
اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس ان انقرة 
»بدأت عمليا« هجوما لطرد املقاتلني االكراد من بلدة عفرين 

السورية.
وقال اردوغان فى خطاب متلفز فى مدينة كوتاهية ان 
“عملية عفرين بدأت عمليا على االرض   ومنبج ستكون 
التالية” في اشارة الى بلدة سورية اخرى يسيطر عليها 

االكراد.
وشن اجليش التركي ضربات جديدة أمس على وحدات 
حماية الشعب ال��ك��ردي��ة ف��ي ش��م��ال س��وري��ة وي��واص��ل 

استعدادته لهجوم واسع يثير قلق الواليات املتحدة.
وحشدت تركيا في االيام املاضية مئات اجلنود وعشرات 
الدبابات على طول احلدود مع سورية، مهددة بشن عملية 

عسكرية واسعة في اي وقت.
واكد اجليش التركي أمس انه شن الضربات في اطار 
“الدفاع الشرعي عن النفس” على معسكرات ومخابئ 
للمقاتلني االكراد الذين تعتبرهم انقرة “ارهابيني” وذلك 
ردا على اطالق نار من مدينة عفرين التي يسيطر عليها 

هؤالء. واكد شن ضربات مماثلة اجلمعة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغ��ان هدد مرارا 
في االيام االخيرة بشن عملية برية تشارك فيها فصائل 
سورية مقاتلة مؤيدة النقرة لطرد وحدات حماية الشعب 

الكردية من عفرين.
وتتهم أنقرة التي تخشى اقامة حكم كردي ذاتي على 
حدودها، وحدات حماية الشعب اجلناح العسكري حلزب 
االحتاد الدميوقراطي في سورية، بانها فرع حزب العمال 
الكردستاني االنفصالي في س��وري��ة. وه��ي تعتبر مثل 

حلفائها الغربني هذا احلزب االنفصالي منظمة “ارهابية«.
- »مباركة” روسية -

لكن وحدات حماية الشعب الكردي هي حليفة للواليات 
املتحدة شريكة تركيا في حلف شمال االطلسي في احلرب 
على تنظيم الدولة االسالمية. وقد لعبت دورا كبيرا في 

طرد اجلهاديني من كل معاقلهم في سورية.
وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي صرح 
اجلمعة ان”العملية بدأت بحكم االمر الواقع” في اشارة 
الى القصف املدفعي التركي املتواصل منذ ايام لكنه اكد ان 

القوات التركية لم تعبر احلدود بعد الى سورية.
وردا على سؤال أمس عن موعد بدء الهجوم، قال وزير 
الدفاع “قد يكون غدا ورمبا مساء اليوم. ما نقوله هو ان 

هذه العملية ستجرى«.
وش��اه��د م��راس��ل��ون لوكالة ف��ران��س ب��رس ف��ي مدينة 
الريحانية احلدودية في محافظة هاتاي عددا كبيرا من 

اآلليات العسكرية التركية اجلديدة تتوجه الى احلدود.

 ويرى احملللون ان اي هجوم كبير في سورية ال ميكن 
ان يطلق بدون موافقة روسيا التي تقوم عالقات جيدة مع 

وحدات حماية الشعب الكردية.
وقائد اجليش التركي اجلنرال خلوصي اكار ورئيس 
االستخبارات حقان فيدان موجودان الى موسكو اخلميس 

الجراء محادثات مع نظيريهما الروسيني حول سورية.
ي��ق��ول احمل��ل��ل ل���دى مكتب االس��ت��ش��ارات “فيريسك 

ميبلكروفت” انتوني سكينر ان “تركيا لن تشن هجوما 
بريا وجويا شامال دون مباركة روسية”، مضيفا انه “من 

املمكن جتنب” حملة عسكرية تركية على نطاق واسع.
وكانت وكالة انباء االناضول احلكومية اوردت اجلمعة 
ان عسكريني روس في عفرين يخلون مواقعهم وهو ما 
نفاه وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف بشدة في 

وقت الحق.

