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يعي���ش نحو 300 مليون طف��ل يف العامل، اأي طفل واحد من 
كل �سبع��ة، يف مناطق يتخط��ى فيها تلوث اله��واء املعايري 
الدولي��ة مبعدل �ست م��رات يف بع�ش الأحي��ان، ما يزيد اإىل 
ح��د بعيد من وفيات الأطفال، وف��ق تقرير �سدر الثنني عن 

اليوني�سف.
وقد ن���رت منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سف( هذه 
الدرا�سة اجلديدة قبل اأ�سبوع من انعقاد موؤمتر الأمم املتحدة 
املناخ��ي )موؤمت��ر الأطراف الث��اين والع�ري��ن( يف مراك�ش 

املغربية، بني 7 و18 ت�رين الثاين/نوفمرب.
وق��ال املدير الع��ام للمنظمة اأنطوين لي��ك اإن "تلوث الهواء 
ي�ساه��م على نطاق وا�سع يف الت�سب��ب بوفاة نحو 600 األف 
طفل دون اخلام�سة من العمر كل �سنة ويعر�ش حياة ماليني 

الآخرين وم�ستقبلهم للخطر".
واأك��د اأن "امل��واد امللوثة ل تلح��ق اأ�رارا برئ��ات الأطفال 
فح�سب، بل يف و�سعها تخطي احلاجز احلامي للدماغ لتوؤثر 
عل��ى من��و الدم��اغ بطريقة م�ستع�سي��ة على الع��الج وت�سع 
م�ستقبل الأولد على املحك"، م�سريا اإىل اأنه "ينبغي األ يقبل 

اأي جمتمع بغ�ش الطرف عن م�سكلة التلوث".
وبال�ستن��اد اإىل �سور التقطتها الأقمار ال�سطناعية، تظهر 
ه��ذه الدرا�سة اأن نحو ملياري طفل يعي�سون يف بلدان تعاين 
م��ن تلوث جوي ناجم عن انبعاث��ات ال�سيارات وال�ستخدام 
املف��رط للوق��ود الأحف��وري والغب��ار واإح��راق النفاي��ات، 
يتخط��ى املعاي��ري املقبول��ة لنوعية اله��واء الت��ي و�سعتها 
منظم��ة ال�سح��ة العاملية. وي�سم جنوب اآ�سي��ا اأكرب عدد من 
الأطف��ال الذين يتن�سقون هواء �سدي��د التلوث )620 مليونا( 
تليها افريقيا )520 مليونا( ثم �رق اآ�سيا واملحيط الهادئ 

)450 مليونا(، وفق التقرير.

مهاجرون يصلون في كنيسة مخيم كاليه 
قبل هدمها

مجموعة متمردة تتبنى هجوما على خط أنابيب 
غاز في جنوب نيجيريا

إيران تنفي االتهامات األميركية حول إرسال 
أسلحة الى اليمن

300 مليون طفل في العالم 
يستنشقون هواء ساما

كاليه- متابعة: جتمع الع�رات من ال�سبان املهاجرين الإثيوبيني والإريرتيني 
يف كني�سة اأرثوذك�سية موؤقتة مبخيم الغابة يف كاليه بفرن�سا، وهي واحدة من 

اأماكن قليلة ل تزال باقية، وذلك حل�سور قدا�ش اأخري قبل هدمها.
وتقوم حاليًا جرافات بهدم اأكواخ وخيام اأقام بها نحو 6 اآلف لجئ ومهاجر 
م��ن اآ�سي��ا وال�رق الأو�س��ط واأفريقيا، كان��وا ي�سعون لعبور القن��ال الإجنليزي 
والتوج��ه اإىل بريطاني��ا. وق��ال با�س��كال فرويل ال��ذي يقيم باملنطق��ة ويعمل 
مبنظم��ة كاريتا���ش اخلريية يف فرن�س��ا، اإنه يود الإبقاء عل��ى الكني�سة املوؤقتة 
وع��دم هدمها. واأ�س��اف: "اإنها تتمتع مبتانة البنيان، هذه فر�سة للتعرف على 
دراي��ة ومهارة الالجئ��ني". وتابع "اإنها نوع من الت��ذكار يروي ما حدث هنا، 
حلظات امل��رح واملعاناة". واحتاج مهاجرون ومتطوع��ون نحو �سهرين لبناء 

الكني�سة التي �سيد اأغلبها من اخل�سب وا�ستكملت يف يوليو )متوز( 2015.
وقال��ت ال�سلطات الفرن�سية اإنها �ستهدمها �ساأنها �ساأن غريها يف املخيم لكنها 

مل حتدد موعداً.

