
ك��ش��ف ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب 
أردوغان عن حترير قوات بالده العسكرية 
واجل��ي��ش ال��س��وري احل��ر الراض���ي تبلغ 
مساحتها 1500 كيلومتر مربع من قوات 
سوريا الدميقراطية في اطار عملية )نبع 

السالم( العسكرية بسوريا.
وق��ال أردوغ���ان ف��ي كلمة ل��ه ف��ي إط��ار 
فعالية مبدينة اسطنبول “عندما يتعلق 
األم��ر بالوطن واستقرار شعبنا ال نشعر 

باحلاجة ألخذ اذن من أحد”.
من ناحية اخ��رى أكد وزي��ر اخلارجية 
التركي مولود جاويش اوغلو أمس  االثنني 
أن بالده ستستأنف عملية )نبع السالم( 
التي تشنها شرق الفرات بشمال شرقي 
سوريا في ح��ال ع��دم انسحاب املسلحني 

من املنطقة اآلمنة التي تسعى انقرة إلى 
انشائها هناك.

وق���ال ج��اوي��ش اوغ��ل��و خ��الل افتتاح 
منتدى )تي آر تي وورلد( في إسطنبول انه 
“بقي 35 ساعة من املدة احملددة النسحاب 
امل��س��ل��ح��ني مب��وج��ب االت���ف���اق ال��ت��رك��ي - 
األم��ري��ك��ي.. وف��ي ح��ال ل��م يتم انسحاب 
املسلحني من املنطقة اآلمنة فإن عملية )نبع 

السالم( ستستأنف”.
وأضاف أن بالده اضطرت للقيام بعملية 
)نبع السالم( مبفردها بسبب عدم تلقيها 
دعما من حلفائها مؤكدا أن فكرة إنشاء 
منطقة آمنة في الشمال ال��س��وري كانت 
مطروحة من جانب الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان قبل عدة أعوام.

القوات التركية في سورية

أنقرة: استئناف »نبع السالم« حال عدم انسحابهم من املنطقة اآلمنة

9 أيام 1500 كيلومتر مربع من املسلحني في  أردوغان: حررنا 

عشرة قتلى بقصف مدفعي متبادل 
عبر احلدود بني شطري كشمير

احتجاجات في اقليم كشمير

قتل عشرة أشخاص على األقل في قصف 
مدفعي تبادله اجليشان الهندي والباكستاني 
على احلدود بني شطري كشمير، على ما ذكر 
مسؤولون، ما يرفع حصيلة القتلى في األيام 
األخيرة مع تخفيف نيودلهي حظرا للتجول 
وقيودا على االتصاالت مفروضة في اإلقليم 

املضطرب منذ أكثر من شهرين.

وتصاعد التوتر ب��ني الهند وباكستان 
الغرميني النوويني بعد أن ألغت الهند احلكم 
الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير 
في اخلامس من اغسطس املاضي وفرضت 
ق��ي��ودا ع��ل��ى احل��رك��ة واالت���ص���االت لقمع 

االضطرابات.
وتبادل مسؤولو البلدين اتهامات بإطالق 

قذائف الهاون على خط املراقبة الذي ميثل 
احلدود الفعلية بني شطري كشمير الواقعة 
في الهيمااليا. وقال املتحدث باسم اجليش 
الهندي راجيش كاليا لوكالة فرانس برس 
إن “جنديني ومدنيا قتلوا وج���رح ثالثة 
أشخاص آخرين في إط��الق نار استفزازي 

قامت به باكستان”.
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البحرين: مؤمتر دولي ملواجهة 
التهديد اإليراني للمالحة

تستضيف البحرين، أمس االثنني، على مدى يومني، اجتماع 
مجموعة العمل حول أمن املالحة البحرية واجلوية، وفقا ملا 

أعلنته وزارة اخلارجية البحرينية على “تويتر”.
وذكرت الوزارة أن االجتماع يشّكل “فرصة للتشاور وتبادل 
الرؤى للوصول إلى السبل الكفيلة لردع اخلطر اإليراني وضمان 
حرية املالحة في هذه املنطقة االستراتيجية في ظل ممارسات 

إيران التي تشّكل خطرا كبيرا على املالحة البحرية واجلوية”.
 

34 خرقًا حوثيًا للهدنة األممية 
24 ساعة باحلديدة خالل 

اتهمت القوات املشتركة في الساحل الغربي اليمني، ميليشيا 
احلوثي االنقالبية، بارتكاب 34 خرقا واعتداء على املواطنني، 

خالل ال� 24 ساعة املاضية، في محافظة احلديدة، غربي البالد.
واعتبرت ذلك حتديا سافرا جلهود بعثة األمم املتحدة، التي 
أشرفت خالل ال� 24 ساعة املاضية على نشر ضباط ارتباط 

وتثبيت نقطتي مراقبة لوقف إطالق النار في احلديدة.

