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أعلنت السيطرة على رأس العني و«قسد» تنفي

توغل تركي باجتاه عني عيسى ومعارك قرب مخيم «داعشي»
قالت مصادر ب��أن ق��وات تركية
وف��ص��ائ��ل م��وال��ي��ة ل��ه��ا ت��وغ��ل��ت
باجتاه عني عيسى شمال سوريا،
كما أوض��ح أن معارك ت��دور قرب
مخيم عني عيسى الذي يضم 1000
شخص من عائالت داعش.
بدورها طالبت اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا في بيان على
فيسبوك ،مجلس األمن والتحالف
ال���دول���ي ض��د داع����ش واجل��ام��ع��ة
ال��ع��رب��ي��ة واالحت������اد األوروب�����ي
بالتدخل السريع ملنع حدوث كارثة،
بعد اق��ت��راب الهجمة العسكرية
التركية من مخيم عني عيسى الذي
يضم اآلالف من عائالت داعش.
وق��ال��ت إن بعض العائالت من
تنظيم داع���ش ق��د ه��رب��ت بالفعل
م��ن املخيم بعد قصفه .وأضافت
“الكارثة لن تقتصر آث��اره��ا على
سوريا فقط بل ستدق أبوابكم جميعا
عند خروج األم��ور عن السيطرة”.
إلى ذلك ،أفادت اإلخبارية التابعة
للنظام السوري بأن القوات التركية
احتلت ب��ل��دة س��ل��وك ب��ري��ف الرقة
الشمالي الشرقي ،ف��ي ح�ين أش��ار
املرصد السوري حلقوق اإلنسان
إل��ى أن اشتباكات عنيفة تشهدها
ب��ل��دة س��ل��وك ،ب�ين ق���وات س��وري��ا
الدميقراطية م��ن جهة ،وال��ق��وات
التركية والفصائل املوالية لها من
جهة أخرى ،في هجوم عنيف نفذته
منذ ساعات الصباح األولى ،بتمهيد
ناري مكثف.
ومتكنت القوات التركية بحسب
امل��رص��د م��ن ال��ت��ق��دم داخ���ل البلدة
والسيطرة على أجزاء واسعة منها،
وسط استمرار احمل��اوالت النتزاع
السيطرة على سلوك بشكل كامل.
وط����ال����ب����ت ق�������وات س���وري���ا
الدميقراطية السكان بعدم استخدام

توغل القوات التركية في الشمال السوري

الطريق الدولي بني احلسكة والرقة
مع اقتراب  ٢٠مدرعة تركية
ع��ل��ى صعيد متصل تتواصل

االشتباكات بني الطرفني في أطراف
مدينة تل أبيض ،على محاور علي
باجلية وخ��رب��ة ال���رز وف��ري��ع��ان

الدفاع التركية :حتييد  480إرهابي ًا
منذ انطالق «نبع السالم»
أعلنت وزارة الدفاع التركية ،أمس األحد ،أن
عدد إرهابيي تنظيم “بي كا كا /ب ي د  -ي ب ك”
الذين مت حتييدهم منذ انطالق عملية نبع السالم
شمال شرقي سوريا ،ارتفع إلى  480إرهابيا.

وقالت ال��وزارة في بيان نشرته على حسابها
في موقع تويتر ،إن “العملية املستمرة في منطقة
شرق الفرات بنجاح ،أسفرت حتى اآلن عن حتييد
 480إرهابيًا”.

فرنسا تعلق تصدير معدات
حربية إلى أنقرة
اعلنت فرنسا قرارها تعليق اي مشروع لتصدير معدات حربية الى
تركيا ميكن استخدامها في اطار الهجوم على سوريا.
وقالت وزارت��ا اخلارجية والدفاع في بيان مشترك ان هذا القرار
يدخل حيز التنفيذ فورا مشيرتني الى ان العملية التركية في سوريا
تهدد االمن االوروبي.
وذكر البيان ان مجلس الشؤون اخلارجية في االحتاد االوروبي
وال��ذي سيجتمع االثنني في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق
مقاربة اوروب��ي��ة في ه��ذا ال��ص��دد.واض��اف ان فرنسا تكرر ادانتها
الشديدة للهجوم العسكري التركي على سوريا داعية الى عقد اجتماع
طارئ للتحالف الدولي الذي تشكل لقتال ما يسمى تنظيم الدولة
االسالمية (داعش) لبحث جهود التحالف في هذا السياق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن االربعاء املاضي
ان ق��وات ب�لاده اطلقت عملية (نبع السالم) العسكرية ضد منظة
حزب العمال الكردستاني وذراعه بسوريا وحدات احلماية الشعبية
و(داعش) في سوريا في حترك قوبل بادانات دولية وعربية واسعة.

