
�أنطونيو  "تاريخ"  �أن  �سعودية  �سحيفة  ور�أت 
�إد�رة  يف  �لف�سل  من  "بالكثري  حافل  غوتريي�ش 

ق�سايا وملفات، �سغلت �لر�أي �لعام يف بالده".
معلومات  بـ"5  و�سفته  ما  �ل�سحيفة  ور�ــســدت 
تدير  �لتي  �ل�سخ�سية  ومتناق�سة عن هذه  �سادمة 
�أكرب منظمة �أممية"، وهي �أنه: منحاز �إىل �إ�رس�ئيل، 
و�أباح تعاطي �ملخدر�ت!، و�سّوت �سد روؤية حزبه 
حدثت  عهده  ويف  �لإجها�ش"،  "منع  قو�نني  يف 
من  ��ستقال  ريبريو،  هينتز  ج�رس  �نهيار  فاجعة 
�لقت�ساد،  "تر�جع  �أن  بعد  �لربتغال  وزر�ء  رئا�سة 
�سيا�ساته  ب�سبب  كربى؛  دو�مــة  يف  �لبالد  و�أدخــل 
و�لعجز  �ل�ستد�نة،  على  �لقائمة  �لقت�سادية 
�لقت�ساد  دفــة  تغيري  ي�ستطع  ومل  �مليز�نية،  يف 
�ملنا�سب،  �لوقت  يف  �خلاطئة  �سيا�ساته  و��ستدر�ك 
�لبالد  وترك  �ل�سفينة،  بالقفز من  بارًعا  كان  لكنه 
ب�سكل  ��ستقالته  بــاإعــالن  ف�سله  بحر  يف  تغرق 
 2001 دي�سمرب  يف  وليته  ��ستكمال  قبل  مفاجئ 
عقب �لهزمية �لتي ُمني بها �حلزب �ل�سرت�كي �لذي 
ينتمي له يف �لنتخابات �ملحلية؛ وذلك من جر�ء 
و�ملقرتعني  ــالم  �لإع �أمــام  �حلــزب  �سورة  �هتز�ز 
�لربتغاليني. ور�أت نف�ش �ل�سحيفة يف مقالة �أخرى 
يعانيه  �لــذي  �ل�سيا�سي  �لتخبُّط   � �ــرسًّ يعد  "مل  �أنــه 
"�أنطونيو غوتريي�ش"؛  �لعام لالأمم �ملتحدة  �لأمني 
�إذ ك�سفت �لعديد من �ملو�قف و�لأزمات، �أن و�سوله 
وقد  تغتفر،  ل  دولية  خطيئة  كان  �ملن�سب  لهذ� 
�لرحمة  �إطالق ر�سا�سة  �إىل  �لتخبطات  توؤدي تلك 
كثري�،  �لوهن  عانت  �لتي  �ل�سبعينية  �ملنظمة  على 
�لعام  �لأمــني  �سلطة  حتت  وقعت  �أن  منذ  و�سقطت 
موقف  �ل�سحيفة  وو�ــســفــت  �لأطو�ر".  غــريــب 

�لأمريكي  �لرئي�ش  لــقــر�ر  �ملعار�ش  غوتريي�ش 
دونالد تر�مب رف�ش �مل�سادقة على �لتز�م طهر�ن 
"ففي  م�سبوهة،  توجهات  باأنها  �لنووي  بالتفاق 
�لأعمال  تبعات  �لعامل  فيه  يعاين  ــذي  �ل �لوقت 
�لإرهابية �لإير�نية، و�أطماعهم يف �متالك �ل�سالح 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ش  دفع  ما  �لنووي؛ 
�لتز�م طهر�ن بالتفاق  �إىل رف�ش �مل�سادقة على 

�ل�سيا�سة  ا  معار�سً "غوتريي�ش"  خــرج  �لــنــووي، 
ياأمل  �أنــه  ر�سمي  بيان  يف  مــوؤكــًد�  �لأمــريــكــيــة، 
با�ستمر�ر �لعمل بالتفاق �لنووي بني �إير�ن و�لدول 

