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السودان: »مجلس السيادة« يرفض طلبًا من حمدوك لتمديد الطوارئ
ق��ال املتحدث ب��اس��م مجلس “السيادة االنتقالي” في 
ال��س��ودان، محمد الفكي سليمان، لألناضول ، إن املجلس 
رفض طلًبا من رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتمديد حالة 

الطوارىء في البالد.
وم��دد مجلس ال��س��ي��ادة، ف��ي 10 أكتوبر امل��اض��ي، حالة 

الطوارىء في جميع مناطق السودان، ملدة ثالثة أشهر.
وأضاف سليمان أن “رئيس الوزراء قدم طلًبا إلى مجلس 

السيادة بتمديد حالة الطوارىء، واملجلس رفض الطلب”.
وأوضح أن “تقدير املجلس أنه ال حاجة لتمديد الطوارىء، 

في ظل استقرار الوضع في البالد.”

وتابع: “مجلس السيادة فوض رئيسه عبد الفتاح البرهان 
للقاء رئيس ال��وزراء، واالستماع إلى حيثيات ودوافع طلبه، 
ثم عرضها على املجلس في اجتماعه القادم )لم يحدد موعًدا(، 
وبناء على هذه احليثيات، سينظر املجلس في متديد حالة 

الطوارىء من عدمه”.
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أعلن مركز جرائم احلرب في العراق عن 
سقوط قتيل وخمسة جرحى في حصيلة 
أولية لهجوم امليليشيات على املتظاهرين 
في مدينة البصرة جنوب البالد. وكانت 
القوات األمنية العراقية أطلقت الرصاص 
احل���ي ل��ت��ف��ري��ق امل��ت��ظ��اه��ري��ن��ف��ي إط���ار 
االحتجاجات املستمرة واملطالبة بتنفيذ 
إص��الح��ات سياسية ما إدى إل��ى إصابة 

بعضهم بجروح خطيرة.
وقطع املتظاهرون الطريق الرابط 
بني قضاء احلمزة الشرقي والديوانية، 
احتجاجاً على استخدام القوة املفرطة 
بحق املتظاهرين في القضاء. كما أعلن 
احملتجون عزمهم امل��ض��ي ف��ي مواجهة 

القوات األمنية في التقاطع التجاري.
ف��ي غضون ذل��ك، يستمر احل���راك في 

تظاهراته في مناطق مختلفة من البالد.
وكانت مفوضية حقوق اإلنسان في 
العراق قد أعلنت، مقتل 10 متظاهرين 
خالل 24 ساعة في احتجاجات واسعة 
وصدامات عنيفة شهدتها مدن مختلفة. 
كما اعتقلت قوات األمن 88 محتجاً، فيما 
قطع متظاهرون طرقاً رئيسية في بغداد 

والبصرة والناصرية، وفق املفوضية.
واندلعت اشتباكات لثالث ي��وم على 
التوالي في ساحة الطيران ببغداد وفي 
ع��دد م��ن م��دن اجل��ن��وب، منها البصرة 
وك��رب��الء وال��ن��ج��ف. وأل��ق��ى احملتجون، 
م��ع��ظ��م��ه��م م���ن ال���ش���ب���ان، احل���ج���ارة 
وال��زج��اج��ات احل��ارق��ة ع��ل��ى الشرطة 
التي ردت بإطالق الغاز املسيل للدموع 

والرصاص املطاطي.
يذكر أن االضطرابات أصابت العراق 
بالشلل منذ األول من أكتوبر، إذ يطالب 
احملتجون بإنهاء ما يصفونه بالفساد 
امل��ت��ج��ذر ورح��ي��ل النخبة ال��ت��ي متسك 
مبقاليد احلكم منذ عام 2003. وُقتل ما 

يزيد على 450 شخصاً.
ق��ال م��ص��در أم��ن��ي وش��ه��ود ع��ي��ان، إن 
قوات األمن أطلقت، النار لتفريق عشرات 
املتظاهرين الغاضبني في محاولة منهم 

ال��وص��ول إل��ى مقر منظمة “بدر”، في 
مدينة البصرة، أقصى جنوبي العراق، 

إلضرام النار فيه.
وأوض����ح ض��اب��ط ب��رت��ب��ة م���الزم أول 
ف��ي ش��رط��ة امل��دي��ن��ة، ل��ألن��اض��ول، طلب 
عدم نشر اسمه، أن “قوات األمن أطلقت 
الرصاص احلي في الهواء إلبعاد عشرات 
املتظاهرين الذي كانوا يحاولون الوصول 

