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عربي ودولي

�أردوغان يعلن انطالق «الهجوم البري عملي ًا» في عفرين

 رو�سيا تعبر عن القلق من العملية الع�سكرية التركية في �سوريا وتدعو ل�ضبط النف�س
�أعلن الرئي���س الرتكي رجب طيب �أردوغان �أم���س (ال�سبت) �أن بالده
ب��د�أت عملي ًا يف تنفيذ عملي��ة ع�سكرية برية �ض��د املقاتلني الكرد يف
مدين��ة عفري��ن يف �شم��ايل �سوري��ا ،الأمر ال��ذي يثري قل��ق وا�شنطن.
وقال �أردوغان فى خط��اب متلفز �إن «عملية عفرين بد�أت عملي ًا على

الأر�ض ( )...ومنبج �ستكون التالية» ،يف ا�شارة اىل بلدة �سوريا �أخرى
ي�سيط��ر عليه��ا الكرد .و�أ�ض��اف�" :سنق��وم الحق ًا بالتدري��ج بتنظيف
بلدن��ا حتى احلدود العراقية من هذه الق��ذارة الإرهابية التي حتاول
حما�صرتنا".

سـاعة

باريس

ماكرون :بالدنا بحاجة �إىل �أملانيا
لإ�صالح االحتاد الأوروبي

�أعل ��ن الرئي� ��س الفرن�س ��ي اميانوي ��ل
ماك ��رون (اجلمع ��ة)� ،إن ب�ل�اده «بحاجة»
�أملاني ��ا لإ�ص�ل�اح االحت ��اد الأوروبي ،قبل
يوم�ي�ن م ��ن ت�صوي ��ت حا�س ��م بالن�سب ��ة
لت�شكي ��ل االئت�ل�اف احلكوم ��ي يف
برل�ي�ن ب�ي�ن املحافظ�ي�ن واال�شرتاكي�ي�ن
الدميوقراطيني .وقال ماكرون يف م�ؤمتر
�صحايف يف ق�صر االليزيه مع امل�ست�شارة
االملاني ��ة انغي�ل�ا م�ي�ركل" :م ��ا ا�ستطي ��ع
ب ��كل ب�ساط ��ة قول ��ه ان الطموح ��ات التي
نحملها بحاجة لتت�ضاف ��ر مع الطموحات
االملاني ��ة لتتحقق ".من جهته ��ا ،اعتربت
امل�ست�شارة انه "م ��ن ال�ضروري ان تكون
هناك حكوم ��ة م�ستقرة يف �أملانيا للتحرك
يف اوروب ��ا"  .و�سيعق ��د اال�شرتاكي ��ون
الدميوقراطي ��ون الأمل ��ان م�ؤمت ��ر ًا غ ��د ًا
للت�صوي ��ت عل ��ى م�ش ��روع االئت�ل�اف مع
املحافظ�ي�ن ،ويف حال مت رف�ض االئتالف
�سي�شكل االمر �صفعة ملريكل.
وا�ضاف ��ت مريكل "ان ��ا مرتاح ��ة للطريق
ال ��ذي ن�سلك ��ه ،واعتق ��د ان كثريي ��ن م ��ن
الذي ��ن �سي�شارك ��ون يف م�ؤمت ��ر احل ��زب
اال�شرتاك ��ي الدميوقراط ��ي �سيعمل ��ون
لن�ص ��ل اىل اج ��راء مفاو�ض ��ات ح ��ول
االئت�ل�اف ،اال ان الق ��رار يبق ��ى ح�ص ��ر ًا

