
شّنت قوات سوريا الدميوقراطية 
هجوماً مضاداً ضد القوات التركية 
والفصائل السورية املوالية لها في 
منطقة رأس العني في شمال شرق 
البالد، وفق ما أفاد املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان  أمس الثالثاء.
وبدأت تركيا ومقاتلون سوريون 
موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً 
ضد املقاتلني األكراد في شمال شرق 
سوريا، متكنت خالله من السيطرة 
على منطقة حدودية واسعة بنحو 
مئة كيلومتر متتد من محيط بلدة 
رأس ال��ع��ني )ش���م���ال احل��س��ك��ة( 
وصوالً إلى مدينة تل أبيض )شمال 

الرقة(، وبعمق نحو 30 كيلومتراً.
ومبواجهة الهجوم التركي، وبعد 
تخلي واشنطن عنهم بقرار سحب 
ج��ن��وده��ا م��ن مناطق سيطرتهم، 
توصل األكراد إلى اتفاق مع دمشق 
وحليفتها روسيا، انتشرت مبوجه 
اإلثنني ق��وات النظام السوري في 

مناطق قريبة من احلدود مع تركيا.
وبالتزامن مع ذلك، ال تزال قوات 
س��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة تخوض 
اش��ت��ب��اك��ات م��ع ال��ق��وات التركية 
والفصائل السورية املوالية لها في 

محيط بلدة رأس العني.
ودخ���ل���ت ال����ق����وات ال��ت��رك��ي��ة 
وامل��وال��ون لها قبل ثالثة أي��ام إلى 
أطراف البلدة، إال أنها لم تتمكن من 
التقدم فيها أمام مقاومة شرسة من 
قوات سوريا الدميوقراطية، وفق 

املرصد ومراسل لفرانس برس.
وق���ال م��دي��ر امل��رص��د رام���ي عبد 
ال��رح��م��ن ل��ف��ران��س ب���رس “شّنت 
قوات سوريا الدميوقراطية هجوماً 
مضاداً واسعاً ضد القوات التركية 
والفصائل املوالية لها قرب رأس 
العني ومتكنت من استعادة قرية تل 

حلف القريبة”.
وأف��اد املرصد ومراسل لفرانس 
برس في رأس العني عن اشتباكات 
مستمرة عند أطراف البلدة من دون 
أن تتمكن الفصائل املوالية ألنقرة 

من حتقيق أي تقدم.
وأوضح عبد الرحمن أن “صمود 
ق��وات س��وري��ا الدميوقراطية في 
رأس العني ناجت عن التحصينات 
واألنفاق فيها، فضالً عن التعزيزات 
التي لم تتوقف عن الوصول إليها”.

وأعلنت وزارة اخلزانة األميركية 
أّن الرئيس دون��ال��د ترامب فرض 
عقوبات على تركيا تشمل حتى اآلن 
وزارتني وثالثة وزراء، وذلك بهدف 
إرغ��ام أنقرة على أن “تنهي ف��وراً 
هجومها” العسكري على الفصائل 

الكردية في شمال شرق سوريا.
ودان وزير الدفاع األميركي مارك 
إسبر بشّدة الهجوم العسكري “غير 
املقبول” ال��ذي تشّنه تركيا ضّد 
الفصائل الكردية في شمال شرق 
س��وري��ا، معتبراً أّن ه��ذا الهجوم 
أسفر عن “إطالق سراح العديد من 
املعتقلني اخلطرين” املنتمني إلى 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال إسبر في بيان إّن واشنطن 
ستطلب من حلف شمال األطلسي 
اّتخاذ “إجراءات” ضّد تركيا بسبب 
“تقويضها” املهّمة الدولّية ملكافحة 

تنظيم الدولة االسالمية اجلهادي.