إلى مقر منظمة بدر في البصرة”.
ومنظمة “بدر”، إحدى فصائل احلشد 
الشعبي، ويتزعمها هادي العامري، الذي 

يرتبط بصالت وثيقة مع إيران.
وأضاف املصدر األمني، أن “املتظاهرين 
كانوا يسعون إلضرام النار في املقر، ردا 
على مقتل الناشطة املسعفة، جنان ماذي 

الشحماني، املعروفة باسم أم جنات”.
قتلت “أم جنات”، على ي��د مسلحني 
مجهولني، بعدما كانت تقدم اإلسعافات 
األولية للمتظاهرين املصابني على مدى 

الشهور املاضية.
وق���ال ش��ه��ود ع��ي��ان م��ن املتظاهرين، 
لألناضول، إن عمليات كر وف��ر ال تزال 
ت��ش��ه��ده��ا م��ن��اط��ق وس���ط امل��دي��ن��ة بني 
املتظاهرين وقوات األمن إلى غاية الساعة 

21:00 ت.غ.
وأضاف الشهود، أن قوات األمن أطلقت 
الرصاص احلي والغاز املسيل للدموع، 
فيما ي��رد املتظاهرون بإلقاء احلجارة 
وال��زج��اج��ات احل��ارق��ة، فيما أصيب 12 
متظاهرا بحاالت اختناق جراء استنشاق 

كميات كبيرة من الغاز.
من جانبها، قالت قيادة شرطة محافظة 
البصرة في بيان اطلعت عليه األناضول، 
إن 16 من أف��راد األم��ن، أصيبوا بجروح 
ج��راء رشقهم ب��احل��ج��ارة وال��زج��اج��ات 

احلارقة من قبل “مغرضني”.
وأشارت إلى أن “جهاز الشرطة يلتزم 
بضبط النفس ل���درء الفتنة، وإف��ش��ال 
مخططاتهم ال��رام��ي��ة ل��زع��زع��ة األم��ن 

واالستقرار في احملافظة”.
صعد احلراك الشعبي من احتجاجاته 

بإغالق العديد من اجلامعات وامل��دارس 
واملؤسسات احلكومية والطرق الرئيسية 
في العاصمة بغداد، ومدن وبلدات وسط 

وجنوبي البالد.

واجته املتظاهرون نحو التصعيد مع 
انتهاء مهلة منحوها للسلطات لالستجابة 
ملطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخص 
مستقل نزيه لتشكيل احلكومة املقبلة، 

فضال ع��ن محاسبة قتلة املتظاهرين 
والناشطني في االحتجاجات.

وي��ش��ه��د ال���ع���راق اح��ت��ج��اج��ات غير 
مسبوقة منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها 

أعمال عنف خلفت 510 قتلى فضال عن 
آالف اجل��رح��ى، معظمهم من احملتجني، 
وف��ق إح��ص��اء ل��ألن��اض��ول، استنادا إلى 

مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

اشتباكات في العراق بني املتظاهرين واألمن

متظاهرين  على  ميليشيات  هجوم  في  جرحى  و5  قتيل 

بالبصرة محتجني  لتفريق  النار  تطلق  األمن  قوات  العراق: 

بعد دعم عالقة احلركة بدحالن...هل تخلت »حماس« عن املقاومة؟!
عزت حامد 

وصفت عدد من الصحف والتقارير الغربية 
سياسات حماس بالنفاق إزاء عدد من األطراف 
، مستدلة على ذلك بالكثير من السياسات التي 
تنتهجها احل��رك��ة وتثبت أنتهاج احلركة 
سياسات للنفاق واألهم محاوالت التلون من 

أجل حتقيق أكبر قدر ممكن من املكاسب. 
وتشير صحيفة إنديبندنت ف��ي تقرير 
لها إل��ى أن حركة حماس ، رغ��م العالقات 
املضطربة بني القيادي الفلسطيني محمد 
دح��الن وبعض من ال��دول وعلى رأسها على 
سبيل املثال تركيا التي أص��درت أمرا بإلقاء 
القبض عليه، فإنها تتعاون معه ، واألهم فإنها 