�خلم�ش د�ئمة �لع�سوية يف جمل�ش �لأمن �لدويل".
�أن  ــرى  �لأخ هي  ر�أت  �أخــرى  �سعودية   و�سحيفة 
لالأمم  �لعام  �لأمــني  ملن�سب  غوتريي�ش  �نتخاب 
�ملنظمة  و�أن  تغتفر"،  ل  دولية  "خطيئة  �ملتحدة 

وم�ست  "�ل�سلل".  �إىل  "�لقلق"  من  �نتقلت  �لأممية 
 - �ملتحدة  �لأمم  �إن�ساء  "منذ  �إنه  قائلة  �ل�سحيفة 
�لأممية  �ملنظمة  وهذه   - �سنة   72 قر�بة  قبل  �أي 
تخطو من ف�سل �إىل ف�سل، ومن عجز �إىل عجز، فمنذ 
�لعرجاء  �ملنظمة  �لآن مرت هذه  �لوقت حتى  ذلك 
ب�سل�سلة متو��سلة من �لإخفاق �لتام يف حل معظم 
�ملتفرج،  بدور  و�كتفت  �لعالقة،  �لدولية  �لق�سايا 
�لكربى  �لــدول  ت�ستخدمها  �أد�ة  �إىل  حتولت  حتى 
ناجعة  �أد�ة  ــل  �لأق على  �أو  �أحيانا،  زور  ك�ساهد 
مقالة  يف  �ل�سحيفة  وقالت  �ل�سيا�سي".  لالبتز�ز 
�ملتحدة"،  �لأمم  دّجال  "غوتريي�ش..  بعنو�ن  �أخرى 
�لكذب  "منظمة  �إىل  حتولت  �ملتحدة  �لأمم  �إن 
�سكرتريها  �سيا�سات  ب�سبب  ــرت�ء�ت،  و�لف و�لكذب 
بفعل  �أحالها  ــذي  �ل غوتريي�ش،  �أنطونيو  �لــعــام 
و�نحياز�ته،  �خلرقاء  وتوجهاته  �سخ�سيته  �سعف 
�إىل هيئة للت�سليل و�لدجل، وهي �لهيئة �لتي كان 
�سابطة  عريقة  عاملية  موؤ�س�سة  تكون  �أن  يفرت�ش 
�حلفاظ  يف  حتى  ف�سلت  لكنها  للعالقات،  ومنظمة 
�أن  يذكر  �أجلها".  من  قامت  �لتي  �ملبادئ  على 
�ل�سهر �جلاري �سهد موقفني من �لأمم �ملتحدة رمبا 
�أ�سهما، بالإ�سافة �إىل �ملوقف من �لتفاق �لنووي 
ويتمثل  �لريا�ش.   حفيظة  ــارة  �إث يف  �إيـــر�ن،  مع 
�لتحالف  �لأممـــي،  �ملنتظم  �إدر�ج  يف  �ملوقفان 
�لقائمة  يف  �ل�سعودية  بقيادة  �ليمن  يف  �لعربي 
�ل�سود�ء، و�نتقاد  غوتريي�ش �ل�سعودية يف منا�سبة 
�أخرى بالقول �إنها مع ثالث دول �أخرى " تنفذ 87 
وكان  �مل�سجلة".  �لإعــد�م  �أحكام  كافة  من  باملئة 
عبد �هلل �ملعلمي، مندوب �ل�سعودية �لد�ئم يف �لأمم 
�ملتحدة، قد �أعلن رف�ش بالده للتقرير �لأممي حول 
قتل �لأطفال يف �ليمن، و��سفا �ملعلومات �لو�ردة 

فيه بـ"�مل�سللة وغري �لدقيقة".
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حزب الرئيس الفنزويلي يكتسح في االنتخابات 
البلدية والمعارضة تشكك

البحرية التونسية تنتشل عشر جثث أخرى 
لمهاجرين غرق مركبهم قبل أسبوع

كار�كا�ــش_ وكالت: فاز مع�سكــر �لرئي�ش �لفنزويلــي نيكول�ش مادورو بـ17 
ولية، من �أ�سل وليات فنزويال �لـ23 يف �لنتخابات �لبلدية، بح�سب ما �أعلنه 

�ملجل�ش �لوطني لالنتخابات �ليوم.
�أمــا �ملعار�سة، فلم تفــز بح�سب �ملجل�ش �لوطني �سوى بخم�ش وليات، فيما ل 

