
اتفاقية تيران وصنافير تدخل مرحلة تنازع السلطات

بقرار من الحكومة المصرية تمت إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى 
البرلماني المصري لتدخل بذلك االتفاقية المثيرة للجدل الشديد في مصر 
إلى مرحلة تنازع السلطات. فالسلطة القضائية، ممثلة بمحكمة القضاء 
اإلداري، أصدرت حكمين ببطالن توقيع االتفاقية بين مصر والسعودية 
في الثامن من أبريل الماضي، فيما قررت المحكمة اإلدارية العليا حجز 
القضية للحكم بجلستها المقررة في السادس عشر من يناير الجاري. 

معارضون لالتفاقية وصفوا خطوة الحكومة بأنها مخالفة للدستور 
والقانون حيث إن القضاء هو صاحب الكلمة األخيرة في هذه القضية. 

فيما يرى آخرون أن البرلمان هو صاحب القول الفصل وفقا للدستور 
المصري الصادر في العام 2014م، إذ إن القانون والدستور ينصان 
على ضرورة عرض االتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين مصر وأي 
دولة أخرى على البرلمان، حتى يقرر رفضها أو موافقتها عليها، وهو ما 
 ممن يرون أن رئيس الدولة كان يجب عليه منذ البداية 

ٌ
يعارضه بعض

عرض الموضوع على البرلمان وترك األمر له، لكنه لم يفعل. وبناًء على 
ذلك، ال يحق للبرلمان أن يتدخل اآلن أو يبدي رأيه بشأن تلك القضية، ألن 
الكرة اآلن في ملعب القضاء، وهو من له الكلمة الفصل في تحديد ملكية 

الجزيرتين سواء لمصر أو للسعودية.

العراق يبدأ المرحلة الثانية الستعادة الموصل

أطلقت القوات العراقية- الخميس- المرحلة الثانية من عمليات 
استعادة الجانب الشرقي لمدينة الموصل والذي يسيطر عليه تنظيم 
"الدولة اإلسالمية" المتشدد، حسب ما أعلن الفريق عبدالغني األسدي 
قائد جهاز مكافحة اإلرهاب.وأعلن األسدي انطالق المرحلة الثانية من 
عمليات استعادة السيطرة على الجانب الشرقي لمدينة الموصل من 

سيطرة تنظيم " داعش".

صمود للهدنة السورية في أيامها األولى

تشهد المناطق السورية المشمولة بوقف إلطالق النار- بدئ تنفيذه 
اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الماضي- هدوءًا لم تعرفه منذ زمن 
طويل، وذلك بعد دخول اتفاق وقف األعمال العدائية األمريكي الروسي 

المدعوم من األمم المتحدة، حيز التنفيذ. 
وسقطت قذائف قرب ساحة العباسيين في شرق دمشق، وفق ما 
أفادت وكالة االنباء السورية الرسمية من دون اإلشارة إلى خرق للهدنة. 
وبحكم استثناء تنظيم داعش وجبهة النصرة من االتفاق، فان المناطق 
المعنية بالهدنة- بحسب مصدر سوري رسمي والمرصد السوري لحقوق 
االنسان- تقتصر على الجزء األكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا 
جنوبًا، وريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي وبعض المناطق في 
ريف حلب..وأعلن الجيش الروسي أن مقاتالته الجوية لم تقم بأي طلعات 
فوق سوريا التزامًا بالهدنة المعلنة ولتفادي أي »أخطاء« في األهداف، 

مشيرًا إلى توقف القتال في 34 بلدة.

صحيفة "السفير" اللبنانية تتوقف عن 
الصدور بعد مسيرة 42 عامًا

صدرت- السبت- آخر طبعة ورقية من صحيفة السفير اللبنانية، إذ 
اضطرت لإلغالق بعد 42 عامًا في عالم الصحافة بسبب مشكالت مالية، 

فيما تواجه منافذ إخبارية أخرى في لبنان صعوبات مشابهة.
وجاءت في صدر الصفحة األولى افتتاحية بعنوان "الوطن بال السفير".. 
وقالت االفتتاحية: "كانت الصحافة وال تزال مرآة المجتمع، ولهذا تحديدًا 
كانت متألقة وصارت تعاني، فالمجتمع ليس بخير واالقتصاد ليس بخير 
والسياسة ليست بخير، وهذا كله ال يمكن إال أن ينعكس على الصحافة 