تفتح الباب ملزيد من الدعم املشترك معه . 
وتضيف الصحيفة أن دحالن يدعم احلركة 
على الكثير من األنشطة واملستويات بالقطاع ، 
وهو ما تعترف به منصات احلركة ووسائلها 
اإلعالمية ، إال أن هذا السلوك أث��ار اندهاش 
واستغراب الكثير من القطاعات والدوائر 

السياسية لعدة أسباب . 
وتشرح الصحيفة أبرز هذه األسباب التي 
ميكن تلخيصها ف��ي أن دح��الن وب��األس��اس 
معاقب من تركيا ، وبالتالي من غير املقبول أن 
تتعاون احلركة معه في الوقت الذي حتتضن 
فيه تركيا الكثير من قيادات احلركة ، فضال عن 
الكثير من السياسات األخرى حلركة حماس 
والتي جتمع بني الكثير من النقائض من أجل 
حتقيق هدف رئيسي ووحيد وهو كسب املال 

وحتقيق املكاسب املتعددة واملختلفة فقط. 
الالفت أن تقارير تركية أش��ارت إلى دقة 
هذه القضية ، متفقة مع ما ذهبت إليه صحيفة 

انديبندنت في حتليلها ، وعلى سبيل املثال 
أشارت وكالة األناضول إلى أن القرار بوضع 
محمد دح���الن ف��ي القائمة احل��م��راء ، التي 
تصدرها تركيا سنويا وتضم أبرز املطلوبني 
اخلطيرين لديها ،تتفق مع السياسات التي 
ترعاها السلطة الفلسطينية ، والتي تصف 
ب��دوره��ا محمد دح���الن ك��ق��ي��ادي مفصول 
ومطلوب من العدالة ، األمر الذي يزيد من دقة 
هذه القضية خاصة وأن هذه اخلطوة تعني أن 
حماس أيضا متهمة بالنفاق حيال تعاطيها مع 

السلطة الفلسطينية وليس فقط مع دحالن.
  وفي الوقت الذي تعلن فيه احلركة رفضها 

لسياسات السلطة الفلسطينية ومحمود 
عباس أبو مازن ، فإن هناك اجنحة باحلركة 
تعلن عن دعمها للتسوية للوصول ملصاحلة 
فلسطينية شاملة ، وتهدم هذه األجنحة تلك 
ال��دع��وات بالتقارب مع دح��الن ال��ذي تتهمه 
السلطة وبناء على حكم قضائي بأنه قيادي 
إن��ق��الب��ي وينتهج س��ي��اس��ات تضر مبكانة 
فلسطني ومنظمة التحرير ، وصورة الرئيس 

محمود عباس أبو مازن. 
ال��الف��ت أن ال��ق��ي��ادي الفلسطيني محمد 
دح���الن سعي إل��ى إل��ق��اء ال��ض��وء على هذه 
القضية ، موضحا إن ق��رار تركيا مبعاقبته 

هو ذاته ميثل حالة من االزدواجية السياسية 
املثيرة لالندهاش ، واش��ار دح��الن في حوار 
ل��ه م��ع اإلع��الم��ي امل��ص��ري عمرو أدي��ب عبر 
قناة MBC أخيرا إلى أن تاريخه السياسي 
والعسكري مليء بالنضال ، وفي الوقت الذي 
كان يشارك فيه الرئيس عرفات في النضال 
الوطني الفلسطيني كان اردوغان يجتمع مع 
شارون ويزور القدس ومتحف الهولوكوست 
وم��ا ي��ع��رف مبتحف ج��رائ��م ال��ن��ازي��ة، وهو 
ما عرضته بعض من الصحف البريطانية 
حتديدا مثل صحيفة مترو الشعبية التي ألقت 

الضوء على هذه القضية. 
وترى الكثير من القيادات الفلسطينية ايضا 
أن تواصل دح��الن مع حركة حماس حتديدا 
أمر طبيعي ، بل ويعود إلى عدة أسباب ، اولها 
إن احلركة االن تتمركز في قطاع غزة الذي 
ميثل واحدا من أهم روافد احلركة السياسية 
، في الوقت الذي يعرف فيه اجلميع أن دحالن 
وب��األس��اس هو إب��ن قطاع غ��زة ، األم��ر الذي 
يجعل تواصل احلركة معه أمرا طبيعيا ، في 
ظل حالة التزاوج والعالقات الوثيقة بني ابناء 

القطاع وبعضهم البعض
 باإلضافة إلى أن حركة حماس متثل واحدة 
من أهم احلركات الوطنية الفلسطينية ، وهو 
أمر يدفع دح��الن أو غيره من كبار القيادات 

الفلسطينية للتواصل مع احلركة .
 عموما فإن هذه القضية املعقدة باتت متثل 
حديث الكثير من وسائل اإلع��الم العاملية ، 
وهو ما بات واضحا االن في ظل تعاطي هذه 
القضية وتناول وسائل االعالم الغربية لها 

االن.

