واشنطن تعتزم مواصلة التعاون مع األكراد ضد «داعش»
أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أنّ ال��والي��ات املتحدة
تريد مواصلة التعاون مع املقاتلني األك��راد في قوات سوريا
الدميوقراطية في احلرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال املسؤول الكبير للصحافيني طالباً عدم الكشف عن
اسمه «سنرى نوع الدعم الذي ميكننا االستمرار في تقدميه
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لقوات سوريا الدميوقراطية حتى إن لم تعد لدينا قوات في
شمال» سوريا.
ومنذ أسبوع يشنّ اجليش التركي هجوماً على «وحدات
حماية الشعب» ،العمود الفقري لقوات سوريا الدميوقراطية،
إلبعاد هذه الفصائل الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيمات

إرهابية ،عن احلدود اجلنوبية لتركيا.
وفي ظل الهجوم التركي أعلنت الواليات املتحدة سحب
كل قواتها من شمال شرق سوريا والبالغ عديدها حوالى ألف
عسكري ،واإلبقاء باملقابل على حوالى  150جندياً أميركياً
ينتشرون في قاعدة التنف في جنوب سوريا.
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اشتباكات عنيفة في الشمال وسحب الدخان تتصاعد من عدة مدن

اجليش السوري والقوات الكردية يقاتالن الفصائل املوالية لتركيا
اندلعت اشتباكات أمس األربعاء بني
اجليش السوري والقوات الكردية من
جهة والفصائل املقاتلة املوالية لتركيا
من جهة أخرى في شمال سوريا ،حيث
تشن أنقرة هجوما على حدودها منذ
أسبوع ضد مناطق األك���راد ،بحسب
املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
س��ح��ب م��ن ال��دخ��ان تتصاعد من
مدينة رأس العني احل��دودي��ة حيث
تدور معارك عنيفة بني قوات سوريا
ال��دمي��وق��راط��ي��ة م��ن ج��ه��ة وال��ق��وات
التركية واملقاتلني السوريني املوالني
لها م��ن جهة ثانية ف��ي  15اكتوبر
2019
دارت م��ع��ارك عنيفة ف��ي شمال
سوريا بني قوات سوريا الدميوقراطية
من جهة واجليش التركي وفصائل
سورية موالية له من جهة ثانية ،في
اليوم السابع من هجوم تشنّه تركيا
ضد األكراد ويسعى الرئيس األميركي
دونالد ترامب إلقناعها بوقفه من خالل
فرضه عقوبات عليها وإرساله نائبه
ووزير خارجيته إلى أنقرة للتفاوض
على وقف إلطالق النار.
وب���دأ ال��ه��ج��وم بعد إع�ل�ان ترامب
سحب قوات بالده من شمال سوريا،
ما أفسح املجال أمام فتح جبهة جديدة
في النزاع املعقد املستمر منذ ثماني
سنوات تقريبا وال��ذي أوق��ع أكثر من
 370ألف قتيل.
وسيطر اجليش التركي وحلفاؤه

من الفصائل املقاتلة ،منذ شن هجومهم
قبل أسبوع ،على مساحة من الشريط
احلدودي متتد لنحو  120كيلومترا.
واندلعت »،اشتباكات عنيفة» شمال
شرق عني عيسى بني القوات النظامية
والكردية ضد الفصائل املوالية لتركيا،
بحسب املرصد.
وأوض��ح املرصد ان املعارك تدور
بالقرب من الطريق الدولي ،في املناطق
الفاصلة بني مناطق القوات الكردية
واملناطق التي سيطرت عليها الفصائل
املوالية ألنقرة مؤخرا.
وذك����ر م��دي��ر امل��رص��د رام����ي عبد
الرحمن لوكالة فرانس برس أن قوات
س��وري��ا الدميقراطية ،وه��و حتالف
يضم فصائل كردية وعربية ،والنظام
يقاتالن «معا» ضد الفصائل.
وق���ت���ل ع��س��ك��ري��ان ف���ي اجل��ي��ش
السوري ،بحسب املرصد ،في قصف
مدفعي شنّته الفصائل املوالية لتركيا
ع��ل��ى أط����راف ع�ين ع��ي��س��ى» ،البلدة
الواقعة في شمال سوريا على بعد 30
كيلومترا ً من احلدود التركية.
وي��أت��ي ذل���ك غ����داة م��ق��ت��ل جندي
باجليش في قصف مماثل بالقرب من
منبج ،وفقًا للمصدر نفسه.
وأكدت موسكو حليف دمشق األبرز،
على لسان املوفد الروسي اخلاص الى
سوريا ألكسندر الفرنتييف أن روسيا
ل��ن تسمح مبواجهات ب�ين اجليشني
التركي والسوري.

