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هدوء حذر في »اجلزيرة«.. »قسد« باقية وتركيا تلوّح باستئناف الهجوم
عواصم ـ وكاالت: ساعات 
صعبة مــرت منذ االعالن عن 
وقــف اطالق النار في شــمال 
شرق سورية اخلميس املاضي، 
وخيم الهدوء احلذر الســيما 
العــن،  علــى مدينــة رأس 
رغــم االختراقــات احملدودة، 
واالتهامات املتبادلة بن تركيا 
واألكراد بخرقه. وتبقى العبرة 
في صموده حتى ما بعد يوم 
الثالثاء موعد انتهاء مهلة الـ١٢٠ 

ساعة التي حددها االتفاق. 
وبعد انقضــاء يومن من 
املهلــة أمــس، لم تكــن قوات 
سوريا الدميوقراطية )قسد( 
التي يســيطر عليهــا االكراد، 
قد أخلت أيــا من مواقعها في 
املناطــق التــي يطلــق عليها 
السوريون »اجلزيرة«، وهدد 
الرئيس رجب طيب اردوغان 
باســتئناف »عمليــة« نبــع 
السالم »اذا لم ينجح االتفاق 

مع االميركان«.
وقال »في حال عدم الوفاء 
املقدمــة لبالدنا،  بالتعهــدات 
وإذا لــم ينجــح االتفــاق مع 
األميركين لن ننتظر كما في 
الســابق، وسنواصل العملية 
من حيــث توقفنا عند انتهاء 
الـ١٢٠ ساعة ونستمر في سحق 
رؤوس اإلرهابين في اشــارة 

الى املسلحن االكراد.
القــوات  وبخصــوص 
السورية التي تسلمت مواقع 
»قســد« في عدد مــن النقاط 
بضغط روســي، قال الرئيس 
التركي إنه سيناقش انتشار 
قــوات احلكومة فــي املنطقة 
اآلمنــة التــي تنــوي انقــرة 
اقامتها في شمال سورية، خالل 
محادثات مع نظيره الروسي 
فالدميير بوتن، لكنه حذر من 
أن بالده »ستنفذ خططها« ما 

لم يتم التوصل حلل.
وقال اردوغــان إن »قوات 
النظــام احملمية من روســيا 
تتواجد في جــزء من منطقة 
عملياتنا وستناول هذه املسألة 

مع بوتن«.

قواتنا، ومن جهة أخرى يدعون 
أنها لم تنســحب، سنعتبرها 

مؤامرة ضد قواتنا«.
وكانت »قسد« طالبت في 
بيان أمس األول تركيا »بفتح 
ممــر آمــن إلخــراج اجلرحى 
واملدنيــن احملاصريــن فــي 
مدينــة رأس العــن«، حيــث 
تركزت املعارك بعد ســيطرة 
أنقرة وفصائل اجليش الوطني 
السوري املعارض على املناطق 
اجلدودية احملاذية لها وخاصة 

مدينة تل أبيض.
ميدانيا، لم تخل الساعات 
التي اعقبت اعالن الهدنة من 
اشتباكات متقطعة مساء أمس 
األول، وســماع دوي رشقات 
متقطعة أمس، بحسب وكالة 
فرانس برس الفرنسية. وأفاد 
الســوري حلقــوق  املرصــد 
االنسان من جهته عن »هدوء 
نســبي خرقتــه اشــتباكات 

في بيــان إن قواتهــا »تلتزم 
متاما باالتفاق« لكن رغم ذلك 
»نفذ اإلرهابيــون في املجمل 

١4 هجوما« خالل 36 ساعة.
وخــالل تســعة أيــام من 
تركيــا  متكنــت  الهجــوم، 
والفصائل الســورية املوالية 
لها من السيطرة على منطقة 
واســعة بطول ١٢٠ كيلومترا 
متتد بن أطراف رأس العن وتل 
أبيض، وبلغ عمقها في بعض 
املناطق أكثر من 3٠ كيلومترا.

