
دع��ت ق��وات س��وري��ا الدميوقراطية التحالف الدولي 
بقيادة واشنطن، أبرز داعميها في احلرب ضد تنظيم الدولة 
االسامية، ال��ى »االض��ط��اع مبسؤولياته« بعد الهجوم 
التركي على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال 

سوريا.
وقال املتحدث الرسمي كينو غابرييل في بيان تاه خال 
مؤمتر صحافي عقدته قيادة ه��ذه القوات في مدينة عني 
عيسى )شرق( إن “التحالف الدولي، شريكنا في مكافحة 
اإلرهاب، والذي خضنا سوية معارك مشرفة لدحر اإلرهاب 
)..( وشارف على إعان النصر النهائي، يعلم بكل جاء إن 

التدخل التركي جاء إلفراغ هذا النصر من مضمونه«.
وشدد على أن “التحالف مدعو لاضطاع مبسؤولياته 

جتاه قواتنا وشعبنا في عفرين«.
وأحلقت قوات سوريا الدميوقراطية املؤلفة من فصائل 
كردية وعربية بدعم من التحالف الدولي سلسلة هزائم 
بتنظيم الدولة االسامية، اخرها طرده في تشرين األول/

أكتوبر من مدينة الرقة، معقله األبرز في سوريا. 
وب��دأت تركيا مع فصائل سورية معارضة قريبة منها 
هجوماً السبت على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية 
في شمال محافظة حلب، تقول انه يستهدف وحدات حماية 

الشعب الكردية التي تعتبرها منظمة “ارهابية«.
إلى ذلك، دعت واشنطن أمس انقرة الى “ضبط النفس”، 
واك��د وزي��ر الدفاع االميركي جيم ماتيس ان تركيا ابلغت 
الواليات املتحدة بالهجوم قبل شنه معتبرا ان املخاوف 

االمنية التركية “مشروعة«.
ووصفت قوات سوريا الدميوقراطية في بيانها االثنني 
الهجوم التركي ب�”الهمجي”، وبانه “دعم واضح وصريح 
لتنظيم داع��ش اإلرهابي” هدفه “اتاحة الفرصة للتنظيم 
اإلرهابي اللتقاط أنفاسه   من خال استهداف مقاطعة عفرين 
وإشغال قواتنا بالدفاع عنها.«. واوقفت السلطات التركية 
أمس 24 شخصا يشتبه بقيامهم “بدعاية ارهابية” على 
شبكات التواصل االجتماعي ضد الهجوم الذي تشنه انقرة 
على وح��دات حماية الشعب الكردية في سوريا. وذكرت 
وكالة انباء االناضول احلكومية نقا عن وزارة الداخلية 
التركية ان ه��ؤالء االشخاص اوقفوا في اط��ار حملة ضد 
رواد لانترنت يشتبه بانهم ارادوا تشويه صورة العملية 
العسكرية. ويأتي توقيف ه��ؤالء بينما تشن تركيا منذ 
السبت في شمال سوريا هجوما على وحدات حماية الشعب 
الكردية التي تعتبرها انقرة “منظمة ارهابية” وتقول انها 
مرتبطة بشكل وثيق بحزب العمال الكردستاني االنفصالي 

الذي يخوض منذ 1984 حركة مترد على االرض التركية.

لكن واشنطن تعتبر وحدات حماية الشعب قوة مقاتلة 
فعالة ملكافحة تنظيم الدولة االسامية.

وكانت “االناضول” ذكرت صباح االثنني ان مدعيا في 
اسطنبول فتح االثنني حتقيقا بحق 57 شخصا يشتبه 
خصوصا بتورطهم في “دعاية ارهابية” و”حتريض على 
الكراهية” و”اهانة الرئيس” على موقع تويتر بشكل مرتبط 

بالعملية اجلارية في سوريا.
ول��م يعرف ما اذا ك��ان توقيف ه��ؤالء يندرج في اطار 
التحقيق نفسه. وحتدثت وسائل االعام من جهتها عن فتح 
حتقيقات في ع��دد من احملافظات التركية مبا في ذل��ك في 

جنوب شرق االناضول ذي الغالبية الكردية.
وتخضع شبكات التواصل االجتماعي ملراقبة مشددة في 
تركيا التي حتتل املرتبة االولى في اغلب االحيان للدول التي 

