
وصل وفد أمني مصري مجددا أمس 
اإلث��ن��ن، إل��ى قطاع غ��زة، وذل��ك إلج��راء 
مباحثات مع قيادة حركة حماس، فيما 
تعد هذه ثالث زيارة لوفد أمني مصري 

إلى القطاع منذ يوم الثالثاء املاضي.
ودخل الوفد إلى غزة عبر معبر بيت 
ح��ان��ون )إي����رز(، اخل��اض��ع للسيطرة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، وك����ان ف��ي استقباله 

مسؤولون أمنيون من حركة حماس.
وأع��ل��ن م��س��ؤول��ون ف��ي ح��م��اس أن 
رئيس جهاز املخابرات املصرية عباس 
كامل، سيزور قطاع غزة قريبا، بعد أن 
كان مقررا زيارته اخلميس املاضي، ومت 

تأجيلها.
ومن املقرر، أن تركز مباحثات الوفد 
املصري على ملفي جهود رفع احلصار 
اإلسرائيلي عن قطاع غزة، واملصاحلة 

الفلسطينية الداخلية.
وت��ت��وس��ط م��ص��ر مل��ن��ع التصعيد 
ب��ن االح��ت��الل اإلسرائيلي والفصائل 

الفلسطينية في غزة.
وك��ان قتل أكثر من 200 فلسطيني 
وأص��ي��ب 22 أل��ف��ا ب��ج��روح، م��ن��ذ ب��دء 
مسيرات العودة على احلدود الشرقية 
ل��ق��ط��اع غ���زة ف��ي 30 م���ارس امل��اض��ي، 
للمطالبة برفع احل��ص��ار اإلسرائيلي 

وحق الالجئن.
ق��ت��ل فلسطيني ب��رص��اص جنود 
إسرائيلين إثر مهاجمته جنديا بالقرب 
من احلرم اإلبراهيمي في مدينة اخلليل 
جنوب الضفة الغربية احملتلة، وفق ما 

أعلن اجليش االثنن.
وق��ال اجليش في بيان إن »مهاجما 
ح��اول طعن جندي بالقرب من احلرم 
اإلبراهيمي وأصابه بجرح طفيف. رد 
اجلندي وعناصر آخ��رون من القوة في 

املكان بنيران حية«.
وأكد البيان أن املهاجم فلسطيني وأنه 

قتل، لكنه لم يعط تفاصيل عن هويته.
ولم يرد تعقيب واض��ح من السلطة 
الفلسطينية حول هوية القتيل، واعلنت 
وزارة الصحة الفلسطينية ب��أن��ه مت 
إبالغها »باستشهاد فلسطيني، ولم 

تعرف هويته بعد«.
غير أن مصادر أمنية فلسطينية في 
مدينة اخلليل ذكرت أن القتيل هو محمد 
معمر االطرش )42 عاما( وهو من سكان 

املدينة ولديه سبعة أبناء.
وشهدت الضفة الغربية سلسلة من 
الهجمات خالل هذا الشهر. ففي منتصف 

أكتوبر قتل فلسطيني بعد طعنه جنديا 
في شمال الضفة الغربية. 

وف���ي ال��س��اب��ع م���ن أك��ت��وب��ر، قتل 
فلسطيني إسرائيلين وجرح ثالثا في 
منطقة صناعية في الضفة الغربية وال 
تزال القوات اإلسرائيلية تتعقب املهاجم.

وشهدت األراضي الفلسطينية سلسلة 
من العمليات الفردية ضد إسرائيلين منذ 
2015 لكنها تراجعت وإن كان احملللون 

يخشون موجة جديدة من الهجمات. 
كما أعلنت وزي��رة الثقافة والرياضة 
اإلسرائيلية ميري ريغيف أّن احلكومة 
أقّرت األحد مشروع قانون مثيرا للجدل 
من شأنه، إذا ما صادق عليه الكنيست، 
أن مينع ال��دع��م ع��ن األع��م��ال الثقافية 

والفنية »غير املوالية« للدولة العبرية.
وم��ش��روع القانون التي تقّدمت به 
ريغيف مينح وزارت��ه��ا صالحية منع 

الدعم املالي احلكومي عن أي مؤسسة 
تنتج أعماال ثقافية أو فنّية تنكر حّق 
دول���ة إس��رائ��ي��ل ف��ي ال��وج��ود أو متّس 
بكرامة علمها أو تعتبر ي��وم استقالل 
إس��رائ��ي��ل ي��وم ح���داد أو حت���ّرض على 

العنصرية أو اإلرهاب.
وكتبت ريغيف على صفحتها على 
موقع فيسبوك »أنا سعيدة جدا ألن يكون 
هذا القانون قد أقّر من قبل جلنة التشريع 

ال��وزاري��ة. سيتّم تقدميه إلى الكنيست 
إلق��راره، إن شاء الله، في الشهر املقبل. 