وينطوي الهجوم التركي احملتمل وف��ق محللني على 
مخاطر، ألن روسيا التي كثفت تعاونها مع تركيا حول 
سورية موجودة عسكرياً في عفرين وتربطها عالقات 
جيدة مع املقاتلني األكراد.  كما أن واشنطن لن تنظر بعني 
الرضا الى التحرك التركي ضد املقاتلني األكراد الذين أثبتوا 

فاعلية في مواجهة تنظيم الدولة االسالمية.
وح��ذر مسؤول كبير في وزارة اخلارجية االميركية 

اجلمعة “ال نعتقد ان عملية كبيرة ستذهب في اجتاه 
االستقرار االقليمي واالستقرار في سورية وتهدئة مخاوف 

تركيا حول امن حدودها«.
وتابع سكينر ان عملية عسكرية تركية ستشكل “ضربة 
قوية” للتحالف بقيادة الواليات املتحدة في سورية والذي 
يعتمد بشمل كبير على وح��دات حماية الشعب الكرية 

لفرض االستقرار بعد طرد اجلهاديني.
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قوات اجليش التركي في طريقها للحدود السورية

أردوغان يعلن »انطالق الهجوم البري عمليًا« في بلدة عفرين

اجليش التركي يشن ضربات جديدة على أهداف كردية في سورية

»اف بي آي« يحقق بشأن شخص جديد في إطار اعتداء الس فيغاس
أفاد مسؤول في الشرطة أن مكتب التحقيقات الفدرالي )اف بي آي( يحقق بشأن شخص 
جديد في إطار عملية إطالق النار التي أدت إلى مقتل 58 شخصا خالل حفل موسيقي في 

الس فيغاس العام املاضي. 
وانتحر املسلح ستيفن بادوك )64 عاما( بعد ارتكابه املجزرة من جناح في أحد فنادق 
الس فيغاس التي تعتبر عملية إطالق النار األكثر دموية في تاريخ الواليات املتحدة 

احلديث. 

وقال املسؤول في شرطة الس فيغاس جو لومباردو  للصحافيني اجلمعة إن “+اف بي 
آي+ يحقق بشأن شخص يحمل أهمية فدرالية”، دون مزيد من التفاصيل. 

لكنه أضاف “أعرف وأعتقد أن مشتبها به واحدا فقط قتل 58 شخصا وأصاب املئات 
بجروح. 

كافة األدلة التي مت جمعها على ارتباط بهذه القضية تدعم هذه الفرضية«. 
واستبعد أن يتم توجيه اتهامات إلى صديقة بادوك. 

بعد عام على تولي دونالد ترامب مهامه الرئاسية

توقف اإلدارات الفيدرالية األميركية 
في غياب اتفاق حول املوازنة

بعد ع��ام متاما على تولي دونالد 
ترامب مهامه الرئاسية، تدخل الواليات 
املتحدة فترة من االضطرابات السبت 
مع اغالق جزئي لالدارات الفدرالية اثر 
الفشل في التوصل الى تسوية حول 

املوازنة في مجلس الشيوخ.
رغ��م املباحثات املكثفة ف��ي االي��ام 
االخيرة فشلت الغالبية اجلمهورية 
وامل��ع��ارض��ة الدميوقراطية والبيت 
االبيض في االتفاق على موازنة ولو 
مؤقتة كانت ستتيح تفادي “الشلل” 
ال��ذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 

اجلمعة السبت )05،00 ت غ(.
وت�������ب�������ادل اجل����م����ه����وري����ون 
والدميوقراطيون على الفور االتهامات 
بتحمل م��س��ؤول��ي��ة االغ����الق وات��ه��م 
البيت االبيض الدميوقراطيني بجعل 

االميركيني “رهائن«.
وص��رح��ت املتحدثة باسم البيت 
االبيض س��ارة ساندرز هاكابي “هذا 
امل��س��اء وض��ع )ال��دمي��وق��راط��ي��ون في 

مجلس الشيوخ( السياسة قبل امننا 
ال��ق��وم��ي   ل��ن ن��ت��ف��اوض ح��ول وضع 
املهاجرين غير الشرعيني بينما يجعل 
الدميوقراطيني املواطنني رهائن عبر 

مطالبهم غير املسؤولة«.
وق��ال زعيم الغالبية اجلمهورية 
في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 
متوجها الى الدميوقراطيني ان اغالق 
االدارات الفدرالية “كان باالمكان 
تفاديه %100«. اال ان زعيم هذه االقلية 
ت��ش��اك ش��وم��ر رد عليه ان “االغالق 
سيسمى +شلل ت��رام��ب+ الن ال احد 
سوى الرئيس ميكن حتميله مسؤولية 

الوضع الذي نحن فيه«.
ول��م يحصل اجل��م��ه��وري��ون ال��ذي 
يشكلون اغلبية ب51 م��ق��ع��دا في 
مجلس الشيوخ من احلصول سوى 
ع��ل��ى خمسني ص��وت��ا، ب��ف��ارق كبير 
عن االص���وات الستني )م��ن اص��ل مئة 
سناتور(  الضرورية لتمديد املوازنة 

اربعة اسابيع حتى 16  فبراير.