نتائج أولية لالنتخابات 
السويسرية تكشف عن تقدم  

حزب اخلضر واليمني يتراجع
أظ��ه��رت نتائج أول��ي��ة أم��س االث��ن��ني أن ح��زب اخلضر حقق 
مكاسب كبرى في االنتخابات البرملانية التي جرت في سويسرا 
فيما سجلت أح��زاب تيار اليمني املتشدد تراجعا ليمنى حزب 

الشعب بأقسى هزمية له منذ نحو 20 عاما.
وأوض��ح��ت النتائج التي بثتها هيئة اإلذاع���ة والتلفزيون 
السويسرية )اس ار جي( أن حزب اخلضر حقق جناحا غير 
مسبوق بحصوله على 28 مقعدا في مجلس النواب بزيادة 
17 مقعدا في سابقة هي األولى من نوعها في البالد الن يحصد 
حزب ذو ميول يسارية على هذا العدد من املقاعد دفعة واحدة في 

انتخابات برملانية.

النرويج: نلتزم بشراكتنا مع 
بغداد في محاربة اإلرهاب

أكدت رئيسة وزراء النرويج، ايرنا سولبرغ، أمس االثنني، 
التزام بالدها بالشراكة مع العراق في محاربة “اإلرهاب”، فيما 
أكد نظيرها، عادل عبد املهدي، حاجة العراق الى الدعم الدولي في 

هذا اخلصوص.
وقالت سولبرغ في مؤمتر صحفي مشترك، في العاصمة 
ب��غ��داد، تابعته األن��اض��ول، “نلتزم بشراكتنا مع ال��ع��راق في 

محاربة اإلرهاب”.
وأض��اف��ت، “ناقشنا احل��ل��ول ال��الزم��ة إلن��ه��اء ال��ص��راع في 

املنطقة”.
وتابعت سولبرغ: “نركز على أهمية احلفاظ على سلمية 
التظاهرات في العراق”، مشيرًة إلى أن “السالم والعدالة هما 

أساس التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد”.
من جهته، اعتبر رئيس ال��وزراء العراقي، إن “النصر على 
اإلره��اب حال دون انتقال اجلماعات اإلرهابية من املنطقة إلى 

بقية دول العالم”.

إيران ترفض املهلة الدولية بشأن 
مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال

رف��ض وزي��ر اخلارجية االي��ران��ي محمد ج��واد ظريف أمس 
األثنني مهلة حددتها مجموعة العمل املالي الدولية لبالده بشأن 
معاهدة مكافحة غسيل األم��وال ومتويل االره��اب واصفا املهلة 

بانها “سياسية بحتة”. 
وق��ال ظريف في تصريح للصحفيني ان طهران “مستمرة 
في إطار قوانينها الداخلية في مكافحة غسيل األموال باعتباره 
ضرورة وهدفا لها لكهنا تعتبر القرار األخير للمجموعة الدولية 

بانه سياسي بحت وترفضه متاما”.
واض��اف ان اي��ران “سبق وأن اتخذت انطالقا من مصاحلها 
الوطنية كافة االجراءات الالزمة ملكافحة التمويل املالي لإلرهاب 

ومكافحة غسيل األموال”.

ضرب واعتقال عمال
محتجني قرب طهران

أف��ادت وسائل إعالم ايرانية أن قوات األمن هاجمت العمال 
احملتجني، في مدينة أراك ق��رب ط��ه��ران، بعد قيامهم بإغالق 

خطوط السكك احلديدية بني شمال وجنوب البالد.
وأشارت التقارير إلى أن عناصر األمن انهالت بالضرب املبرح 
على عمال مجتمع شركات “ آذر آب” الذين كانوا يواصلون 
احتجاجهم لليوم الثالث عشر على التوالي، بسبب عدم دفع 

رواتبهم املتأخرة ومستحقاتهم األخرى.
وبينما أفادت وكالة “إيسنا” للطلبة اإليرانيني، أن السلطات 
اعتقلت يومي األحد واالثنني، عددا من احملتجني، قال ناشطون إن 

عدد العمال املعتقلني بلغ 40 شخصا.

اليابان جتدد التزامها بحل 
الدولتني لتسوية الصراع

في الشرق األوسط
جدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس االثنني التزام 
بالده بدعم حل الدولتني لتسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني 

في منطقة الشرق األوسط.
ونقلت احلكومة اليابانية ف��ي بيان ع��ن آب��ي ال��ق��ول خالل 
مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن دعم اليابان 
حلل الدولتني “ثابت” مؤكدا أن طوكيو “ستواصل دعم استقرار 
فلسطني وتنميتها”. وقال آبي “أود أن أواصل العمل مع الرئيس 
عباس بهدف املضي قدما مببادرات اليابان الفريدة مبا في ذلك 
مبادرة ممر السالم واالزده��ار ومؤمتر التعاون مع دول شرق 

آسيا لدعم التنمية الفلسطينية”.