نعم حلرية الثقافة، ال لالستفزازات!«.
وري��غ��ي��ف ال��ت��ي تنتمي إل���ى ح��زب 
الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء 
بنيامن نتانياهو تربطها بالنخبة 
الثقافية اإلسرائيلية عالقات متوّترة 
للغاية ال سّيما وأّن هذه النخبة محسوبة 

في الغالب على اليسار.

والعام املاضي ث��ارت ثائرة ريغيف 
بسبب فوز فيلم »فوكستروت« للمخرج 
اإلسرائيلي صاموئيل معاذ بجائزة 
جلنة التحكيم ال��ك��ب��رى ف��ي مهرجان 
البندقية السينمائي وتأهلّه إلى القائمة 
املختصرة لترشيحات جوائز األوسكار 

عن فئة أفضل فيلم أجنبي.
والفيلم ال��ذي أث��ار حفيظة ريغيف 
يتطّرق إلى اخلدمة اإللزامية في اجليش 

واالح���ت���الل اإلس��رائ��ي��ل��ي ل��أراض��ي 
الفلسطينية، لكّنه بالنسبة إلى الوزيرة 
اإلٍسرائيلية يظهر اجلنود االسرائيلين 

»على أنهم قتلة ويشّوه سمعتهم«.
وبسبب موقفها ه��ذا ل��م ت��وّج��ه إلى 
ريغيف دع���وة حل��ض��ور حفل تسليم 
جوائز األكادميية اإلسرائيلية لأفالم 
»أوف��ي��ر«، التي منحت »فوكستروت« 

جائزة أفضل فيلم.
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3 قادة حوثيني بارزين في صعدة مقتل 
لقي 3 من قيادات ميليشيا احلوثي األمنية والعسكرية البارزة، 
األحد، مصرعهم على أيدي القوات احلكومية في جبهتي كتاف وباقم 
مبحافظة صعدة، شمال اليمن. وأكد مصدر ميداني ملوقع »نيوزمين« 
اإلخباري، أن القيادي في امليليشيا املدعو )أبو جهاد( لقي مصرعه مع 
عدد من مرافقيه، في قصف شنته مدفعية اجليش الوطني استهدف 

جتمعا للميليشيا شمال غرب مديرية باقم، طبقا ملوقع وزارة الدفاع.
وأوض��ح أن االستهداف جاء عقب عملية رصد مكثفة لتحركات 

امليليشيا في املديرية، في حن قالت مصادر عسكرية مبحافظة 
صعدة إن القيادي األمني بامليليشيا املدعو محمد يحيى الغمير املكنى 
»أبو قاصف« لقي مصرعه في جبهة كتاف. والصريع »الغمير«، وفقا 
للمصادر ينتمي ملنطقة مران مبحافظة صعدة، ويعد أحد القيادات 
األمنية البارزة فيما يعرف ب�«األمن الوقائي« مليليشيا احلوثي، 
وأضافت أن الصريع »الغمير« من أقارب القيادي أبو أحمد الغمير 
املعن من قبل امليليشيا نائب رئيس جهاز املخابرات والذي تولى 

منصب أمنيات القصر الرئاسي بعد اجتياح صنعاء في سبتمبر 
2014. وكما لقي القيادي امليداني احلوثي »حامت احلماس« مصرعه 
مع عدد من عناصر امليليشيا في جبهة باقم محافظة صعدة. وقال 
مصدر عسكري إن »احلماس قتل في العمليات العسكرية الواسعة 
التي تقوم بها قوات اجليش في محيط مركز مديرية باقم لتضييق 
اخلناق على ميليشيا احلوثي استعدادا القتحامه«، مشيرا إلى أن 

احلماس من قيادات الصف الثاني امليدانية في امليليشيا.

استشهاد شاب فلسطيني في اخلليل

وفد أمني مصري في غزة إلجراء مباحثات مع قادة حماس

جنود االحتالل بجانب جثة الشهيد الفلسطيني

حتضيرات لإلفراج عن دفعة جديدة من مختطفي السويداء

بدء عملية إعادة »احلياة« ملخيم اليرموك بدمشق

 تواصلت أعمال إزال��ة األنقاض والركام 
من مخيم اليرموك لالجئن الفلسطينين في 
سورية، وفتح الشوارع الفرعية العريضة 
التي تصل بن مفترقات الطرق الرئيسية، 
وما بن شارعي الثالثن واليرموك، وشارعي 
اليرموك وفلسطن، وف��ق م��ا ذك��رت وكالة 