�أنق��رة -دم�ش��ق -وا�شنطن،
ا�سطنبول  /رويترز� ،أ ف ب
وت�سيطر «وح ��دات حماية ال�شعب»
الكردي ��ة الت ��ي تعتبره ��ا �أنق ��رة
«�إرهابي ��ة» عل ��ى عفري ��ن ومنب ��ج.
و�أر�سلت تركيا خالل الأيام الأخيرة
ع�شرات العربات الع�سكرية ومئات
الجن ��ود �إل ��ى المنطق ��ة الحدودي ��ة
و�س ��ط تهدي ��دات متكررة م ��ن كبار
م�س�ؤوليه ��ا ب� ��أن العملي ��ة بات ��ت
و�شيكة.
وق�صف ��ت الق ��وات التركي ��ة خ�ل�ال
اليومي ��ن الما�ضيي ��ن مواق ��ع تابعة
لوحدات حماية ال�شعب الكردية في
محيط عفرين ،فيما ح�شدت مقاتلين
م ��ن الف�صائ ��ل الم�ؤي ��دة لأنق ��رة في
�سوريا ا�ستعداد ًا للهجوم.
وتته ��م تركي ��ا «وح ��دات حماي ��ة
ال�شع ��ب» ب�أنها ف ��رع لـ«حزب العمال
الكرد�ستان ��ي» الذي �ش ��ن تمرد ًا في
جنوب �شرقي تركيا لأكثر من ثالثة
عق ��ود ،وتعتب ��ره �أنق ��رة وحلفا�ؤها
في الغ ��رب مجموع ��ة �إرهابية .لكن
«وح ��دات حماية ال�شع ��ب» تحالفت
ب�شكل وا�س ��ع مع الواليات المتحدة
ف ��ي الح ��رب �ض ��د مقاتل ��ي تنظي ��م
(داع� ��ش)� ،إذ لعب ��ت دور ًا �أ�سا�سي� � ًا
في �إخراج المتطرفي ��ن من معاقلهم
في �سوريا .ويرى المحللون �أن �أي
هجوم كبير ف ��ي �سوريا ال يمكن �أن
يطل ��ق ب ��دون موافقة رو�سي ��ا التي
تق ��وم عالق ��ات جي ��دة م ��ع وحدات
حماية ال�شعب الكردية.
وتوج ��ه قائ ��د الجي� ��ش الترك ��ي
الجن ��رال خلو�ص ��ي �أكار ورئي� ��س
اال�ستخب ��ارات حق ��ان في ��دان ال ��ى
مو�سكو الخمي�س الجراء محادثات
م ��ع نظيريهم ��ا الرو�سيي ��ن ح ��ول
�سوريا.
م ��ن جهتها اتهم ��ت «ق ��وات �سورية
الديموقراطية» المدعومة �أي�ض ًا من
الواليات المتحدة تركيا  ،با�ستغالل
مزاع ��م بق�صف عبر الح ��دود ذريعة
ل�ش ��ن هج ��وم ف ��ي �سوري ��ا .وقالت
«قوات �سورية الديمقراطية» ،وهي
تحال ��ف م ��ن مقاتلين �أك ��راد وعرب
يحارب «داع�ش»� ،إنها ال تجد خيار ًا
�أمامه ��ا �سوى الدفاع ع ��ن نف�سها �إن
تعر�ضت لهجوم.
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وت�سيط ��ر «ق ��وات �سوري ��ة
الديموقراطية» على مناطق �شا�سعة
في �شمالي و�شرقي �سوريا.
وق�ص ��ف الجي� ��ش الترك ��ي �أم� ��س
مواق ��ع لـ«وح ��دات حماي ��ة ال�شعب»
الكردي ��ة ال�سوري ��ة ف ��ي منطق ��ة
عفري ��ن .وق ��ال الجي� ��ش �إن ��ه «�ش ��ن
ال�ضربات في اط ��ار الدفاع ال�شرعي
عن النف�س على مع�سكرات ومخابئ
للمقاتلي ��ن الكرد» ،الذي ��ن تعتبرهم
�أنقرة «ارهابيي ��ن» ،ردا على اطالق
ن ��ار من مدينة عفري ��ن التي ي�سيطر
عليه ��ا ه� ��ؤالء .واك ��د �ش ��ن �ضربات
مماثلة �أم�س .وكان «وحدات حماية
ال�شع ��ب» ح ��ذرت ف ��ي وق ��ت �سابق
�أم�س تركي ��ا ب�شن هج ��وم «�أقوى»،
بعدما �أكدت �أم�س �أن �أنقرة «تق�صف
المنطق ��ة بكثاف ��ة» لطرده ��م م ��ن
عفرين .وكان وزي ��ر الدفاع التركي
نور الدين جانيكلي قال �إن «العملية