تطلب سحب محتويات من املوقع.
وقالت قناة “تي ار تي” ان النائب العام في فان )جنوب 
شرق( فتح حتقيقا ضد اربعة نواب الكبر حزب مؤيد لاكراد 
في تركيا حزب الشعوب الدميوقراطي الذي دعا الى التظاهر 

ضد الهجوم التركي.
ومنعت الشرطة التركية االحد تظاهرتني ضد العملية 
واحدة في اسطنبول حيث اوقف سبعة اشخاص، والثانية 

في دياربكر. وكان الرئيس رجب طيب اردوغان حذر االحد 
من ان من يتظاهر ضد العملية التركية تلبية لدعوة حزب 

الشعوب الدميوقراطي سيدفع “ثمنا باهظا جدا«.
إلى ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغ��ان أمس 
“عدم تراجع” ب��اده في عمليتها العسكرية على فصيل 
كردي في منطقة عفرين في شمال سوريا مضيفا ان العملية 

جتري “بالتوافق” مع موسكو.
وصرح اردوغان اثناء اجتماع نقله التلفزيون في انقرة 
“نحن مصممون، فمسألة عفرين سيتم حلها، ولن نتراجع. 

حتادثنا بهذا الشأن مع اصدقائنا الروس، ونحن متفقون«.

وتأتي هذه التصريحات بعد تعبير عدد من الدول وبينها 
فرنسا، عن القلق من فتح جبهة جديدة في النزاع السوري. 
واكد اردوغ��ان أمس ان “عملية عفرين ليست موجهة ضد 
اخواننا االك��راد. انها عملية ملكافحة املنظمات االرهابية”، 
مضيفا ان “عملية عفرين ستنتهي ما ان حتقق اهدافها”. كما 
انتقد الواليات املتحدة التي واصلت العاقات الثنائية معها 
التدهور في االشهر االخيرة. واضاف ان »اميركا تقول لنا 
+يجب ان تكون )العملية( محدودة زمنيا، واال تطول كثيرا   
كيف جت��رؤون على قول ذلك لنا؟«، متابعا »سنغادر بعد 

نهاية العمل، وليس في نيتنا البقاء«.
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القوات التركية تواصل تقدمها في عفرين

24 شخصا بتهمة »الدعاية« ضد العملية العسكرية  تركيا توقف 

»سورية الدميوقراطية« تدعو واشنطن »لالضطالع مبسؤولياتها« إزاء عفرين

أردوغ�������ان: ال ت���راج���ع ع���ن ال��ه��ج��وم ال���ت���رك���ي.. وع��م��ل��ي��ة ع��ف��ري��ن ل��ي��س��ت م��وج��ه��ة ض���د اخ��وان��ن��ا األك����راد

رئيس برملان كاتالونيا يرشح بوتشيمون لرئاسة اإلقليم
ق��دم رئيس برملان كاتالونيا اجلديد روج��ر تورنت أم��س الى 

النواب ترشيح االنفصالي كارليس بوتشيمون لرئاسة االقليم.
واعتبر تورنت في مؤمتر صحافي مقتضب أمام الصحافيني في 
برشلونة أن ترشيح رئيس كاتالونيا السابق الذي أقالته مدريد في 
أكتوبر أمر “مشروع متاما”، رغم املاحقات الصادرة بحقه واقامته 

في بروكسل.

وقبيل هذا االع��ان، وصل بوتشيمون الى الدمنارك من منفاه 
في بلجيكا، في خطوة يتحدى فيها النيابة االسبانية التي طلبت 
من قاضي التحقيق في احملكمة العليا صباح اإلثنني تفعيل مذكرة 

التوقيف األوروبية بحقه.
وأع��ل��ن ت��ورن��ت، العضو ف��ي ح��زب “اليسار اجل��م��ه��وري في 
كاتالونيا” االنفصالي، أن��ه وج��ه رس��ال��ة ال��ى رئيس احلكومة 

االسبانية ماريانو راخوي. وطلب تورنت من راخوي في الرسالة 
“حوارا حول الوضع غير العادي الذي يعيشه البرملان” الكاتالوني 
ال��ذي يغيب ع��ن جلساته ثمانية ن��واب م��وج��ودون ف��ي احلبس 
االحتياطي أو خ���ارج ال��ب��اد، م��ا يتسبب ب”انتهاك حلقوقهم 
السياسية«. ويدعم ترشيح بوتشيمون احلزبان االنفصاليان األكبر 

في مجلس النواب، الذين يشغلون 66 مقعدا من أصل 135.

