية
ـــتــــوقــــفــــة مـــنــــذ وقت طــــويل. ا
وانــــــــهـــــــــارت آخــــــــر جـــــــــولــــــــة
لــــــلـــــــمـــــــفـــــــــــــــاوضـــــــات بــــــ

اجلانبـــــــــ في عام  
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تــواصل الــوفــاء بـالــتــزامــاتــهـا
رتبطة باالتفاق النووي. ا

وكـانت واشـنـطن اتـهـمت إيـران
اضي بانـتهاك التـزاماتها في ا
ــنـصـوص عـلـيـهـا في االتـفـاق ا
الـنــووي في اجملـال الـبـالـسـتي
مــــؤكـــدة أن الـــصــــواريخ الـــتي
تـخــتـبــرهـا طــهـران قــادرة عـلى

حمل رؤوس نووية.
وتـــنـــفي إيـــران ذلك وتـــؤكــد أن
بـرنــامـجــهـا الــتـسـلــحي دفـاعي

وتقليدي.
ـتــحـدة اعــتـرفت وكــانت األ ا
ــــاضـي بــــان مــــتـــــمــــردين في ا
ـــنـــيـــ حـــوثـــيـــ أطـــلـــقـــوا
صـواريخ إيـرانـيـة الـصـنع عـلى
الـسـعـوديـة بـدون أن تـؤكـد أنه
 تـسـليـمـهـا من قبل احلـكـومة
اإليـرانيـة في مـخالـفـة للـقرارات
ـــيــة.وفـي نــهـــايــة تـــشــرين األ
الـــثـــاني/نـــوفـــمـــبــر "كـــشـــفت"
ـــتـــحـــدة أســـلـــحــة الـــواليـــات ا
جـديدة قـدمـتهـا عـلى أنهـا "أدلة
عـلى انتـشار صـواريخ إيرانـية"
في الــشـرق األوسط. وبــ هـذه
األســلـــحــة صـــاروخ أرض-جــو

"صياد-2سي".
وقــبل عــام عــرضت احلــكــومــة
األميركية بـقايا صاروخ إيراني
أطــــلـــــقه عـــــلى حـــــد قــــولـــــهــــا
تمـردون احلوثيـون في اليمن ا

باجتاه السعودية.
ـتـحـدة اإلثـنـ وأعـلــنت األ ا
أنّـهـا بــحـاجـة ألربـعــة مـلـيـارات
ـــســــاعـــدات دوالر لـــتــــوفـــيــــر ا
اإلنـســانـيـة في  2019 حلـوالي
ني أي  %70من  20 مليون 
ســكـان الـبـلــد الـغـارق في حـرب

أهلية مدمّرة.
وقال مساعـد األم العام لأل
ــتـحــدة لـلــشـؤون اإلنــسـانــيـة ا
مـارك لــوكـوك لـلــصـحــافـيـ إنّ
نظـمة الدوليّـة حتتاج كل عام ا
ــلــيــار دوالر إضــافي لــتــوفــيــر

ــــتــــحـــدة (الــــواليـــات { اال ا
ــتــحـدة)  (أ ف ب) عُــثــر عـلى ا
أســلــحــة جـديــدة يــعــتـقــد أنــهـا
إيـــرانـــيــة الـــصــنـع في الـــيــمن
حــســبــمـــا أفــاد تــقـــريــر نــصف
ســــنــــوي لـألمـــ الــــعــــام لأل
ـتـحـدة أنـطــونـيـو غـوتـيـريش ا
سيـناقشه مـجلس األمن الدولي

األربعاء.
وقال الـتقريـر إن األمانة الـعامة
ــــــتـــــحــــــدة "فـــــحــــــصت لـأل ا
-قـاذفـتــ لـصـواريخ حـاويـتــ
مـوجـهـة مـضادة لـلـدبـابـات كان
الـتحـالف بقـيـادة السـعوديـة قد
صــادرهــا في الــيــمن والحــظت
ســمـات خـاصـة بـإنـتـاج إيـراني
وعالمـــات تــتـــحــدث عـن تــاريخ

اإلنتاج في  2016و2017.
وأضــاف أنـهــا "فـحــصت أيـضـا
صـاروخ أرض-جــو  تـفـكـيـكه
جـــزئـــيـــا وصـــادره الـــتـــحـــالف
بــقـيــادة الــسـعــوديــة والحـظت
ســمـات خــاصــة تــتــطـابـق عـلى

سمات صاروخ إيراني".
وأوضـح الـتـقـريـر أن الـتـحـقـيق
ــعـرفــة مـصــدر هــذه األسـلــحـة

مستمر.
wÝUOÝ rŽœ

ونـفت إيـران بـاستـمـرار تـسـليم
ـتـمـردين احلـوثــيـ أسـلـحـة ا
مؤكدة أنها تدعمهم سياسيا.
وســـــيــــنـــــاقش مـــــجـــــلس األمن
الـتقـريـر في اجتـماع يـعـقد عـند
الـــســــاعـــة  15,00 بـــتــــوقــــيت
غرينتش ويفترض أن يحضره
وزير اخلـارجية األمـيركي مايك
بــومــبــيــو.وتـقــريــر غــوتــيـريش
يتـعلق خصـوصا بالـتزام إيران
باالتـفـاق النـووي الذي وقع في
 2015مـع ست قـــــوى كـــــبــــرى.
ــتـحـدة وانـســحـبت الــواليـات ا
مــــنه في أيــــار/مـــايـــو وأعـــادت