ب ��د�أت بحك ��م الأم ��ر الواق ��ع» ،ف ��ي
ا�شارة الى الق�صف المدفعي التركي
المتوا�ص ��ل منذ �أي ��ام ،لكنه �أكد على
�أن الق ��وات التركية لم تعبر الحدود
بعد الى �سوريا.
وكان وزي ��ر الدف ��اع �أك ��د �أن عملي ��ة
تركي ��ا ف ��ي عفري ��ن ،ب ��د�أت «فعلي� � ًا»
بق�صف عبر الحدود ،لكن لم تتحرك
�أي ق ��وات �إلى المنطق ��ة ،فيما �أكدت
«وح ��دات حماي ��ة ال�شع ��ب» الكردية
�أن �أنقرة «تق�صف المنطقة بكثافة»،
م�شي ��رة �إل ��ى �أنه ��ا �ست ��رد بـ«�أق ��وى
�شدة» على الهجوم.
و�أو�ض ��ح جانيكل ��ي ف ��ي مقابلة مع
قناة «الخب ��ر» التلفزيونية �إن تركيا
تط ��ور �أنظم ��ة �أ�سلح ��ة لمواجه ��ة
ال�صواريخ الم�ضادة للدبابات التي
ت�ستخدمها وح ��دات حماية ال�شعب
الكردية ال�سورية.
م ��ن جهتها ،قال ��ت «وح ��دات حماية

ال�شعب» �إن "القوات التركية �أطلقت
حوال ��ى  70قذيفة عل ��ى قرى كردية
ف ��ي منطق ��ة عفري ��ن (�شم ��ال غربي
�سوري ��ا) ،ف ��ي ق�صف م ��ن الأرا�ضي
التركي ��ة ب ��د�أ عن ��د منت�ص ��ف اللي ��ل
تقريب ًا وا�ستمر حتى �صباح �أم�س".
وق ��ال الناط ��ق با�سم الوح ��دات في
عفري ��ن روجه ��ات روج �إن ذلك كان
�أعن ��ف ق�صف تركي من ��ذ �أن �صعدت
�أنق ��رة تهديداته ��ا بالقي ��ام بعم ��ل
ع�سك ��ري �ض ��د المنطق ��ة الكردي ��ة.
و�أك ��د �أن «وح ��دات حماي ��ة ال�شعب
�سترد ب�أقوى �ش ��دة» على �أي هجوم
عل ��ى عفرين .وف ��ي وا�شنط ��ن ،قال
م�س�ؤول كبير ف ��ي وزارة الخارجية
الأميركي ��ة �إن التقاري ��ر الت ��ي تفيد
بح ��دوث ق�ص ��ف مدفع ��ي ترك ��ي
عل ��ى منطق ��ة عفري ��ن ال�سوري ��ة
تقو� ��ض� ،إن �صح ��ت ،اال�ستقرار في
المنطق ��ة ول ��ن ت�ساه ��م ف ��ي حماية

�أم ��ن الح ��دود التركي ��ة .و�أ�ض ��اف
الم�س� ��ؤول لل�صحافيي ��ن« :ال نعتقد
�أن عملية ع�سكرية تخدم اال�ستقرار
الإقليم ��ي� ،أو ا�ستق ��رار �سوري ��ا �أو
ف ��ي الحقيق ��ة مخ ��اوف تركي ��ا ف ��ي
�ش�أن �أمن حدوده ��ا» .و�شدد على �أن
لدي ��ه معلوم ��ات محدودة ف ��ي �ش�أن
التحركات الع�سكري ��ة التركية التي
تحدثت عنها التقارير.
وتاب ��ع" :ال نعتق ��د �أن التهديدات �أو
الأن�شطة ،التي ربما ت�شير �إليها تلك
التقاري ��ر الأولية ،تدع ��م �أي ًا من تلك
الق�ضايا� .إنها مزعزعة لال�ستقرار".
وتعتبر �أنق ��رة ،التي تخ�ش ��ى �إقامة
حك ��م ك ��ردي ذات ��ي عل ��ى حدودها،
«وح ��دات حماي ��ة ال�شع ��ب» ،وه ��ي
الجن ��اح الع�سكري لح ��زب «االتحاد
الديموقراطي» ف ��ي �سوريا ،منظمة
"ارهابية" .
وينط ��وي الهجوم التركي المحتمل