وهذه املرة االول��ى التي يطبق فيها 
ه��ذا االج���راء منذ  اكتوبر 2013 في 
عهد الرئيس السابق ب��اراك اوباما. 
وق���د اس��ت��م��ر 16 ي��وم��ا. وسيترجم 
ببطالة تقنية بال اجور الكثر من 850 
ال��ف موظف ف��درال��ي يعتبرون “غير 

اساسيني” لعمل االدارة.
وتعذر حتديد ال��ى متى سيستمر 
هذا االغالق اجلديد اذ من املفترض ان 
تستأنف املفاوضات بني املعسكرين 
سريعا. ومن املقرر عقد جلسة جديدة 
ف��ي مجلس ال��ش��ي��وخ ظ��ه��ر السبت 
للتباحث في متديد العمل باملوازنة 

احلالية حتى الثامن من  فبراير.
وطالب شومر الرئيس بالدعوة الى 
اجتماع ط��ارئ في البيت االبيض مع 
زعماء احلزبني للعمل على التوصل الى 
تسوية. وكان الدميوقراطيون اكدوا 
انهم لن يصوتوا على مشروع قانون 
ال يشمل متويال على امل��دى الطويل 
لبرنامج “تشيب” للتأمني الصحي 

احلكومي لالطفال الفقراء.
كما يطالبون بإيجاد حل لنحو 690 
ألفا ممن يسمون “احلاملني” )درميرز( 
وه��م من الشباب والبالغني الشباب 
الذين دخلوا الواليات املتحدة بشكل 
غير شرعي عندما كانوا اطفاال وباتوا 
مهددين بالطرد بعد ال��غ��اء برنامج 
“داكا” الذي اقرته إدارة باراك أوباما 

ومنحهم تصريحا موقتا باالقامة.
ووج����ه م���س���ؤول امل���وازن���ة ل��دى 
البيت االبيض مايك مولفاني مذكرة 
ال��ى االدارات الفدرالية طالب فيها 

باالستعداد الى “اغالق فعلي«.
وس��ت��ب��دأ االث����ار االول����ى ل��الغ��الق 
بالظهور فعليا االث��ن��ني. فنشاطات 
العديد من الوكاالت الفدرالية كادارات 
ال��ض��رائ��ب ستصبح م��ح��دودة لكن 
االجهزة االمنية لن تتأثر بشكل عام. 
وال��ع��س��ك��ري��ون االم��ي��رك��ي��ون البالغ 
عددهم 1،4 ماليني شخصا سيواصلون 

عملياتهم لكن دون ان يتلقوا اجورا.

بعد ساعات من إعالن الرئيس املصري نيته الترشح
سامي عنان ينافس السيسي في االنتخابات املصرية

أعلن رئيس االركان املصري األسبق 
سامي عنان أمس السبت أنه سينافس 
الرئيس  املصري عبد الفتاح السيسي 

في االنتخابات املقبلة مارس. 
وجاء إعالن عنان بعد ساعات فقط 
من تأكيد السيسي علنا نيته الترشح 
ل��والي��ة ثانية ف��ي االن��ت��خ��اب��ات التي 
ستجري بني 26 و28 مارس، في ثالث 
اقتراع منذ اإلطاحة بالرئيس السابق 

حسني مبارك عام 2011. 
وقال عنان في تسجيل مصور نشر 
على موقع “فيسبوك” أنه سيسعى إلى 
تصحيح “سياسات خاطئة” اتبعت 
منذ أط��اح السيسي ال��ذي كان رئيسا 
ل��أرك��ان آن���ذاك بالرئيس اإلسالمي 

املنتخب محمد مرسي عام 2013. 
وأكد أن مصر واجهت عدة حتديات 
بعد أع��وام من االض��ط��راب��ات، مبا في 
ذل���ك  “توطن خ��ط��ر اإلره����اب )...( 
وتردي أوضاع الشعب املعيشية التي 

تزداد سوءا يوما بعد يوم«. 
وق��ال “ما ح��دث كل ذل��ك إال نتيجة 
سياسات خاطئة حملت قواتنا املسلحة 

