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العالم

العالم

فلسطين

ّ
ّ
صواريخ غزة «ترحل» الوفد المصري و«تحير» إسرائيل
بقلب
صاروخان كانا كفيلين ً
ّ
المشهد الغزي المتوتر أصال .تصر إسرائيل
ّ
الغزيون
يستحقه
ثمنًا
تدفع
أل
على
ً
بعد  12سنة حصار ،لكنها ال تملك حال،
سواء لـ«مسيرات العودة» المستمرة ،أو
حتى استعدادًا لمواجهة واسعة كانت
ٌ
مشهد
تهدد بها منذ نحو أسبوعين.
أجبر الوفد المصري على المغادرة
وإرجاء زيارة وزير المخابرات
غزة ــ هاني إبراهيم
ُ
ق ـلــب الـ ـص ــاروخ ــان الـ ـل ــذان أط ـل ـق ــا من
قـ ـط ــاع غ ـ ــزة ف ـج ــر أم ـ ــس ،واحـ ـ ـ ـ ٌـد عـلــى
مــديـنــة بـئــر الـسـبــع املـحـتـلــة (جـنــوبــي
فلسطني املحتلة) واآلخــر على ساحل
تــل أبـيــب (وس ــط) ،مــوازيــن مفاوضات
التهدئة بــن حــركــة «حـمــاس» والـعــدو
اإلسرائيلي ،إذ أوصال رسالة عن حجم
قـ ــدرات امل ـقــاومــة بـعــدمــا أدى ص ــاروخ
بئر السبع إلــى إ ّحــداث دمــار كبير في
أح ــد امل ـن ــازل ،وعــقــد مـطــالــب إســرائـيــل
ً
للتهدئة ،فضال عن تزامن الحدث مع
وج ــود وفــد أمـنــي مـصــري كــان يبحث
ملفي الـتـهــدئــة واملـصــالـحــة ،مــا أعقبه
َّ
إل ـ ـغـ ـ ُ
ـاء زي ـ ـ ــارة كـ ــان ي ــرت ــب ل ـه ــا ل ــوزي ــر
املخابرات العامة عباس كامل ،للقطاع.
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»
ل ــ«األخ ـب ــار» إن الــوس ـطــاء املـصــريــن
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــن أب ـ ـل ـ ـغـ ــوا ال ـ ـحـ ــركـ ــة ب ــأن
إس ــرائ ـي ــل ت ـن ــوي تـنـفـيــذ «رد عنيف
وك ـب ـيــر ج ـ ـدًا» ،ل ـكــن ه ــذا الـ ــرد تـ ّ
ـأجــل
ً
 48ســاعــة اسـتـجــابــة لـهــم ،إذ تحاول
ت ــل أب ـي ــب ال ـل ـع ــب ع ـل ــى ح ـب ــل األزمـ ــة
واملطالبة بوقف «مسيرات العودة»،
خ ــاص ــة اقـ ـتـ ـح ــام الـ ـ ـح ـ ــدود وإطـ ـ ــاق
البالونات الحارقة واملتفجرة ،مقابل
وق ــف ال ــرد .لـكــن ذل ــك لــم يمنعها من
ّ
رد فوري بنحو  20غارة من الطيران
ال ـح ــرب ــي ع ـلــى م ـنــاطــق ف ــي ال ـق ـطــاع،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف م ـج ـم ــوع ــة
مـ ـق ــاوم ــن ،م ــا أدى إل ـ ــى اس ـت ـش ـهــاد
أحدهم.
فــي امل ـقــابــل ،نـفــت «ال ـغــرفــة املشتركة
لفصائل املـقــاومــة» مسؤوليتها عن
إط ــاق ال ـص ــاروخ تـجــاه بـئــر السبع،
م ـ ــؤك ـ ــدة رفـ ـضـ ـه ــا ك ـ ــل «امل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت
غ ـيــر امل ـس ــؤول ــة ال ـت ــي تـ ـح ــاول حــرف
البوصلة وتخريب الجهد املـصــري،
وم ـن ـه ــا ع ـم ـل ـيــة إط ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ
ال ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة» .وبـ ـع ــد ذلـ ـ ــك ،ق ــرر

ال ــوف ــد ال ـ ــزائ ـ ــر ،الـ ـ ــذي ي ــرأس ــه وك ـيــل
«املخابرات العامة» اللواء أيمن بديع،
وي ـضــم م ـس ــؤول امل ـلــف الفلسطيني
ف ــي املـ ـخ ــاب ــرات أح ـم ــد ع ـبــد ال ـخــالــق
وآخرين ،املغادرة إلى تل أبيب ،للقاء
مسؤولني إسرائيليني بهدف تثبيت
ال ـ ـهـ ــدوء وم ـن ــع امل ــواجـ ـه ــة .م ــع ذل ــك،
ق ــال ــت م ـص ــادر إعــام ـيــة إن م ـغ ــادرة
الوفد جــاءت بعد إرجــاء زيــارة كامل
إل ــى أس ـب ــوع «ألس ـب ــاب فـنـيــة تتعلق
ب ــوج ــوده م ــع ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ال ـفـتــاح
السيسي في روسـيــا» .وبينما قالت
وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام عـ ـب ــري ــة إن تــأج ـيــل
ال ــزي ــارة ج ــاء بـطـلــب إســرائ ـي ـلــي ،قــال
ال ـق ـيــادي فــي «ح ـم ــاس» ،مــوســى أبــو
م ـ ــرزوق ،عـبــر حـســابــه ف ــي «تــوي ـتــر»:
«نــأســف إللـغــاء الــوزيــر عـبــاس كامل
زيارته لكل من غزة ورام الله».