وف ��ق محللي ��ن عل ��ى مخاط ��ر ،لأن
رو�سيا التي كثفت تعاونها مع تركيا
ف ��ي �ش�أن �سوريا موج ��ودة ع�سكري ًا
في عفري ��ن ،وتربطها عالقات جيدة
مع المقاتلين الكرد.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر قال ��ت وزارة
الخارجي ��ة الرو�سي ��ة ال�سب ��ت �إن
مو�سك ��و تلق ��ت بقلق �أنب ��اء العملية
الع�سكرية التركية في منطقة عفرين
ال�سوري ��ة و�إنه ��ا تدع ��و الأط ��راف
ل�ضبط النف�س.
و�أ�ضاف ��ت ال ��وزارة �أن رو�سي ��ا
متم�سك ��ة بموقفه ��ا ف ��ي ح ��ل الأزمة
ال�سوري ��ة القائم عل ��ى حماية وحدة
�أرا�ضي �سوريا واحترام �سيادتها.
وقال الرئي�س التركي طيب �إردوغان
ال�سبت �إن عملية ع�سكرية في منطقة
عفري ��ن الخا�ضع ��ة ل�سيط ��رة الكرد
بد�أت بعد ق�صف عب ��ر الحدود نفذه
الجي�ش التركي.

"�إغالق" الحكومة الأميركية ..وترامب يتهم الديمقراطيين
وا�شنطن  /رويترز BBC -
دخل الإغ�ل�اق الجزئي ل�ل��إدارات الفيدرالية
الأميركي ��ة حيز التنفيذ عن ��د ال�ساعة 00:00
( 05:00ت غ)� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،بع ��د ف�ش ��ل
محاولة التو�صل الى ت�سوية ب�ش�أن الميزانية
عل ��ى الرغ ��م م ��ن المفاو�ض ��ات المكثف ��ة بين
الجمهوريي ��ن والديمقراطيي ��ن وتدخ ��ل
الرئي� ��س دونالد ترام ��ب .وال يمك ��ن التكهن
بم ��دة �إغ�ل�اق ه ��ذه الإدارات الفيدرالية غير
الرئي�سي ��ة ،ال ��ذي ي�أتي في ذك ��رى مرور عام
عل ��ى تولي ترام ��ب الرئا�س ��ة ،بينما يفتر�ض
�أن ت�ست�أنف المناق�شات بين الطرفين اللذين
يتبادالن االتهام ��ات بالت�سبب به ��ذا الإغالق
الم�ؤق ��ت ،لمحاولة التو�صل �إل ��ى اتفاق ولو
م�ؤق ��ت .واتهم البيت الأبي�ض الديمقراطيين
بجع ��ل المواطني ��ن الأميركيي ��ن "رهائ ��ن"
بعد الإغ�ل�اق الجزئي ل�ل��إدارات الحكومية.
وقال ��ت �سارة �ساندرز الناطقة با�سم الرئي�س
دونال ��د ترام ��ب "ه ��ذا الم�س ��اء ،و�ضع ��وا
(الديمقراطي ��ون ف ��ي مجل� ��س ال�شي ��وخ)
ال�سيا�سة فوق �أمننا الوطني".
و�أ�ضاف ��ت "ل ��ن نتفاو� ��ض ب�ش� ��أن و�ض ��ع
المهاجري ��ن غي ��ر ال�شرعيي ��ن بينم ��ا يجع ��ل
الديمقراطي ��ون مواطنين ��ا رهائ ��ن مطالبهم
غي ��ر الم�س�ؤول ��ة" .ويمثل الإغ�ل�اق ال�سابقة
الأول ��ى في عهد ي�سيطر فيه حزب واحد على
البي ��ت الأبي�ض والكونغر� ��س بمجل�سيه بما
يعني �أن حاالت الإغالق التي ح�صلت �سابقا،
كان ��ت عندم ��ا كان الرئي�س ال يتمت ��ع بغالبية
في مجل�سي ال�شيوخ والنواب.
وقد حدثت  8حاالت �إغالق منذ عهد الرئي�س
الأ�سب ��ق رونال ��د ريغ ��ان خ�ل�ال ثمانيني ��ات
القرن الع�شري ��ن .وكان �أع�ض ��اء الكونغر�س
قد دخل ��وا في �سباق مع الزمن لتفادي توقف
�أن�شط ��ة الحكوم ��ة االتحادي ��ة ،قب ��ل موع ��د