وتوقع محللون أن تكتفي 
تركيا في مرحلة أولى بهذه 
املنطقة. لكــن أردوغان عاد 
وأكــد أمس األول أن املنطقة 
اآلمنــة ســتمتد نحــو 44٠ 
كيلومتــرا مــن الغــرب إلى 
الشرق على احلدود. وأشار 
أيضا إلى أن تركيا ســتقيم 
نحــو ١٢ موقــع مراقبة في 

شمال شرق سورية.

متقطعة« بن الطرفن.
وبحسب املرصد، لم تخل 
وحدات احلماية الكردية التي 
تشكل عمود »قسد« الفقري، 
أي مــن مواقعهــا فــي مدينة 
رأس العن احملاصرة علما أن 
االتفاق ينص على أن ينسحب 
املقاتلون األكــراد من منطقة 
بعمق 3٢ كيلومترا، و»تتوقف 
العملية نهائيا ما أن يتم اجناز 

هذا االنسحاب«.
وجاء الهــدوء أمس، عقب 
مقتــل ١4 مدنيــا فــي قصــف 
جوي ومدفعي للقوات التركية 
والفصائل الســورية املوالية 
لها في قرية شرق بلدة رأس 
العــن احلدوديــة، فضال عن 
تسعة عناصر من قوات سوريا 

الدميوقراطية، وفق املرصد.
وتبادل الطرفان االتهامات 

بخرق االتفاق.
وقالت وزارة الدفاع التركية 

املسلحون األكراد يتهمون أنقرة مبنع انسحابهم.. وأردوغان يتوعد القوات السورية في »املنطقة اآلمنة«

)أ.ف.پ( نازحون سوريون ينتظرون لتلقي املساعدات من الهالل االحمر التركي في تل ابيض أمس 

افتتــاح  وخــالل مراســم 
في إقليم قيصري في وســط 
البالد تعهد بـ »حتطيم رؤوس 
اإلرهابين« إذا لم ينســحبوا 
مــن املنطقة في غضون مهلة 
اخلمسة أيام احملددة لهم، في 

اشارة الى املسلحن االكراد.
فــي املقابــل، اتهــم قائــد 
»قســد« مظلوم عبدي تركيا 
مبنــع انســحاب مقاتليه من 
مدينــة رأس العــن، تنفيــذا 
التفاق وقف إطالق النار الذي 
ترعاه واشنطن. وأضاف في 
تصريحــات لوكالــة فرانس 
برس، عبر الهاتف إن »األتراك 
مينعــون انســحاب قواتنــا 
واجلرحى واملدنين من سري 
كانيه« التسمية الكردية لرأس 
العن، محــذرا من أنه »إذا لم 
يتم االلتزام، سنعتبر ما حصل 
لعبة بن األميركين وتركيا، 
إذ من جهة مينعون انسحاب 

مسؤولون روس ناقشوا مع األسد 
خفض التصعيد في شمال شرق سورية

األمم املتحدة تطالب فرنسا بحماية
ذوي »الدواعش« ومنع ترحيلهم إلى العراق

وكاالت: قالت وزارة اخلارجية الروسية 
أمس إن وفدا من املسؤولني الروس التقى 
بالرئيس بشار األســد في دمشق أمس 
األول ملناقشــة احلاجة خلفض التصعيد 
في شمال شــرق البالد. وأكدت الوزارة 
في بيان »ركزت النقاشــات على املوقف 
الراهن على األرض في سورية في ضوء 
تصاعد التوتر في شــمال شرق البالد.. 
جرت اإلشارة إلى احلاجة التخاذ إجراءات 

خلفض تصعيد املوقف وضمان األمن في 
تلك املناطق«. وأضافت ان الوفد الروسي 
ضم املبعوث الروسي اخلاص الى سورية 
الكسندر الفرينتيف ونائب وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي فيرشينني الذين اجتمعا 
مع األسد في دمشق أمس األول. وأوضح 
ان اجلانبني ناقشــا كذلك مجمل القضايا 
املتعلقة بإطالق عمل اللجنة الدســتورية 

املقرر نهاية شهر أكتوبر اجلاري.