بعد طلب الرئيس األميركي باتفاق مكمل

باريس: مطالب ترامب في امللف النووي 
اإليراني تشبه اإلنذارات أحيانا

صرح وزير اخلارجية الفرنسي جان ايف 
لودريان أمس ان “مطالب” الرئيس االميركي 
دونالد ترامب من االوروبيني بشان االتفاق 
النووي االيراني “تشبه االنذارات احيانا«. 
وعند وصوله للمشاركة في اجتماع لاحتاد 
االوروب��ي في بروكسل، قال لودريان الذي 
ي��زور اي��ران في اخلامس من م��ارس املقبل 
“رأينا باهتمام ان الرئيس ترامب لم يخرق 
االتفاق، على الرغم من انه فرض في املقابل 

مطالب تشبه في بعض االحيان انذارات«.
وكان الرئيس االميركي طالب االوروبيني 
في 12 يناير “باتفاق” مكّمل من اجل “سد 
الثغرات الكبيرة” في نص االتفاق النووي، 
مهددا باعادة تفعيل العقوبات ضد ايران 

وخروج الواليات املتحدة من االتفاق ما لم 
يحصل ذلك.

وك��ان��ت اي����ران وق��ع��ت ف��ي 2015 في 
فيينا االتفاق النووي مع روسيا والصني 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة وف��رن��س��ا وامل��ان��ي��ا 

وبريطانيا.
ول��م تكشف اي م��ن ال���دول االوروب��ي��ة 
املوقعة على االت��ف��اق او وزي���رة خارجية 
االحتاد االوروبي فيديريكا موغيريني املكلفة 
مراقبة التزام املوقعني عليه مبندرجاته، 
كيف تنوي ال��رد على مطالب ترامب الذي 
ح��دد 12 مايو موعدا نهائيا للتوصل الى 
اتفاق مكمل لسد الثغرات التي تشوب االتفاق 
النووي، وال��ذي يريد كذلك منع طهران من 

تطوير الصواريخ البالستية.
وق��ال ل��ودري��ان “سيكون ه��ذا االجتماع 
مناسبة الع��ادة تقييم ه��ذا امللف )...( مع 
احل��زم ازاء ض��رورة احلفاظ على االتفاق 
الذي يشكل عنصرا اساسيا في منع االنتشار 

النووي«.
واوضح لودريان ان “ايران غير ملتزمة” 
بقرار لامم املتحدة يحد من قدرتها على بناء 

الصواريخ البالستية.
واض����اف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الفرنسي 
“ستكون لدينا الفرصة للتعبير مجددا عن 
مخاوفنا وتساؤالتنا ازاء محاوالت ايران 
زعزعة االستقرار في املنطقة، سواء في اليمن 

او في لبنان او في سوريا«.

طرد نواب عرب إسرائيليني من الكنيست قبل بدء خطاب نائب الرئيس األميركي

2019 بنس يتعهد بافتتاح السفارة األميركية في القدس قبل نهاية 
تعهد ن��ائ��ب الرئيس االم��ي��رك��ي م��اي��ك بنس 
االثنني في خطاب ألقاه امام البرملان االسرائيلي 
بأن السفارة االميركية ستفتح ابوابها بحلول 
نهاية العام املقبل، مبوجب ق��رار نقلها الشهر 
امل��اض��ي بعد اع��ت��راف الرئيس دون��ال��د ترامب 

باملدينة املقدسة، عاصمة السرائيل.
وحث بنس ايضا املسؤولني الفلسطينيني على 

العودة الى طاولة املفاوضات مع اسرائيل.
وط��رد ن��واب عرب اسرائيليون من الكنيست 
االس��رائ��ي��ل��ي أم��س قبل حل��ظ��ات م��ن ب��دء نائب 
ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي م��اي��ك بنس خ��ط��اب��ه، بعد 

احتجاجهم.
ووسط تصفيق نواب الكنيست االسرائيليني 
ورئ��ي��س ال����وزراء بنيامني نتانياهو لصعود 
بنس على املنصة، ط��رد ح��راس اسرائيليون 
النواب العرب وهم من القائمة املشتركة، وقاموا 