نهائي عند منت�ص ��ف الليل بتوقيت الواليات
المتح ��دة بع ��د ف�ش ��ل اجتم ��اع بي ��ن ترام ��ب
وت�شاك �شوم ��ر زعيم الأغلبي ��ة الديمقراطية
في مجل�س ال�شيوخ في التو�صل التفاق.
ودع ��ا ترام ��ب �شوم ��ر �إل ��ى البي ��ت الأبي�ض
لإج ��راء محادثات في الوقت الذي بدا فيه �أن
ميزانية م�ؤقتة لتموي ��ل الحكومة االتحادية
حت ��ى � 16شباط في طريقه ��ا نحو الف�شل في
مجل�س ال�شيوخ ،نظ ��را الحتياجها لأ�صوات
الديمقراطيين من �أجل �إقرارها.
ويطال ��ب الديمقراطي ��ون ب� ��أن تت�ضم ��ن
الميزاني ��ة حماي ��ة لمئ ��ات الآالف م ��ن
المهاجرين �صغار ال�سن غير ال�شرعيين ،لكن
الجمهوريين يرف�ضون ذلك حتى الآن
م ��اذا يعن ��ي توق ��ف الحكوم ��ة الأميركي ��ة
ع ��ن العم ��ل؟ �آلية تعطي ��ل الدول ��ة الفيدرالية
ه ��ي عبارة ع ��ن قانون يت ��م تفعيل ��ه في حال
ل ��م ي�ص ��ادق الكونغر� ��س عل ��ى الميزاني ��ة.
والمق�ص ��ود بها �إقفال العديد م ��ن م�ؤ�س�سات

الدول ��ة الفيدرالي ��ة الم�صنفة عل ��ى �أنها «غير
�ضرورية» ح�سب قان ��ون الحماية من العجز
المال ��ي ،ب�سبب عجزها ع ��ن تمويل �أن�شطتها
االقت�صادية والإدارية� .سيوا�صل الموظفون
«الأ�سا�سي ��ون» الذي ��ن يتعاملون م ��ع الأمور
المتعلق ��ة بال�سالم ��ة العام ��ة والأم ��ن الع ��ام
العم ��ل ،ف ��ي ظ ��ل توق ��ف �أن�شط ��ة الحكومة.
ولك ��ن� ،ستط ��ال �آلية التعطي ��ل وفقا لتجارب
�أميركي ��ة �سابق ��ة م ��ع نف�س الأزم ��ة ،الرئي�س
الأميرك ��ي �شخ�صي� � ًا ،عل ��ى اعتب ��ار �أن ثالثة
�أرباع موظف ��ي البيت الأبي�ض �سيغيبون عن
العم ��ل .فقالت �إدارة ترم ��ب �إن �أكثر من �ألف
موظف ،من �أ�صل  ،1715في البيت الأبي�ض،
�سيجبرون على �إجازة غير مدفوعة الأجر.
و�سينعك� ��س ه ��ذا الو�ض ��ع عل ��ى نح ��و 800
�أل ��ف موظف �أميرك ��ي يعملون ف ��ي الإدارات
العام ��ة ،مث ��ل الم�ست�شفي ��ات وال�ضرائ ��ب
والبري ��د والذي ��ن �سيج ��دون �أنف�سه ��م ف ��ي
عطل ��ة ق�سرية غي ��ر مدفوعة الأج ��ر �إلى حين