وح��ده��ا م��س��ؤول��ي��ة امل��واج��ه��ة دون 
سياسات رشيدة متكن القطاع املدني 
بالدولة من القيام بدوره متكامال مع 

دور القوات املسلحة«. 
وأوضح رئيس األركان السابق أنه 
عني فريقا من املدنيني لدعم ترشحه 
بينهم هشام جنينة، الرئيس السابق 
للجهاز امل��رك��زي للمحاسبات ال��ذي 
أقاله السيسي ع��ام 2016 بعدما مت 
نشر تقرير قدر اخلسائر الناجتة عن 

الفساد بأكثر من مئة مليار دوالر. 
وك���ان ع��ن��ان رئيسا ل��أرك��ان من 
العام 2005 الى ان أحاله مرسي إلى 
التقاعد عام 2012. وأشار محللون إلى 
أن ترشحه قد يجذب املصريني الذين 
يتوقون إلى االستقرار النسبي الذي 

كان سائدا في عهد مبارك. 
وعندما أجبر مبارك على التنحي 
جراء احتجاجات الربيع العربي عام 
2011، تسلم السلطة املجلس األعلى 
للقوات املسلحة املكون من 20 ضابطا 

وكان عنان الرجل الثاني فيه. 
وكان املشير محمد حسني طنطاوي، 

ال��ذي حل السيسي محله عندما متت 
إزاحة عنان، يترأس املجلس. 

ويتعني على املرشحني للرئاسة 
ال��ت��س��ج��ي��ل ل���دى ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 

لالنتخابات بحلول 29 يناير. 
واستبعدت عدة شخصيات بارزة 
ك��ان ينظر إليها على أن��ه��ا منافسة 
محتملة للسيسي نفسها من االنتخابات 
حتى قبل فتح أبواب التسجيل السبت. 

وفي 7 يناير، أعلن رئيس الوزراء 
السابق أحمد شفيق أنه لن يترشح، 
متراجعا عما تعهد به من االمارات في 

نوفمبر.  
واختفى شفيق ملدة 24 ساعة قبل 
أن يتم ترحيله إلى مصر الشهر املاضي 
بعد قضائه س��ن��وات ف��ي املنفى في 

االمارات. 
وي���وم االث��ن��ني، أع��ل��ن محمد أن��ور 
ال��س��ادات -- امل��ع��ارض واب��ن شقيق 
الرئيس ال��راح��ل أن��ور ال��س��ادات  -- 
أنه لن يترشح بعد أن رأى أن املناخ 
احل��ال��ي ال يسمح ب��اج��راء انتخابات 

حرة. 

رئيس االركان املصري األسبق سامي عنان

11 قتيال و46 جريحا 
في حادث حافلة بتركيا

قتل 11 شخصا وجرح 46 آخرون في حادث اصطدام حافلة 
تركية كانت تقل عائالت في طريقها الى رحلة تزلج بشجرة على 

طريق سريع، بحسب ما أعلنه مسؤولون محليون أمس السبت.
ونقلت وكالة دوغان لالنباء عن اوزدمير تشاكاشاك محافظ 
اسكي شهر ان احلافلة كانت تقوم برحلة ليلية من انقرة الى 
مدينة بورصا )غ��رب( عندما وقع احل��ادث في احملافظة وسط 

احوال جوية جيدة.
واوض���ح احمل��اف��ظ ان الطريق ل��م تكن رطبة وغير مغطاة 

باجلليد، ووعد بالتحقيق ملعرفة اسباب احلادث والكشف عنها.

الروهينغا يقولون إن خطة 
إعادة الالجئني »مخادعة«

انتقد أقلية الروهينغا أم��س خطة الع���ادة الالجئني من 
بنغالدش الى بورما املقرر ان تبدأ االسبوع املقبل وقالوا انها 
تهدف الى االيقاع بافراد هذه االقلية املسلمة في مخيمات لفترات 
طويلة فيما تتم مصادرة أراض��ي اسالفهم. واتفقت بنغالدش 
وبورما على اع��ادة نحو 750 ال��ف الج��ئ وصلوا منذ اكتوبر 
2016، خالل فترة سنتني في عملية من املقرر ان تبدأ الثالثاء. 
لكن العديد من الالجئني الروهينغا يرفضون االتفاقية وقالوا 
انهم ال يريدون العودة الى راخني بعد ان فروا من فظائع بينها 

عمليات قتل واغتصاب واحراق متعمد ملنازلهم.