ابوج��ا- متابع��ة: تبنت حرك��ة "العدالة لأرا�س��ي الدلتا اخل���راء" ام�ش الثنني، 
هجوم��ا على خط اأنابيب غاز تعبريا عن رف�سه��ا املحادثات املقبلة بني احلكومة 

الحتادية وزعماء منطقة جنوب نيجرييا الغنية بالنفط.
وقالت احلركة يف بيان اإنها اأقدمت "ال�سبت 29 ت�رين الأول/اأكتوبر نحو ال�ساعة 

اأوتور". اإيفورون -  اأنابيب غاز  "تدمري خط  23،30" بالتوقيت املحلي على 
واأ�س��اف البيان املوجه اإىل ���ركات النفط الأجنبية "هذا ل��ن يتوقف، �سوف نفي 
بوعدن��ا باإزال��ة مواردكم من بالدن��ا". ويغذي خ��ط اأنابيب الغاز ه��ذا، حمطة متد 
بدوره��ا مدينة لغو�ش التي ت�سم 20 مليون ن�سمة. وتريد حركة "العدالة لأرا�سي 
الدلت��ا اخل���راء" اأن تختار بنف�سه��ا ممثلي منطقة دلتا النيج��ر الذين �سي�ساركون 
يف املحادث��ات م��ع احلكومة الفدرالية. وكانت حرك��ة "منتقمو دلتا النيجر" وهي 
جمموع��ة متمردة اأخ��رى تن�سط يف املنطقة، ق��د تبنت الثالثاء تدم��ري خط اأنابيب 

للنفط يتبع ل�ركة �سيفرون يف جنوب نيجرييا.

طهران - متابعة: نفت وزارة اخلارجية اليرانية التهامات المريكية حول ار�سال طهران 
ا�سلح��ة اىل املتمردين احلوثي��ني يف اليمن، كما ذكرت و�سائل الع��الم يوم ام�ش الثنني. 
وكان الم��ريال المريك��ي كيفن جونيغ��ان �رح اخلمي�ش املا�س��ي ان "�سفنا امريكية او 
للتحال��ف" العربي الذي يتدخل يف اليمن "اعرت�ش ارب��ع �سحنات ا�سلحة قادمة من ايران 
اىل اليم��ن". واو�س��ح ال�سابط المريكي ان �سحنات ال�سلحة ه��ذه حتوي اآلف الر�سا�سات 
الهجومي��ة "اي كي47-" و�سواري��خ م�سادة للدبابات وبنادق دقيق��ة الت�سويب "وقطع 
اخ��رى من جتهيزات وانظمة ا�سلحة اكرث تطورا". و�رح الناطق با�سم اخلارجية اليرانية 
بهرام قا�سمي ان "هذه التهامات اخلاطئة متاما ت�سدر بينما )...( ي�سب التحالف العربي 
كل يوم ا�سلحة مدمرة وقنابل و�سواريخ امريكية على روؤو�ش املدنيني العزل يف املدار�ش 

وامل�ست�سفيات وال�سجون والبيوت يف اليمن"، معتربا انها "جرائم حرب".

 

نيويورك- متابعة

اأطل��ق ن�سط��اء ليبيون عل��ى مواقع التوا�س��ل الجتماعي 
"في�سب��وك" حمل��ة الكرتونية تدعو للتظاه��ر لالحتجاج 
عل��ى الأو�ساع املرتدية التي اأ�سبح��ت تعي�سها العا�سمة 
طرابل���ش بع��د ت�ساعد ال�ستب��اكات بني الق��وى امل�سلحة 
الت��ي ت�سيطر عليها وتنام��ي اجلرائم خا�س��ة الختطاف 

والقتل.
 وحظ��ي ها�ستاغ "طرابل�ش تنتف�ش" بن�سبة تفاعل كبرية 
ب��ني مت�سفح��ي الفي�سبوك الذي��ن ن�روا �س��ورا ت�سمنت 
وا م��ن خاللها عن �سخطهم  كتاب��ات ور�سائل خمتلفة عربرّ
وا�ستعداده��م  طرابل���ش  للعا�سم��ة  احل��ايل  الواق��ع  م��ن 

للتظاهر �سدرّه.
 وته��دف احلمل��ة الإلكرتوني��ة اإىل لف��ت الأنظ��ار اإىل م��ا 
اآلت اإلي��ه الأو�ساع يف طرابل�ش ب�سب��ب التطورات الأمنية 