تز�ل هناك ولية مل حُت�سم فيها �لنتيجة بعد.
 وعلــى �إثــر �ســدور �لنتائج، �أعلــن مادورو �أنــه حقق �نت�ســار� حا�سما يف هذ� 
�لقــرت�ع، قائال "�إنه �نت�سار و��سح، لقد فر�ست "�لت�سافية" نف�سها على نطاق 

و��سع بالنتخابات مع 17 حاكم ولية، �ملعار�سة ح�سلت على 5 وليات".
و�سدد مادورو على �أن حزبه قد يفر�ش نف�سه �أي�سا يف �لولية �لأخرية �لتي مل 

حُت�سم فيها �لنتيجة بعد.
لكــن قبيل �إعــالن �ملجل�ش �لوطنــي لالنتخابات نتائج �لقــرت�ع، ندد خ�سوم 

�لرئي�ش �لفنزويلي بح�سول عمليات تزوير حمتملة.
وكان حتالــف �ملعار�سة "طاولة �لوحدة �لدميقر�طية" قد دعا �ل�سبت مادورو 
�إىل طــرد "م�ست�ساريــن مــن نيكار�غــو�" على �لفــور، موؤكد� �أنــه مت ��ستقد�مهم 
�إىل فنزويــال لتزويــر �لنتخابــات، "متخ�س�سون يف �إجــر�ء تعديالت مفاجئة 
علــى مر�كز �لقرت�ع، وهــي تقنية تعتمدها حكومة نيكار�غــو� لإرباك ناخبي 

�ملعار�سة" بح�سب �لتحالف �ملعار�ش.
وتعترب �لنتخابات مبثابة �ختبار ملادورو وللمعار�سة على حد �سو�ء، وتاأتي 

بعد مظاهر�ت د�مية ��ستمرت عدة �أ�سهر، و�أودت بحياة 125 �سخ�سا.

 تون�ــش_ وكالت: قــال �جلي�ش �لتون�سي �إن قو�ته �لبحريــة �نت�سلت ع�رس جثث 
�أخرى ملهاجرين غرقو� �لأ�سبوع �ملا�سي قبالة �ل�سو�حل �لتون�سية بعد ت�سادم 
مركبهــم مع �سفينة للقو�ت �لبحريــة �لتون�سية )جي�ش �لبحر( لريتفع عدد قتلى 

هذ� �حلادث �إىل 18 بينما يتو��سل �لبحث عن مفقودين �آخرين.
 وكان �جلي�ش قد �أعلن يوم �لثنني �ملا�سي �نت�سال ثماين جثث و�إنقاذ 38 بعد 
غرق مركب ي�ســم ع�رس�ت �ملهاجرين �لتون�سيني �ثــر مالحقة �لقو�ت �لبحرية 

للمركب ملدة �ساعتني.
وقال ناجون �إن �ملركب كان يقل ما بني 70 و80 مهاجر�.

وقــال بيــان لوز�رة �لدفــاع �إن ”فريق �لغو�ــش يرفع ع�رس جثــث �إ�سافية من 
مــكان �حلادث..عمليات �لبحث عن �ل�سحايا متو��سلة بو��سطة وحد�ت بحرية 

وطائرة مروحية )هليكوبرت( تابعة جلي�ش �لبحر“.
و�أثــار �حلادث موجة غ�سب و��سعــة بني عائالت �ملهاجرين �لغرقى يف بع�ش 

مدن من بينها �سيدي بوزيد وقبلي.
ويف قبلــي �لو�قعــة جنوب �لبالد �أحــرق حمتجون غا�سبون مركــز للمعتمدية 

)مقر حكومي حملي(.
ويتز�مــن غــرق �لع�ــرس�ت مــن �ملهاجريــن مــع �رتفــاع معــدلت �لهجرة غري 

�ل�رسعية من تون�ش �إىل �يطاليا ب�سكل غري م�سبوق منذ 2011.
وليبيــا مــن �أكرث �لــدول �لتي ينطلــق منها �ملهاجــرون يف حماولــة للو�سول 
�إىل دول �لحتــاد �لأوروبــي من �سمال �أفريقيا. ولكــن �لإقبال على هذ� �لطريق 
تر�جــع منذ يوليــو متوز بعد ت�سديــد �لرقابة مــن جانب خفــر �ل�سو�حل �لليبي 

وجماعة م�سلحة يف �سرب�تة �لتي تنطلق منها عمليات �لتهريب.
ويف �لوقت نف�سه ز�دت �لهجرة من تون�ش مع ��ستخد�م كثريين �لقو�رب �خل�سبية 

�لتي بد�أت ت�سل �إىل �سو�طئ �سقلية �ملنعزلة و�أحيانا يف و�سح �لنهار.

