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العالم

سوريا
حاولت الفصائل المسلحة ،بدعم من تركيا ،إيقاف هجوم
الجيش السوري في محيط مطار أبو الضهور ،عبر هجوم
منسق استهدف خطوط التماس غرب بلدة أبو دالي في
ّ
ريف إدلب الجنوبي الشرقي .وتمكن الجيش من احتواء تقدم
يوسع مناطق سيطرته بين
المهاجمين هناك ،فيما كان ّ
خناصر وأبو الضهور

يصد
الجيش ّ
«تركيًا»
هجومًا
ّ
جنوب شرق إدلب
ّ
ح ـ ــف ـ ــز وصـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري
الـ ـس ــري ــع إلـ ـ ــى مـ ـ ـش ـ ــارف م ـ ـطـ ــار أب ــو
الضهور ،الفصائل املسلحة العاملة
فـ ـ ــي إدلـ ـ ـ ـ ــب ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،م ــدع ــوم ــة
ب ـم ـب ــارك ــة ت ــرك ـي ــة ،ع ـل ــى ش ــن ه ـجــوم
معاكس يستهدف خط إمداد القوات
املتقدمة نحو املـطــار ،في ريــف إدلب
الجنوبي الـشــرقــي .وتــزامــن الهجوم
مـ ــع وص ـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــزات إل ـ ــى مـحـيــط
أبــو الضهور وأط ــراف جبل الحص،
فــي محاولة ملنع الجيش مــن دخــول
املطار وتثبيت نقاط دفاعية داخله.
ال ـه ـج ــوم الـ ـ ــذي س ـ ّـوق ــت ل ــه ف ـصــائــل
«الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» عـ ـل ــى أنـ ـ ــه تـ ـ ــدارك
النسحاب «هيئة تحرير الشام» من
ب ـل ــدات ري ــف إدلـ ــب ال ـش ــرق ــي ،انـقـســم

إل ــى مـعــركـتــن مـعـلـنـتــن ،األولـ ــى في
محيط املطار ،والثانية تركزت على
محاور بلدات عطشان وأم الخالخيل
والخوين واملشيرفة الشمالية ،على
ط ــول خ ـطــوط ال ـت ـمــاس م ــع الـجـيــش.
وشاركت في كلتا املعركتني ،فصائل
«تحرير الشام» و«الحزب اإلسالمي
الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي» و«أحـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام»
و«فـيـلــق ال ـشــام» و«ج ـيــش األحـ ــرار»،
إلــى جــانــب «جـيــش ال ـعــزة» و«جيش
النصر» .وشهدت الجبهات مشاركة
ملـ ـق ــاتـ ـل ــن وع ـ ـ ــرب ـ ـ ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة مــن
تنظيم «قــاعــدة الـجـهــاد فــي الـشــام»،
تحت اســم «جيش البادية» ،وفــق ما
أوضـ ـح ــت صـ ــور ت ــداول ـت ـه ــا أوسـ ــاط
املعارضة .كما حضر مقاتلو «الحزب

تعمّدت الفصائل المسلحة نشر صور تظهر امتالكها دفعات جديدة من األسلحة (أ ف ب)

الـتــركـسـتــانــي» بـقــوة عـلــى الجبهات
امل ـ ـم ـ ـتـ ــدة م ـ ــن املـ ـشـ ـي ــرف ــة حـ ـت ــى أب ــو
الضهور.
وخ ـ ـ ــال سـ ــاعـ ــات الـ ـهـ ـج ــوم األول ـ ـ ــى،
تـ ـق ــدم ــت الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة عـلــى

كثفت موسكو
ّ
اتصاالتها أمس مع
أنقرة ودمشق
م ـح ــاور ب ـل ــدات امل ـش ـيــرفــة وال ـخــويــن
وعـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـش ـ ـ ــان وتـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ــرق وأرض
الـ ــزرازيـ ــر .وب ــرغ ــم ان ـش ـغــال الـجـيــش
فــي تثبيت مــواقـعــه املتقدمة جنوب
ّ
أب ــو ال ـض ـه ــور ،ت ـمــكــن م ــن الـتـصــدي