اخلط��رية الناجت��ة ع��ن تنام��ي اخلالف��ات ب��ني الق��وى 
امل�سلح��ة امل�سيط��رة عل��ى العا�سم��ة  وم��ا رافقه��ا م��ن 
تده��ور يف الأو�س��اع املعي�سية ل�سكانه��ا يف وقت يغيب 
فيه ح�س��ور الدولة خا�سة بعد ال�سعوب��ات التي واجهها 

املجل�ش الرئا�سي يف فر�ش �سلطته يف العا�سمة.
 وتخ�س��ع العا�سمة طرابل�ش من��ذ �سنوات ل�سيطرة و�سلطة 
ق��وى م�سلحة، وت�سهد هذه الفرتة حال��ة من ال�سطرابات 
امل�ستم��رة، بع��د ت�ساع��د حت��ركات ه��ذه الق��وى لتتحول 
اأحيان��ا اإىل ا�ستب��اكات هدفه��ا ال�سيط��رة عل��ى املواق��ع 
احليوي��ة باملدينة وتعزيز النفوذ، مما جعل اأغلب �سكانها 
يعي�سون على وقع خماوف دائمة خا�سة بعد تزايد جرائم 

الختطاف وال�رقة والقتل.
 ويعم��ل امل�ساركون يف احلملة الإلكرتونية التي اأطلقوها 
مظاه��رات  اإىل  لتتح��ول  ال�س��ارع  اإىل  تنتق��ل  اأن  عل��ى 
عارم��ة يف كافة اأحياء العا�سمة م��ن اأجل التنديد بحالة 

الالا�ستقرار والالاأمن الت��ي اأ�سبحها يعي�سها املت�ساكنون 
ل القوى امل�سلحة وحتكمه��ا يف موؤ�س�سات  وا�ستنكار تغ��ورّ

الدولة بقوة ال�سالح.
كل  عل��ى  لزام��ًا  "�س��ار  بي��ان  يف  امل�سارك��ون  وق��ال   
موؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين وكل فئ��ات ال�سع��ب اخلروج 
اإىل ال�س��وارع وامليادين لو�سع حد له��ذا التالعب مب�سري 
العب��اد والب��الد وال�ستمرار يف اعت�سام مفت��وح لإ�سقاط 
كل م��ن كان �سبب��ا يف ه��ذه الأزم��ات املمنهج��ة، ل حل 
اإل خروجك��م يف مظاهرات �سلمي��ة عارمة تنهي الفو�سى 

وال�رقات والقتل".
 كمال الكوايف علرّق على ما ت�سهده الآن طرابل�ش قائال اإنها 
يف خط��ر ب�سبب ال�راعات التي ل تنتهي بني امللي�سيات 
امل�سلحة التي باتت تتحكم يف الرثوات ووتدخل يف حياة 
النا�ش وتهددها، م�س��ريا يف حديثه مع CNN بالعربية 
اإىل اأن��ه ل ميك��ن ال�سكوت على ما يج��ري وعلى الأو�ساع 

ال�سيئة التي بات يعي�سها الأهايل يف كل املجالت.
 اأما علي عمران اأحد الأع�ساء يف احلملة فريى يف تدوينة 
كتبه��ا اأن الع�سيان املدين �روري اأي�سا ملنع اأي تواجد 
م�سل��ح يف طرابل���ش، داعي��ا املوظف��ني اإىل ايق��اف العمل 

حتى يجربوا املتحكمني فى العا�سمة اأن يرحلوا عنهم.
 غري اأن ال�سحفي حممد النائلي املقيم يف طرابل�ش، انتقد 
ج لها احلملة م�سيف��ا اأنها مبالغ فيها  الر�سائ��ل التي ترورّ
بع�ش ال�س��يء لأن العا�سمة اأف�سل بكثري من عدة مناطق 
ليبية اأخرى من حيث الأمن الذي ينعدم فقط يف الليل يف 
بع�ش املناطق التي ت�سهد ا�ستباكات بني القوى امل�سلحة.
 وبخ�سو�ش تردي الأو�ساع الجتماعية لل�سكان وتدهور 
الظ��روف املعي�سية يوؤكد النائل��ي اأن كل ليبيا ت�سهد اأزمة 
اقت�سادي��ة انعك�ست على احلي��اة الجتماعية ول يقت�ر 
الأم��ر عل��ى طرابل���ش وحده��ا، م�س��ريا اأن ذلك ن��اجت عن 

الظروف التي عا�ستها ومازالت تعي�سها البالد.