هنية ودحالن

إذا  اللبنانية  احل��ك��وم��ة  دع��م  ي��ؤك��د  بومبيو 
استجابت ملطالب الشعب

أكد وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو أن بالده ستدعم احلكومة اجلديدة في 
لبنان في حال كانت مستجيبة ملطالب الشعب في االصالح.

وق��ال بومبيو في مقابلة مع شبكة )بلومبيرغ( اإلخبارية خالل تواجده في 
جامايكا انه تابع ما حصل في لبنان خالل الساعات ال24 األخيرة جلهة تشكيل 
حكومة جديدة معتبرا أن موقف اإلدارة األمريكية منها لم يحدد بعد إذ “علينا إلقاء 
نظرة عليها”.وأضاف “كنا واضحني للغاية بشأن متطلبات انخراط الواليات 
املتحدة بحل األزم��ة في لبنان” معتبرا أن “أمام لبنان أزم��ة مالية فظيعة في 
األسابيع املقبلة”.وشدد على “اننا مستعدون للمشاركة وتقدمي الدعم ولكن فقط 

حلكومة ملتزمة باإلصالح”.
وجدد التأكيد على “ان االحتجاجات التي جتري في بيروت واملدن خارج بيروت 

مثلما هو احلال في بغداد ليست معادية للواليات املتحدة”.
وأوضح “اننا نريد حكومة تعكس إرادة شعب لبنان فإذا كانت هذه احلكومة 
تستجيب لذلك )مطالب اللبنانيني( وإن كانت تضم مجموعة جديدة من القادة 
املستعدين للوفاء بتلك االلتزامات فهذا هو نوع احلكومة التي سندعمها في جميع 

أنحاء العالم ونوع احلكومة التي سندعمها في لبنان”.
وكان لبنان أعلن مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيرا برئاسة حسان 

دياب وهي تعتبر احلكومة الثالثة في عهد الرئيس ميشال عون. 

أعلنت القبض على قائد ميليشيا ليبية يحمل جواز سفر تركي

 تونس تطالب إيطاليا باعتذار 
إثر إهانة نائب لعائلة من جاليتها

قال خالد احليوني، املتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، إن املصالح 
األمنية مبطار تونس قرطاج، أوقفت ، مسافرا يحمل اجلنسية الليبية مشتبها 
في هويته، ومتت إحالته على ذمة األبحاث لدى اجلهات املختصة، ملزيد التحري 

والتحقيق بشأنه واتخاذ التدابير الالزمة.
ورفض احليوني الكشف عن هوية املسافر الليبي للعربية.نت، لكن مصادر 
العربية أك��دت أن األم��ر يتعلق ب�”فراس الوحشي”، أحد أب��رز ق��ادة امليليشيات 
املسلحة مبدينة ال��زاوي��ة الليبية، وال��ذي مت القبض عليه عندما ك��ان قادما من 

إسطنبول، بعدما استظهر بجواز سفر تركي، عند قيامه باإلجراءات احلدودية.
وتعليقا على ذلك، قالت احملامية وفاء الشادلي، إن األمن التونسي قام بواجبه في 
إيقاف هذا املجرم امليليشاوي اخلطير فراس الوحشي لوحشيته وخطورة إجرامه، 
ودعت السلطات التونسية لعدم إطالق سراحه حتت أي ضغوط خلطورته على 
األمن القومي.ويعّد فراس الوحشي أحد أذرع التيار اإلسالمي املتشدد في الزاوية، 
وهو أيضا أحد أذرع كتيبة “ثوار طرابلس” التي شارك معها مؤخرا مبجموعته 
املسلّحة في حرب طرابلس ضّد قوات اجليش الليبي، وهو متهم بارتكاب عدة جرائم 
جنائية بالزاوية وطرابلس واملسجل على لوائح الشخصيات اخلطرة باملنطقة، 