األنباء الفلسطينية الرسمية، وفا.
وأف��ادت اللجنة العليا املشرفة واملعنية 
بأنها »تتابع تفاصيل العمل اليومي دون كلل 
أو ملل وبجهود مضاعفة وتهيئة لالنتقال 
إل��ى خطوات جديدة متهد الطريق لعودة 
مواطني اليرموك من فلسطينين وسورين، 
مشيرة إلى أن عدة جهات حكومية سورية 
أبدت استعداداتها للعمل من أجل إعادة بناء 
البنية التحتية، خاصة خطوط الكهرباء، 

والهاتف، واملياه«.
وم��ن املتوقع أن يتم خ��الل ه��ذا األسبوع 
البدء بترميم مقابر الشهداء، واملقبرة املدنية 
املجاورة، ونصب الفدائي املجهول، نظرا ملا 
حتمله تلك املقابر من إرث وطني ورمزية 
وطنية في مسار الكفاح الوطني الفلسطيني 

والقومي العربي.
وأضافت اللجنة أنه بعد املوافقة الرسمية 
للحكومة السورية على إع��ادة بناء وترميم 
منشآت »األون��روا«، تفقد املدير العام للهيئة 
العامة لالجئن الفلسطينين العرب علي 
مصطفى، واملدير اإلقليمي للوكالة في سورية 
محمد آذار، منشآت »األون����روا« ف��ي مخيم 
اليرموك وعددها 32 منشأة، واطلعا على 
حجم األضرار التي حلقت بها، وقد مت تشكيل 

جلنتن فنيتن لتقدمي تقرير شامل عن أوضاع 
املنشآت لرفعها للمفوض العام للوكالة قبل 
اخلامس عشر من شهر كانون األول املقبل، 
متهيدا لوضع ال��ت��ص��ورات ال��الزم��ة إلع��ادة 
بنائها وتهيئتها للعمل في املرحلة التالية بعد 

عودة األهالي للمخيم.
وأكدت اللجنة أن مهمة إعادة احلياة ملخيم 
اليرموك تتطلب تضافر جهود اجلميع، وهو ما 
نادت وطالبت به منظمة التحرير الفلسطينية 
منذ اللحظات األولى التي مت فيها البدء بعملية 
إزال��ة األنقاض، بعد زي��ارة وفد املنظمة إلى 

دمشق في متوز املاضي.
م��ن جهة أخ���رى، أف���اد امل��رص��د ال��س��وري 
حلقوق اإلنسان أمس االثنن بتواصل املساعي 
والتحضيرات لإلفراج عن دفعة جديدة من 

مختطفي محافظة ال��س��وي��داء ل��دى تنظيم 
داعش .

وق���ال امل��رص��د، ف��ي تقرير ص��ح��اف��ي، إن 
»املساعي والتحضيرات تتواصل لعملية 
ت��ب��ادل ج��دي��دة ب��ن تنظيم داع��ش وسلطات 
النظام السوري عبر وسطاء، حيث من املرتقب 
أن جت��ري خ��الل الساعات أو األي��ام القليلة 
القادمة، عملية إف��راج عن دفعة جديدة من 
مختطفي السويداء الذين يحتجزهم التنظيم، 
والبالغ عددهم 21 مختطفا ومختطفة هم 14 

طفال و7 مواطنات«.
وأشار إلى أن ذلك يأتي مقابل إفراج سلطات 
النظام السوري عن مزيد من املعتقالت اللواتي 
طالب بّهن التنظيم كشرط إلمت��ام الصفقة 

بينهما.

آثار الدمار مبخيم اليرموك بسبب احلرب في سورية

احلريري »العدل« ليست وراء تأجيل إعالن احلكومة

عون: الظروف الراهنة تفرض 
تقدمي املصلحة العليا للبنان
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس اإلثنن، 
إن الظروف الراهنة تفرض اإلس��راع في تشكيل 
احلكومة وتقدمي املصلحة الوطنية العليا على 

ما عداها.
وأوضح بيان للرئاسة أن عون يتابع اجلهود 
املتعلقة بتشكيل احلكومة اجلديدة، وتلقى في هذا 

اإلطار سلسلة اتصاالت.
وأض����اف ال��ب��ي��ان أن ال��رئ��ي��س أك���د »خ��الل 
االت��ص��االت على ض��رورة تذليل العقبات التي 
حتول حتى اآلن دون والدة احلكومة، السيما في 

ضوء املواقف التي صدرت عن األطراف املعنين«.
وف��ي وق��ت سابق نفى رئيس احلكومة سعد 
احلريري، أن يكون اخلالف بشأن حقيبة وزارة 
العدل، السبب وراء تأجيل اإلعالن عن التشكيلة 

احلكومية.
والسبت امل��اض��ي، تفاجأ احل��ري��ري، بتمسك 
ع��ون، بحقيبة »ال��ع��دل«، بعد أن أب��دى مرونة 
بإعطائها للقوات اللبنانية، إضافة إلى مطالبة 
»حزب الله«، بتمثيل النواب الّسنة املقربن منه 