ع��رب مبع��وث الأمم املتح��دة اإىل �سوري��ا، �ستفان دي 
مي�ست��ورا، ع��ن "فزعه و�سدمته" ب�سب��ب العدد الكبري 
م��ن ال�سواري��خ الت��ي �سنته��ا دون متيي��ز ف�سائ��ل 
املعار�س��ة على املدنيني يف ال�سواح��ي الغربية من 

مدينة حلب خالل ال�48 �ساعة الأخرية.
وق��ال دي مي�ست��ورا يف بيان �سادر ع��ن مكتبه "اإن 
من يقولون اإن هدف هذا الق�سف هو تخفيف احل�سار 
املفرو���ش عل��ى املناط��ق ال�رقية من حل��ب عليهم 
اأن يتذك��روا اأن��ه ل �سيء ي��ربر ا�ستخ��دام الأ�سلحة - 

والثقيل��ة منها - باإف��راط ودون متييز على املناطق 
املدنية، واإن هذا قد يبلغ حد جرمية حرب."

واأ�س��ار البي��ان اإىل اأن تقارير موثوق��ا بها تفيد بقتل 
ع���رات املدني��ني يف املناط��ق الغربي��ة م��ن حلب، 
من بينهم ع��دة اأطفال، وجرح مئ��ات ب�سبب هجمات 

ف�سائل املعار�سة "القا�سية والع�سوائية".
واأع��اد دي مي�ست��ورا يف البي��ان تاأكي��د تنديد الأمني 
الع��ام ل��الأمم املتح��دة، ب��ان ك��ي م��ون، بالهجمات 
عل��ى املدار�ش، وا�ستخدام الق��وة اجلوية العنيف على 

مناطق املدنيني يف حلب.
وقال "اإن املدنيني يف كال اجلانبني من حلب يعانون 

مبا فيه الكفاية ب�سبب املح��اولت العقيمة واملميتة 
يف الوقت نف�س��ه لإجبارها على ال�ست�سالم"، م�سيفا 
اأن هوؤلء املدنيني "يحتاجون الآن وي�ستاأهلون وقفا 
م�ستق��را لإط��الق النار يغط��ي هذه املدين��ة ال�سورية 
القدمي��ة." وكانت املعار�سة قد بداأت اجلمعة هجوما 
عنيفا لك���ر احل�سار املفرو�ش عل��ى اجلزء ال�رقي 
من حلب اخلا�س��ع ل�سيطرتها. وبح�س��ب ن�سطاء، قتل 
40 �سخ�سا على الأقل يف ق�سف املعار�سة لأحياء 
يف غربي حلب. قال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان 
املعار���ش، ومق��ره بريطاني��ا، اإن 16 طفال قتلوا يف 

الق�سف اإ�سافة اإىل 55 جنديا.

طرابلس تنتفض.. هاشتاغ يدعو للتظاهر ضد تردي األوضاع في عاصمة ليبيا

دي ميستورا: قصف المعارضة السورية بأعداد كبيرة من الصواريخ يعتبر جريمة حرب
واشنطن - متابعة

طرابلس - متابعة

ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب

بع��د اكرث م��ن �سنتني من الف��راغ الرئا�سي جن��ح  الربملان 
اللبن��اين يوم ام�ش الثن��ني، بانتخاب مي�س��ال عون رئي�سا 

للجمهورية يف الدورة الثانية بعد اعادتها ثالث مرات.
ويف اجلول��ة الأوىل ح�س��ل ع��ون عل��ى اأ�س��وات 83 ع�سوا 
يف جمل���ش النواب اأي اأقل من الثلثني، مم��ا ا�ستدعى اإعادة 

الت�سويت.
اأح�س��ى رئي���ش  ولك��ن يف جولت��ي الت�سوي��ت التاليت��ني 
الربمل��ان نبيه بري �سوت��ا اإ�سافيا زائدا عل��ى عدد النواب 
الذي��ن ح�روا وهم 127 نائبا، فدع��ى اإىل جولة ت�سويت 

رابعة.
ويف جول��ة اإع��ادة الت�سوي��ت، وه��ي الرابعة الت��ي �سهدها 
الربمل��ان، ح�س��ل عون عل��ى 83 �سوت��ا منحت��ه الأغلبية 
الالزمة  مقابل 36 ورقة بي�ساء و7 ا�سوات ملغاة لي�سبح 
بذل��ك  رئي�سا للجمهورية اللبناني��ة لفرتة رئا�سية مدتها 6 

