
وقال اأحد امل�ص�ؤولني، اإن اإدارة ترامب ح�صلت 
اإىل  ي�صعى  "لن  باأنه  ال�ص�دان  من  تعهد  على 
ال�صمالية  ك�ريا  مع  اأ�صلحة"  �صفقات  اإب��رام 
التزام  �صمان  يف  تتهاون  لن  وا�صنطن  واأن 

اخلرط�م.
اإن  ق��ال���ا  ك��ب��ارا  اأمريكيني  م�ص�ؤولني  لكن 
ال�ص�دان �صيظل مدرجا على القائمة الأمريكية 
و�ص�ريا،  اإي��ران  مع  للإرهاب،  الراعية  للدول 
وه� و�صع يفر�ض حظرا على مبيعات الأ�صلحة 

وقي�دا على امل�صاعدات الأمريكية.
وقال امل�ص�ؤول�ن لل�صحفيني بعد اأن طلب�ا عدم 
ن�رش اأ�صمائهم اإن م�ص�ؤولني �ص�دانيني �صيبق�ن 
املتحدة،  الأمم  تفر�صها  لعق�بات  خا�صعني 
خلل  الإن�صان  حلق�ق  بانتهاكات  مرتبطة 

النزاع يف دارف�ر.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن النزاع امل�صلح يف دارف�ر، 
راح �صحيته مئات الآلف من املدنيني، واتهم 
الب�صري  ح�صن  عمر  ال�ص�داين  الرئي�ض  ب�صببه 
ح��رب،  وج��رائ��م  جماعية،  اإب���ادة  ب��ارت��ك��اب 
وجرائم �صد الإن�صانية من قبل حمكمة العدل 

الدولية.
رفع  اأن  الأمريكي�ن  امل�ص�ؤول�ن  واأو���ص��ح 
العق�بات يعك�ض تقييما اأمريكيا باأن ال�ص�دان 
اأحرز تقدما يف ال�فاء مبطالب وا�صنطن، ومنها 
حلل  والعمل  الإره��اب،  مكافحة  يف  التعاون 
من  مزيد  بدخ�ل  وال�صماح  داخلية  �رشاعات 
امل�صاعدات الإن�صانية اإىل دارف�ر، وغريها من 

املناطق احلدودية، التي ين�صط فيها متمردون.
وزارة  با�صم  املتحدثة  ن��اورت،  هيذر  وقالت 
اإقرار  العق�بات  رفع  اإن  الأمريكية  اخلارجية 
املت�ا�صلة"،  الإيجابية  ال�ص�دان  "بت�رشفات 

م�ؤكدة اأنه ينبغي على اخلرط�م حتقيق املزيد 
من التح�صني.

لعملية  ا�صتكمال  الأمريكي  القرار  هذا  وياأتي 
بداأها الرئي�ض ال�صابق، باراك اأوباما، يف نهاية 

عن  مدافعة  جماعات  وعار�صتها  ولي��ت��ه، 
حق�ق الإن�صان.

من جانبه، رحب ال�ص�دان ر�صميا بقرار الرئي�ض 
العق�بات  رف��ع  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأم��ريك��ي 
بيان  وو�صف  عليه.  املفرو�صة  القت�صادية 
اإيجابي،  باأنه  القرار  ال�ص�دانية  للخارجية 
العلقات  تاريخ  يف  مهما  تط�را  واع��ت��ره 

ال�ص�دانية الأمريكية.
"ال�ص�دان  ال�����ص���دان��ي��ة:  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 
اإىل بناء علقات طبيعية مع ال�ليات  يتطلع 
ذلك  اأن  اإل  للتط�ر  وقابلة  الأمريكية  املتحدة 
الدول  قائمة  من  ال�ص�دان  ا�صم  رفع  ي�صتدعي 
واإلغاء  عليه  انطباقها  لعدم  للإرهاب  الراعية 
امل�ؤ�ص�صات  اتخذتها  التي  ال�صالبة  الإج��راءات 
على  دعمتها  اأو  ال�����ص���دان  �صد  الأمريكية 

ال�صعيد الدويل".
نائب  اأعلنت  الأمريكي،  القرار  على  وتعليقا 
"هي�من  منظمة  يف  وا�صنطن  مكتب  مدير 
هذه  "رفع  اأن  برا�ص�،  اأندريا  ووت�ض"،  رايت�ض 
خاطئة  بر�صالة  يبعث  دائم  ب�صكل  العق�بات 
خا�صة مع اإحراز ال�ص�دان تقدما �صئيل للغاية 