«تجميد» ّ
الرد اإلسرائيلي

السالم» في الشرق األوسط ،نيكوالي
م ــاديـ ـن ــوف ،ال ــرئ ـي ــس اإلس ــرائ ـي ـل ــي
رؤوف ـ ــن ري ـف ـلــن ،ف ــي مـكـتــب األخ ـيــر
أمـ ـ ـ ــس ،وت ـ ــوص ـ ــل مـ ـع ــه إل ـ ـ ــى ت ـف ــاه ــم
ً
مبدئي بوقف تدهور األوضاع ،ناقال
الــرســالــة نـفـسـهــا ال ـتــي نـقـلـهــا الــوفــد
امل ـصــري إل ــى املـقــاومــة الفلسطينية،
ومفادها أن الرد اإلسرائيلي سيكون
صعبًا فــي حــال اسـتـمــرار املظاهرات

بينما ألغى عباس
كامل زيارته ،أمهل
العدو غزة  48ساعة
لوقف المسيرات

بالتوازي مع الجهد املصري ،التقى
م ـب ـع ــوث األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ــ«ع ـم ـل ـيــة

الجمعة املقبلة.
في املقابل ،أبدت «حماس» للوسطاء
رفـ ـضـ ـه ــا ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدة أن امل ـم ــاط ـل ــة فـ ــي ال ـت ـهــدئــة
وتــأخــر تحسني أوض ــاع غــزة يزيدان
ق ـ ــرب االنـ ـفـ ـج ــار وإمـ ـك ــانـ ـي ــة حـ ــدوث
ح ــاالت تفلت فــي إط ــاق الـصــواريــخ،
مشيرة في حديث مع املصريني إلى
«جـهــات مشبوهة تقف خلف إطــاق
ال ـصــواريــخ ،وذل ــك لـجـ ّـر الــوضــع إلــى
مواجهة عسكرية ال يرغب فيها أحد
حاليًا» .وبـشــأن «مسيرات الـعــودة»،
ْ
ق ــال ــت ال ـح ــرك ــة أن ل ـيــس ب ـم ـقــدورهــا
وقـفـهــا «ألن ـهــا فـعــل شـعـبــي ،ولــديـنــا
شــركــاء ...ال يمكن وقــف املـسـيــرات أو
تـخـفـيـفـهــا إال إذا ح ـظــي س ـكــان غــزة
ب ـت ـح ـس ـي ـنــات فـ ــي الـ ـكـ ـه ــرب ــاء واملـ ـ ــاء
وال ــروات ــب» .لــذلــك ،طــالــب املـصــريــون
بحل وسط ،هو أن تستمر املسيرات،
ّ
ل ـك ــن م ــع ضـ ـم ــان أل ي ـص ــل ال ـش ـبــان
إل ــى ال ـس ـيــاج ال ـف ــاص ــل ،وأن تـتــوقــف
ال ـبــالــونــات ال ـح ــارق ــة ،وه ــو م ــا ّ
ردت

اخترق الصاروخ  3طبقات من الخرسانة ،وكان يحوي رأسًا متفجرًا زنته  20كلغم (أ ف ب)

«حماس» عليه بأنها لن تتصادم مع
املتظاهرين ،وفي الوقت نفسه قالت
إن أي خــرق إسرائيلي سيقابل برد
مناسب.