�سنوات.
و�سارك معظم ق��ادة الكتل الرئي�سية يف اجلل�سة التي حتمل 

اأبعادا تاريخية و�سيا�سية كبرية.
وعل��ى م��دى عام��ني ون�س��ف، مل يتمك��ن جمل���ش الن��واب 
اللبن��اين يف 45 مرة من انتخاب رئي�ش للجمهورية، ب�سبب 
ع��دم تواف��ق التي��ارات ال�سيا�سي��ة يف الب��الد ح��ول مر�سح 

رئا�سي.
واأ�سب��ح طريق عون �سال��كا اإىل الرئا�سة بع��د اأن اأيد رئي�ش 
ال��وزراء الأ�سب��ق �سع��د احلريري ون��واب كتلت��ه الربملانية 

تر�سيح عون.
وبع��د مبادرة احلري��ري اأيد رئي�ش كتل��ة اللقاء الدميقراطي 
ولي��د جن��الط تر�سيح ع��ون لرئا�سة اجلمهورية م��ع نوابه، 
و�سبق��ه اإىل ذلك رئي�ش حزب القوات اللبنانية �سمري جعجع 

الذي اأعلن دعم عون للرئا�سة يف فرباير املا�سي.
وظ��ل اأك��رب من�س��ب يف لبن��ان �ساغ��را خ��الل ف��رتة م��ن 
امل�ساحن��ات ال�سيا�سي��ة مم��ا زاد املخاوف ب�س��اأن ا�ستقرار 

البالد واأدى اإىل انهيار العديد من اخلدمات الأ�سا�سية.
ومن�س��ب الرئي���ش خم�س�ش مل�سيحي م��ن املوارنة يف ظل 
اتفاق لتقا�سم ال�سلطة. وظل املن�سب خاليا منذ انتهاء فرتة 

مي�سال �سليمان يف مايو من عام 2014.

بغداد - خاص

مخاوف فلسطينية بشأن مستقبل منصب الرئاسة
ورف���ش اأح��د م�ست�ساري��ه املزاع��م وو�سفه��ا باأنها 
"حم���ش �سائع��ات ل اأ�سا���ش له��ا" موؤك��دا على اأن 
الرئي���ش البال��غ م��ن العم��ر 81 عاما، زعي��م حركة 
فت��ح وال�سلطة الفل�سطينية، قد ل يقدم على فعل ذلك 
حالي��ا. وكانت بع�ش املخ��اوف ال�سحية هذا ال�سهر 
قد ذك��رت باأن ال�سيا�س��ة الفل�سطيني��ة تواجه و�سعا 

حرجا للغاية.
وت�سب��ب انق�س��ام عميق بني حركة فت��ح ومناف�ستها 

حركة حما�ش يف اإحداث حالة من ال�سلل.
وكانت حما�ش قد فازت يف انتخابات برملانية عام 

2006، بعد عام من تويل عبا�ش الرئا�سة.
ويف ع��ام 2007 ع��ززت �سلطته��ا يف قط��اع غ��زة 
عندم��ا طردت ق��وات فتح بع��د اأيام م��ن ا�ستباكات 
ج��رت ب��ني اجلانب��ني، تارك��ة ال�سلط��ة الفل�سطينية 
تدي��ر مناطق يف ال�سفة الغربية اخلا�سعة لالحتالل 

الإ�رائيلي.
ومن��ذ ذل��ك الوق��ت مل جت��ر اأي انتخاب��ات رئا�سي��ة 
اأو ت�ريعي��ة، وموؤخ��را تاأجل��ت اخلط��ط الرامي��ة اإىل 
اإج��راء انتخابات حملي��ة يف �ستى اأرج��اء الأرا�سي 

الفل�سطينية.
وتتزاي��د ن��ربة احلديث ب��ني الفل�سطيني��ني العاديني 
ف�سال عن امل�سوؤول��ني الإ�رائيليني والدبلوما�سيني 
الأجان��ب ب�س��اأن م��ن ق��د يخل��ف عبا���ش يف ت��ويل 

من�سبه.
وثم��ة توقعات ب��اأن تر�سح حما���ش اإ�سماعيل هنية، 

الذي ي�ستعد لتويل رئا�سة حركة حما�ش.

