
أكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ����ان، أن العملية ف��ي سوريا 
ستستمر إذا لم يطبق االت��ف��اق مع 
واشنطن، مبيناً أن أميركا مسؤولة 
عن ضمان انسحاب املقاتلني األكراد 

خالل 120 ساعة.
ه��ذا ونفى أردوغ����ان، أن تكون 
هناك اشتباكات حالياً ف��ي شمال 
شرقي سوريا، على الرغم من تأكيد 
املرصد السوري في وقت سابق أن 
اجليش التركي قصف بلدة رأس 

العني وجتمعات للمدنيني، ما أسفر 
عن مقتل 5 أشخاص.

وتابع في سياق اخ��ر : لم ولن 
نقبل إطالقا مبواقف الدولة الغربية 
االستعالئية والفظة وسياساتها 
التدخلية، حيال دول القارة اإلفريقية 
، متابعا : نحن املسلمون سنراعي 
وعي األمة وحقوق األخوة دائًما وال 
ميكن للحدود املصطنعة أن حتصر 
آفاقنا ، مضيفاً : ال��دول الغربية ال 
تريد إلفريقيا أن تنهض وتستفيد من 

إمكاناتها الهائلة وتنعم بالسالم .
وأع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رجب 
طيب أردوغان، إنه سيقوم مبا يلزم 
ح��ي��ال رس��ال��ة ال��رئ��ي��س األميركي 
دونالد ترمب املسربة عندما يكون 

الوقت مناسبا.
وق���ال “سيتم ال��ق��ي��ام مب��ا يلزم 
عندما يحني الوقت املناسب”، مؤكداً 
أنه أبلغ ترمب خالل مكاملة هاتفية 
عن شن عملية سوريا قبل يوم من 

بدايتها.

رجب أردوغان

قال: لم ولن نقبل إطالقًا مبواقف الدول الغربية االستعالئية  

أردوغان: العملية مستمرة بسوريا إذا لم يحترم االتفاق

قسد: اجليش
 التركي يخرق الهدنة 

ويحاصر اجلرحى
اتهمت قوات سوريا الدميقراطية أمس السبت 
اجليش التركي بخرق الهدنة، مؤكدة أن القوات 
التركية والفصائل املدعومة من أنقرة غير ملتزمة 
بوقف إط��الق النار. وطالبت واشنطن بالضغط 

لفتح ممر إنساني إلجالء اجلرحى من رأس العني.
وأوض��ح��ت في بيان أنها “وافقت على اتفاق 
وقف إطالق النار بينها وبني الدولة التركية الذي 
مت بوساطة من الواليات املتحدة األميركية املتحدة 
ي��وم ١٧ أكتوبر والتزمت ب��ه ب���دءاً م��ن الساعة 
)٢٢،٠٠(، إال أن اجلانب التركي استمر في هجومه 

منتهكاً وقف إطالق النار”.

توقف االشتباكات
شرق الفرات

ق��ال م��س��ؤول ب���وزارة ال��دف��اع األم��ري��ك��ي��ة، إن 
االشتباكات توقفت إل��ى حد كبير، ش��رق الفرات 
شمالي سوريا، عقب االتفاق التركي األمريكي على 

تعليق عملية “نبع السالم” ملدة 120 ساعة.
جاء ذلك في معرض تعليق املسؤول األمريكي 
ل��أن��اض��ول، على االدع����اءات ب��ح��دوث خروقات 

لالتفاق الذي مت التوصل إليه.
وأض��اف “توقفت االشتباكات إل��ى حد كبير، 
وتوقفها متاما قد يستغرق بعض الوقت”. وأردف 
“في مثل هذه احلاالت، من الطبيعي أن يستغرق 

انتهاء االشتباكات بصورة كلية وقتا”.