ل ـل ـه ـج ـم ــة ال ـع ـن ـي ـف ــة غ ـ ـ ــرب وشـ ـم ــال
غــرب أبــو دال ــي ،واسـتـعــاد السيطرة
ع ـل ــى ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن املـ ــواقـ ــع ال ـتــي
ان ـس ـحــب مـنـهــا ف ــي مـطـلــع ال ـه ـجــوم.
وبالتوازي ،تابع الجيش التقدم من
غــرب خناصر ،باتجاه النقاط التي
سـيـطــر عـلـيـهــا أخ ـي ـرًا ،ج ـنــوب شــرق
أب ـ ــو الـ ـضـ ـه ــور .وس ـي ـط ــر ع ـل ــى ق ــرى
علف وأم غــراف وأم غبار وصبيحة
وع ـي ـطــة وأم س ـن ــاب ــل ،م ـق ـتــربــا أكـثــر
مــن إحـكــام الـطــوق على جيب واســع
م ــن امل ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر عـلـيـهــا
«تحرير الـشــام» و«داع ــش» .ورافقت
تقدم الفصائل املسلحة فــي البداية
حملة إعــامـيــة واسـعــة عبر وسائل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ان ـت ـش ــرت

عبرها صــور السـتـعــدادات الهجوم.
ّ
وتعمدت الفصائل نشر صور تظهر
دف ـع ــات ج ــدي ــدة م ــن األس ـل ـحــة الـتــي
ت ـش ـمــل صـ ــواريـ ــخ «غـ ـ ـ ــراد» وق ــذائ ــف
صــاروخـيــة وم ـضــادات ل ـلــدروع ،إلى
ج ــان ــب ع ــرب ــات «ب ــان ـث ـي ــر» امل ـ ّ
ـدرع ــة،
التي ّ
سجلت حضورها األول املعلن
ّ
فــي ريــف إدل ــب ،بعدما زودت تركيا
فصائل «درع الفرات» في ريف حلب
الشمالي بــأعــداد منها .وج ــاء إبــراز
تلك األسـلـحــة عبر اإلع ــام ،إليصال
رسالة اعتراض تركية واضحة على
تـ ـق ــدم ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـفــائــه
األخـ ـي ــر ،وال ـ ــذي أثـ ــار ت ـخ ـ ّـوف أن ـقــرة
والـ ـفـ ـص ــائ ــل الـ ـت ــي تـ ــرعـ ــاهـ ــا ،ل ـك ــون
ن ـج ــاح ــه ي ـض ــع ال ـج ـي ــش ع ـل ــى بـعــد

مصر

السيسي يستبق إعادة انتخابه ...بقرارات غير شعبية!
تستعد الحكومة المصرية
التخاذ إجراءات اقتصادية غير
شعبية ،تتمثل في تطبيق
تحريك لألسعار ،في غضون
شهرين ،وذلك في خطوة
مطول
نوقشت في اجتماع ّ
عقده الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،يوم أمس ،ولم
يقتصر جدول أعماله على
الشق االقتصادي ،إذ شمل
االستعدادات النتخابات الرئاسة،
إلى جانب اجتماع آخر ذي
طابع أمني
القاهرة ــ جالل خيرت
غالبًا مــا يـحــاول الـحــاكــم إث ــارة الــرأي
العام بقرارات غير شعبية في املرحلة
السابقة ألية انتخابات ،خصوصًا إذا
ما ارتبط األمر بقرارات تطاول معيشة
ً
املــواطـنــن مـبــاشــرة .لكن ثقة الرئيس
عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه
لــواليــة ثــانـيــة فــي آذار املـقـبــل ،تجعله
غ ـيــر م ـك ـتــرث ب ـه ــذا األم ـ ــر ،م ــا يجعله
مـسـتـعـدًا الت ـخ ــاذ قـ ــرار ع ـلــى مـسـتــوى
تحريك األسعار.
وب ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة م ــن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات املـ ـهـ ـم ــة ،م ـن ــذ أول مــن
أمس ،وهي اجتماعات ليست مرتبطة