وأض������اف “على ال����ّرغ����م من 
املعارضة والتحذيرات املتكّررة من 
جانب الواليات املتحدة واملجتمع 
ال��دول��ي، فقد أم��ر الرئيس التركي 
)رجب طيب( أردوغان بغزو أحادي 
اجلانب لشمال سوريا مّما تسّبب 

بالكثير من الضحايا والالجئني 
وب��دم��ار وان��ع��دام لألمن وبتهديد 

متزايد للقوات األميركية”.
وأعلن قصر اإلليزيه أّن الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون شّدد 
ح��الل مكاملة هاتفية م��ع نظيره 

األم��ي��رك��ي دون���ال���د ت��رام��ب على 
“الضرورة املطلقة ملنع انبعاث” 
تنظيم ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة بعد 
العملية العسكرية التي شّنتها 
تركيا ضّد األكراد في شمال سوريا 
وانسحاب ال��ق��وات األميركية من 

هذه املنطقة.
وباإلضافة إلى الرئيس األميركي 
أجرى ماكرون محادثات هاتفية مع 
نظيريه التركي رجب طيب إردوغان 
وال��ع��راق��ي برهم ص��ال��ح، وف��ق ما 

أوضحت الرئاسة الفرنسية.

املعارضة السورية تتدفق إلى منبج

ترامب يفرض عقوبات على أنقرة تشمل ثالثة وزراء

معارك دامية بني األكراد و القوات التركية شمال شرق سورية

أردوغان: سننقل الالجئني
من تركيا إلى شمال سوريا

ك��رر الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ��ان 
موقفه السابق من الالجئني السوريني في تركيا، 

قائالً “سيتم نقلهم إلى شمال سوريا”.
وفي مقال نشره في صحيفة “وول ستريت 
جورنال”، أم��س الثالثاء، أش��ار إل��ى أن بالده 
ستنشئ “منطقة آمنة في سوريا على مساحة 

44 كيلومتراً”.
كما كرر اتهام الدول األوروبية بعدم تعاونها 

في ملف الالجئني السوريني، قائاًل: “إن عدم 
جتاوب املجتمع الدولي مع طلبه املتكرر املساعدة 
في حتمل مسؤولية الالجئني السوريني قاده إلى 

تطوير خطة بشأن شمال شرقي سوريا”.
وأضاف: “عند عدم وجود خطة بديلة للتعامل 
مع أزم��ة الالجئني يجب على املجتمع الدولي 
إم��ا االنضمام إل��ى جهودنا أو البدء في قبول 

الالجئني”.
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أنقرة: سنراجع تعاوننا مع االحتاد األوروبي جراء موقفه املنحاز
اعلنت وزارة اخلارجية التركية 
ع��زم��ه��ا م��راج��ع��ة ت��ع��اون��ه��ا مع 
االحتاد االوروبي جراء موقفه غير 

القانوني واملنحاز.
وذكرت الوزارة في بيان “ندين 
ون��رف��ض ال���ق���رارات ال��ت��ي واف��ق 

عليها مجلس العالقات اخلارجية 
ل��الحت��اد االوروب���ي ح��ول انشطة 
تركيا ف��ي ش��م��ال ش��رق��ي سوريا 
وشرق املتوسط وجميع الدعوات 

التي وجهها لتركيا بهذا الصدد”.
واش���ار البيان ال��ى ان “تركيا 

تقود عملية )نبع السالم( بنجاح 
ع��ل��ى اس����س ال���ق���ان���ون ال��دول��ي 
ومبوجب حقها املشروع في الدفاع 
ع��ن النفس النابع م��ن امل���ادة 51 
من ميثاق االمم املتحدة وق��رارات 
مجلس االم���ن ال��دول��ي املتعلقة 

مبكافحة االرهاب”.
واضاف البيان “من غير املقبول 
ان يتبنى االحتاد االوروبي مقاربة 
حتمي العناصر االرهابية في ظل 
تهديدها امننا القومي ووحدة تراب 

سوريا ووحدتها الوطنية”.

إس���ب���ر: ت��رك��ي��ا م���س���ؤول���ة ع���ن »إط������الق س���راح 
سورية في  اخلطرين  املقاتلني  من  العديد« 

م���������اك���������رون أخ������ط������ر ت�������رام�������ب ب��������»ال�������ض�������رورة 
امل����ط����ل����ق����ة مل����ن����ع ان�����ب�����ع�����اث« ت���ن���ظ���ي���م داع������ش
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تشاووش أوغلو: الرافضون ل�»نبع 
السالم« يسعون لتقسيم سورية

قال وزير اخلارجية التركي، مولود تشاووش 
أوغلو، إن الدول الرافضة لعملية نبع السالم، 
تريد تقسيم سوريا وتأسيس دول��ة إرهابية 

لزعزعة استقرار تركيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل مشاركته في 
مأدبة غ��داء أقامها مجلس الصحفيني العاملي، 

بالعاصمة األذرية باكو.