البنتاغون: لن نشارك 
في إقامة املنطقة 

اآلمنة شمالي سورية
أعلنت وزارة الدفاع األمريكية “بنتاغون”، أن 
القوات األمريكية املوجودة في سوريا لن تشارك 
في إنشاء املنطقة اآلمنة التي تسعى تركيا إلنشائها 

شمالي البالد.
وق��ال وزي��ر الدفاع األمريكي، م��ارك إسبر، في 
بيان: لن تشارك أي قوات برية أمريكية في فرض 
هذه املنطقة اآلمنة”. وتابع أنه مع ذلك ستبقى 
بالده على اتصال مع كل من تركيا و تنظيم “ي بي 

ك” اإلرهابي.

الدفاع التركية: مزاعم 
استخدام السالح 

الكيميائي محض افتراء
قالت وزارة الدفاع التركية أن ادعاءات استخدام 
سالح كيميائي في عملية “نبع السالم”، املتداولة 

في اإلعالم األجنبي، “محض افتراء”.
وذك��رت ال���وزارة، في تغريدة على “تويتر”، 
إن تلك االدعاءات التي يروجها الساعون لتشويه 
جناحات ال��ق��وات املسلحة التركية، ال سيما في 
اإلعالم األجنبي، “ال متت للحقيقة بأي صلة، على 

اإلطالق”.
وش��ددت على ع��دم استخدام اجليش التركي 
ألي سالح محظور مبوجب القوانني واالتفاقيات 
ال��دول��ي��ة. وأك���دت أن مثل ه��ذه األسلحة ليست 
موجودة في قائمة األسلحة التي ميتلكها اجليش 

التركي.

كردستان: ارتفاع عدد الالجئني السوريني 
2300 شخص ألكثر من 

الجئون بأحد املخيمات

اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق أمس 
السبت ارت��ف��اع ع��دد الالجئني السوريني الى 
2300 شخص فروا بعيدا عن املعارك الدائرة 
في شمال ش��رق سورياوذكر مركز التنسيق 

املشترك ل��الزم��ات التابع ل���وزارة الداخلية 
بحكومة اقليم كردستان في بيان ان 734 الجئا 
وصلوا الى كردستان العراق مشيرا إلى أنه مت 

استقبالهم على احلدود.

واش��ار البيان الى انه مت تقدمي املساعدات 
االولية عند احل��دود العراقية مع سوريا الفتا 
إل��ى أن��ه سيتم نقلهم إل��ى مخيم )ب���ردرش( 

مبحافظة دهوك املخصص لالجئني السوريني.
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ترامب: الرئيس التركي يرغب في جناح الهدنة
أكد الرئيس األميركي، دونالد ترمب، أن نظيره 
التركي رج��ب طيب أردوغ���ان أك��د له خ��الل اتصال 
هاتفي عزمه على تنفيذ وقف إطالق النار في سوريا 

الذي أعلن اخلميس.
وكتب على تويتر “حتدثت للتو إل��ى الرئيس 
أردوغ��ان، إنه يريد فعلياً جناح وقف إطالق النار أو 

الهدنة. األكراد يريدون ذلك أيضا”.
كذلك ن��ّوه ترمب إلى أن بعض ال��دول األوروبية 
أبلغته باستعدادها لتسلم مواطنيها من مقاتلي 
داعش األسرى في سوريا، حيث كتب: “بعض الدول 
األوروب��ي��ة مستعدة إلع��ادة إرهابيني معتقلني في 

سوريا، إنه خبر جيد تقدم كبير”.

20 حوثيًا احلديدة: مقتل 
في انفجار مخزن أسلحة

لقي أكثر من عشرين حوثياً مصرعهم، إضافة إلى جرح عدد 
آخر في انفجار شديد، بإحدى البنايات التي تتخذها امليليشيات، 
مخزناً لألغام والذخائر واألسلحة في شارع اخلمسني مبدينة 

احلديدة، غرب اليمن.
وأف��اد اإلع��الم العسكري للمقاومة املشتركة، في بيان، أن 
االنفجار وقع في إحدى البنايات السكنية التي يتخذها احلوثيون 
مخزناً لأسلحة والذخائر وتقع في األحياء السكنية التي ال تزال 

حتت سيطرة امليليشيات بشارع اخلمسني.