وينهكها".
وفي وقت سابق من العام، ألقى طالل سلمان رئيس تحرير السفير 
بالالئمة في إغالق الصحيفة على هبوط العائدات والمشكالت السياسية 
والطائفية في لبنان في ظل عدم انتخاب رئيس آنذاك، وغياب مؤسسات 

فاعلة للدولة.
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ى مجلس األمن الدولي -السبت- باإلجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا  تبنَّ
وإطالق العملية السياسية لتسوية األزمة التي تمر بها البالد.

وأكد مجلس األمن، من خالل إقرار المشروع، أنه اطلع على الوثائق المذكورة، التي تم التوصل إليها بين الحكومة 
السورية والمعارضة بوساطة روسيا وتركيا.

وشدد نص القرار على "أهمية تطبيقها الكامل والفوري".

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

كما استمر العدوان السعودي على اليمن فيما لم تسفر جوالت الحوار 
اليمني في الكويت عن تسوية االزمة في البالد واستمرت السعودية في 
عدوانها على اليمن وفرض حصار جائر على شعبه جوًا وبرًا وبحرًا مما 
تسبب في قتل اآلالف من اليمنيين ونزوح الماليين وسط صمت عربي ودولي 
مقيت.. وتمكنت القوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني من تحرير 

مدينة سرت بالكامل من إرهابيي "داعش".
وشهد عام 2016م حدثين مهمين عكسا قدرًا كبيرًا من الغضب حيال 

األوضاع االقتصادية على مدار عقد من الزمن.
فقد تحدى دونالد ترامب جميع التوقعات بفوزه في انتخابات الرئاسة 
ت البريطانيون لصالح خروج بلدهم  األمريكية.. وقبل ذلك بأشهر قليلة صوَّ

من االتحاد األوروبي الذي انضمت إليه بريطانيا قبل أكثر من 43 سنة.
ومثلت نتيجة االستفتاء صفعة لقادة االت��ح��اد األوروب���ي الذين كانوا 
يتنفسون الصعداء بعد سنوات من الجدل من أجل الحفاظ على العملة 

األوروبية الموحدة حتى فاجأتهم تلك الضربة.
وشهد عام 2016م رحيل العديد من الشخصيات الشهيرة عالميًا 
ابرزهم الزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي انتزع السلطة في ثورة 1959م، 
وحكم كوبا 49 عامًا, والدبلوماسي المصري بطرس غالي الذي كان اول 
امين عام عربي لألمم المتحدة، والصحفي الشهير محمد حسنين هيكل، 
والمالكم االمريكي المسلم محمد علي كالي، وعدد من الفنانين والساسة.

فلسطين المحتلة

فلسطينيًا كشف تقرير فلسطيني عن زيادة في االنتهاكات اإلسرائيلية 
في االراضي الفلسطينية خالل عام 2016م..

وذك��ر تقرير لمركز أبحاث األراض��ي- جمعية ال��دراس��ات العربية، أن 
األراض��ي الفلسطينية التي تمت مصادرتها قد بلغت 13,295 دونما، 

بزيادة مقدارها 43% عن العام الماضي .
وق���ال م��دي��ر ال��م��رك��ز ج��م��ال العملة، خ��الل مؤتمر صحفي: إن عدد 
المستوطنات التي توسعت هذا العام بلغ 90 مستوطنة، وبلغ عدد الوحدات 

السكنية التي أضافها االحتالل حوالي 2500 وحدة سكنية.
وأضاف: أن أعمال هدم المساكن تصاعدت بنسبة 208% عن العام 
الماضي 2015م، حيث بلغ عدد المساكن المهدومة حوالي 418 مسكنا، 

كانت تؤوي 1852 فردًا منهم 848 طفاًل أصبحوا في العراء.
ووفق المركز، فقد تصاعدت أعمال هدم المنشآت بنسبة 154% عن 
العام الماضي، حيث بلغ عدد المنشآت المهدومة لهذا العام حوالي 646 
منشأة، وأصدر االحتالل أوامر هدم لحوالي 927 مسكنًا ومنشأة، بنسبة 