وتطرق تشاووش أوغلو، إلى مشكلة التضليل 
الناجمة عن التغيرات السريعة في العالم.

وأض��اف أن هذا التغيير الرقمي، الذي يوفر 
فرصا كبيرة للبشرية، يسبب مشاكل في بعض 
األحيان. ولفت إلى أن مهمة كبيرة تقع على عاتق 
اإلع��الم في هذه الفترة إليصال املعلومة بشكل 

موضوعي للشعب.

روسيا: نسعى لضمان عدم وقوع 
اشتباكات بني القوات السورية والتركية

قال نائب وزير اخلارجية الروسي 
ميخائيل ب��وغ��دان��وف أم��س الثالثاء 
ان االت��ص��االت ج��اري��ة لضمان عدم 
وق��وع اشتباكات بني القوات التركية 

والسورية في شمال شرق الفرات.
ونقلت وكالة انباء )انترفاكس( عن 
بوغدانوف قوله ان موسكو تسعى الى 
بلورة قاعدة ملعاجلة املوقف استنادا 
ال��ى بنود ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وم��راع��اة 

مصالح جميع االطراف املعنية.

وحث بوغدانوف على التوصل الى 
اتفاق بني االت��راك والسوريني وكذلك 
بني دمشق واجلماعات الكردية املسلحة 

من اجل احلد من التصعيد العسكري.
وتوصلت احلكومة السورية الى 
ات��ف��اق م��ع اجل��م��اع��ات ال��ك��ردي��ة قضى 
ب��دخ��ول ق���وات اجل��ي��ش ال��س��وري الى 
امل��ن��اط��ق اخل��اض��ع��ة ل��س��ي��ط��رة ه��ذه 
اجلماعات وبخاصة مدينتا )منبج( 

و)عني العرب(.

املعارضة السورية تقتحم منبج 
بإسناد من اجليش التركي

دخ��ل “اجليش ال��وط��ن��ي السوري” 
التابع للمعارضة وبإسناد من اجليش 
ال��ت��رك��ي م��دي��ن��ة منبج ف��ي ري���ف حلب 

الشرقي.
وق���ال ق��ائ��د ع��س��ك��ري ف��ي “اجليش 
الوطني”، “دخلت قوات اجليش الوطني 
إل��ى مناطق ري��ف منبج وسيطرت على 
قرية الياشلي شمال غرب مدينة منبج، 
وتتقدم القوات باجتاه قرية اجلات شمال 
مدينة منبج، والعملية ستكون سريعة 

النهيار دفاعات قوات سوريا الدميقراطية 
)قسد( وهروب عناصرهم”.

وزع���م ال��ق��ائ��د ال��ع��س��ك��ري، أن ق��وات 
“اجليش الوطني” حشدت قواتها منذ 
مدة وبعد تنفيذ املرحلة األولى من عملية 
ش��رق ال��ف��رات والسيطرة على م��دن تل 
أبيض ورأس العني وامل��ن��اط��ق احمليط 
بهما، تبدء اليوم عملية السيطرة على 
مدينة منبج وطرد مسلحي قسد من املدن 

وإعادة املدينة إلى أهلها”.

مفاوضات حكومة اإلكوادور مع السكان 
األصليني تتكل بالنجاح

بعد اث��ن��ي عشر ي��وم��اً م��ن امل��ظ��اه��رات 
واالحتجاجات الشعبية احل��اش��دة التي 
تخللتها أعمال عنف وتخريب أوقعت ما 
ال يقل عن خمسة قتلى ومئات اجلرحى، 
وإعالن حالة الطوارئ العامة وفرض حظر 
التجول في العاصمة كيتو، وبعد أربع 
ساعات من املفاوضات التي بث التلفزيون 

مرحلتها األولى مباشرة، تراجعت حكومة 
اإلكوادور عن موقفها وقررت سحب حزمة 
التدابير االقتصادية التي كانت قد أعلنتها 
منذ أسبوعني وتسببت في موجة املظاهرات 

التي كانت تطالب بإلغائها.
وأعلن آرن��و بيرال، ممثل األمم املتحدة 
التي رعت املفاوضات إلى جانب الكنيسة 

الكاثوليكية، أن املفاوضات بني احلكومة 
ومجموعات السكان األصليني الذين قادوا 
االحتجاجات تكللت بالنجاح، وأسفرت 
ع��ن »إن��ه��اء التعبئة الشعبية وإل��غ��اء 
التدابير التي تسببت بها، والتعهد املشترك 
بإعادة الهدوء والسالم إلى جميع أنحاء 

اإلكوادور«.