وجهجاه عند طريق تل أبيض – عني
عيسى ،مترافقة مع قصف مكثف
وعنيف .إل��ى ذل��ك ،أك��د املرصد أن

الفصائل املوالية لتركيا سيارة
إسعاف في محيط منطقة تل أبيض،
وج��رى ف��ق��دان االت��ص��ال م��ع طاقم

ال��س��ي��ارة وس���ط مصير مجهول
يالحقهم.
ون��ش��رت أن��ق��رة ص����ورا تؤكد

تشاووش أوغلو :لن نتفاوض مع إرهابيي «ب ي د/بي كا كا»
أكد وزير اخلارجية التركي مولود
ت��ش��اووش أوغلو أنّ ب�لاده ترفض
التفاوض مع إرهابيي “ب ي د/بي
كا كا” في ر ٍد على التلويح األمريكي
بتقدمي مقترح للوساطة.
كلمة ت��ش��اووش أوغ��ل��و ج��اءت
في لقاء مع موقع “دويتشه فيله”
األمل��ان��ي ال��ن��اط��ق بالتركية ،حول
عملية قوات بالده شمالي سوريا ضد

التنظيمات اإلرهابية.
وقال تشاووش أوغلو ،إن عملية
نبع السالم متس األمن القومي لبالده
م��ش��ددا “لو كنا نخشى العقوبات
االقتصادية ملا أطلقنا هذه العملية”.
وردا على سؤال يتعلق بالتهديدات
األمريكية بفرض عقوبات اقتصادية
على أنقرة إلطالق العملية العسكرية،
قال تشاووش أوغلو “قبل كل شيء

رأينا سابقا أنه ال ميكن التوصل إلى
نتيجة عبر فرض العقوبات”.
وأض��اف “الواليات املتحدة سبق
لها وأن فرضت عقوبات على وزيري
الداخلية والعدل التركيني ،ونحن
رددنا على تلك العقوبات باملثل ،أي
أن تركيا سترد من مبدأ املعاملة باملثل
جتاه أي إجراء سلبي جتاهها”.
وأك���د ال��وزي��ر ال��ت��رك��ي أن ب�لاده

باريس :اعتقاالت وجرحى خالل
احلراك الـ 48لـ«السترات الصفراء»

الدفاع الفرنسية :سنساعد
قبرص في حماية مياهها

جتري البحرية الفرنسية والبحرية القبرصية مناورات مشتركة
قبالة سواحل قبرص ،تهدف إلى مساعدة اجلزيرة الواقعة في شرق
البحر املتوسط على الوفاء بواجباتها كدولة ذات سيادة.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في تغريدة ، ،إن
املناورات ستمكن قبرص من “حتمل مسؤولياتها في مياهها ذات
السيادة”.
من جهته ،ق��ال وزي��ر الدفاع القبرصي سافاس أجنيليدس ،إن
املناورات تبعث برسالة عن “ممارسة قبرص حلقوقها داخل منطقتها
االقتصادية اخلالصة” ،حيث تسعى احلكومة ملواجهة تصرفات
تركيا األخيرة املتصلة بالتنقيب قبالة قبرص من خالل الوسائل
القانونية والسياسية والدبلوماسية.
وتأتي املناورات في وقت تتجه فيه سفينة حفر تركية ،ترافقها
سفينة حربية ،للحفر داخل املياه حيث منحت قبرص ترخيصا ً لشركة
الطاقة الفرنسية “توتال” وشريكتها “إيني” للتنقيب عن الغاز.

ترامب :حدودنا أولى باحلراسة
من احلدود السورية-التركية

دافع الرئيس األميركي ،دونالد ترمب ،عن قراره األخير بشأن إعادة
نشر القوات األميركية في سوريا ،قائالً“ :إنه ال ينبغي على واشنطن
أن حترس احلدود السورية التركية في الوقت الذي ال تستطيع فيه
حماية حدودها ،على حد وصفه.
وأكد في تصريح لقناة “فوكس نيوز” مساء السبت أنه لن يقف مع
طرف ضد آخر في سوريا ،مضيفاً “أريد أن أركز على االقتصاد وإال
سنكون في املرتبة الثانية خلف الصني”“ .لو دعمت األك��راد لقالوا
أشجع احلرب”
“وردا ً على االنتقادات التي طالته واتهامه بالتخلي عن “األكراد”
قال ترمب :لن يرضى اإلعالم أبدا ً عن قراراتي ،فلو دعمت األكراد لقالوا
إنني أشجع احلرب”.