زيادة حوالي %115.
ات على األماكن الدينية والتاريخية واألثرية حوالي  وبلغ عدد االعتداء

195 اعتداء، منها حوالي 100 اعتداء على المسجد األقصى المبارك.
وقال المركز: إن عدد الشهداء الذين تم قتلهم بدم بارد على حواجز 
االحتالل قد بلغ حوالي 253 شهيدًا، ومعتقالت االحتالل تضخمت ليبلغ 

عدد األسرى حوالي 7000 أسير.

التفجيرات االرهابية
ات لم يتوقف خالل سنة  مسلسل الدم والتفجيرات اإلرهابية واالعتداء
2016م بل زادت وتيرته وأفظعها كانت تفجيرات بروكسل في شهر 
تل 34 شخصًا، وأصيب 135 آخرين في تفجيرين وقعا 

ُ
مارس، حيث ق

في مطار بروكسل، صباح يوم داٍم، وآخرين استهدفا محطتين للمترو في 
العاصمة البلجيكية. وقد تبنى تنظيم "داعش" الهجمات.

 انفجار محطة قطارات قرب مبنى لالتحاد 
ّ
وبعد أقل من ساعة، هز

األوروبي في العاصمة البلجيكية لدى وصول القطار إلى المحطة أثناء ساعة 
الذروة الصباحية، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

كما وقع تفجير رابع في محطة مالبيك أو محطة شومان المجاورة، حيث 
مقرات االتحاد األوروبي، أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 40 آخرين.

ات اإلرهابية فلن نخلص من سرد تفاصيلها  ولو سردنا التفجيرات واالعتداء
من تركيا إلى أميركا إلى العديد من دول العالم، لكن هجوم نيس الفرنسية 
سيظل دون شك راسخًا في ذاك��رة الجميع، فقد وقع ما اليقل عن 84 
قتياًل، ناهيك عن أكثر من 100 جريح، إثر اندفاع شاحنة صوب جمع من 
الناس كانوا محتشدين لمشاهدة األلعاب النارية بمناسبة احتفاالت العيد 
الوطني، فدهستهم على امتداد كيلومترين. وقد بينت التحقيقات أن منفذ 
الهجوم من أصل تونسي يدعى محمد لحويج بوهالل، في ال� 31 من العمر 

مقيم في نيس.

استمرار العدوان السعودي على اليمن والتصالح السوري وخروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي وفــــوز ترامب أبرز األحداث

مجلس األمن يصّوت باإلجماع لصالح وقف إطالق النار في سوريا

أهم األحداث للعام 2016م

بهدف وضع عراقيل أمام إدارة ترامب

أمريكا تطرد 35 دبلوماسيًا روسيًا

  > في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة 
لعرقلة إدارة الرئيس األمريكي المنتخب دونالد 
ت��رام��ب وزرع ش��ق��اق ب��ي��ن ال���والي���ات المتحدة 
األمريكية وروس��ي��ا االت��ح��ادي��ة، أق��دم الرئيس 
األمريكي المنتهية واليته باراك أوباما- الخميس- 
على ط��رد 35 دبلوماسيًا روسيًا من واشنطن 
وس��ان فرانسيسكو على خلفية ما أسمته إدارة 
أوباما التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية 

األمريكية.
وأع��ل��ن أوب��ام��ا أن ال��والي��ات المتحدة فرضت 
عقوبات على 9 كيانات وأف���راد بينهم جهازا 
مخابرات روسيان و4  ضباط مخابرات و3 شركات 

قدمت دعمًا للمخابرات الروسية- حسب زعم 
إدارة أوباما.

وقال أوباما في بيان له: إن العقوبات ال تتوقف 
عند هذا الحد.. محذرًا من أن الواليات المتحدة 
ستتخذ خطوات أخرى في الوقت الذي تختاره بما 

في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها.
من جانبه وفي خطوة ُوصفت بالعقالنية أعلن 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن موسكو لن 
تقابل ذلك بإجراء مماثل وإنها تحتفظ بحقها 
في ال��رد على العقوبات األمريكية ضدها لكنها 
لن تنحدر لمستوى اإلدارة األمريكية الحالية ولن 

تستهدف الدبلوماسيين األمريكان.