باخراجهم بالقوة.
من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أمس الدول االعضاء في االحتاد االوروبي 
الى االعتراف “سريعا” بفلسطني كدولة مستقلة 
معتبرا ان ذلك ال يتناقض مع استئناف مفاوضات 

السام مع اسرائيل.
وق���ال ع��ب��اس ال���ذي ي���زور ب��روك��س��ل سعيا 
للحصول على دع��م االوروب��ي��ني بعد اعتراف 
الرئيس االميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة 
السرائيل “إن أوروب��ا شريك حقيقي للسام في 
املنطقة، ونطالبها باالعتراف بدولة فلسطني 

سريعا”.
وبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة 
إلى بروكسل امس للحصول على دعم االحتاد 
االوروبي لسعيه الى دولة مستقلة، وسط اجواء 

توتر مع االميركيني، لكن من غير املرتقب ان 
يطرح االوروبيون املنقسمون اي اجراء ملموس 

في الوقت الراهن.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الفلسطيني ري��اض 
املالكي لوكالة فرانس ب��رس األح��د ان محمود 
عباس سيطلب من االحتاد األوروبي “االعتراف 
بدولة فلسطني” ردا على قرار الرئيس االميركي 

االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل.
وسيلتقي عباس ظهر االثنني وزيرة خارجية 
االحت��اد االوروب��ي فيديريكا موغيريني ووزراء 
خارجية ال��دول ال28 االعضاء في االحت��اد على 
هامش اجتماعهم الشهري، كما حدث خال زيارة 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو في 

11 كانون االول/ديسمبر املاضي.
وقالت موغيريني “سنناقش معه الطرق التي 
ميكن لاحتاد االوروبي ان يدعم بها اطاق عملية 

السام من جديد«.
وتتزامن محادثات عباس في بروكسل مع 
جولة يقوم بها نائب الرئيس االميركي مايك 
بنس في الشرق االوس��ط تشمل مصر واالردن 

واسرائيل، ويقاطعها القادة الفلسطينيون.
ردا على القرار االح��ادي ال��ذي اعلنه ترامب 
بشأن القدس، باتت القيادة الفلسطينية ترفض 
“االحتكار االميركي” في عملية السام، وان كان 
محمود عباس “يريد ان يكرر التزامه بعملية 
السام، وسيقول لن انسحب من عملية السام، 

وسأبقى ملتزما”، حسب املالكي.
ويريد االحت��اد االوروب��ي املساهمة في اعادة 
اطاق عملية السام املتوقفة منذ 2014 النقاذ 
“حل الدولتني”، لكن من الواضح ان االعتراف 
بدولة فلسطينية، املرهون مبوقف كل دولة على 

حدة، ليس مطروحا اليوم.
لكن مصادر دبلوماسية ذكرت ان بعض الدول 
االعضاء مثل سلوفينيا ميكن ان تقوم بخطوة من 

هذا النوع.
وقالت مصادر دبلوماسية ان اقصى ما ميكن 
ان يقدمه االوروبيون هو اقتراح امكانية ابرام 
“اتفاق شراكة” بني االحتاد والسلطة الفلسطينية 

مثل ذاك املوقع مع اسرائيل او كوسوفو. 
وتؤيد فرنسا واسبانيا خصوصا الفكرة. وقال 
وزير اخلارجية الفرنسي جان ايف لودريان عند 
وصوله الى االجتماع “نريد مترير اتفاق انتقالي 
الى اتفاق شراكة وان نبدأ من اآلن عملية في هذا 

االجتاه«.
م��ن جهته، ق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االسباني 
الفونسو داستيس “اعتقد انه علينا ان نطلب )من 
عباس( الرد باعتدال على القرارات )االميركية( 
التي رفضناها بانفسنا، واملساعدة بذلك قدر 

االمكان«.
ص��رح م��س��ؤول اوروب���ي كبير بشأن اتفاق 
شراكة “لسنا سوى في مرحلة متهيدية جدا”، 
موضحا ان اتفاق شراكة ال ميكن ان يتم توقيعه 
واملصادقة عليه اال اذا اعترف االحتاد االوروبي 