ويوؤك��د حازم قا�س��م، متحدث با�سم حما���ش، اأن اأي 
�سباق رئا�سي يف امل�ستقبل "لبد اأن يكون �ساأنا من 
�س��وؤون جميع الفل�سطيني��ني، ولي�ش ق�سي��ة داخلية 
لفت��ح". بيد اأنه بدون م�ساحل��ة �سيا�سية، قد تخ�سع 
جماعت��ه للتهمي���ش. ومبوج��ب القان��ون الأ�سا�س��ي 
اأو عج��زه،  الرئي���ش  وف��اة  الفل�سطين��ي، يف حال��ة 

يتوىل رئي���ش الربملان املن�سب موؤقت��ا حلني اإجراء 
انتخاب��ات. ونظ��را لأن رئي���ش الربمل��ان حاليا هو 
عزي��ز دويك، ال��ذي ينتمي حلركة حما���ش، يعرت�ش 
بع���ش امل�سوؤول��ني يف حركة فتح على ه��ذه املادة 
ويقولون اإنها ل تطبق. وي�سريون اإىل اأن الربملان مل 
يجتمع منذ نحو عقد. ومن املتوقع اأن ت�سدر اللجنة 

املركزية حلركة فتح، اأعلى جهة يف اتخاذ القرارات 
يف احلرك��ة، ق��رارات رئي�سي��ة ب�س��اأن من��ذ �سي�سبح 
الرئي���ش. وبالن�سب��ة للفل�سطيني��ني، يعت��رب م��روان 
الربغوث��ي اأبرز الأع�ساء الع�ري��ن يف اللجنة، وهم 
من ق��اد "تنظيم" فتح خالل النتفا�سة الفل�سطينية 

الثانية �سد الحتالل الإ�رائيلي.

وعل��ى الرغ��م م��ن كون��ه يف ال�سج��ون الإ�رائيلية، 
يق�س��ي عقوبة ال�سج��ن خلم�سة اأحكام م��دى احلياة 
بتهم��ة التورط يف قتل اإ�رائيليني، مازال الربغوثي 
يعترب �سخ�سية موؤثرة ويقود جهودا تهدف اإىل اإنهاء 

حالة النق�سام مع حما�ش.
وقال خليل �سقاقي، مدير املركز الفل�سطيني للبحوث 
ال�سيا�سي��ة وامل�سحية، التي جت��ري ا�ستطالعات راأي 
ب�سفة دورية : "يحظى الربغوثي بدعم وا�سع النطاق 

يف غزة وال�سفة الغربية".
واأ�س��اف :"ميكنه )الربغوثي( الفوز على عبا�ش )يف 
انتخاب��ات( وميكنه الف��وز على هني��ة، وبالنظر اإىل 
جميع القادة م��ن احلركتني، من فتح، ل يقرتب منه 
اأح��د". واإذا مل ي�ستطع عبا���ش ال�سمود يف انتخابات 
م�ستقبلي��ة، فاإن الربغوث��ي اأ�سار اإىل اأن��ه �سيخو�ش 

انتخابات الرئا�سة من حمب�سه.
بي��د اأنه يف ظ��ل عدم تواف��ر اأي بادرة م��ن اإ�رائيل 
ت�س��ري اإىل اأنه��ا �ستطل��ق �راحه، ف��اإن م�ساركته يف 
�سب��اق الرئا�سة قد تك��ون من باب التاأث��ري اأكرث من 

كونها من باب الرت�سيح.
وق��ال ناثان ث��رال، م��ن جمموعة الأزم��ات الدولية 
:"الأ�سم��اء التي �سمعتم بها ه��م رجال اأمن �سابقون 
لأن هذا هو ما ترتاح اإليه اإ�رائيل اأكرث، وهذا هو ما 

تتفاعل معه الدول املانحة يف الغرب".
واأ�ساف "يرتبط ه��ذا اأحيانا مع واقع هيكل ال�سلطة 
يف فت��ح واأحيان��ا ل". وم��ن ب��ني ال�سيناريوه��ات 
املحتملة بعد عبا�ش ه��و تق�سيم املنا�سب: الرئي�ش، 
التحري��ر  منظم��ة  ورئي���ش  فت��ح،  حرك��ة  ورئي���ش 

الفل�سطينية.

الجورنال - متابعة

على الرغم من كرب �سنه 
ومعاناته من م�ساكل 

�سحية ف�سال عن تراجع 
�سعبيته، يتجاهل الرئي�س 
الفل�سطيني حممود عبا�س 

دعوات تهدف اإىل ت�سمية 
خليفة له لتويل مهام 

من�سبه.