.
�أعلــن �لرئي�ش �لفرن�سي �إميانويل ماكــرون، �أنه �سيزور �إير�ن 
"يف �لوقت �ملنا�سب"، ياأتي ذلك بعد يومني من رف�ش نظريه 
�لأمريكــي دونالد تر�مب "�لإقــر�ر" بالتز�م طهر�ن بالتفاق 
�لنــووي. ورد� على �ســوؤ�ل خالل مقابلــة تلفزيونية حول ما 
�إذ� كان يعتــزم �لقيــام بهــذه �لزيارة �لتاريخيــة �إىل طهر�ن 
تلبيــة لدعــوة روحاين، قــال �لرئي�ش �لفرن�ســي "�ساأذهب يف 
�لوقت �ملنا�سب، من �أجل �إجر�ء هذ� �حلو�ر �ل�ساق مع �إير�ن". 
وكان ماكــرون قــد �ت�ســل بنظريه �لإيــر�ين ح�ســن روحاين 

�جلمعــة، موؤكد� �لتز�م باري�ش بالتفــاق �ملوقع عام 2015 
بني طهر�ن و�لدول �ل�ست �لكربى )�لوليات �ملتحدة ورو�سيا 
وبريطانيــا وفرن�ســا و�ل�ســني و�أملانيــا(. ويف �ل�سيــاق ذ�ته 
�أ�ســار ق�رس �لإليزيــه يف وقت �سابــق �إىل �أن ماكرون يدر�ش 
�لقيام بزيــارة �إىل �إير�ن تلبية لدعــوة روحاين، بحيث تكون 
بذلــك �أول زيــارة يجريهــا رئي�ــش دولــة �أو حكومــة فرن�سية 
لإيــر�ن منذ 1971. وفيمــا يتعلق بامللف �لنــووي �لإير�ين، 
قــال ماكــرون �إنــه دعا نظــريه �لأمريكــي تر�مــب �إىل "عدم 
متزيــق �لتفاق" �لنووي، معرب� عن �أمله يف �أن يبقى �لحتاد 
�لأوروبــي "يف �إطار هذ� �لتفاق لأننا نتحكم بالأمور ب�سكل 

�أف�سل من خاللــه". و�أ�سار �لرئي�ش �لفرن�ســي خالل �أول لقاء 
تلفزيــوين مو�ســع يجريه منــذ �نتخابــه، �إىل �أن تر�مب "يريد 
جعــل �مل�سائل �أكــرث �رس�مة مع �إير�ن، هذ� مــا قاله �جلمعة. 
�أنــا �رسحت له �أن هذ� يف نظري �أ�سلوب �سيئ". ولفت �لرئي�ش 
�لفرن�ســي �إىل �أنــه قدم �قرت�حــا �إىل تر�مــب بخ�سو�ش �إير�ن 
مو�سحــا "قلت له: دعنــا نقود �سويا حــو�ر� �ساقا، ولنو��سل 
�ل�سيطــرة )علــى �لأمور( .. فلنكن �أكرث تطلبــا مع �إير�ن ب�ساأن 
ن�ساطهــا �لبالي�ستــي و�ل�سو�ريخ غري �لنوويــة �لتي تطلقها، 

وب�ساأن عملها يف �ملنطقة".
يف غ�سون ذلك ي�ستقبل ماكرون �خلمي�ش يف �لإليزيه، �ملدير 

�لعــام للوكالة �لدولية للطاقة �لذريــة يوكيا �أمانو، �مل�سوؤول 
عن مر�قبة �لربنامج �لنووي �لإير�ين.