شهيد و 20غارة
بالعودة إلــى الــرد املوضعي ،قصفت
ط ــائ ــرات إســرائـيـلـيــة بـنـحــو  20غ ــارة
ع ــددًا م ــن م ــواق ــع امل ـقــاومــة ف ــي أنـحــاء
مـتـفــرقــة م ــن ق ـطــاع غ ــزة ،م ــا أدى إلــى
استشهاد ناجي الزعانني ( 25عامًا)
وهو ينتمي إلى «كتائب املجاهدين»،
فيما أعـلــن ال ـعــدو أنــه اسـتـهــدف نفقًا
لــ«حـمــاس» شــرق مدينة خانيونس،
قــالــت مـصــادر ُ فــي املـقــاومــة إنــه النفق
ن ـف ـس ــه الـ ـ ـ ــذي أع ـ ـلـ ــن ت ــدمـ ـي ــره مـطـلــع
األس ـب ــوع الـ ـج ــاري .وبـ ــدا واض ـح ــا أن
ال ـص ــاروخ ال ــذي أطـلــق أم ــس يختلف
عن الصواريخ التي أطلقتها املقاومة
سابقًا ،لجهة دقته أو رأســه املتفجر،
وهــو مــا أش ــارت إلـيــه قـيــادة «الجبهة
الداخلية» اإلسرائيلية في تحقيقها
ال ـ ــذي ذك ـ ــر أن الـ ـ ـص ـ ــاروخ اخ ـ ـتـ ــرق 3
طبقات من الخرسانة ،وكــان يحتوي
ع ـل ــى رأس م ـت ـف ـجــر زنـ ـت ــه  20كـلـغــم،
لكنه لــم يوقع إصــابــات بسبب إجــاء
السكان إلى مكان محمي.
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ رف ـ ـ ــع ح ـ ـ ــدة الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
اإلسرائيلية املتواصلة من رأس الهرم
إل ــى غــالـبـيــة ال ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـل ـيــن،
أبـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــا حـ ـ ــديـ ـ ــث رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس حـ ـك ــوم ــة
ال ـع ــدو بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو الـ ــذي زار
«غ ـ ــاف غ ـ ــزة» ص ـب ــاح أمـ ــس وأجـ ــرى
ج ـل ـس ــة تـ ـق ــدي ــر م ــوق ــف قـ ـصـ ـي ــرة فــي
«ف ــرق ــة غ ـ ــزة» ب ـم ـشــاركــة وزي ـ ــر األم ــن
أفيغدور ليبرمان ورئيس «الشاباك»
وم ـســؤولــن آخ ــري ــن ،إذ ق ــال إن ــه «إذا
لـ ــم ت ـت ــوق ــف ه ـ ــذه الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،فــإن ـنــا
سنستخدم ال ـقــوة الـكـبـيــرة لوقفها».
وم ـ ـسـ ـ ً
ـاء ع ـق ــد ن ـت ـن ـيــاهــو ول ـي ـب ــرم ــان
ووزراء «املجلس املصغر» (الكابينت)
اجـتـمــاعــا شـهــد مـنــاقـشــات ح ــادة كما
نقلت وسائل اإلعالم .وسبق ذلك قرار
رئيس هيئة األركــان غــادي أيزنكوت،
قطع زيــارتــه للواليات املتحدة ،فيما
أع ـل ـن ــت «ال ـج ـب ـه ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» وق ــف
الدراسة في «غالف غزة» والبقاء قرب
املــاجــئ وإي ـقــاف أعـمــال بـنــاء الـجــدار
املضاد لألنفاق ،وكذلك نشر منظومة
«القبة الحديدية».
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،قـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ــي
املقاومة إن الفصائل رفعت مستوى
اسـ ـتـ ـنـ ـف ــاره ــا «خـ ـشـ ـي ــة حـ ـ ـ ــدوث غ ــدر
إس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي» ،وف ـ ــرض ـ ــت إج ـ ـ ـ ـ ــراءات
خــاصــة لـحـمــايــة قـيــادتـهــا ،بــالـتــوازي
مع إرسالها عبر الوسطاء املصريني
تحذيرًا بأنها سترد على أي اعتداء
فورًا.

سوريا

رهان على إطالق تشكيل «الدستورية» قريبًا :دي ميستورا يهجر «الملف»
بـ ـع ــد أربـ ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوات وأرب ـ ـع ـ ــة أش ـه ــر
مـ ــن االنـ ـغـ ـم ــاس فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل امل ـلــف
ال ـ ـسـ ــوري ،قـ ــرر امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي إلــى
س ــوري ــا سـتـيـفــان دي م ـي ـس ـتــورا ،تــرك
مـنـصـبــه «ألسـ ـب ــاب شـخـصـيــة ف ـقــط».
الــديـبـلــومــاســي ال ـســويــدي  -اإليـطــالــي
كان قد أكد في مناسبة سابقة أنه لن
ي ـغــادر عـمـلــه «امل ـتـ ِـعــب» إال لـسـبــب من
اثنني :رغبة األمني العام لألمم املتحدة
في إنهاء واليته ،وطلب زوجته .ووفق
مجلس األم ــن ،فهو
حديثه أمــس أمــام َ
ـف غـيــر مـحــدد
سـيـتــرك امل ـلــف إل ــى خ ـل ـ ٍ
بـعــد ،فــي نـهــايــة شـهــر تـشــريــن الثاني
املقبل ،بعد أن يـقــوم بمحاولة أخيرة
إلنـ ـج ــاز خ ـط ــوة واضـ ـح ــة ع ـلــى مـســار
إنشاء «اللجنة الدستورية» .ويفترض
أن تحمله مـحــاولـتــه ه ــذه إل ــى دمشق
األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ،ت ـل ـب ـيــة ل ــدع ــوة مــن

ال ـج ــان ــب ال ـح ـك ــوم ــي ،ل ـن ـقــاش ال ـن ـقــاط
العالقة حتى اآلن.
األكيد أن مهمة املبعوث األممي املقبل
لن تكون سهلة ،فالخبرة التي ّ
حصلها
دي م ـي ـس ـت ــورا ع ـب ــر ن ـش ــاط ــه وفــري ـقــه
مـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـسـ ــوريـ ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة،
ّ
تطلبت س ـنــوات واجـتـمــاعــات ال تـعـ ّـد،
لتصل إلــى مــا هــي عليه ال ـيــوم .ورغــم
أن «مـ ـس ــار ج ـن ـيــف» ل ــم ي ـح ــرز تـقــدمــا
ملموسًا في إنجاز «الحل السياسي»،
ّ
تصورًا
إال أن دي ميستورا بات يملك
واضحًا ،للفارق بني املمكن واملرغوب
م ــن ق ـبــل األطـ ـ ـ ــراف ،ق ــد ال ي ـت ــواف ــر في
خـلـيـفـتــه .األس ـم ــاء الـبــديـلــة املـطــروحــة
بــن األوسـ ــاط األمـمـيــة تنحصر حتى
اآلن بــن أرب ـعــة ديـبـلــومــاسـيــن ،إال أن
ذلك ال يعني أن األمني العام قد يخرج
بــاســم مـخـتـلــف الح ـق ــا .وت ـضــم قــائـمــة