الرئيسان الروسي والتركي
يؤكدان االلتزام بضمان وحدة
سوريا وسالمة أراضيها

اكد الرئيسان الروسي فالدميير بوتني ونظيره التركي رجب طيب
اردوغان االلتزام بضمان وحدة سوريا وسالمة اراضيها.
وذك��رت الرئاسة الروسية في بيان ان اجلانبني اتفقا خالل اتصال
هاتفي على قيام الرئيس اردوغ��ان بزيارة ملوسكو خالل االيام القليلة
القادمة.واضاف البيان ان بوتني اكد اهمية احلذر من تردي االوضاع
االنسانية في منطقة احلدود السورية التركية.
واضاف ان بوتني شدد على عدم القبول بان يقوم اعضاء اجلماعات
االرهابية مبا في ذل��ك عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة االسالمية
(داعش) احملتجزين لدى اجلماعات الكردية باستغالل الوضع املتدهور
للقيام مبحاولة الهرب والتسلل الى الدول املجاورة.

اجليش السوري يكمل انتشاره
في «منبج» لردع «العدوان» التركي
ذكرت وكالة األنباء السورية (سانا) أن وحدات من اجليش السوري
أكملت انتشارها في مدينة (منبج) ومحيطها بالريف الشمالي الشرقي
حملافظة حلب لردع «العدوان» التركي وتوفير احلماية ألهلها.
وقالت (سانا) ان جتمعات شعبية ومسيرات ترحيبية خرجت بعد
قدوم اجليش السوري الذي بدأ إرسال وحداته إلى (منبج) القريبة
من محافظة حلب وبلدات بريف محافظة الرقة وأخرى في محافظة
احلسكة.
وعلى صعيد متصل أفادت الوكالة بأن القوات التركية «احتلت»
بالتعاون مع القوات السورية املوالية لها قرى ضمن محافظة احلسكة
على الطريق الدولي (حلب  -تل متر) الذي يبعد نحو  10كيلو مترات
عن نقاط متركز اجليش السوري.

معارك ضارية شمال سورية

منظمات اإلغاثة تنسحب وقسد تستنجد
أع��ل��ن��ت اإلدارة ال��ذات��ي��ة ال��ك��ردي��ة ،أن
منظمات إغاثة دولية أوقفت عملها وسحبت
موظفيها من شمال شرقي سوريا ،محذرة
من التداعيات اإلنسانية لذلك ،بعد أسبوع
من بدء تركيا وفصائل سورية موالية لها
هجوما ً ضد قوات سوريا الدميقراطية.

في التفاصيل ،قالت اإلدارة الذاتية في
بيان لها« :ازدادت األوضاع اإلنسانية التي
يتعرض لها أهلنا النازحون من املناطق
التي طالها القصف سوءا ً ،وسط انقطاع تام
للمساعدات اإلنسانية وقيام جميع املنظمات
الدولية بإيقاف عملها وسحب موظفيها من

مناطق اإلدارة الذاتية».
يذكر أن تركيا ومقاتلني سوريني موالني
لها يشنون منذ أسبوع هجوماً ضد املقاتلني
األكراد ،دفع  160ألف شخص إلى الفرار من
منازلهم ،وفق األمم املتحدة ،متوجهني إلى
مناطق أكثر أمنا ً بعيدا ً عن احلدود مع تركيا.