ا�ستئن ��اف الحكومة لعمله ��ا .وينتج عن ذلك
�أي�ض ��ا تخفي�ض ع ��دد موظف ��ي الإدارات �إلى
الح ��د الأدن ��ى الأ�سا�س ��ي .و�سيت ��م تموي ��ل
الخدم ��ات الحكومي ��ة الرئي�سي ��ة مثل خدمة
مراقب ��ة الحرك ��ة الجوية عن طري ��ق قوانين
التموي ��ل في ح ��االت الط ��وارئ ،ولكن هناك
�أوجه �أخرى من هذه الخدمات �سيتم �إيقافها
مث ��ل التدري ��ب والدعم� .أما بع� ��ض الوكاالت
وال ��وزارات مث ��ل وزارة الوالي ��ات المتحدة
ل�ش�ؤون المحاربين القدامى و�إدارة ال�ضمان
االجتماع ��ي والممولة عن طري ��ق اعتمادات
دائم ��ة �أو طويل ��ة المدى ،فل ��ن تت�أثر بتوابع
التعطيل ب�صورة كبيرة .كما �أن خدمة البريد
للواليات المتحدة ممولة ذاتي ًا و�ست�ستمر في
العمل كما كان الحال قبل التعطيل.
وف ��ي وا�شنطن مث�ل�ا ،عم ��ال النظافة وجمع
القمام ��ة �سيتوقفون �أي�ض ًا عن العمل ،وهكذا
من الممكن لمليون موظف �أن يجدوا �أنف�سهم
في عطلة ق�سرية.

�سيبق ��ى جمي ��ع الع�سكريي ��ن العاملي ��ن ف ��ي
الخدم ��ة الفعلي ��ة ،وعدده ��م  1.3ملي ��ون
�شخ� ��ص ،ف ��ي منا�صبه ��م الطبيعي ��ة .ولكن،
وفق ��ا لوزي ��ر الدف ��اع جيم� ��س ماتي� ��س ،ف�إن
م�أزق التموي ��ل الم�ستم ��ر �سيت�سبب في عدم
�صيانة ال�سفن والطائرات الحربية.
كم ��ا �سي� ��ؤدي توق ��ف �أن�شط ��ة الحكوم ��ة
الأميركية لتجميد العقود الجديدة في وزارة
الدفاع وهو ما يزي ��د تكلفة الأ�سلحة ويخلق
المزي ��د م ��ن الأزم ��ات ف ��ي الميزاني ��ة حي ��ث
يواجه الم�شرعون �أزمة تمويل حكومي.
وع ّب ��رت �ش ��ركات �أ�سلح ��ة وم�س�ؤول ��ون في
وزارة الدف ��اع الأميركي ��ة عن �أ�سفه ��م ب�ش�أن
�أزمة تمويل الحكومة االتحادية ،وقالوا �إنها
�ست�ض ��ر �صغ ��ار الموردين الذي ��ن ي�ساهمون
في �إنتاج الأ�سلحة و�ست�ضر ال�شركات الأكبر
عندما يجري تعليق عملية التعاقد.
�أم ��ا بالن�سبة لل�سياح ��ة الداخلية ،ف�سيتوقف
موظف ��و المتاح ��ف الفيدرالي ��ة والحدائ ��ق
العامة ووزارة البيئة عن العمل.
وال يمك ��ن التكهن بمدة �إغ�ل�اق هذه الإدارات
الفيدرالية غي ��ر الرئي�سية ،بينما يفتر�ض �أن
ت�ست�أن ��ف المناق�ش ��ات بين الطرفي ��ن اللذين
يتبادالن االتهام ��ات بالت�سبب به ��ذا الإغالق
الم�ؤق ��ت لمحاول ��ة التو�صل �إل ��ى اتفاق ولو
م�ؤقت� � ًا .ف ��ي �آخ ��ر توق ��ف لعم ��ل الحكوم ��ة
ع ��ام  ،2013ت ��م �إعط ��اء  68ف ��ي المائ ��ة من
موظف ��ي مراكز الوقاي ��ة ومكافحة الأمرا�ض
�إج ��ازة مفتوحة .كما ل ��م تتمكن هذه المراكز
من �إج ��راء �أي تحقيق ��ات مف�صل ��ة الكت�شاف
�أي تف� � ٍ�ش للأمرا� ��ض وال ��ذي ق ��د يح�صل في
�أي وق ��ت� .أي�ض� � ًا ،وتوق ��ف موظف ��و �إدارة
الغ ��ذاء وال ��دواء ع ��ن عمله ��م ،م ��ا �أ�سفر عن
توقف التفتي�ش الدوري عل ��ى �سالمة الغذاء
بالإ�ضافة �إلى معظم معامل الأبحاث الخا�صة
بها.