مظاهرات سابقة في اإلكوادور 

»ي ب ك« تستهدف املدنيني 
بقذائف الهاون في جرابلس

أصيب 3 أطفال بجروح في مدينة جرابلس شمالي سوريا، جراء 
قصف بقذائف الهاون شنه عناصر من تنظيم “ي ب ك/بي كا كا” 
اإلرهابي. وأفاد مراسل األناضول، أّن اإلرهابيني أطلقوا قذائف الهاون 
من منطقة عني العرب “كوباني” باجتاه مدينة جرابلس الواقعة في 

منطقة “درع الفرات”.
وأوضح أن قذائف الهاون سقطت على مخيم للنازحني السوريني، 
ما تسبب بإصابة األطفال الثالثة بجروح، لم حتدد درجاتها على 

الفور.

19 مهاجرًا غير نظاميًا  ضبط 
شمال غربي تركيا

ضبطت القوات التركية، خالل الساعات األخيرة، 19 مهاجرا غير 
نظاميني، في والية قرقلر إيلي )شمال غربي(، أثناء محاولتهم مغادرة 

البالد بصورة غير قانونية.
وأفاد مراسل األناضول، نقال عن مصادر أمنية، أمس الثالثاء، أن 
قوات الدرك ضبطت خالل قيامها بأعمالها الدورية 4 مجموعات من 

املهاجرين غير النظاميني في عدة مناطق بالوالية.
وأش��ارت املصادر أن املهاجرين يحملون جنسيات بنغالديش 

ولبنان وفلسطني والعراق وباكستان وأفغانستان.

االحتاد األوروبي يدرس عقد قمة 
طارئة جديدة خلروج بريطانيا

قالت هيئة اإلذاع��ة البريطانية )ب��ي.ب��ي.ٍس��ي(، أم��س الثالثاء، 
إن االحت��اد األوروب��ى ي��درس عقد قمة طارئة جديدة التفاق خروج 
بريطانيا من التكتل.وأضافت أن قمة خروج بريطانيا من االحتاد 

األوروبى اجلديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر احلالى.

جاكوب زوما ميثل أمام محكمة 
بجنوب إفريقيا بتهم الفساد

مثل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوم��ا أمس 
الثالثاء أمام احملكمة بتهم تتعلق بالفساد، في أول محاكمة 

يواجهها في هذا الصدد رغم االتهامات العّدة بحقه.
وزوما متهم بتلقي رشاوى قبل توليه الرئاسة من صفقة 
بقيمة 51 مليار ران��د )3،4 مليار دوالر( لشراء مقاتالت 
حربية وزوارق دوريات ومعدات عسكرية صنعتها خمس 
ش��رك��ات أوروب��ي��ة بينها مجموعة “تاليس” الفرنسية 

للصناعات الدفاعية.
وأجبره حزب املؤمتر الوطني اإلفريقي على التخلي عن 
الرئاسة العام املاضي بعد حكم دام تسعة أعوام وشابته 

اتهامات بالفساد وسط تضاؤل شعبيته.

25 عامًا المرأتني  السجن 
حاولتا تفجير سيارة أمام 

كاتدرائية نوتردام بباريس
قضت محكمة فرنسية بحبس املّتهمتني الرئيسيتني 
في خلية متطرفة نسائية، هما أورنيال غيليغمان وإيناس 
مدني 25 و30 عاماً، بعد إدانتهما مبحاولة تفجير سيارة 
أمام كاتدرائية نوتردام في باريس في سبتمبر )أيلول( 

2016، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما قضت احملكمة بحبس سارة إرفويه التي هاجمت 
بعد أربعة أيام بواسطة سكني شرطياً بلباس مدني ملدة 
20 عاماً. وكانت املّتهمات الثالث يواجهن عقوبة احلبس 

مدى احلياة.
وكانت الشرطة الفرنسية تلّقت في سبتمبر 2016 
اتصاالً من موظف في مطعم باريسي يبلغها فيه بوجود 
س��ي��ارة بيجو 607 ال حتمل ل��وح��ة تسجيل مركونة 
قرب كاتدرائية نوتردام ومصابيح اخلطر فيها مضاءة 

وبداخلها قارورة غاز.