املغرب: مطالب بإنقاذ سجني 
حراك الريف املضرب عن 

43 يومًا الطعام منذ 
طالب حقوقيون ونشطاء مغاربة، اجلمعة، بإنقاذ حياة، ربيع 
األبلق سجني حراك الريف املضرب عن الطعام منذ 43 يوما. جاء 

ذلك في بيانات منفصلة، اطلعت األناضول على نسخة منها.
وقال بيان حملمد املجاوي، رفيق ربيع األبلق في سجن مدينة 
طنجة )أقصى شمال البالد(، نشره احلقوقي خالد البكاري، على 
صفحته الرسمية بالفيسبوك إن “ الوضعية الصحية لربيع 
االبلق منذ اكثر من اربعني يوما تنذر بعواقب وخيمة وبكارثة قد 

حتل بني ظهرانينا في اي وقت”.

62 مصل تسيل مبسجد   دماء 
في مجزرة بأفغانستان

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف مسجداً في أفغانستان 
خالل الصالة إلى 62 قتيالً و33 جريحاً، بحسب السلطات في 

والية ننغرهار شرق البالد.
وق��ال املتحدث باسم حاكم ال��والي��ة عطالله خوجياني إن 
“حصيلة الهجوم على املسجد ارتفعت إل��ى 62 قتياًل و33 
جريحاً”. ونددت طالبان بالهجوم، محملة القوات احلكومية أو 

تنظيم داعش مسؤوليته.

الواليات املتحدة تشدد 
العقوبات على كوبا

أعلنت وزارة التجارة األمريكية عن اتخاذ املزيد من اإلجراءات 
للتضييق على “النظام في كوبا” فيما يتعلق باحلصول على 

الطائرات التجارية وبضائع أخرى.
وقالت الوزارة في بيان ان هذه االجراءات “تدعم القرار الذي 
اتخذته اإلدارة في وقت سابق مبساءلة النظام الكوبي عن قمع 
شعبه فضال عن االستمرار في تقدمي الدعم لنظام )الرئيس 
الفنزويلي نيكوالس( مادورو غير الشرعي الذي أرهب السكان 
الفنزويليني ودمر االقتصاد العاملي املزدهر الذي كان يعتمد عليه 

املاليني”.
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بومبيو: بذلنا جهدًا كبيرًا إلنشاء منطقة آمنة في سورية
أكد وزي��ر اخلارجية األميركي مايك بومبيو، أن 
الواليات املتحدة بذلت جهدا كبيرا إلنشاء منطقة آمنة 

في سوريا.
وأض���اف بومبيو ، أن ب���الده ت��رف��ض العملية 

العسكرية التركية شمال البالد.
من جهة أخرى، أكدت املتحدثة باسم البيت األبيض 

اجلمعة، أن وقف إطالق النار في سوريا سيستغرق 
وقتاً.

وأضافت ستيفاني غريشام، في حديث لها مع قناة 
“فوكس نيوز” األميركية، وردا على سؤال عن القتال 
في سوريا أن وقف إطالق النار املتفق عليه يحتاج 

وقتا.

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية

جتمع في لندن للمطالبة باستفتاء 
جديد عن االنفصال البريطاني

استشهد ش���اب فلسطيني 
ب���رص���اص ق�����وات االح���ت���الل 
اإلسرائيلي قرب حاجز عسكري 
إسرائيلي جنوب مدينة طولكرم 

في الضفة الغربية.
وق���ال���ت وزارة ال��ص��ح��ة 
الفلسطينية في بيان صحفي 

“االرتباط املدني يبلغ وزارة 
الصحة باستشهاد مواطن لم 
تعرف هويته بعد عقب إطالق 
االح��ت��الل ال��ن��ار عليه جنوب 

طولكرم”.
ومن جهتها أف��ادت جمعية 
ال���ه���الل األح���م���ر ب���أن ق���وات 

االح���ت���الل رف��ض��ت ال��س��م��اح 
ل��ط��واق��ه��م��ا ب��ال��وص��ول ال��ى 
الشاب.وادعى جيش االحتالل 
اإلسرائيلي ان��ه أطلق النار 
على فلسطيني بعد محاولته 
تنفيذ عملية طعن واحتجز 

اجلثمان.