باالقتصاد فحسب ،بــل باالنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ،ال ـت ــي سـيـخــوضـهــا لـلـفــوز
بوالية جديدة تستمر حتى عام ،2022
ويـفـتــرض أن ت ـكــون األخ ـي ــرة بموجب
نـ ـص ــوص الـ ــدس ـ ـتـ ــور ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،الـ ــذي
ي ـح ـظــر ت ــرش ــح أي ش ـخ ــص أكـ ـث ــر مــن
دورتـ ــن انـتـخــابـيـتــن ،م ــدة كــل منهما
أربع سنوات.
وفــي اجـتـمــاع مـ ّ
ـوســع عـقــده مــع القائم
ب ــأع ـم ــال رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة مـصـطـفــى
مـ ــدبـ ــولـ ــي ،وبـ ـحـ ـض ــور وزيـ ـ ـ ــر امل ــال ـي ــة
وم ـ ـسـ ــاعـ ــديـ ــه ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـس ـي ـس ــي
م ـ ــؤش ـ ــرات ال ـن ـص ــف األول مـ ــن ال ـع ــام
امل ــالـ ــي الـ ـح ــال ــي ،وخ ـ ــرج ب ـم ـق ـتــرحــات
عديدة وجــه الرئيس املصري بدراسة
تنفيذها خــال األسابيع املقبلة ،ومن
بينها تقديم املــوعــد املـقـتــرح لتحريك
أس ـعــار بـطــاقــات امل ـت ــرو ،وامل ـحــروقــات،
والكهرباء ،واملـيــاه ،لتصبح فــي بداية
ً
شـهــر أيـ ــار ،ب ــدال م ــن االن ـت ـظــار لـبــدايــة
الـعــام املــالــي الـجــديــد فــي تـمــوز املقبل،
وحـ ـس ــاب م ــا ي ـم ـكــن ت ــوف ـي ــره لـخــزيـنــة
الــدولــة حــال التطبيق املبكر للزيادات
التي سيتجاوز بعضها الخمسني في
املئة ،كما هي الحال مع زيــادة أسعار
املترو التي يجري التحضير إلعالنها
قريبًا.
وأش ــار السيسي إلــى أن تلك ال ـقــرارات
يمكن تطبيقها بعد انتخابات الرئاسة
مـ ـب ــاش ــرة ،ل ـت ـش ـكــل فـ ــائـ ــدة ل ـل ـم ــوازن ــة
ال ـحــال ـيــة ،وذلـ ــك ف ــي م ـحــاولــة لخفض
العجز واالستجابة لطلبات صندوق
ّ
ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي ،ع ـل ـمــا بـ ـ ــأن إج ـ ـ ــراءات
لـلـحـمــايــة االجـتـمــاعـيــة وزي ـ ــادة الــدعــم
امل ــوج ــه ل ــأف ــراد مــال ـيــا وال ـت ــوس ــع في

لجنة االنتخابات:
منح
سي َ
ُ
المرشحون
الرموز االنتخابية
بأسبقية تقديم
أوراق الترشح
(أ ف ب)

ُ َ
ً
معاشات تكافل وكــرامــة ستعلن أوال،
قبل تطبيق الزيادة الجديدة.
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ف ـ ــاج ـ ــأ وزراء الـ ـحـ ـك ــوم ــة
بـمــوافـقـتــه ع ـلــى ســرع ــة تـفـعـيــل زي ــادة
أسـ ـع ــار ال ـ ـق ـ ـطـ ــارات ،ل ـت ـك ــون بـغـضــون
ً
أي ـ ــام ب ـ ــدال م ــن االن ـت ـظ ــار إلـ ــى م ــا بعد
االن ـت ـخــابــات ،مــؤك ـدًا أن ال ـعــرض الــذي

خالد علي :حملتي لن
ترفع راية االستسالم بعد
ضغط الجدول الزمني
شاهده خالل تفقده عددًا من املشاريع
أخ ـي ـرًا ،ووج ــود ف ــارق يصل إلــى ثالثة
صــروفــات
م ـل ـيــارات بــن اإليـ ـ ــرادات ُواَمل ـ ّ
بـخــاف املـلـيــارات الـتــي تــضــخ لتنفيذ
خـطــة الـتـطــويــر الـحــالـيــة ،يـجـعــان من
ال ــزي ــادات حـتـمـيــة ،راف ـضــا ص ــرف دعــم
مالي جديد ،خاصة لقطارات املسارات
ال ـق ـص ـيــرة ال ـت ــي تـسـتـخــدمـهــا ال ـف ـئــات
األكثر فقرًا للتنقل بني القرى واملراكز