باي ��دي اال�شرتاكي�ي�ن الدميوقراطيني يف
املاني ��ا"  .ورف� ��ض ماك ��رون التعليق على
انتخاب ��ات اال�شرتاكي�ي�ن الدميوقراطيني
�أم�س االحد .و�أو�ضح «�س�أمتنع عن تقدمي
تكهنات ح ��ول �أي ت�صويت»� ،إال �أنه �أ�شار
اىل �أن االتف ��اق املبدئي الذي مت التو�صل
�إليه يف املانيا يف الـ  12من كانون الثاين
املا�ض ��ي ب�ي�ن املحافظ�ي�ن واال�شرتاكيني
الدميوقراطي�ي�ن يبق ��ى «حام�ل�ا لطم ��وح
حقيقي للم�شروع االوروبي" .
و�سي�ص ��وت مندوبو احل ��زب اال�شرتاكي
الدميوقراط ��ي الـ  600على ه ��ذا االتفاق
املبدئي ،ويف حال املوافقة عليه تتوا�صل
االت�صاالت لت�شكيل احلكومة.
وتاب ��ع ماك ��رون "ل ��دى م�ي�ركل طم ��وح
�أوروب ��ي ،وق ��ادة احل ��زب اال�شرتاك ��ي
الدميوقراط ��ي ع�ب�روا ع ��ن طموح ��ات
�أوروبية ،والن�ص امل�ش�ت�رك يحمل �أي�ضا
الطم ��وح نف�س ��ه"  .ويدع ��و ماك ��رون اىل
تعزيز منطقة اليورو ،ما يجعله قريب ًا من
وجهات نظر اال�شرتاكيني الدميوقراطيني
يف �ش�أن املل ��ف االوروبي .يف حني �أبدى
املحافظني االمل ��ان حتفظا عل ��ى امل�شروع
االوروبي ملاكرون الذي يت�ضمن اندماج ًا
اقت�صادي ًا �أكرب.

ال�سي�سي يتعهد ب�شفافية االنتخابات
وتكاف�ؤ الفر�ص
تعه ��د الرئي� ��س امل�ص ��ري عبدالفت ��اح ال�سي�س ��ي ب� ��أن تك ��ون االنتخاب ��ات
الرئا�سي ��ة القادم ��ة عنوان ًا للحري ��ة وال�شفافية ،و�أن تت�س ��م بتكاف�ؤ الفر�ص
ب�ي�ن املر�شحني .و�أعلن الرئي� ��س ال�سي�سي ،م�ساء اجلمع ��ة ،تر�شحه لوالية
ثانية يف االنتخابات املقررة يف �آذار املقبل .وقال ال�سي�سي يف خطاب نقله
التلفزي ��ون الر�سم ��ي "�أقول لك ��م بال�صراحة وال�شفافية الت ��ي تعودنا عليها
راجي� � ًا �أن ت�سمح ��وا يل وتتقبل ��وا تر�شح ��ي ملن�صب رئي� ��س اجلمهورية".
وكانت الهيئة الوطنية لالنتخابات يف م�صر ،قد �أعلنت مطلع كانون الثاين
اجلاري �أن االنتخاب ��ات الرئا�سية املقبلة �ستجرى يف �آذار املقبل وذلك عرب
مرحلت�ي�ن .ويف املرحلة الأوىل� ،ستجرى انتخاب ��ات اخلارج �أيام  16و17
و� 18آذار ،فيم ��ا يق ��وم املواطنون بالداخل ب ��الإدالء ب�أ�صواتهم يف �أيام 26
و 27و� 28آذار .وت�ش�ت�رط الهيئ ��ة الوطني ��ة لالنتخابات جم ��ع حواىل 25
�أل ��ف توكي ��ل ،من  15حمافظة� ،أو توقيعات  20نائب� � ًا يف الربملان ،للرت�شح
للرئا�سة.