قطر :ليست جرمية أن تعمل تركيا على حماية نفسها من اإلرهابيني
ق��ال وزي��ر ال��دف��اع القطري ،خالد بن محمد العطية ،أمس
األربعاء ،إن محاولة تركيا حماية نفسها من اإلرهابيني« ،ليست
جرمية».
جاء ذلك في كلمة للوزير القطري ضمن فعاليات «منتدى
األمن العاملي  »2019املنعقد بالدوحة ،في دورته الثانية ،حسب
مراسل األناضول.
وتأتي تصريحات «العطية» بالتزامن مع عملية «نبع السالم»
التي أطلقتها تركيا في التاسع من أكتوبر اجلاري شمالي سوريا،
لتطهير منطقة شرق الفرات من اإلرهابيني ،وإنشاء منطقة آمنة
لعودة الالجئني السوريني.

واتهم العطية «أطرافا عديدة» لم يسمها ،بالسعي إلحلاق
الضرر بتركيا .وأضاف« :تركيا تستضيف  4ماليني الجيء ،ولو
كان تعاملها سيء لفتحت األبواب وأغرقت أوروبا بالالجئني».
وأثنى الوزير القطري على األسلوب ال��ذي تتبعه القوات
التركية في العملية ،مشيرًا أن «السلوك التركي في املدن التي
ح��ارب فيها اإلره��اب واض��ح ،وامل��دن التي ح��ارب فيها األت��راك
املنظمات اإلرهابية ما زالت قائمة ،مقارنة بتدمير أطراف أخرى
مدنا سورية» .وتابع« :تركيا تؤكد دائماً على وحدة األراضي
السورية ،وما تقوم به تركيا لم تقم به اجلامعة العربية في
محافظتها على وحدة أراضي سوريا».

الفروف :الصراع شمال سورية سمح لداعش باالنتشار عاملي ًا
ق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي ،سيرغي
الف��روف ،إن الصراع في شمال سوريا سمح
لعناصر «داع���ش» باالنتشار ف��ي ك��ل أنحاء
العالم .وأضاف الفروف ،في منتجع سوتشي

ال��روس��ي على البحر األس����ود ،أن موسكو
ستشجع على تنفيذ االتفاقيات ب�ين دمشق
واألكراد ،مؤكدا ً أن احلوار بني األكراد والنظام
السوري يحقق نتائج ملموسة.

وشدد على أن تصرفات التحالف الغربي في
سوريا تدفع األك��راد نحو االنفصال .الفروف
أض��اف« :سندعم التعاون األمني بني سوريا
وتركيا على احلدود».

باريس :فرار  9فرنسيات من مخيم خاضع لسيطرة األكراد بسوريا

أعلن وزي��ر اخلارجية الفرنسي ،ج��ان إي��ف ل��ودري��ان ، ،ف��رار 9
فرنسيات من مخيم خاضع لسيطرة األك��راد في سوريا ،مؤكدا ً أن
املخيمات التي تأوي معتقلي «داعش» بشمال شرقي سوريا ليست
مهددة «في الوقت الراهن».
وأضاف أنه سيتوجه إلى العراق لبحث اإلطار القضائي للتمهيد

حملاكمة اإلرهابيني في سوريا.
وقال لودريان لشبكة «ب��ي.إف.أم» التلفزيونية وإذاع��ة «مونت
كارلو»« :بحسب علمي ،وفي الوقت الراهن ،فإن الهجوم التركي
ومتوضع قوات سوريا الدميقراطية لم يؤديا إلى تهديد سالمة وأمن
تلك املخيمات الواقعة بشكل رئيسي في شمال شرقي سوريا».

تعليق الدراسة في
«جرابلس» جراء القتال

قررت السلطات احمللية في مدينة «جرابلس» السورية،
تعليق الدراسة في املدارس جراء استمرار هجمات إرهابيي
تنظيم «ي ب ك /بي كا كا» على املدينة احملاذية للحدود
التركية.
وأفاد مرسل األناضول ،بأن جرابلس والقرى احمليطة بها
تتعرض باستمرار للقصف من قبل تنظيم «ي ب ك /بي كا
كا» اإلرهابي املتمركز مبنطقة منبج .وأضاف أن السلطات
قررت تعليق الدوام في املدارس ملدة يومني بسبب الهجمات
اإلرهابية.