ً
املرشحني املفترضني كــا من املبعوث
األم ـم ــي ال ـخ ــاص لـعـمـلـيــة ال ـس ــام في
الـشــرق األوس ــط نيكوالي مالدينوف،
واملـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـم ــي إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ي ــان
كــوبـيـتــش ،إل ــى جــانــب وزي ــر خــارجـيــة
ال ـج ــزائ ــر ال ـس ــاب ــق رمـ ـط ــان ل ـع ـمــامــرة،
وسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـنـ ــرويـ ــج فـ ــي ال ـ ـصـ ــن غـيــر
بيدرسون .وينتظر أن تشهد األسابيع
التي تفصلنا عــن موعد انتهاء واليــة
دي ميستورا ،نشاطًا الفتًا لألخير مع
األطراف السورية ،والدول املعنية ،في
محاولة إلقفال ملف تشكيلة «اللجنة
الــدسـتــوريــة» قبل كــانــون األول املقبل.
ُّ
وبينما ات ـفــق عـلــى األس ـمــاء املرشحة
عن ثلثي املعارضة والحكومة ،ال يزال
الخالف على الثلث األخير املخصص
للمجتمع املدني .االعتراض األهم هو
من قبل دمشق وحلفائها ،على والية

األم ــم املـتـحــدة فــي تشكيل ه ــذا الثلث
الــذي يفترض أن يتضمن شخصيات
و«م ـم ـث ـل ــن ع ــن م ـن ـظ ـمــات مــدن ـيــة مــن
ك ــاف ــة األط ـ ـيـ ــاف ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» .وت ـعـ ّـمــق
الخالفّ بعد بيان صدر عن «املجموعة
امل ـ ـ ـصـ ـ ــغـ ـ ــرة» تـ ـبـ ـن ــى طـ ـ ـ ــرح «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ّ
الدستورية» ولكنه ركــز على ضــرورة
إشراف األمم املتحدة على كامل امللف،
بما فــي ذلــك التشكيل وآل ـيــات العمل.
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،دع ــت ال ــوالي ــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة أم ــس إل ــى تحديد
مــوعــد لتشكيل تلك اللجنة وعقدها،
وأكـ ــد نــائــب امل ـنــدوبــة األم ـيــرك ـيــة لــدى
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ،جــونــاثــان ك ــوه ــن ،أن
«الـ ـلـ ـجـ ـن ــة س ـت ـض ــع األس ـ ـ ـ ــاس إلجـ ـ ــراء
انـتـخــابــات ح ــرة ونــزي ـهــة فــي ســوريــا،
ب ــإش ــراف األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ...انـتـخــابــات
مـ ـفـ ـت ــوح ــة أمـ ـ ـ ـ ــام جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـسـ ــوريـ ــن

ُ
املــؤهـلــن ،بمن فيهم مــن أج ـبــروا على
الـ ـف ــرار م ــن ب ـل ــده ــم» .واتـ ـه ــم ال ـجــانــب
الحكومي وحلفاءه ،بتعطيل «املسار
السياسي» عبر «تأخير جـهــود األمــم
امل ـت ـح ــدة ل ـل ـتــوصــلّ إل ــى إج ـم ــاع وحــل
سياسي» .وبينما ملحت روسيا سابقًا
إلى ضرورة عدم االستعجال في تأليف
اللجنة ،أكد ،أمس ،أنه سيعقد اجتماعًا
مع ممثلني عن روسيا وإيران وتركيا،
قبل نهاية الشهر الجاري ،لبحث ملف
التشكيل .وأتى ذلك في وقت ّ
صرح فيه
املبعوث األميركي الخاص إلى سوريا،
جايمس جيفري ،بأن «سحب األسلحة
الـثـقـيـلــة اكـتـمــل وف ـقــا لـكــل ال ــرواي ــات...
هـنــاك بعض الـتـســاؤالت بـشــأن مــا إذا
كــان كــل املنتمني لهيئة تحرير الشام
قد غادروا».
(األخبار)