مصر: سد النهضة األثيوبي 
مت بناؤه دون دراسات بيئية

أكد رئيس الوزراء املصري مصطفى مدبولي أن سد النهضة 
االثيوبي مت بناؤه دون دراسات بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية.

ج��اء ذل��ك في كلمة ملدبولي خ��الل افتتاح فعاليات أسبوع 
القاهرة للمياه في نسخته الثانية وال��ذي يعقد حتت رعاية 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي بعنوان )االستجابة لندرة 

املياه( وذلك خالل الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر اجلاري.
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مقتل جندي تركي متأثرا بجراح إثر سقوط 
قذيفة مبنطقة »غصن الزيتون«

قتل جندي ت��رك��ي، متأثرا بجروح 
أصيب بها في وقت سابق، جراء سقوط 
قذيفة هاون على قاعدة تركية مبنطقة 
عملية “غصن الزيتون” شمالي سوريا. 
وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في 

بيان ص��ادر عنها، ، أم��س االث��ن��ني، أن 
عناصر إرهابية أطلقت قذيفة ه��اون 
على ق��اع��دة ف��ي منطقة عملية “غصن 
الزيتون”، بتاريخ 11 أكتوبر اجلاري، 

أدت إلى إصابة جندي تركي بجروح.

قمة روسية تركية حاسمة تعقد اليوم 
لبحث التطورات في سورية

يعقد الرئيسان الروسي فالدميير 
بوتني والتركي رجب طيب اردوغ��ان 
لقاء قمة حاسما في منتجع )سوتشي( 
ال��روس��ي اليوم الثالثاء السيما فيما 
يتعلق ب��ت��ط��ورات ال��وض��ع ف��ي شمال 
ش��رق س��وري��ا على خلفية العملية 

العسكرية التي تشنها ان��ق��رة هناك 
منذ التاسع من أكتوبر اجل��اري. ومن 
املقرر ان تتناول القمة تداعيات العملية 
العسكرية ال��ت��رك��ي��ة وع����ودة ق��وات 
اجليش السوري بهدف ضبط االوضاع 

في منطقة احلدود التركية السورية.

ليبيا: قوات الوفاق تسيطر على 
مواقع جديدة مبحور عني زارة

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية املعترف بها دوليا، شن 
هجوم بري واسع على قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر والسيطرة 

على مواقع جديدة.
وفي بيان نشرته قناة “فبراير” التلفزيونية )ليبية خاصة( على 
صفحتها بفيسبوك قال: “مت رصد تقدم قوات بركان الغضب )التابعة 
حلكومة ال��وف��اق( في محور عني زارة جنوبي العاصمة طرابلس 
وسيطرتها على طريق األبيار )تبعد بحوالي 70 كيلومتًرا شرقي 

بنغازي( وجامع طيبة”. 

الداخلية التونسية: تصفية 
إرهابي »خطير« غربي البالد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، تصفية إرهابي خطير في جبل 
“السيف”، مبحافظة القصرين، غربي البالد.

وقالت ال��وزارة، في بيان إنه “في إطار تعقب العناصر اإلرهابية 
باجلبال الغربية، متكنت وح��دات مشتركة بني احل��رس الوطني 

واجليش التونسي من القضاء على عنصر إرهابي بجبل السيف”.

السودان: اجليش يدعو إلبعاد 
املظاهرات عن املواقع العسكرية

دع��ا اجليش ال��س��ودان��ي، إل��ى إبعاد امل��واق��ع العسكرية عن 
املظاهرات املزمع تنظيمها، اإلثنني، إلحياء ذكرى أول انتفاضة 

شعبية ضد نظام احلكم العسكري بالسودان عام 1964.
جاء ذلك في بيان صادر عن املتحدث باسم اجليش، العميد 

عامر محمد احلسن، اطلعت عليه األناضول.

احلكومة تشكل جلنة حتقيق 
في فض اعتصام اخلرطوم

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن أسماء 
“اللجنة الوطنية املستقلة” للتحقيق في فض االعتصام أمام مقر 
قيادة اجليش باخلرطوم، 3 يونيو املاضي. وأفادت وكالة األنباء 
السودانية، أن اللجنة معنية بالتحقيق في “األحداث والوقائع 
التي متت فيها انتهاكات حلقوق وكرامة املواطنني مبحيط القيادة 
العامة للقوات املسلحة والواليات”. وتتشكل اللجنة من احملامي، 
نبيل أدي��ب، رئيًسا، عثمان محمد عثمان، مقرراً، ومن النيابة 

اجلنائية، صهيب عبد اللطيف مقرًرا مناوباً.