يذكــر �أن �لرئي�ــش �لأمريكــي �أعلــن �جلمعــة �ملا�سيــة عــن 
��سرت�تيجيتــه �جلديــدة �إز�ء �إيــر�ن، �لتــي �أكــد خاللها "عدم 
�لت�سديــق علــى �لتــز�م طهر�ن بالتفــاق �لنــووي"، دون �أن 
يعلــن �ن�سحــاب �لوليات �ملتحدة منه، كمــا طرح تر�مب يف 
خطابــه نهجــا �أكــرث ت�سدد� جتــاه �إيــر�ن وبر�جمهــا �لنووي 
و�سو�ريخها �لبالي�ستية، مو�سحا �أن �لكونغر�ش �سيبد�أ �لعمل 
لوقــف برنامج طهر�ن لل�سو�ريخ �لبالي�ستية، كما �تهم �إير�ن 

بدعم �جلماعات �ملتطرفة يف �ملنطقة.

�أعلــن �حلــزب �ل�سيوعــى �ل�سينــى �حلاكــم طــرد 
وزيــرة �لعــدل �ل�سابقــة "وو �يينغ" مــن �سفوفه 
علــى خلفيــة �تهامــات ووجهــت لهــا بالف�ســاد 
وذلــك ع�سيــة جتمــع �لآلف مــن �أع�ســاء �حلزب 
فــى بكني للم�ساركــة فى موؤمتــره �لوطنى �لـ19 
�لــذى تنطلــق فعالياته بعــد غد �لربعــاء، حيث 
�سيتــم �نتخــاب �لكــو�در �لقيادية للحــزب ف�سال 
عــن �للجنة �ملركزية لفح�ــش �لن�سباط �لتابعة 
للحزب و�لتــى تعد �على �سلطــة ملكافحة �لف�ساد 

فى �ل�سني.  وكانت وو �يينغ �لتى تبلغ من �لعمر 
65 عاما �ختفت متاما من د�ئرة �ل�سوء فى �سهر 
فرب�يــر �ملا�ســى عندما قام �ملجل�ــش �لت�رسيعى 
�ل�سينــى باقالتها من من�سبها �لذى تقلدته ملدة 

12 عاما.
وكان �حلــزب �ل�سيوعــى �ل�سينــى �أعلــن طــرده 
للوزيرة �ل�سابقــة فى بيان �سدر فى وقت متاأخر 
مــن �أم�ــش �لأول فى ختام �جتمــاع ��ستمر �أربعة 
�يــام حيث قالــت �للجنــة �ملركزية للحــزب �أنها 
قامــت باتخــاذ �لقر�ر بعــد �طالعها علــى تقرير 
بنتائــج �لتحقيقات �لتى �جرتهــا �للجنة �ملعنية 

مبكافحــة �لك�سب غــري �مل�رسوع فــى �لتهامات 
بالف�ساد �ملوجهة �ليها.

ونقلت �سحيفة �سينية �لر�سمية عن تقرير �للجنة 
�ملركزيــة لفح�ش �لن�سبــاط قوله �أن وو- وهى 
ثانى �مــر�ة ترت�أ�ش وز�رة �لعدل فــى �ل�سني منذ 
عــام -1949 �رتكبــت "خمالفــات �ن�سباطيــة 
خطــرية". ومل تذكــر �ل�سلطات �ملعنيــة �ل�سينية 
مــا �ذ� كانت وو �ستو�جه �ملزيد من �لعقاب ولكن 
�ملر�قبــني �ل�سيا�سيني وو�سائــل �لعالم �لر�سمية 
قالــت �أنها يجــب �أن تتم حما�سباتهــا عن تدهور 

�لنظام �لقانونى للبالد خالل �لعقد �ملا�سى.  

�رسح وزير �خلارجية �لرو�سي �سريغي لفروف، باأن 
مو�قــف �لوليات �ملتحدة من �تفــاق �إير�ن �لنووي، 
و�لتهديــد باحلــل �لع�سكــري فيمــا يتعلــق بكوريــا 