العراق

◄ وفيات ►

عبد المهدي يواصل العمل:
الحكومة األسبوع المقبل؟
ّ
من المتوقع أن ُيعلن
عادل عبد المهدي
«كابينته» الوزارية األسبوع
المقبل ،رغم َأن حديث
التشكيل لم يرق إلى
مستوى طرح األسماء،
فيما سرت في الكواليس
خريطة توزيع الحصص،
ّ
َّ
«المسودة
قيل إنها
ّ
األولية للكابينة الجديدة»
ً
فجأة ـ ـ دون ّأية مقدمات ـ ـ أعلن املكتب
ّ
اإلعالمي لرئيس الــوزراء املكلف عادل
ع ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي ،ن ـي ـت ــه «تـ ـق ــدي ــم أس ـم ــاء
أعضاء تشكيلته الــوزاريــة مع املنهاج
ا ّل ــوزاري في األسبوع املقبل» ،مضيفًا
أنـ ــه «ي ـج ــري ات ـص ــاالت ــه امل ـط ـلــوبــة مع
رئاسة البرملان ،ومع القيادات والكتل
ال ـن ـيــاب ـيــة ل ـت ـحــديــد الـ ـي ــوم امل ـن ــاس ــب».
ٌ
إعـ ــان يـتـنــافــى مــع أح ــادي ــث كــوالـيــس
ت ـش ـك ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة ،إذ
ّ
تـ ــؤكـ ــد م ـ ـصـ ــادر «ائ ـ ـتـ ـ َـاف اإلص ـ ــاح»
اآلن ـ ـ
أن ال ـن ـقــاشــات ل ــم تـ ــرق ـ ـ ـ ح ـتــى ّ
إلــى طــرح أسـمــاء «الكابينة» ،بــل إنها
ٌ
م ـح ـصــورة ف ــي آل ـيــة ت ــوزي ــع الـحـقــائــب
ٌ
على الكتل ،وهي نقاشات ما زالت في
ً
طور النضج ،مشيرة في حديثها إلى
ـاق ضمني
«األخ ـب ــار» ،إل ــى وج ــود ات ـفـ ٍ
بــن عـبــد امل ـهــدي وال ـك ـتــل مــرتـكــز على
«تحاشي اإلعــام في تركيب الكابينة
الوزارية ،ألننا ال نريد تكرار سيناريو
انتخاب رئيس الجمهورية ،وما تبعه
مــن تشنجات بــن الكتل السياسية».

وت ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر فـ ــي ح ــدي ـث ـه ــا أن
َّ
«العقد ستذلل في الساعات األخيرة»،
ً
معربة عن تفاؤلها بإتمام االستحقاق
ً
ق ـب ـيــل امل ـه ـل ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ّأوال ،وأن
تـ ـك ــون «عـ ـل ــى قـ ـ ــدر اآلم ـ ـ ـ ــال املـ ـعـ ـق ــودة
ّ
الحاد،
عليها» ثانيًا .ورغــم التناقض
وضبابية املشهد ،وتحاشي املقربني
م ــن ع ـب ــد املـ ـه ــدي ال ـ ـضـ ــوء ،س ـ ــرت فــي
الكواليس ما قيل عنها «مسودة ّأولية
للكابينة الجديدة» ال تتعارض مع ما
مجموع
نشر سابقًا؛ إذ تشير إلــى أن
ً
الـحـقــائــب سـيـكــون  22حقيبة إضــافــة
ّ
إلى نائبي الرئيس ،موزعة على الشكل
اآلتي:
 املـ ـ ـك ـ ـ ّـون «ال ـ ـ ًش ـ ـي ـ ـعـ ــي»  12ح ـق ـي ـب ــة،تقسم مناصفة بــن ٌائتالفي «البناء»
و«اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ،ث ــاث ــة م ـن ـهــا س ـيــاديــة:
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وال ـن ـف ــط ،وال ـخ ــارج ـي ــة (لــم
ّ
تقسم حتى اآلن).
ٌ
ّ
ُّ
 امل ـك ــون «ال ــس ـن ــي»  6ح ـقــائــب ،أرب ـعــةم ـن ـهــا م ــن ح ـ ّـص ــة «الـ ـبـ ـن ــاء» ،واث ـن ـتــان
ٌ
لـ ــ«اإلصـ ــاح» ،واح ـ ــدة مـنـهــا سـيــاديــة:
الدفاع (لم ّ
تقسم حتى اآلن).
 املـ ـك ـ ّـون الـ ـك ــردي  3ح ـق ــائ ــب ،اثـنـتــانلـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني»،
وواح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ل ـ ـ ـ ـ ــ«االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي
ٌ
الكردستاني» ،واح ــدة منها سيادية:

أحيل الرئيس ّفؤاد
معصوم ونوابه الثالثة
على التقاعد

19

املالية (تذهب لـ«الديموقراطي»).
ـ«األقليات» ،إذ ُي ّ
ّ
رجح
 حقيبة واحدة لأن تكون من ّ
حصة «املسيحيني».
 نــائ ـبــان لــرئـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،ل ــم يحسمالخيار بشأنهما بعد.
وتلفت «امل ـســودة» إلــى أن عبد املهدي
س ـي ـك ــون «م ـط ـل ــق الـ ـي ــد» ف ــي اخ ـت ـيــار
وزرائـ ـ ـ ــه ،وفـ ــق االتـ ـف ــاق ال ـض ـم ـنــي بني
الـ ـكـ ـت ــل ،ب ـح ـي ــث أب ـ ــدى رغ ـب ـت ــه فـ ــي أن
ـزل ع ــن تمثيلهم
ي ـكــون الـ ـ ــوزراء (ب ـم ـعـ ٍ
الحزبي /املستقل) ممثلني عن مختلف
املحافظات ( 18محافظة) ،باستثناء
ب ـغــداد ،ومــديـنـتــي املــوصــل والـبـصــرة،
ُ
فستنال كل منهما وزارتني اثنينت.
سياق آخــر ،أحالت وزارة العدل،
وفــي
ُ ّ ًٍ
أم ـ ــس ،كـ ـ ـ ــا مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ال ـ ـسـ ــابـ ــق فـ ـ ـ ـ ــؤاد م ـ ـع ـ ـصـ ــوم ،ون ـ ـ ّـواب ـ ــه
ّ
ن ــوري املــالـكــي وإي ــاد ع ــاوي وأســامــة
ّ
ـت أكــد
النجيفي على الـتـقــاعــد ،فــي وق ـ ٍ
ف ـيــه امل ـس ـت ـشــار ال ـقــانــونــي ف ــي رئــاســة
الـجـمـهــوريــة أمـيــر الـكـنــانــي ،أن اإلطــار
القانوني الــذي أحيل بموجبه رئيس
الـجـمـهــوريــة ال ـســابــق ون ـ ّـواب ــه الـثــاثــة
ٌّ
«إداري وليس سياسيًا».
على التقاعد
تصريحات صحافية أن
ـي
وأض ــاف فـ
ٍ
«املــرســوم الجمهوري صــادر بموجب
قـ ــانـ ــون رئـ ــاسـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،الـ ــذي
ينص على انتهاء واليــة نــواب رئيس
الـجـمـهــوريــة بــانـتـهــاء والي ـت ــه ،وأنـهــم
سـيـكــونــون مـخـ َّـيــريــن بــن الـتـقــاعــد عن
ّ
اب
العمل كسياسيني ،أو الـعــودة كـنــو ٍ
داخــل البرملان في حــال فــوزهــم» ،الفتًا
إلى أن «الدائرة القانونية في الرئاسة
أب ـل ـغ ــت (رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ــره ــم)
صـ ــالـ ــح ،ب ـق ــان ــون ـي ــة ال ـ ـق ـ ــرار ،ك ـ ــان مــن
املفترض التوقيع على كتاب التقاعد
ّ
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ّ
األول مـ ــن ت ـس ــل ــم صــال ــح
منصبه».
(األخبار)

انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
املربي األستاذ
نايف حسني أمهز
زوجته :املرحومة نهاد عبد املولى
أمهز
اب ـنــاه :الــدكـتــور هـشــام زوجـتــه روال
ن ـصــرال ـلــه واألس ـ ـتـ ــاذ ع ـلــي زوج ـتــه
ميرا ّ
الرز
اب ـن ـتــاه :وداد زوج ــة الــدك ـتــور علي
حيدر وحـنــان أرمـلــة املــرحــوم عــادل
فاضل
أشـقــاؤه :األسـتــاذ فــرحــان واملــرحــوم
ال ـ ـحـ ــاج أح ـ ـمـ ــد واملـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـح ــاج
محمود
ش ـق ـي ـق ـتــه :الـ ـح ــاج ــة هـ ــدبـ ــاء زوجـ ــة
الحاج يوسف الحاج
عدياله :الشيخ فياض علو وسهيل
سلهب
يصلى على جثمانه الطاهر الساعة
الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم
الـخـمـيــس  18ت ـشــريــن األول 2018
وي ـ ـ ــوارى ال ـث ــرى ف ــي ج ـبــانــة بـلــدتــه
نبحا.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ب ـعــد ال ــدف ــن وأيـ ــام
الخميس والجمعة والسبت  18و19
و 20ال ـجــاري لـلــرجــال والـنـســاء في
منزل الفقيد الكائن في بلدته نبحا،
يـقــام نـهــار األح ــد  21تـشــريــن األول
 2018ذكرى الثالث للرجال والنساء
م ــن ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قـبــل
الظهر فــي منزله الـكــائــن (فــي بلدة
أمهز)
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت نـهــار
االث ـ ـنـ ــن  22تـ ـش ــري ــن األول 2018
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
عصرًا حتى الساعة السابعة مساء
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء ،قرب مركز
أمن الدولة.
اآلسفون آل أمهز ،حيدر ،نصرالله،
فــاضــل ،ال ــرز ،عـلــو ،سـلـهــب ،وعـمــوم
أهالي بعلبك والهرمل.

إدارة دار ماهر ودار نيو الين
تنعى املأسوف عليه املرحوم
املربي األستاذ
نايف حسني أمهز
مؤسس مؤسسات أمهز التربوية
وت ـت ـق ــدم م ــن ع ــائ ـل ــة ال ـف ـق ـيــد بــأحــر
التعازي سائلني الله تعالى
أن ي ـت ـغ ـم ــده بـ ــواسـ ــع رح ـم ـت ــه وأن
يلهمهم الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