بفلسطني دولة مستقلة.
على الرغم من تذكير االحتاد االوروب��ي مرارا 
“مبواقفه الثابتة” -- حول حل الدولتني داخل 
ح��دود 1967 واالستيطان االسرائيلي ووضع 
القدس --، قالت مصادر في بروكسل ان الدول 
ال28 ال ميكنها اخفاء “اخلاف في وجهات النظر 
واالختافات في الطرح«. ورد املالكي االحد قائا 
ان اتفاقا من هذا النوع ال ميكن ان يكون “بديا” 

العتراف حسب االصول بفلسطني. رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو يشيد بنائب الرئيس األميركي مايك بنس بعد إلقاء كلمته في مقر البرملان بالقدس

الفيليبني سترّحل »عاِلم صواريخ« 
عراقيا ينتمي حلركة »حماس«

اعلنت الفيليبني االثنني انها ستقوم بترحيل عراقي وصف بانه عالم ينتمي 
حلركة حماس ومتهم مبساعدة احلركة االسامية في اط��اق الصواريخ 
على اسرائيل. وكانت السلطات العراقية ابلغت الفيليبني بوجود طه محمد 
اجلبوري على اراضيها. وقد اوقفته السلطات الفيليبينية االحد، بحسب ما اعلن 

قائد الشرطة رونالد ديا روزا في مؤمتر صحافي.
اال ان الشرطة اكدت ان التوقيف مت بسبب وجود مشاكل في تأشيرة الدخول، 
وليس لوجود ادلة مبمارسة انشطة قتالية. وقال ديا روزا “انه اجنبي مقيم 

بصورة غير شرعية. انتهت مدة تأشيرته لذا يجب ان يتم ترحيله فورا«.
وق��ال املتحدث ان املوقوف “اقر بانه ينتمي الى حركة حماس. انه عاِلم 
كيميائي ومهمته تطوير التكنولوجيا الصاروخية التي تعتمدها احلركة في 

اطاق الصواريخ من مناطقها باجتاه اجلانب االسرائيلي«.
وسيتم ترحيل املشتبه به الى العراق.

وقال املسؤول االمني انها املرة االولى التي تتعامل فيها السلطات الفيليبينية 
مع عنصر مفترض في حماس، احلركة التي يعتبرها االحت��اد االوروب��ي 

والواليات املتحدة واسرائيل “منظمة ارهابية«.
وال تعترف حركة حماس باسرائيل، وقد خاضت ضدها ثاث حروب منذ 
2008، كما خاضت احلركة االسامية نزاعا مع حركة فتح للسيطرة على 

االراضي الفلسطينية انتهت بفرض سيطرتها على قطاع غزة.

استهدف عرضا عسكريا في تعز

صحافي  بينهم  مينيني   9 مقتل 
في قصف حوثي

قتل خمسة مدنيني مينيني بينهم مصور صحافي وأربعة عسكريني اثر سقوط 
صواريخ أطلقها املتمردون احلوثيون أمس على عرض عسكري ملناسبة افتتاح مقر 
أمني جديد في تعز جنوب غرب اليمن، حسبما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس 
برس. وقال املسؤول في السلطة املعترف بها ان “مليشيات احلوثي أطلقت ستة 
صواريخ كاتيوشا” أثناء تدشني قوات االمن العام مقرا تدريبيا في تعز بحضور نائب 
وزير الداخلية في احلكومة املعترف بها اللواء علي ناصر خلشع الى جانب عشرات 
املواطنني. وذكر ان القصف أسفر عن مقتل املصور الصحافي لقناة “بلقيس” الفضائية 
اليمنية محمد القدسي، واربعة مدنيني آخرين بينهم امرأة وطفل، وأربعة عسكريني في 

صفوف القوات احلكومية.
وأكدت القناة على موقعها مقتل املصور أثناء عمله على تغطية العرض العسكري. 

ويشهد اليمن نزاعا داميا بني املتمردين احلوثيني والقوات احلكومية. وسقطت 
العاصمة صنعاء في أيدي املتمردين الذين تتهمهم الرياض واحلكومة املعترف بها 

دوليا بتلقي الدعم من ايران، في سبتمبر 2014. 
وشهد النزاع في اليمن تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس حتالف عسكري في 
آذار/مارس 2015 بعدما متكن احلوثيون الذين حتالفوا مع حزب الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح من السيطرة على مناطق واسعة من اليمن.
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