تنتقل املعركة الدائرة بشأن 
خ���روج بريطانيا م��ن االحت��اد 
األوروب����ي إل��ى ش���وارع لندن، 
أمس  السبت، حيث من املتوقع 
ق��ي��ام ع��دة آالف مبسيرة عبر 
العاصمة البريطانية للمطالبة 
بإجراء استفتاء جديد في الوقت 

ال��ذي يقرر فيه البرملان مصير 
خروج بريطانيا من االحتاد.

وب���ع���د م��ن��اق��ش��ات ش��اق��ة 
استمرت أكثر من ثالث سنوات 
ما زال الغموض يشوب كيفية 
أو موعد اخل���روج م��ن االحت��اد 
األوروب����ي أو م��ا إذا ك��ان هذه 

ال��ع��م��ل��ي��ة س��ت��ح��دث أص���ال مع 
محاولة رئيس الوزراء بوريس 
جونسون إجازة اتفاقه اخلاص 
بخروج بريطانيا من االحت��اد 
األوروب����ي وتخطيطه إليجاد 
مخرج من أعمق أزم��ة شهدتها 

البالد منذ جيل.

النقابات اجلزائرية 
املستقلة تقرر تنظيم 

مسيرات احتجاجية 
أعلنت كونفدرالية النقابات املستقلة 
اجل��زائ��ري��ة ع��ن ق��رار “تنظيم مسيرات 
احتجاجية وطنية ف��ي ال29 أكتوبر 

اجلاري دعما للحراك الشعبي”.
وطالبت النقابات املستقلة في بيان مت 
اص��داره عقب اجتماع مشترك “السلطة 
ب��ات��خ��اذ اج�����راءات ت��ه��دئ��ة م��ن شأنها 
املساهمة في التشجيع على املشاركة بقوة 
في االنتخابات الرئاسية املقررة في شهر 

ديسمبر املقبل”.
واوض����ح ال��ب��ي��ان ان امل��ش��ارك��ني في 
االج��ت��م��اع “قرروا ال��ت��وق��ف ع��ن العمل 
وتنظيم يوم احتجاجي ومسيرات وطنية 
ووالئية بتاريخ 29 أكتوبر اجلاري كرد 
فعل على أسلوب تعامل احلكومة احلالية 

مع مطالب احلراك”.

العراق: محاسبة »املقصرين« في ملف االحتجاجات
تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبداملهدي 
أم��س السبت مبحاسبة “املقصرين” في ملف 
االحتجاجات االخيرة التي شهدتها بالده وسقط 
خاللها االف القتلى واملصابني. وقال عبداملهدي 

في بيان ان “املطالبة باإلصالح هي حق مشروع 
للجميع” مضيفا “نعد شعبنا بان املقصر في 
التظاهرات السابقة سيحاسب مهما كان موقعه 

في الدولة فال احد فوق القانون”.

89 شخصًا واعتقال  إصابة 
54 في مظاهرات »كتالونيا«   

قال التلفزيون االسباني الرسمي أمس السبت 
ان 89 شخصا أصيبوا فيما ج��رى اعتقال 54 
آخرين في أعمال عنف وشغب وقعت بإقليم 
)كتالونيا( الليلة املاضية احتجاجا على سجن 

قادة انفصاليني.
وأض��اف ان معظم أعمال الشغب وقعت في 

مدينة )برشلونة( حيث حاصر املتظاهرون 
مقر الشرطة الوطنية في املدينة عدة ساعات 
ورشقوا الشرطة بالزجاجات احلارقة واأللعاب 
النارية وبكميات كبيرة من احلجارة التي تسبب 
في إصابة ثالثة عناصر في الشرطة على األقل 

واصفا املشهد ب )املعركة الضارية(.