إنا لله وإنا إليه راجعون
يــا أيـتـهــا الـنـفــس املطمئنة إرجـعــي
إلى ربك راضية مرضية
انتقل إلــى رحمته تعالى املأسوف
على شبابه
مالك يوسف حالوي
(املتوفى في أميركا)
والدته سكينة شرف الدين
شقيقه :محمد نــداء وشقيقته ميرا
زوجة املهندس عبد الكريم ابراهيم.
أعمامه :بسام واملرحومون ابراهيم
وخليل وحسيب حالوي
خ ــال ــه :الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق امل ـه ـنــدس
السيد جعفر شرف الدين
يصلى على جثمانه ويوارى الثرى
ظهر اليوم الخميس 2018/10/18
فــي جـبــانــة ص ــور ،التجمع الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة ام ــام بـنــايــة السيد
ع ـب ــد االم ـ ـيـ ــر شـ ـ ــرف الـ ــديـ ــن شـ ــارع
االنجيلية.
وت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي ال ـجـمـعــة
وال ـس ـب ــت وتـ ـص ــادف االح ـ ــد ذك ــرى
األسبوع للنساء في منزل املرحوم
م ـف ـتــي صـ ــور ال ـس ـيــد م ـح ـمــد ج ــواد
شرف الدين في جل البحر وللرجال
في قاعة السيد عبد الحسني شرف
ال ــدي ــن ،ب ـنــايــة الـ ـح ــاج ع ـبــد األم ـيــر
شرف الدين (أبو يوسف).
ال ـ ـ ــراض ـ ـ ــون بـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـلـ ــه وقـ ـ ـ ــدره:
آل حـ ـ ــاوي وآل شـ ــرف ال ــدي ــن وآل
إبراهيم وعموم أهالي مدينة صور

مصر

السيسي مختتمًا زيارته في سوتشي:
طموح مرتفع بال نتائج!
قمة مصرية  -روسية
في سوتشتي اختتم بها
عبد الفتاح السيسي زيارة
 3أيام لم تخرج بجديد
على أرض الواقع رغم
الطموحات المصرية
المرتفعة
القاهرة ــ جالل خيرت
اختتم الرئيس املـصــري ،عبد الفتاح
السيسي ،أمــس زيــارتــه لروسيا التي
اس ـت ـمــرت ث ــاث ــة أيـ ــام ال ـت ـقــى خــالـهــا
عـ ـ ـ ـ ــددًا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا مـ ـ ــن امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن ،فــي
م ـقــدم ـت ـهــم ن ـظ ـيــره فــادي ـم ـيــر بــوتــن
الــذي استضافه فــي مدينة سوتشي،
ض ـمــن ث ــاث ــة لـ ـق ــاءات ب ـ ــدأت ب ـمــأدبــة
عشاء ،مرورًا باجتماع ثنائي منفرد،
وأخـ ـيـ ـرًا بــاج ـت ـمــاع ل ــوف ــدي الـبـلــديــن.
«نتيجة متواضعة» للزيارة التي ّ
عول
عليها النظام املصري كثيرًا ،خاصة
استعادة الرحالت الخاصة بالطيران
امل ـبــاشــر م ــن املـ ـط ــارات ال ــروس ـي ــة إلــى
ّ
جميع املطارات املصرية ،وهو ما ُعلق
حتى إشعار آخر ،كما أفــادت مصادر
مواكبة للزيارة .أما الرئاسة املصرية،
ف ــاكـ ـتـ ـف ــت بـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن تـ ــواصـ ــل
املباحثات املكثفة حول هذا األمر قريبًا
من أجل استئناف الرحالت الروسية
التي توقفت من خريف  2015وعادت

جزئيًا إلــى مطار القاهرة قبل شهور
قليلة ،في وقت تغيب فيه الرحالت عن
املقاصد املهمة للسياحة ،أي مدينتي
شرم الشيخ والغردقة ،ما ّ
سبب ضربة
قوية لقطاع حيوي في البالد.
ورغ ــم زيـ ــادة ال ــرح ــات امل ـبــاشــرة بني
الـ ـق ــاه ــرة وم ــوسـ ـك ــو ،الـ ـت ــي أعـلـنـتـهــا
ش ــرك ــة «اي ـ ــروفـ ـ ـل ـ ــوت» ب ـع ــدم ــا قـ ــررت
ً
تـسـيـيــر رح ـل ــة يــوم ـيــا بـ ــدال م ــن ثــاث
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا ب ـ ـجـ ــانـ ــب ثـ ـ ـ ــاث رحـ ـ ــات
تنظمها «مـصــر لـلـطـيــران» ،ف ــإن هــذه
الـ ــرحـ ــات مــرت ـب ـطــة ب ــرج ــال األع ـم ــال
وامل ـس ـت ـث ـمــريــن أك ـث ــر م ــن ال ـســائ ـحــن
الذين يواجهون صعوبة في الوصول
إلـ ــى شـ ــرم ال ـش ـي ــخ والـ ـغ ــردق ــة ،إذ إن
غالبيتهم كــانــوا يــأتــون على رحــات
«شارتر» أو من مطارات ترانزيت ،ما
ّ
قلل أعــداد السياح على منت الرحالت
ال ـح ــال ـي ــة ،خ ــاص ــة أنـ ـه ــا ذات تـكـلـفــة
م ـضــاع ـفــة ع ــن ال ـس ــاب ـق ــة .ل ـكــن بــوتــن
ق ــال إن ال ــرح ــات بــن امل ــدن الــروسـيــة
وش ـ ــرم ال ـش ـيــخ والـ ـغ ــردق ــة ستنطلق
قريبًا ،مضيفًا« :نحن واثـقــون مــن أن
أصــدقــاء نــا املصريني يعملون مــا في
وسعهم في هذا االتجاه».
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،وع ـل ــى ع ـكــس مــا
كـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،لـ ــم ي ـع ـل ــن ال ـس ـي ـســي
وبوتني توقيع اتفاقية الحصول على
طــائــرات حربية لحاملتي الـطــائــرات
املصريتني «ميسترال» ،التي أعلنت
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ش ـ ــراء هـ ـ ـم ـ ــا م ـ ــن م ــوس ـك ــو
سابقًا ،خاصة أن «ميسترال» كانت
مـصـنـعــة فــرنـسـيــا لـلـجــانــب الــروســي
قبل تغيير وجهتها بعد أزم ــة شبه