فرض العقوبات على طهران.
ويــــؤكـــد الــــتــــقـــريــــر أن إيـــران
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ـــســـاعـــدات اإلنــــســـانـــيـــة في ا

اليمن.
وأوضـح أنّه فـي الــــعــــام 2017
ـلياري تّـحدة  احتـاجت األ ا
دوالر وفي الـعام  2018 لـثالثة
مـلـيارات دوالر لـسـدّ احلـاجات
اإلغاثية للمحتاج في اليمن.
ــــــــبــــــــادرة من وأضــــــــاف أنّه 
الــــســـويـــد وســــويـــســـرا واأل
ـــتـــحـــدة ســـيـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر ا
لــلـمــانــحـ فـي جـنــيف في 26

شباط/فبراير.
‰U²I « n Ë

وقــال لــوكـوك الــذي زار الــيــمن
مــــؤخـــراً "لــــيـس لـــديــــنــــا وقف
لـلقـتـال" عـلى األرض حتى وإن
ـعــارك تـراجـعت بــدا أنّ حـدّة ا
مـعــربــاً عن أمــله في أن تــتــكـلّل
بــالــنـجــاح مــفــاوضــات الـسالم
ـتّـحـدة اجلـاريـة بـرعـايـة األ ا
فـي الـسـويـد بــ طـرفي الـنـزاع

اليمني.
ي ـــســـؤول األ واســــتـــنـــكـــر ا
مـجــدّداً الــعـراقــيل الــتي حتـول
ـــــســــــاعـــــدات دون إيــــــصــــــال ا
اإلنـسـانـيـة إلى مـحـتـاجـيـها في
الــــــيــــــمن مــــــشــــــدّداً عـــــلـى أنّه
ـسـاعـدات بـاإلضـافـة إلى هـذه ا
فـــإنّ الـــيــــمن يـــحـــــــــــتـــاج إلى
مـسـاعـدة لـلـنـهـوض بـاقـتـصاده

تهاوي. ا
وأكّـد لوكـوك أنّ ميـناء احلـديدة
طلّ على البحر األحمر والذي ا
جتـري حـوله مـنـاقـشـات مـكـثّـفة
فـي الــســويــد "دوره حــاسم" في
ـسـاعـدات اإلنـسـانـيـة إيــصـال ا

. إلى اليمني
وفشلت حتى اآلن كل احملاوالت
الـــرامــــيــــة إلنــــــــــهــــاء احلـــرب
ستمـرّة منذ أربع سنــــــــوات ا
في الـــــــيـــــــمن فـي حــــــــــــ أنّ
الــوضع اإلنــســانـي األســــــــوأ
في الـعـالم يـزداد تـفـاقـمـاً يـوماً

بعد يوم.

اهرامات اجليزة في مصر
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كلف في صدعت رؤوس الناس بكلـمة ترك حرية الـرأي لرئيس الوزراء ا
اختيـار تشـكيلـته الوزاريـة وأجمع رؤسـاء الكتل الـسيـاسية الـكبـيرة على
حـرية اخـتـيـار تـشـكيـلـته وعـدم الـتـدخل فـيـها وتـرك اخلـيـار له  لـتـشـكيل

حكومة ضمن السقف الدستوري .
كمـا سـمـعـنـا أيضـاً  تـصـريـحـات من رجـال الدولـة وبـعض الـقـريـب من
ـكــلف بـأنه ال يـقـبـل بـطـرح  عـضـو مــجـلس نـواب او وزيـر في الـرئـيس ا
الوزارة اجلديدة . هـكذا قرار ادخلـه  في مواجهات مـباشرة مع  رؤساء
ـانـيــة الـتي دفـعت لــلـمـكــلف اسـمـاء أعـضــاء وزراء سـابـقـ الـكـتل الــبـر

وحالي .  
ـكـلـف بـكـابـيـنـته ـد واجلـزر  والـتــصـريـحـات من هـنــا وهـنـا اتى ا بـ ا
جمللس الـنواب ويـرافـقه  أالعضـاء الـذين اختـارهم من قـوائم الكـتل التي
ـكلف من سـتجـدات الـتي تفـاجأ بـها الـرئيس ا دفعت بـهم إليه وبـدأت ا
اعتـراضات ونـقد شـديد وشـجب قـوي  صدر عن أعـضاء اجملـلس كيف
نصوت على  كابينه كهذه ولم نشاهد او نعرف الوزراء اجلدد  ولم نطلع
على سيرهم الذاتية ومؤهالتهم الـعلمية وكأنه هو من أتى بهم وليس هم