ومطلوب لدى مكتب النائب بتهم تهريب الوقود وجتارة البشر.
أثارت قضية إهانة عائلة تونسية في إيطاليا موجة احاجاجات غاضبة رسمية 

وشعبية، وسط مطالبة روما باعتذار، بحسب بيان رسمي ووسائل اعالم محلية.
السفارة التونسية في العاصمة روم��ا، قدمت احتجاجا رسميا، إلى مجلس 
الشيوخ اإليطالي بسبب ما وصفته ب� “العمل االستفزازي” الذي قام بها زعيم 
“حزب الرابطة”، ماتيو سالفيني، ضد عائلة تونسية مهاجرة خالل حملته 

االنتخابية.
وتتلخص الواقعة في قيام وزير الداخلية األسبق، زعيم حزب الرابطة، بطرق 
جرس منزل مهاجر تونسي مقيم ببولونيا، ثم سؤاله عما إذا كان تاجر مخدرات أم 

ال، وكان ذلك خالل حملته لالنتخابات اإلقليمية التي تشهدها املدينة.
 وأعلنت السفارة في بيان “استنكارها لهذه العملية االستفزازية”، مشيرة إلى 
أنها “متت بطريقة غير قانونية وأم��ام وسائل اإلع��الم دون احترام حرمة منزل 
العائلة املعنية، وهو ما ميثل تشويها لسمعة اجلالية التونسية لدى الرأي العام 
اإليطالي”.وقالت السفارة إن هذا السلوك املشني الذي ارتكبه عضو مجلس الشيوخ 
اإليطالي يتعارض مع صفته كعضو في املؤسسة العريقة التي تربطها عالقات 

تعاون وتبادل وثيقة مع تونس.
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صالح: احترام سيادتنا أمر حاسم الستقرار املنطقة
أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في تصريحات 
م��ن منتدى داف���وس بسويسرا، أن “احترام سيادة 
ال��ع��راق أم��ر حاسم لتحقيق االس��ت��ق��رار ف��ي الشرق 

األوسط”.
ونقل التلفزيون العراقي عن صالح أهمية “إعادة 
ثقة العراقيني باحلكومة”، مؤكدا أن “االنتخابات 
املبكرة فرصة مناسبة إلنهاء األزمة”. وكشف صالح 

أن “اخلارجني على ال��ق��ان��ون قتلوا 600 متظاهر 
وسنحاسبهم”.

وأشار إلى أن “إعادة االستقرار إلى العراق وتسوية 
األزمة أمور حاسمة الستقرار املنطقة”.

وقال الرئيس العراقي إن “الدعوة لسحب القوات 
األجنبية ه��ي رد فعل على م��ا يعتبره الكثير من 
العراقيني ع��دم اح��ت��رام لسيادتنا”، نقال عن وكالة 

األنباء العراقية على “تليغرام”.
وأضاف: “إذا استمر الصدام بني جيراننا وحلفائنا 
وع��دم احترام سيادتنا، سيكون من الصعب حتقيق 
تطلعاتنا”. وناشد العراقيني، “التعلم من دروس 
التجربة السورية ألنها مؤملة جدا”. وأثنى صالح على 
دور املرجع الشيعي، علي السيستاني، في “قيادة 

العراق إلى بر األمان”.

الفرنسي  ال��دور  أهمية  مل��اك��رون  يؤّكد  عّباس 
إلنقاذ عملية السالم

أّكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل 
استقباله في رام الله بالضفة الغربية احملتّلة 
نظيره الفرنسي إميانويل ماكرون على “أهمية 
الدور الفرنسي واألوروبي إلنقاذ عملية السالم” 
بني الفلسطينيني وإسرائيل، بحسب ما أعلنت 
الرئاسة الفلسطينية.وقالت الرئاسة في بيان 
نشرته وكالة األنباء الرسمية )وف��ا( إّن عّباس 
“أعرب عن شكره للرئيس الفرنسي على مواقف 
بالده الداعمة إلحالل السالم وفق حّل الدولتني 
وقرارات الشرعية والقانون الدولي”، وملواقفها 
“الداعمة لفلسطني ف��ي العديد م��ن امل��ج��االت 
السياسية واالقتصادية”.كما أّك���د الرئيس 
الفلسطيني، بحسب البيان، على “أهمية الدور 
الفرنسي واألوروبي إلنقاذ العملية السياسية من 
املأزق الذي وصلت إليه جراء التعّنت اإلسرائيلي، 
خاصة بعد مواقف اإلدارة األميركية املنحازة 
لصالح االحتالل، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد 