امل ـخ ـت ـل ـفــة .وب ــال ــرغ ــم م ــن أن مــدبــولــي
ال يـ ــزال قــائ ـمــا ب ــاألع ـم ــال ،ف ــي انـتـظــار
عودة رئيس الــوزراء شريف إسماعيل
ملباشرة عمله ،إال أنــه كلف وزيــر املــال
إعداد تقرير عن مطالب الرئيس ،مشددًا
على ض ــرورة أن تجري املناقشات في
ّ
بسرية ،مع حساب األرقــام
هــذا الشأن
بدقة لعرضها على السيسي ،وال سيما
في ما يتعلق بأسعار الوقود التي زاد
ّ
بالتصور
الدعم املوجه لها عن املتوقع
املـبــدئــي لـلـمــوازنــة نتيجة زي ــادة سعر
أسعار النفط.
ل ـقــاءات السيسي فــي قصر االتـحــاديــة
ل ــم ت ـكــن اق ـت ـصــاديــة ف ـح ـســب ،ولـكـنـهــا
ارتبطت أيضًا باالنتخابات الرئاسية
والتحضيرات لها ،وما ُ
سيعلنه للرأي
ال ـع ــام م ــن م ـع ـلــومــات وأرق ـ ـ ــام ،خــاصــة
عن الوضع في سيناء ،وهو ما ناقشه
مــع وزي ــري الــدفــاع والداخلية ورئيس
جهاز املخابرات.
الـسـيـســي طـلــب ت ـقـ َّـاريــر وإحـصــائـيــات
ُ
بالعمليات التي تنفذ لعرضها ،وكذلك

الـ ـصـ ـع ــوب ــات الـ ـت ــي واج ـ ـهـ ــت ال ــدول ــة
امل ـص ــري ــة ،خـ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة،
وكميات السالح املضبوطة في سيناء
ع ـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مقارنات بني فترات مختلفة وأحــداث
ّ
في دول أخرى .ومن املتوقع أن يتسلم
ال ـس ـي ـس ــي ه ـ ــذه ال ـت ـق ــاري ــر فـ ــي مـطـلــع
األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،عـلــى أق ـصــى تـقــديــر،
بحيث يمكن الـتـطــرق إل ــى ج ــزء منها
خ ــال افـتـتــاح مـجـمــوعــة مــن املـشــاريــع
ب ـع ــد أي ـ ـ ــام .ومـ ــن ض ـم ــن األم ـ ـ ــور ال ـتــي
ناقشها في االجتماع األمني تشديده
عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة إجـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع م ـ ـنـ ــاطـ ــق
الجمهورية وعــدم استثناء أي منطقة
لظروف أمنية ،خاصة في سيناءّ ،مع
توفير التأمني الكامل للقضاة بغض
النظر عــن عــدد الـقــوات التي ستباشر
إج ــراءات الـتــأمــن ،وهــو مــا وعــد وزيــر
الدفاع باالستجابة.
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـع ـه ــد امل ـ ــرش ـ ــح امل ـح ـت ـمــل
للرئاسة املصرية خالد علي ،بخوض
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات رغ ـ ـ ــم امل ـ ـصـ ــاعـ ــب ال ـت ــي
تواجهه ،متعهدًا بالعمل على تحويل
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات إل ـ ـ ــى فـ ــرصـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة
للتغيير ،حتى لو أراد النظام جعلها
«تمثيلية».
وأكد ،في مؤتمر صحافي عقده أمس،
أن كل مرحلة في االنتخابات سيجري
تقييمها بشكل مـنـفــرد ،فــي وق ــت بــدأ
فيه انصاره بتحرير توكيالت الترشح
لخوض االستحقاق الرئاسي رسميًا،
حيث يشترط الدستور  25ألف توكيل
شعبي مــن  15محافظة ،وبــواقــع ألف
تــوك ـيــل ع ـلــى األق ـ ــل م ــن ك ــل مـحــافـظــة،