واملعارضن للحريري، في احلكومة.
ويبدو أن السجال حول حقيبة »العدل« بن 
»القوات اللبنانية« ورئيس اجلمهورية، حسم 
لصالح األخير، فيما يعمل احلريري، على تأمن 
حقيبة بديلة للقوات، تتحدث تقارير أنها قد تكون 

من حصة »تيار املستقبل«.
وف��ي مايو امل��اض��ي، طلب الرئيس ع��ون، من 
احلريري، زعيم »تيار املستقبل« )سني(، تشكيل 

احلكومة اجلديدة، بعد االنتخابات النيابية.
غير أن تشكيل احلكومة تأجل م��رارا، وسط 
تبادل االتهامات بن القوى السياسية بشأن 
املسؤولية عن التأخير، فضال عن مطالب بقوة 

التمثيل داخل احلكومة اجلديدة.
من جانبه، نفى رئيس احلكومة اللبنانية سعد 
احلريري، أمس اإلثنن، أن يكون اخلالف بشأن 
حقيبة وزارة العدل، السبب وراء تأجيل اإلعالن 

عن التشكيلة احلكومية.
وقال احلريري،  »ليست مسألة وزارة العدل، 
بل حصص في احلكومة، وخالل أيام ستتوضح 

كل األمور«.
وأض����اف أن »تشكيل احل��ك��وم��ة ل��ي��س أم��را 
مستحيال، والُعقد قابلة للحل، وال وجود لعقدة 

ُسنية«.
من جهة أخ��رى، أوضحت مصادر مقربة من 
احلريري أن »العمل يجري حلل العقدة الوحيدة 
املتبقية، وهي العقدة املستجدة بشأن متثيل حزب 

القوات اللبنانية«.
واستغربت امل��ص��ادر »محاولة اإلي��ح��اء بأن 
مشكلة احلكومة هي بن الرئيس اللبناني ميشال 

عون، واحلريري«.
وبّينت أن »احلريري، يواصل العمل بالتعاون 
مع عون، للوصول إلى حكومة وفاق وطني، تضم 

جميع األطراف الرئيسية«.
م��ن جهته، ق��ال م��ص��در سياسي مطلع على 
تشكيل احل��ك��وم��ة، أن »امل��س��اع��ي متواصلة، 
وأف��ك��ار ج��دي��دة ت��ط��رح ال ب��د م��ن أن ت���ؤدي إلى 
نتائج إيجابية، ومسألة وزارة العدل، لن تكون 
سببا لصدام مع ع��ون، في ح��ال ق��رر االحتفاظ 

باحلقيبة«.
وشدد املصدر على أن »االتصاالت ناشطة على 
خط احلريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع، للوصول إلى مخرج لعقدة متثيل 

احلزب في احلكومة«.
ولفت إل��ى أن »احل��ري��ري، لن يسير بحكومة 
ال يكون للقوات وج��ود وازن فيها، ومتمسك 
مبشاركتها في احلكومة،  واالتصاالت مستمرة 

لتحقيق ذلك «.
م���ن ج��ه��ت��ه، ك��ش��ف ال��ن��ائ��ب ع���ن »ال���ق���وات 
اللبنانية«، فادي سعد، عن عروض عدة للحزب، 
»أحدها أربعة حقائب، ومن ضمنها نيابة رئاسة 

احلكومة«.
وشدد سعد، في حديث صحفي، على أن »كل 
العقد قابلة للحل، وه��ن��اك انطباع أن تشكيل 

احلكومة سيحصل خالل أيام ال أسابيع«.
والسبت امل��اض��ي، تفاجأ احل��ري��ري، بتمسك 
ع��ون، بحقيبة »ال��ع��دل«، بعد أن أب��دى مرونة 
بإعطائها للقوات اللبنانية، إضافة إلى مطالبة 
»حزب الله«، بتمثيل النواب الّسنة املقربن منه 

واملعارضن للحريري، في احلكومة.
ويبدو أن السجال حول حقيبة »العدل« بن 
»القوات اللبنانية« ورئيس اجلمهورية، حسم 
لصالح األخير، فيما يعمل احلريري، على تأمن 
حقيبة بديلة للقوات، تتحدث تقارير أنها قد تكون 

من حصة »تيار املستقبل«.
وف��ي مايو امل��اض��ي، طلب الرئيس ع��ون، من 
احلريري، زعيم »تيار املستقبل« )سني(، تشكيل 

احلكومة اجلديدة، بعد االنتخابات النيابية.
غير أن تشكيل احلكومة تأجيل م��رارا، وسط 
تبادل االتهامات بن القوى السياسية بشأن 
املسؤولية عن التأخير، فضال عن مطالب بقوة 

التمثيل داخل احلكومة اجلديدة.