باريسـ  وكاالت: حذر قاضي التحقيق 
دافيد دو با وهو منسق قسم مكافحة 
اإلرهــاب في محكمــة باريس، من أن 
عدم إعادة املقاتلني الفرنسيني الدواعش 
احملتجزين في ســورية »يشكل خطرا 

على األمن العام« في فرنسا.
وقال في تصريح غير مسبوق خالل 
مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن »عدم 
االســتقرار السياسي وسهولة اختراق 
ما تبقى من مخيمــات األكراد يثيران 
اخلشية من أمرين: هجرة غير منظمة 
لالمتطرفني إلى أوروبا مع خطر حصول 
هجمات ينفذها عقائديون من جهة، وإعادة 
تشكيل مجموعات إرهابية مقاتلة مدربة 
ومصممة في املنطقة من جهة أخرى«. 
ويعتبر القاضي الذي يشغل هذا املنصب 
في شــعبة مكافحة اإلرهاب منذ أربع 
سنوات، أن »مسألة إعادة هؤالء هو حتد 
لألمن العام وللعدالة على املدى البعيد« 

ويستلزم »إرادة سياسية«.
وفي السياق، حضت جلنتان تابعتان 
لألمم املتحدة جلأت إليهما عائالت زوجات 

وأبناء مقاتلــي داعش احملتجزين لدى 
األكراد، فرنسا على اتخاذ إجراءات حلماية 
حقوقهم ومنع نقل األطفال إلى العراق، 
حسبما أعلن محاميا العائالت أمس األول.
وعرض احملاميان جيرار تشوالكيان 
األربعاء بشــكل عاجل  وماري دوزيه 
القضيــة على اللجنــة الدولية حلقوق 
األطفال وجلنــة األمم املتحدة ملكافحة 
التعذيب في جنيڤ، ملطالبة فرنسا بإعادة 
عشرات األطفال واألمهات احملتجزين 
في مخيمات لدى األكراد في ســورية. 
وقررت اللجنتان أال تطلبا من فرنســا 
اتخاذ مثل هذه »اإلجراءات املوقتة«، كما 
ورد في ردهما الذي اطلعت عليه وكالة 

فرانس برس.
لكنهما حضتا السلطات الفرنسية على 
»اتخاذ االجراءات الديبلوماسية الالزمة 
لضمــان حماية حق )هذه العائالت( في 
احلياة والسالمة«، وخصوصا احلصول 
على العناية الطبية. كما طلبتا من فرنسا 
»إبالغهمــا باخلطوات املتخذة« في هذا 

االجتاه.

احلكومة تنفي زيادة األسعار: ال ضرائب جديدة وال تسريح موظفني
القاهرة - هالة عمران

املركــز اإلعالمــي  نفــى 
ملجلــس الــوزراء مــا تردد 
بشــأن فــرض وزارة املالية 
ضريبة جديدة على السجائر 
واملشروبات الغازية، لتمويل 
تطبيــق منظومــة التأمــن 

الصحي الشامل.
وأوضح املركز اإلعالمي في 
تقرير توضيح احلقائق أول 
مــن أمس أنه قام بالتواصل 
مع وزارة املالية، والتي نفت 
تلك الشائعات، مؤكدة أنه ال 
صحة علــى اإلطالق لفرض 
أي ضريبة على السجائر أو 
الغازية لتمويل  املشروبات 
تطبيــق منظومــة التأمــن 
الشــامل، مشــددة  الصحي 
على توافــر التمويل الالزم 
التأمن  لتطبيــق منظومــة 
الشــامل، موضحة  الصحي 
أن أي ضرائــب جديــدة ال 