وزير اخلارجية األملاني: ماكرون 
فرصة »تاريخية« ألوروبا

ص��رح وزي��ر اخلارجية االمل��ان��ي سيغمار غابريال لوكالة 
فرانس برس مبناسبة الذكرى اخلامسة واخلمسني التفاقية 
االليزيه ان الرئيس اميانويل ماكرون ميثل »فرصة تاريخية« 
لدفع املشروع االوروبي قدما. وقال وزير اخلارجية االشتراكي 
الدميوقراطي في تصريح خطي مبناسبة توقيع هذه املعاهدة 
االملانية الفرنسية في 1963 “علينا ان ننتهز الفرصة التاريخية 
السانحة اآلن بوجود هذا االوروب��ي املؤمن بالتكامل اميانويل 
ماكرون«. ويرى غابريال ان هذا يعني بشكل رئيسي التقدم “في 
اصالح االحتاد االقتصادي والنقدي” املسألة التي تقدم الرئيس 
الفرنسي مبقترحات عملية ع��دة بشأنها مثل وض��ع ميزانية 

خاصة مبنطقة اليورو وتعيني وزير للمالية وانشاء برملان لها.

واشنطن تندد باعتقال مراسل 
فرانس برس في السودان

نددت الواليات املتحدة اجلمعة باحتجاز السلطات السودانية 
عددا من الصحفيني بينهم مراسل وكالة فرانس برس بعد ان 
كان قد مت اعتقالهم االربعاء خالل تغطيتهم تظاهرات خرجت 
احتجاجا على ارتفاع اسعار امل��واد الغذائية وعملت الشرطة 
السودانية على تفريقها.   وكان عبد املنعم ابو ادريس علي )51 
عاما( الذي يعمل مع فرانس برس في اخلرطوم منذ نحو عقد من 
الزمن يغّطي التظاهرات في مدينة ام درمان حني اطلقت شرطة 

مكافحة الشغب الغاز املسيل للدمع على حوالى 200 متظاهر.
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية االميركية هيذر ناويرت 
لفرانس برس “نحن على ِعلم باالعتقاالت”. واضافت “ندين 
املضايقة واالحتجاز التعسفي واالع��ت��داءات ضد الصحفيني 
في السودان والذين يؤّدون عملهم وميارسون حقهم األساسي 

بحرية التعبير«.

استمرار املعركة القانونية بشأن املهاجرين
احملكمة العليا ستدرس مرسوم 

ترامب حول الهجرة
اعلنت احملكمة العليا في الواليات املتحدة اجلمعة انها ستنظر في 
الصيغة الثالثة ملرسوم الرئيس االميركي دونالد ترامب الذي يحظر 
مواطني ست دول مسلمة وكوريا الشمالية وفنزويال من دخول 

البالد.
وفي قرار قد يكون حاسما في املعركة القانونية التي شهدتها السنة 
االولى من ادارة ترامب، سترى احملكمة ما اذا كان الرئيس قد جتاوز 

صالحياته او كان متحيزاً دينيا في هذه الصيغة من مرسومه.
ورأت محاكم في كاليفورنيا وه��اواي وغيرها ان مراسيم ترامب 

استهدفت مسلمني في ما يعد انتهاكاً للدستور االميركي.
وقال وزير العدل في هاواي دوغ تشني الذي اعترض باستمرار 
على قرارات منع الدخول “كنا نعرف ان احملكمة العليا في الواليات 

هي التي ستبت في هذه القضية في نهاية املطاف«.
واضاف “سيكون يوما مهما للعدالة وحكم القانون وننتظر بفارغ 

الصبر ان تنظر احملكمة في القضية«.
وكانت احملكمة التي يهيمن عليها احملافظون رفضت الشهر املاضي 
الدعوات الى جتميد احلظر الذي يطال مواطني سبع دول هي اليمن 
وسورية وليبيا وايران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد، ومينع 
دخول مسؤولني حكوميني فنزويليني الى االراض��ي االميركية. وقد 

سمحت لترامب بتنفيذه على الرغم من معارضة محاكم اخرى.
وكان ترامب وقع في 24 سبتمبر هذه الصيغة الثالثة التي علقها 

بعد ذلك في 17 اكتوبر قاض من هاواي.
واعيدت صياغة النص مرتني الضافة تبريرات تتعلق باالمن 
القومي للبالد في سبتمبر، واضافة مواطني كوريا الشمالية وفنزويال 

للبرهنة على ان قرار احلكومة ال يستهدف املسلمني حصراً.
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