احتجاجات السترات الصفراء

ألقت الشرطة الفرنسية ،القبض على عدد
من املشاركني في احل��راك الثامن واألربعني
لـ”السترات الصفراء” ،في مدينة تولوز،
جنوب غربي البالد .وقالت شرطة املدينة،
إنها أوقفت “ 17شخصا الرتكابهم مخالفت
متعددة” ،لم حتددها ،حسبما نقل موقع قناة

“فرانس ( ”24رسمية) .كما أش��ارت إلى
سقوط عدد من املصابني بجروح طفيفة من
الشرطة واملتظاهرين إثر االحتجاجات التي
شهدتها مدينة تولوز .وقدرت الشرطة عدد
املتظاهرين ، ،في تولوز بـ”عدة آالف” ،حسب
املصدر ذاته .ولم تستمر املسيرة في تولوز

البولنديون يتوجهون إلى صناديق
االقتراع في االنتخابات التشريعية
ت��وجّ ��ه ال��ن��اخ��ب��ون ف��ي ب��ول��ن��دا،
أم��س األح��د ،إل��ى صناديق االقتراع
ل�لإدالء بأصواتهم في االنتخابات
التشريعية.
وسيختار الناخبون في بولندا
البالغ عدد سكانها  38مليون نسمة،
أع��ض��اء ال��ب��رمل��ان امل��ك��ون م��ن 460
مقعدا ً ،ومجلس الشيوخ  100مقعد.
وستستمر عملية التصويت بني
الساعة السابعة صباحاً والتاسعة
مساء بحسب التوقيت احمللي.
وم��ن املتوقع بحسب مؤسسات

سيطرتها على املنطقة الصناعية في
مدينة رأس العني بشمال سوريا،
فيما نفت قوات سوريا الدميقراطية
سيطرة اجليش التركي على املدينة.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،نفت ق��وات
سوريا الدميقراطية ،السبت ،ما
أعلنته وزارة الدفاع التركية بأن
ق��وات��ه��ا سيطرت على ب��ل��دة رأس
العني احلدودية في شمال سوريا.
وق����ال م���س���ؤول م���ن “سوريا
الدميقراطية” إن “رأس العني
ال ت����زال ت���ق���اوم ،واالش��ت��ب��اك��ات
مستمرة”.
وأك��د امل��رص��د ال��س��وري حلقوق
اإلنسان في وقت سابق أن القوات
التركية والفصائل السورية املوالية
لها دخلت البلدة من دون أن تسيطر
عليها ،مع استمرار للمعارك داخلها.
وف���ي ت��ط��ور س��اب��ق ،انسحبت
الفصائل املوالية لتركيا ،السبت،
م��ن ط��ري��ق ت��ل امل��ر  -ال��رق��ة -عني
عيسى ،بعد أن توغلت مسافة 30
كلم في وقت سابق ،وقطعت الطريق
وسيطرت على حاجز رئيسي.
وك��ان��ت خ�لاي��ا نائمة ساعدت
فصائل موالية لتركيا للسيطرة
على ح��اج��ز ت��ل مت��ر-ال��رق��ة-ع�ين
عيسى ،فيما استقدمت قوات سوريا
الدميقراطية نخبة في معارك رأس
العني ،مشيرا ً إلى الوضع املأساوي
ل��ل��م��دن��ي�ين ف��ي ظ��ل ج��ه��ود أممية
معدومة تقريبا ً.
ي��أت��ي ذل���ك ف��ي��م��ا ق���ال امل��رص��د
السوري حلقوق اإلنسان ،إن عدد
القتلى من املسلحني السوريني الذين
يقودهم األكراد ويتصدون للهجوم
التركي احلالي ارتفع إلى  74قتيالً،
أغلبهم سقطوا في تل أبيض ،فيما
تواصل القصف التركي املكثف على
مدينتي تل أبيض ورأس العني.

استطالعات الرأي ،فوز حزب القانون
وال��ع��دال��ة احل��اك��م ف��ي االنتخابات،
وذل��ك بفضل اإلنفاقات االجتماعية
الكبيرة والنمو االقتصادي القوي
في ال��ب�لاد .وبحسب آخ��ر استطالع
للرأي أجري في بولندا ،فإن احلزب
احلاكم سيحصل على  45في املئة
من األص���وات .ويدلي البولنديون
بأصواتهم في انتخابات تشريعية
يرجح فوز الشعبويني احلاكمني فيها
بفضل برنامجهم االجتماعي الذي
يتمتع بشعبية كبيرة.

أكثر من عدة دقائق قبل أن متأل سحب الغاز
املسيل للدموع ش��وارع املدينة الرئيسية،
ليتفرّق املتظاهرون إلى مجموعات أصغر.
وت��ع��د ت��ول��وز معقل ح��رك��ة “السترات
الصفراء” ول��ط��امل��ا ش��ه��دت ص��دام��ات بني
الشرطة واملتظاهرين.