تفرض بقرار حكومي ولكن 
بنص قانوني مبوافقة مجلس 
النواب. ونفى املركز ما تردد 
بشأن قيام شركات احملمول 
بفرض زيادات جديدة على 
الشــحن،  كــروت  أســعار 
موضحــا أنــه تواصــل مع 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، والتي نفت تلك 
األنباء، مؤكدة عدم صحة ما 
تردد عن رفع بعض شركات 
احملمــول ألســعار كــروت 
الشحن، وأن األسعار كما هي 
دون أي تغيير، وأن أي تعديل 
في أسعار كروت الشحن أو 
خدمات احملمول ال يأتي بشكل 
مســتقل لكل شركة، بل يتم 
بعد إخطار وموافقة اجلهاز 
القومــي لتنظيم االتصاالت 
باعتباره اجلهــة احلكومية 
التابعة للوزارة، واملنوط بها 
اتخاذ أي حتريك في األسعار.
كما نفي املركــز ما تردد 

توفير النفقات في إطار خطة 
اإلصالح اإلداري.

وأوضح أنه قام بالتواصل 
مع اجلهاز املركزي للتنظيم 
واإلدارة، والــذي نفــى تلك 
الشائعات، مؤكدا أنه ال نية 
على اإلطالق لتسريح أي من 
موظفي الدولة، موضحا ان 
احلكومة تسعى لتطوير ورفع 
كفاءة اجلهاز اإلداري للدولة، 
وذلك بهدف حتســن جودة 
اخلدمات املقدمة للمواطنن 
دون املساس بحقوق املوظفن 

أو تسريحهم كما تردد.
ونفي املركز ما تردد عن 
إلغاء اإلعفــاءات اجلمركية 
السابقة في قانون اجلمارك 
اجلديــد، موضحــا انــه قام 
بالتواصل مع وزارة املالية، 
والتــي نفت تلك الشــائعة، 
مســاس  ال  أنــه  مؤكــدة 
باإلعفاءات اجلمركية املقررة 
بأي قوانن أو اتفاقيات سابقة 

احلكومــة  ســعي  بشــأن 
للحصول على قرض جديد 
من صندوق النقد الدولي في 
يناير املقبل، لتمويل برنامج 

إصالح اقتصادي جديد.
وأوضح أنه قام بالتواصل 
مع وزارة املالية، والتي نفت 
هذه الشــائعة، مؤكدة أنه ال 
صحة ملا أثير بشأن حصول 
مصر علــى قرض جديد من 
صندوق النقد الدولي لتمويل 
برنامــج إصــالح اقتصادي 
جديد، مشــددة على حتسن 
واستقرار االقتصاد املصري 
بشــكل ملحوظ بشهادة كل 
املؤسسات الدولية، وال توجد 
حاجة للحصول على قروض 

جديدة.
وفي ذات الســياق، نفى 
املركز ما تردد من شــائعات 
حول اعتزام احلكومة تسريح 
أعــداد كبيــرة مــن موظفي 
اجلهاز اإلداري للدولة بزعم 

في مشروع قانون اجلمارك 
اجلديد، وأن مشروع القانون 
اجلديد يســتهدف تبســيط 

اإلجراءات اجلمركية.
إلــى ذلــك، نفــى املركــز 
الــوزراء  اإلعالمــي ملجلس 
مــا تــردد مــن أنباء بشــأن 
قيام وزارة التموين بحذف 
ألــف مواطن  مليــون و١٠٠ 
غير مستحقن للدعم ضمن 
املرحلــة اخلامســة لتنقية 

البطاقات التموينية.
وأوضــح أنه تواصل مع 
وزارة التمويــن والتجــارة 
الداخليــة التــي نفت صحة 
تلك األنباء متاما، مؤكدة أنه 
ال صحة على اإلطالق حلذف 
مليون و١٠٠ ألف مواطن من 
البطاقــات التموينية ضمن 
املرحلــة اخلامســة لتنقية 
البطاقــات التموينية، وأنه 
لم يتم البــدء في العمل في 
املرحلة اخلامسة حتى اآلن.