لندن

ً
ً
�شامال
اتفاقا
ترييزا ماي :بريطانيا تريد
مع االحتاد الأوروبي
قالت رئي�سة ال��وزراء الربيطانية
ت�ي�ري ��زا م � ��اي ،يف ت���ص��ري�ح��ات
ن�شرتها �صحيفة بيلد الأملانية�،أم�س
ال �� �س �ب��ت� ،إن ب��ري �ط��ان �ي��ا ت��ري��د
التو�صل التفاق جتارى �شامل مع
االحتاد الأوروب��ي ،بالإ�ضافة �إىل
اتفاقية دفاعية لدى ان�سحابها من
االحتاد.
و�أ�ضافت ماي �أن حكومتها تريد
�إبرام اتفاق جتاري يتجاوز اتفاق
االحتاد الأوروبي مع الرنويج �أو
كندا وذلك بب�ساطة لأن بريطانيا
تتفاو�ض م��ن موقف خمتلف عن
م��وق�ف��ي ال��دول �ت�ين ،وق��ال��ت م��اي

واشنطن

ل�صحيفة بيلد الوا�سعة االنت�شار
�إن "الأمر ال يتعلق بعملية انتقاء.
"نريد التفاو�ض من �أجل التو�صل
الت��ف��اق � �ش��ام��ل ل �ل �ت �ج��ارة احل��رة
واتفاقية �أمنية� .إن�ن��ا يف موقف
ا��س�ت�ه�لايل خمتلف ع��ن ك �ن��دا �أو
الرنويج".
و�أب� ��رم� ��ت ب��ري �ط��ان �ي��ا واالحت� ��اد
الأوروبي اتفاق ًا لالنف�صال ال�شهر
املا�ضي مهد الطريق �أم��ام �إج��راء
حمادثات ب�ش�أن العالقات التجارية
بني اجلانبني فى امل�ستقبل وعزز
�آم��ال ح��دوث ان�سحاب منظم من
االحتاد

بن�س يبد�أ جولة �شرق �أو�سطية
و�صل نائب الرئي�س الأمريكي مايك بن�س �أم�س (ال�سبت) �إىل القاهرة يف بداية
جول ��ة يف ال�شرق الأو�سط يخيم عليها قرار الرئي� ��س الأمريكي دونالد ترامب
االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل.
وكان ��ت الزي ��ارة مق ��ررة �أ�ص�ل ً�ا يف نهاية كان ��ون الأول  ،لكنه ��ا ت�أجلت يف ظل
الغ�ض ��ب الذي �أثاره قرار ترامب االع�ت�راف بالقد�س عا�صمة ال�سرائيل و�إلغاء
العدي ��د من االجتماع ��ات املق ��ررة .ويف القاه ��رة �سيجتمع بن�س م ��ع الرئي�س
امل�ص ��ري عب ��د الفت ��اح ال�سي�س ��ي قب ��ل �أن ي�ستقل الطائ ��رة يف امل�س ��اء متوجه ًا
�إىل الأردن ،ث ��م �إىل �إ�سرائي ��ل بعد ذل ��ك يومي االثنني والثالث ��اء .وفيما هد�أت
التظاه ��رات واملواجه ��ات الدموية الت ��ي �شهدته ��ا الأرا�ض ��ي الفل�سطينية� ،إال
�أن هن ��اك قلق� � ًا يف �ش�أن م�صري وكال ��ة الأمم املتحدة لغ ��وث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطيني�ي�ن (�أونروا) التي جم ��دت وا�شنطن ن�صف الأموال التي تخ�ص�صها
له ��ا �أي  65ملي ��ون دوالر �سنوي� � ًا ،ما يه ��دد بجعلها عاجزة ع ��ن اال�ستمرار يف
تنفي ��ذ ق�س ��م كبري م ��ن برام ��ج ت�أمني الغ ��ذاء والتعلي ��م والعالج الت ��ي ي�ستفيد
منه ��ا ماليني الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني .ون ��ددت القيادة الفل�سطيني ��ة ،الغا�ضبة
�أ�سا�س� � ًا من القرار املتعل ��ق بالقد�س ،باالدارة االمريكية ورف�ضت لقاء بن�س يف
كان ��ون الأول ويف �إمكان زعيمي م�ص ��ر والأردن ،البلدان العربيان الوحيدان
املرتبطان باتفاقات �سالم مع ا�سرائيل ،ان يكونا العبني �أ�سا�سيني �إذا ما متكن
املفاو�ضون الأمريكيون من احياء عملي ��ة ال�سالم اال�سرائيلية – الفل�سطينية،
وهو ما ي�سعى �إليه ترامب.