من رفع أسماءهم ليختار منهم احداً. 
فاجـئ للمـكلف انه  االعـتراض حـ وقع أمر الـتصـويت ونيل الـثقة وا
وقبـيل افـتـتـاح اجملـلس جلـسـته اخملـصص عـقـدها لـتـمـريـر الوزارة رفع
ـانية الكبرى اجمللس اجللسة لـلتداول و حسم األمر مع قـادة الكتل البر
ـكلـف عـند ـعـانـاة لـلـرئيـس ا وهـذا مـاحـصل بـالـفـعل فـقـد ارتـفع حـجم ا
اصطدام وزرائه بجدار الكتل الكبيرة واتفـقوا معه على تمرير التشكيلة
الوزارية بأغلبية مريحة واحترام الـتوقيتات الدستورية بينما وجد رفض

قاطع لبقية األسماء. 
توافق عقد  اجمللس بـعد االتفاق جـلسته ومنح  الـثقة لعـدد من الوزراء ا
عليهم.! هـنا لو وقفـنا قليالً  جنـد أن   مجلس الوزراء اجلـديد ال يختلف
تــمــامــاً عن اجملــلـس الــذي تــشــكل قــبــله مـن حــيث عــراقــيل ومــصــدات
ـوقف فقط هنا بل وجد وتشنجات وإشـكاليات الكـتل علـــــــيه لم  يقف ا
رئيــــــــس الـوزراء من الصـعوبـة جداً تـمريـر اي اسم دون توافق الـكتل

عليه! 
وأن وضع حرية اخليـار  للمكلف مـا هي  سوى إعالم وكسب رضا وود
الشعب. هنا سؤال يطـرح نفسه اين حرية رئيس الوزراء بـتشكيل كابينه
زايدات السـياسية? كيف لـرئيس وزارء يتمتع وزارية بعيدة عن الـكتل وا
بــــحـــريــــة اليـــســـتــــطـــيـع ان يـــقــــدم أســـمــــاء اهم وزاراتـه الـــســــيـــاديـــة
واخلـدميـة حتى اآلن أين حـرية االخـتيـار واين االختـصاص واين األمنـية
النافـذة اإللكـترونـية واين واين وعـراقنـا أصبح أين في ظل هـذه الدوامة.
الرجل كاسالفه اتى مقيـداً وسيبقى  مقـيداً بقيود الـكتل وال يستطيع ان
يـعــمل شيء سـوى بــعض األمــور الـتي يــتـوافق عــلـيــهـا مع رؤســاء كـتل

تتحكم في قرارت رئيس مجلس كسب ثقته منهم هم .
 نقـول نحن الـشعب بـأن  الرئـيس حـر فقط في تـقد اسـتقـالته واليـجد

من يعترض عليها إذ أقدم على ذلك.

بغداد
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ـان الـعـراقي يـتـحدث في كلـمـا سـمـعتُ أو شـاهدتُ نـائـبـاً من نـواب الـبر
غلوب ـا سيقول كلـمة تفيد الشـعب البائس ا برنامج أخاطب نفسي " ر
ـلل من عـلى أمـره " ولـكن مـا أن يـتـقــدم احلـوار حـتى أشـعـر بـاالسى وا
حديث هـذا النـائب أو تلك الـنـائبـة وأصل الى درجة الـيقـ من أن وجود
ان في احلـكومـة العـراقيـة مـجرد هـدر الوقت وصـرف مبـالغ باهـظة البـر
من احلـكــــــــومــة عن طـريق مــنـحــــــــهم مــخـصـصــات وإمـتـيـــــــــازات

التقدر بثمن .
ان مـبالغ هـائلـة الى فندق  كالم النـائبة  –عاليـة نصيف  –عن دفع البـر
الـرشـيــد عن بـدل سـكن لــلـنـواب الـقــادمـ من احملـافــظـات جـعل رأسي
يــصــاب بـــالــدوار وأحــســـست بــعــــــــــدم عــدالــة احلـــــــــــيــاة مع نــاس

ونــــــــاس. 
ـدة سـنة أو شـهـر في مـكان راقٍ في بأسـتـطـاعة الـنـائب أن يـؤجـر شقـة 
بغـداد التـعـادل ربع مـايتـم صرفه في فـنـدق الـرشـيد وبـذلك نـسـتـطيع أن

نوفر مبالغ كثيرة عن طريق السكن في مكان متواضع. 
الهدف من قـدوم النائب الى بـغداد لـيس للسـكن في أماكن باذخـة الثراء
ولـكن مـجيـئـة هـو من أجل تـشـريع قـانـون أو خـدمـة الـدولـة والشـعب عن

ان وأجتماعاته.  طريق مشاركتهِ في البر
ـدة اسـبوع تـعـادل صـرفـيـات عـشرات سـكن النـائب فـي فنـدق الـرشـيـد 
سـحـوقة. أشـعر أن نـصف أموال الفـقراء من الـطـبقـة ا
ــان بـطــريــقـة لــيــست لــهـا الـدولــة تُــهــدر عـلـى الـبــر

فائـــــــدة على الدولة وخدمة الشعــــــب. 
أتـمــنى أن يُــعـاد الــنـظــر في طـريــقــة سـكن الــنـائب

القادم الى بغداد من احملافظات.