»ال صحة العتزام مصر احلصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يناير املقبل«

»كنز أثري في األقصر«.. اكتشاف 30 تابوتاً في »خبيئة العساسيف«
القاهرةـ  خديجة حمودة

قال د.مصطفى وزيري األمني العام للمجلس 
األعلى لآلثار إن خبيئة العساسيف التي تضم 30 
تابوتا خشــبيا خاصة بكهنة وكاهنات معبودات 
األقصر لآللهة »آمون وخنسو« من بينها 3 توابيت 

ألطفال، تعود جميعها لألسرة الـ 22.
وأضاف وزيري أمس أن املجموعة املكتشفة 
من التوابيت تتميز في توفير الدليل على املراحل 
املختلفــة لطريقة صنع التوابيت في تلك الفترة، 
حيث منها ما هو مكتمل الزخارف واأللوان ومنها 
ما هو في املراحل األولى للتصنيع ومنها ما انتهى 
تصنيعه ولكن لم يتم وضع املناظر عليه، ومنها ما 
مت نحته وتزيني أجزاء منه وتركت األجزاء األخرى 
فارغة بدون زخارف. وأوضح أن املناظر املنقوشة 
التوابيت متثل موضوعات مختلفة  على جوانب 

تشمل تقدمي القرابني ومناظر آللهة مختلفة، وكذلك 
مناظر من كتاب املوتى ومناظر لتقدمي قرابني للملوك 
املؤلهني كامللك أمنحتب األول الذي عبد في منطقة 
الدير البحري وكذلك عدد من النصوص التي بها 
ألقاب ألصحاب التوابيت كمغنية اإلله آمون وكذلك 
نصوص آللهة مختلفة. وأكد أن هذه اخلبيئة تأتي 
اليوم كشاهد على فترة تاريخية لعدم االستقرار 
انتشرت فيها ســرقات املقابر، وقل بناء املقابر 
الضخمة ولعب فيها التابوت دورا مهما، كمقبرة 
للحفاظ على اجلسد، حيث وضعت املناظر التي 
كانت توضع سابقا على حوائط املقابر لتجد مكانها 

على جنبات التابوت. 
من جانبه، أشار د.الطيب عباس مدير عام الشؤون 
األثرية باملتحف املصري الكبير إلى أنه سيتم نقل 
مجموعة التوابيت كاملة باملتحف املصري الكبير، 

حيث مت تخصيص قاعة لعرض املجموعة كاملة.

قاعة كاملة في املتحف املصري الكبير للقطع اجلديدة

)رويترز( جانب من االكتشاف األثري الكبير في األقصر كما مت الكشف عنه أمس 

»النقد الدولي«: االقتصاد 
جاهز الستيعاب استثمارات 

مباشرة بوتيرة أعلى
ناهد إمام

أشاد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وآسيا الوســطى بصندوق النقد الدولي، بما 
حققه برنامــج اإلصالح االقتصــادي المصري خالل 
الفتــرة الماضية والتي اختتمــت بالمراجعة األخيرة 

في يوليو الماضي.
وقـــال مدير إدارة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي - خالل مؤتمر 
صحافــي امـــس األول ضمــن االجتماعات الســنوية 
لصندوق النقــد والبنك الدولييــن المقامة حاليا في 
واشنطن العاصمة - إن التطورات األخيرة المحققة 
في البرنامـــج تـؤكد جـــاهزية االقـــتصاد المصري 
الســتيعاب استثمارات أجنبية بوتيرة أعـــلى، مـــن 
خالل التركيز علــى دور القطاع الخاص كونه األكثر 
كفاءة على اســتقطاب مستويات أعلى من االستثمار 

األجنبي المباشر.