للعملية السياسية”.
ومنذ توّليه السلطة أحدث الرئيس األميركي 
دونالد ترامب حتّوالً في سياسة الواليات املتحدة 
املّتبعة في الشرق األوس��ط منذ عقود باعترافه 

أوالً بالقدس عاصمة إلسرائيل وإعالنه أن بالده 
ستتوقف عن اعتبار املستوطنات اإلسرائيلية في 

األراضي الفلسطينية احملتلة غير شرعية.
ووص��ل ماكرون إل��ى القدس األرب��ع��اء تلبية 
لدعوة من إسرائيل التي حتيي اخلميس الذكرى 
ال75 لتحرير معسكر “أوشفيتز” ال��ن��ازي 
بحضور نحو 40 زعيماً آخر من حول العالم. 
لكّن ماكرون هو الوحيد الذي اختار زي��ارة رام 
الله من بني سائر رؤس��اء ال��دول الكبرى الذين 

وصلوا إلى إسرائيل.
وكان الرئيس الفرنسي تطّرق خالل مؤمتر 
صحافي مشترك مع نظيره اإلسرائيلي رؤوفني 
ريفلني ف��ي ال��ق��دس عصر األرب��ع��اء إل��ى النزاع 
اإلسرائيلي-الفلسطيني، داعياً إلى املساهمة في 

جهود السالم.
وقال “الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني معّقد 
وحّساس ويتطلّب بناء الثقة بني الطرفني، ولهذا 
نحن بحاجة للسعي لذلك”، معتبراً أّن “عملية 
ال��س��الم م��ن أي ن��وع ممكنة إذا كانت األط��راف 
مهتّمة ببناء السالم، وبعد ذلك ستكون فرنسا 

مستعّدة للمساعدة”.

مسلحون فجروا عربات مفخخة الختراق نقاط للجيش 

س��وري��ًاً  ج��ن��دي��ًا   40 نحو  مقتل  روس��ي��ا: 
خالل هجوم شنه مسلحون في إدلب

قالت الوكالة العربية السورية لألنباء إن 
مسلحني فجروا عربات مفخخة الختراق نقاط 
متركز للجيش في محافظة إدلب يوم اخلميس 

”حتت غطاء ناري كثيف“.
وأضافت الوكالة ”متكن اإلرهابيون عبر 
استخدام مختلف أنواع األسلحة ومن ضمنها 
العربات املفخخة، وحتت غطاء ناري كثيف، 
من اختراق بعض نقاط متركز اجليش التي 
أع���ادت ان��ت��ش��اره��ا... وم��ا ت��زال االشتباكات 

مستمرة“.
وإدل����ب آخ���ر منطقة ال ت���زال ف��ي قبضة 
املعارضة، وفر مئات اآلالف من سكان املنطقة 
في األسابيع القليلة املاضية وسط ضربات 

جوية كثيفة من القوات الروسية والسورية.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء 
عن وزارة الدفاع قولها يوم اخلميس إن مئات 
املسلحني السوريني شنوا هجمات متعددة في 
محافظة إدلب السورية مما أسفر عن مقتل نحو 

40 جنديا وإصابة 80.

ونسبت ال��وك��ال��ة إل��ى ال����وزارة قولها إن 
املسلحني سيطروا على منطقتني سكنيتني في 

أحد الهجمات.
شّدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على 
أن آالف الناس يفرون من املوت جراء الهجمات 
املكثفة على محافظة إدلب شمال غربي سوريا. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل زيارة إلى شركة 
روكيتسان التركية املتخصصة بالصناعات 

الدفاعية، اخلميس.
وأش��ار ال��وزي��ر التركي إل��ى انتهاك نظام 
األسد للتفاهمات املتعلقة بوقف إطالق النار من 
خالل مواصة الهجمات على األماكن املأهولة 

واملستشفيات واملدارس.
وق���ال أك���ار: “آالف ال��ن��اس ي��ف��رون نحو 
منطقتي ’غصن الزيتون‘ و’درع الفرات‘ هربا 
من املوت جراء الهجمات اجلوية املكثفة على 
إدلب”.من جهة أخرى، لفت أكار إلى أن عملية 
“نبع السالم” ساهمت في تطهير املنطقة من 

اإلرهابيني شمالي سوريا.