جزيرة الـقــرم .مع ذلــك ،حقق الرئيس
امل ـ ـصـ ــري إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ش ـك ـل ـي ــة ،مـنـهــا
إلـقــاؤه كلمة أمــام املجلس الفيدرالي
ال ــروس ــي ،لـيـكــون أول رئـيــس أجنبي
يلقي كلمة أمام أعضاء هذا املجلس،
وقـ ــد ن ــاق ــش ج ــوان ــب اق ـت ـص ــادي ــة مع
رئـيــس ال ـ ــوزراء ديـمـتــري ميدفيديف
وع ـ ـ ـ ــدد م ـ ّ ــن املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ال ـ ـ ـ ــروس.
ك ــذل ــك ،وقـ ـ ــع ال ـس ـي ـس ــي وب ــوت ــن فــي
ختام مباحثتهما اتفاقية «الشراكة
ـاون االسـتــراتـيـجــي»
الـشــامـلــة وال ـت ـع ـ ّ
بني الدولتني ،ووقــع وزيــر الخارجية
سـ ــامـ ــح ش ـ ـكـ ــري ونـ ـظـ ـي ــره س ـيــرجــي
الفــروف مذكرة تفاهم بني الــوزارتــن
بشأن املشاورات االستراتيجية.
وعـمـلـيــا ل ــم يـجــد الـسـيـســي إال تـكــرار
اإلشـ ـ ـ ـ ــادة ب ــات ـف ــاق ـي ــة إن ـ ـشـ ــاء امل ـح ـطــة
ً
الـ ـن ــووي ــة ف ــي ال ـض ـب ـع ــة ،ق ــائ ــا إن ـهــا
نـقـلــة نــوع ـيــة ف ــي م ـس ـتــوى ال ـت ـعــاون،
إضافة إلى مشروع املنطقة الصناعية
الــروسـيــة فــي ش ــرق بــورسـعـيــد ،الــذي
«ينقل التعاون االقتصادي من مرحلة
ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري إل ــى ال ـت ـع ــاون في
الـتـصـنـيــع» ،مـشـيـرًا فــي الــوقــت نفسه
إلى اتفاقه مع بوتني على إعالن 2020
عامًا ثقافيًا بني مصر وروسيا .وذكر
الرئيس املصري أنه اتفق مع مضيفه
ع ـلــى «ت ـعــزيــز ت ـب ــادل امل ـع ـلــومــات بني
ً
األج ـه ــزة املـخـتـصــة ،ات ـص ــاال ً بجهود
ال ـت ـص ــدي لـ ــإرهـ ــاب ،خ ــاص ــة ف ــي مــا
ي ـت ـع ـل ــق ب ــانـ ـتـ ـق ــال اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ،مــن
مناطق عدم االستقرار إلى دول أخرى،
وارتـكــابـهــم ألع ـمــال إرهــابـيــة فــي تلك
الدول».
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◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
ي ـص ــادف ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع فيه
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ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع عـ ـل ــى وفـ ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
نجوى محمد عز الدين
زوج ـ ـ ــة ال ـس ـي ــد ح ـس ــن احـ ـم ــد زك ــي
تفاحة
والدتها :الحاجة صديقة الحسيني
أبناؤها :احمد -ومحمد وكريم
ابـ ـنـ ـتـ ـه ــا :الـ ــدك ـ ـتـ ــورة م ـ ـ ــروة زوجـ ــة
املهندس طارق ابراهيم
أشقاؤها :العميد عدنان – الدكتور
ابراهيم – الشهيد املهندس حسن -
والدكتور احمد
ش ـق ـي ـق ـت ــاه ــا :الـ ـسـ ـي ــدة ن ـ ـجـ ــاة – و
الوزيرة الدكتورة عناية
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة االل ـي ـم ــة ستتلى
عن روحها الطاهرة آيات من الذكر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء حـسـيـنــي
وذلــك فــي تمام الساعة الــرابـعــة من
بـعــد الـظـهــر فــي ال ـن ــادي الحسيني
لبلدة شحور
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة وال ـ ـك ـ ــم االج ـ ــر
والثواب
اآلسـفــون :حركة أمــل -آل تفاحة -آل
عز الدين -آل ابراهيم -آل الحسيني-
آل اسماعيل -وعموم أهالي بلدتي
شحور ودير نطار