حكومة كردستان تعلن ازدياد تدفق
الالجئني السوريني إلى اإلقليم
اعلنت حكومة اقليم كردستان أمس االربعاء ارتفاع عدد
الالجئني السوريني في االقليم جراء العمليات العسكرية
التي تشنها القوات التركية على شمال شرق سوريا الى 930
الجئ .وذكر مركز التنسيق املشترك لالزمات التابع لوزارة
الداخلية في بيان ان عدد الالجئني السوريني يزداد بشكل
مطرد حيث وصل امس الثالثاء  472الجئا من سوريا الى
اقليم كردستان وبذلك بلغ العدد االجمالي  930الجئا خالل
االيام الثالثة املاضية.

الدفاع العراقية :مخاوف من تسلل
«اإلرهابيني» إلينا من سورية
بحث وزي��ر الدفاع العراقي جن��اح الشمري مع نظيره
التركي خلوصي اك��ار هاتفيا تداعيات التوغل العسكري
التركي شمالي سوريا .وذكرت وزارة الدفاع العراقية في
بيان لها ان اجلانبني بحثا تاثير التدخل التركي في سوريا
على الوضع االمني في العراق واملخاوف من احتمال تسلل
االرهابيني الى االراضي العراقية  .وكان الوزير الشمري قد
التقى مؤخرا ممثلني من روسيا وسوريا في مركز التنسيق
االستخباري الرباعي املشترك في بغداد لبحث نتائج عملية
(نبع السالم) العسكرية التركية.

الرئيس التركي لنظيره األميركي :لن نعلن أبد ًا وقف ًا للنار

أردوغان لبوتني« :نبع السالم» ستساهم في احلفاظ على وحدة سورية
أكد الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان،
أن عملية «نبع السالم» التركية ستساهم
في مكافحة اإلره��اب واحلفاظ على وحدة
ت��راب سوريا وإيجاد حل سياسي لألزمة
السورية.
ح��اء ذل��ك ف��ي خ�لال ات��ص��ال هاتفي مع
نظيره الروسي فالدميير بوتني ،وفق بيان
عن دائرة االتصال في الرئاسة التركية.
كما بحث الرئيسان العالقات الثنائية بني
بلديهما وقضايا إقليمية خالل االتصال.
وف��ي  9أكتوبر اجل���اري ،أطلق اجليش
التركي ،مبشاركة اجليش الوطني السوري،
عملية «نبع السالم» في منطقة شرق نهر
الفرات شمالي سوريا ،لتطهيرها من إرهابيي
«ي ب ك /بي كا ك��ا» و»داع���ش» ،وإنشاء
منطقة آمنة لعودة الالجئني السوريني إلى
بلدهم.
قال الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان،
ردًا على مقترح أمريكي بخصوص عملية
«نبع السالم» طالبت فيه بوقف إطالق النار
والوساطة من أج��ل التفاوض« ،ال ميكننا

اجل��ل��وس على ط��اول��ة واح���دة م��ع تنظيم
إرهابي».
ج��اء ذل��ك بحسب بيان ص��ادر عن دائ��رة
االتصال برئاسة اجلمهورية التركية ،نقلاً
عن تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس،
أردوغ�����ان ،ع��ل��ى م�تن ال��ط��ائ��رة ع��ائ��دًا من
أذربيجان؛ حيث كان يشارك بالقمة السابعة
لـ»املجلس التركي».
الرئيس أردوغ���ان ذك��ر في ه��ذا السياق
أنهم تباحثوا مع الواليات املتحدة وروسيا
من أجل تنسيق التطورات امليدانية ،مضيفًا
«وب��األم��س حتدثت مع ت��رام��ب ،وم��ن قبله
(الرئيس الفرنسي إمي��ان��وي��ل) م��اك��رون،
وس���أحت���دث ب��وق��ت الح���ق م��ع (ال��رئ��ي��س
الروسي فالدميير) بوتني».
وذكر أردوغان في تصريحاته جاء مقترح
أمريكي يقول «فلتوقفوا إطالق النار ،ولنقم
نحن ب��دور الوساطة من أج��ل التفاوض»،
مضيفًا كرد على هذا املقترح «نحن ال جنلس
مع تنظيم إرهابي(في إشارة لتنظيم (بي كا
كا/ي ب ك/ب ي د) على نفس الطاولة».

اردوغان