تظاهر اآلالف في كوريا
اجلنوبية بسبب فضيحة فساد
دفعت فضيحة فساد متصاعدة تضم وزي��ر العدل
املعني حديثاً تشو كوك الكوريني اجلنوبيني من التيارات
احملافظة والليبرالية إلى التظاهر في الشوارع بأعداد
نادرا ً ما شهدتها البالد منذ االحتجاجات التي ساعدت في
إسقاط الرئيسة السابقة باك جون هاي في .2017
ونظم عشرات اآلالف من الكوريني اجلنوبيني مظاهرات
خالل العطالت التي شهدتها البالد في اآلونة األخيرة مبا
في ذلك وسط سيؤول يوم األربعاء .وشهدت العاصمة
قدرا ً أكبر من التجمعات يوم السبت.
وأدى حتقيق في مزاعم فساد تتعلق بأسرة تشو كوك
الذي عني في سبتمبر إلى مظاهرات ضخمة مضادة من
األحزاب الليبرالية.

تكافح اإلره��اب ،وض��رورة عدم دعم
الواليات املتحدة لتنظيم “ي ب ك/
بي كا كا” اإلره��اب��ي ،وق��ال إن��ه “ما
من دول��ة متتلك قوة تدمير اقتصاد
تركيا”.
ودع��ا ال��والي��ات املتحدة إل��ى حل
القضايا العالقة بني البلدين عبر
اإلي���ف���اء ب��وع��وده��ا ب���دال م��ن إل��ق��اء
تهديدات بفرض العقوبات.

البيت األبيض :الرئيس
األميركي يقر  50مليون
دوالر الستقرار سورية

اعلنت ال��والي��ات املتحدة االمريكية ان الرئيس
االمريكي دونالد ترامب اق��ر ص��رف  50مليون دوالر
للمساعدة في حتقيق االستقرار بسوريا من خالل تعزيز
حقوق االنسان وحماية االقليات العرقية والدينية
املضطهدة.
وذكر البيت االبيض في بيان ان التمويل “سيوفر
مساعدة مالية طارئة للمدافعني السوريني عن حقوق
االنسان ومنظمات املجتمع املدني وجهود املصاحلة
التي تدعم بشكل مباشر ضحايا االقليات العرقية
والدينية في النزاع”.
واضاف ان سيتم تخصيص التمويل ايضا في زيادة
املساءلة وازالة مخلفات احلرب من املتفجرات وتعزيز
امن املجتمع للمساعدة في حتقيق االستقرار اضافة الى
توثيق انتهاكات حقوق االنسان وانتهاكات القانون
الدولي ودعم الناجني من العنف املجتمعي والتعذيب.
واوض���ح البيان “اننا نأمل ان ي��واص��ل الشركاء
الدوليني واالقليميني مساهماتهم ايضا حلماية ضمان
حرية وام��ن االقليات العرقية والدينية باعتبارهم
ميثلون اولوية قصوى لالدارة االمريكية.

السكان األصليون
في االكوادور يوافقون
على احلوار مع الرئيس
واف��ق��ت املنظمة الرئيسية للسكان األص��ل��ي�ين في
اإلكوادور على عرض احلوار الذي طرحه الرئيس لينني
مورينو للخروج من األزمة الناجتة عن رفع سعر الوقود،
وأكّدت انها قبلت عرضه إجراء مباحثات مباشرة ،وذلك
قبل أن يعلن الرئيس الحقا حظر للتجول في كيتو.
لكنّ االحتجاجات استمرت رغم ذلك واقتحم محتجون
مبنى حكوميا في كيتو وخربوه ،على ما أفاد صحافي في
وكالة فرانس برس.
وقال احتاد قوميات السكان األصليني لالكوادور الذي
ك��ان رف��ض احل��وار اجلمعة إنّ ق��راره اجلديد ج��اء بعد
التشاور مع أعضائه.
وخالل أحد عشر يوما ،أدت املواجهات بني متظاهرين
وقوات األمن إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أحد قادة
السكان األصليني وإصابة أكثر من ألفي شخص ،بحسب
مكتب الدفاع عن الشعب ،وهو كيان رسمي للدفاع عن
احلقوق.
وقطع ق��ادة السكان األصليني ،رأس حربة احلركة
االجتماعية ،اخلميس كل الصالت التي أقيمت مع احلكومة
ووجهوا
ّ
برعاية األمم املتحدة والكنيسة الكاثوليكية
دعوة جلعل التحركات االحتجاجية “متطرفة” أكثر.
وكان االحتاد قال في بيان إنّ “احلوار الذي يروّ ج له
(الرئيس) يفتقر إلى املصداقية” مضيفا ً أنه لن يشارك فيه
إال في حال “أ ُلغي” املرسوم الذي يزيل الدعم للمحروقات.