�ل�سمالية، يوؤدي �إىل تفاقم �لأزمات �لعاملية. 
وقال لفروف �لثنــني: "�إن فقد�ن �لثقة يدعو للقلق 
�ل�سديد.. ولالأ�سف �لنزعات �ل�سلبية تفاقمت �أكرث بعد 
قــر�ر �لوليات �ملتحــدة حول �لن�سحــاب عمليا من 
خطة �لعمل �ل�ساملة بربنامج �إير�ن �لنووي، ونتيجة 
لتهديد�ت و��سنطن باإيجاد حل ع�سكري مل�سكلة �سبه 
�جلزيرة �لكورية". جاء ذلك بعد ت�رسيحات �أمريكية 
�أ�ســارت �إىل �إمكانيــة �إدخــال �إ�سافــات علــى �تفاق 
�إيــر�ن �لنووي، �ملــربم يف عــام 2015 بني طهر�ن 
و�ل�سد��سية �لدوليــة )1+5(، و�سياغة �تفاقية بديلة 
لــه. و�أ�ساف لفروف، يف كلمة خــالل م�ساركته يف 
�ملهرجــان �لعاملــي لل�سباب و�لطــالب يف �سوت�سي، 
�أن مو�سكــو م�ستعــدة لتعــاون �سادق مــع �لوليات 
�ملتحــدة و�لحتاد �لأوروبــي و�لناتو، وقــال: "رغم 
�مل�ساعــر �ملعادية �سد رو�سيا من قبل بع�ش �لنخبة 
يف �لغــرب، فنحن منفتحــون للتعــاون �ل�سادق مع 

�لوليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي و�لناتو".
وفيمــا يتعلق بالإرهاب �لدويل، قــال �إن �لو�سع يف 
�لعامل ما يز�ل معقد� ومن �ل�سعب �لتنبوؤ به، �إذ تظهر 
حتديــات جديــدة، �إ�سافــة ملوجة �لإرهــاب �لدويل، 

�لتي تهدد �ملجتمع �لدويل باأ�رسه.

فاز حزب �لدميقر�طيني �لجتماعيني يف �لنتخابات 
�ملحليــة �ملبكــرة �لتــي جــرت يف وليــة �سك�سونيا 
�ل�سفلــى يف �أملانيــا. وبح�ســب بيانــات ��ستطالعات 
ر�أي �لناخبــني �لتي قدمتها قناة ARD بعد �إغالق 
مر�كــز �لقــرت�ع، فقــد ح�ســل �حلــزب �لجتماعــي 
�لدميقر�طي على ٪37.5 من �لأ�سو�ت، بينما ح�سل 
�لحتــاد �لدميقر�طــي �مل�سيحي بزعامــة �مل�ست�سارة 
�أنغيــال مــريكل علــى ٪35 مــن �أ�ســو�ت �لناخبني. 
ودخــل �لربملــان �لإقليمــي �أي�ســا حــزب "�لبديــل 
لأملانيا" �ل�سعبــوي �ليميني )حو�يل ٪5.5(، وحزب 
"�خل�ــرس" )حــو�يل ٪8.5( و�لدميقر�طيون �لأحر�ر 
)حــو�يل ٪7(. �أمــا حزب �لي�ســار فال يــز�ل يتاأرجح 
عنــد عتبة �لربملان )حو�يل ٪4.5(. من �ملعروف �أن 
�لنتخابات يف ولية �سك�سونيا �ل�سفلى كانت مقررة 
يف ينايــر عام 2018، ولكن يف �أو�ئل �أغ�سط�ش، فقد 
�لئتالف �حلاكم يف �ملنطقة �لذي يتكون من �حلزب 
�لجتماعــي �لدميقر�طي و"�لأخ�ــرس" �لأغلبية، لأن 
نائبــا من كتلة حزب �خل�رس �أعلــن عن �لنتقال �إىل 
كتلة حــزب �لحتــاد �لدميقر�طــي �مل�سيحــي، و�أدى 
ذلــك �إىل �نهيار �لئتالف. ويــرى �ملحللون و�خلرب�ء 
�أن �أهمية هــذه �لنتخابات تكمن يف �أن نتائجها قد 
ت�سعــف موقــف �ملحافظــني بزعامة مــريكل خالل 
�ملباحثــات �ملقبلــة يف 18 �أكتوبر مــع �لليرب�ليني 
�حلاكــم.  �لئتــالف  ت�سكيــل  علــى  و"�لأخ�ــرس" 
وبالإ�سافــة �إىل ذلك، فاإن جناح �حلزب �لدميقر�طي 
�ل�سرت�كــي يعطي فــرتة ر�حة لزعيــم �حلزب مارتن 