أف��ادت مصادر في االستخبارات 
اإليطالية بأن قياديًا أوروبيًا بارزًا 
ب��ت��ن��ظ��ي��م "داع������ش" ُي���دع���ى "أب���و 
عبدالله الكوسوفي" عاد إلى القارة 

العجوز مع 400 من مناصريه.
وأوض��ح��ت صحيفة "دي��ل��ي ميل" 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ن��ق��اًل ع��ن ال��م��ص��ادر 
أن ال��ك��وس��وف��ي، وه��و أل��ب��ان��ي اسمه 
الحقيقي الفدريم موهسكري، عاد 
إل��ى البلقان م��ن س��وري��ا م��ع 300-
400 م��ن مقاتليه األك��ث��ر والًء، 
على خلفية خسائر كبيرة يتكبدها 
تنظيم "داعش" في الشرق األوسط.
وذهب موهسكري إلى سوريا في 
أواخ��ر عام 2012م ليكتسب في 
السنوات التالية شهرة كبيرة بين 
عناصر "داعش"، إذ ظهر في عدة 
لتنظيم،  مقاطع فيديو سجلها ا
وهو يدعو فيها مواطنيه في إقليم 

كوسوفو إلى االنضمام لإلرهابيين.
إلى ذلك، نشر اإلرهابي في الشبكة 

العنكبوتية ص��ورًا لذبحه رهينة، 
باإلضافة إلى تسجيل مرعب يظهر 
فيه ه��ذا األوروب����ي "ال��ك��وس��وف��ي" 
وهو يعدم رهينة أخرى باستخدام 

صاروخ.
وت��ش��ي��ر ت���ق���اري���ر ص������ادرة عن 
االس��ت��خ��ب��ارات اإلي��ط��ال��ي��ة إل���ى أن 

م��وه��س��ك��ري ه��و ال���ذي ي��ق��ف وراء 
المحاولة الفاشلة لتنفيذ الهجوم 
اإلره��اب��ي أث��ن��اء م��ب��اراة ك��روي��ة بين 
منتخبي إس��رائ��ي��ل وأل��ب��ان��ي��ا، فضاًل 
ات على  عن تخطيطه لشن اعتداء
مؤسسات حكومية وكنائس ومواقع 
عامة ف��ي إقليم كوسوفو وألبانيا 

والقارة العجوز بأكملها.

العدي��د  الع��ام2016م  ش��هد 
م��ن األح��داث والتط��ورات عل��ى 
كان  والدولي��ة  العربي��ة  الس��احة 
أبرزها اس��تمرار الدعم السياسي 
والعس��كري الروس��ي لس��وريا في 
حربها ضد اإلرهاب وانعقاد ثالث 
جوالت للحوار السوري السوري في 
جني��ف، إضاف��ة إلى تق��دم القوات 
العراقية في عملياتها العسكرية 
ض��د تنظي��م "داع��ش" اإلرهابي 
حيث حررت عدة مناطق في البالد 
أهمه��ا مدينة الفلوج��ة في األنبار 
وب��دأت عملي��ة واس��عة لتحري��ر 

مدينة الموصل شمال العراق.

قيادي "داعشي" و400 من مقاتليه تسللوا إلى أوروبا

 في إطالق نار بناٍد ليلي في أسطنبول
ً
39 قتيال

> أعلن وزير الداخلية التركي- أمس األحد- أن عدد ضحايا إطالق النار في ناٍد ليلي بمنطقة أوتاكوي وسط مدينة اسطنبول 
والذي تم ليلة رأس السنة الميالدية ارتفع الى 39 قتياًل بينهم 16 أجنبيًا.

وقال سليمان صولو- في تصريحات صحفية: إنه تم تحديد هوية 21 شخصًا.. مشيرًا الى أن هناك 69 شخصًا يتلقون 
العالج. مؤكدًا أن قوات األمن مستمرة في البحث عن االرهابي الذي نفذ الهجوم..