�سولتز،

ماكرون: سأذهب إلى إيران في الوقت المناسب

الفروف: مواقف واشنطن الحزب الشيوعي الصيني يطرد وزيرة العدل السابقة بعد اتهامها بالفساد
تفاقم األزمات في العالم

حزب ميركل يخسر محليًا 
في والية سكسونيا
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الحكومة الفلسطينية تبدأ بحث تسلم ملف األمن في غزة

بــد�أت حكومة �لوفــاق �لفل�سطينيــة �جتماعات لبحث 
ت�سلــم ملــف �لأمــن يف قطــاع غــزة عقــب �جتمــاع 
�مل�ساحلــة �لأخري مــع حركة »حما�ــش«. وقال ع�سو 
�للجنــة �ملركزيــة حلركــة فتــح رئي�ش هيئــة �ل�سوؤون 
�ملدنيــة يف �ل�سلطــة �لفل�سطينيــة ح�ســني �ل�سيــخ �إن 
ر�م  �سيعقــد يف مدينــة  بهــذ� �خل�سو�ــش  �جتماعــا 
�هلل برئا�ســة رئي�ــش �لــوزر�ء ر�مــي �حلمــد �هلل وقادة 
�لأجهــزة �لأمنية. وذكــر �ل�سيخ، لالإذ�عــة �لفل�سطينية 
�لر�سميــة، �أن �لجتماع »�سيبحث و�ســع �آليات �إعادة 
هيكلة وبناء �ملوؤ�س�ســة �لأمنية بالتعاون مع �جلهات 
ذ�ت �لعالقــة يف غزة، و�سيتم فيه حتديد موعد لتوجه 
قــادة �لأجهزة �لأمنيــة �إىل �لقطاع تنفيذ� ملا جاء يف 
�تفــاق �مل�ساحلة«. كمــا �أعلن �ل�سيــخ �أن جلنة مهنية 
متخ�س�سة يف كيفيــة �إد�رة �ملعابر �ستتوجه �إىل غزة 
خــالل �لأيــام �لقادمة بغر�ش »�لبــدء �لفعلي بتمكني 
�حلكومة من �لإ�ــرس�ف و�ل�سيطرة �لتامة على �ملعابر 
يف غــزة«. و�سدد علــى �أن »�لختبار �جلدي و�حلقيقي 
معيقــات  دون  �لفعلــي  �لتطبيــق  هــو  �لآن  للجميــع 
لالتفاق ومتكــني �حلكومة بالكامل يف غزة لالنتقال 
�إىل �ملرحلــة �لثانية �ملتمثلة باحلــو�ر �لف�سائلي يف 
21 من �ل�سهر �ملقبل«. و�ستعقد �للجنة �ملركزية لفتح 
�جتماعــا برئا�سة �لرئي�ــش �لفل�سطيني حممود عبا�ش 
يف ر�م �هلل هــو �لأول منذ توقيع �تفاق �مل�ساحلة مع 

حما�ش يوم �خلمي�ش �ملا�سي.
وذكــر �ل�سيــخ �أن �للجنــة �ملركزية �ستبحــث عدد� من 
�مللفــات وعلــى ر�أ�سهــا �مل�ساحلــة و�لتاأكيــد علــى 
�رسورة توجه �أع�ساء �للجنة �إىل قطاع غزة للتعاطي 

مع خمتلف �لق�سايا.
و�تفقــت فتــح وحما�ــش يف �لقاهــرة علــى �إجــر�ء�ت 
متكني حكومــة �لوفاق �لوطني مــن ممار�سة مهامها 
و�لقيــام مب�سوؤولياتهــا كاملــة يف �إد�رة �سوؤون قطاع 
غــزة كما يف �ل�سفــة �لغربيــة بحد �أق�ســى �لأول من 
دي�سمرب �ملقبل مع �لعمل على �إز�لة �مل�ساكل �لناجمة 

عن �لنق�سام.

رام الله_ وكاالت

�سنت و�سائل الإعالم 
ال�سعودية حملة 

�سديدة، �سد الأمني 
العام لالأمم املتحدة 

اأنطونيو غوتريي�ش، 
وا�سفة اإياه باأنه كان 

فا�سال يف اإدارة �سوؤون 
بالده، واأن و�سوله اإىل 

من�سبه "خطيئة دولية ل 
تغتفر".

الرياض_ وكاالت