يف جمال حق�ق الإن�صان".
قد  كانت  املتحدة  ال���لي��ات  اأن  اإىل  ي�صار 
ومنها   ،1997 العام  يف  العق�بات  فر�صت 
ب�صبب  حك�مية  لأ�ص�ل  وحجب  جتاري  حظر 
ب�صاأن  وخم��اوف  الإن�صان  حلق�ق  انتهاكات 
الإرهاب، كما فر�صت وا�صنطن عق�بات اأخرى 
يف العام 2006 ب�صبب ما قالت اإنه ت�اط�ؤ يف 

اأعمال عنف مبنطقة دارف�ر
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تونس تحيل أكثر من 800 إرهابي إلى العدالة

روحاني: لن نتخلى عن مكاسبنا حتى لو قاد 
واشنطن 10 من أمثال ترامب

ما هو سر زيادة اهتمام الواليات المتحدة بفنزويال ؟

وكالت � متابع��ة: اأحالت ت�ن�ض، خلل الن�ص��ف الأول م��ن العام اجلاري، اأكرث من 
800 عن���رش اإرهاب��ي اإىل العدال��ة. وقال الناطق الر�ص��مي با�ص��م وزارة الداخلية 
الت�ن�صية، يا�رش م�صباح، اأم�ض اجلمعة، اإن كافة ال�حدات الأمنية، من اأمن وحر�ض 
وطنيني، متكنت خلل الأ�ص��هر ال�ص��بعة  املا�صية من ت�صجيل 828 ق�صية اإرهابية، 
مبا فيها ق�صايا �صبكات تهريب الب�رش، واأحالت 831 عن�رشا اإرهابيا على العدالة.
واأعلن م�ص��باح عن اإعداد ال�زارة ل�صرتاتيجية خا�صة باخلطاب البديل، تهدف اإىل 
امل�ص��اهمة يف مقاومة الظاهرة الإرهابية يف الف�ص��اء ال�صيراين، وت�عية ال�صباب 
م��ن خط�رة اآفة الإرهاب، وتاأثريه على املجتمعات. ودعا خمتلف و�ص��ائل الإعلم 
"اإىل التع��اون م��ع وزارة الداخلي��ة لن�رش كل ما ي�ص��اهم يف ت�عية �ص��باب ت�ن�ض 
بخط�رة الإرهاب، وباخل�ص����ض خطر الف�صاء ال�ص��يراين الذي ي�صتقطبهم وي�ؤدي 

بهم اإىل التهلكة".

وكالت � متابعة: قال الرئي�ض الإيراين ح�صن روحاين، الي�م ال�صبت، اإن التفاق 
الن���وي انت�ص��ار اإي��راين، ل ميكن �ص��لبه من ط��رف الرئي�ض الأمريك��ي دونالد 
ترامب اأو غريه، ول ميكن الع�دة عنه. واأكد روحاين اأن طهران متكنت من خلل 
املفاو�ص��ات الن�وية اأن تظهر قدراتها ال�صيا�ص��ية على ال�صعيد العاملي، قائل: 
"حققنا مكا�ص��ب من هذا التفاق ل ميكن الع�دة عنها حتى ل� ا�ص��تلم الّدفة 
10 اأمثال ترامب". واأ�صاف خلل كلمة األقاها مبنا�صبة افتتاح ال�صنة الدرا�صة 
اجلدي��دة للجامع��ات الإيرانية: "يف ح��ال انتهك ترامب التف��اق الن�وي، فاإنه 
�ص��ي�اجه معار�ص��ة العامل"، وتابع: "ما يق�له ترامب باأن اإيران خدعت اأمريكا 
يف املفاو�ص��ات لي���ض �ص��حيحا.. ويف ح��ال انتهكت اأمريكا التف��اق الن�وي، 
ف�ص��تفقد هيبته��ا وم�ص��داقيتها يف العامل". و�ص��دد روحاين عل��ى اأن بلده لن 
ترغب يف امتلك الأ�ص��لحة الن�وية، واإمنا تق�م باأن�ص��طة ن�وية �صلمية، قائل: 
اإيران لي�ض يف احلرب فح�ص��ب، بل يف  اأثبتنا ق�ة  "يف املفاو�ص��ات الن�وية، 
ال�ص��لم اأي�ص��ا"، م�ص��ريا اإىل اأن "الت�رشيحات يف الأمم املتحدة )خلل فرتة ما 
قبل التفاق الن�وي( جميعها كانت �صد اإيران، وحتى الدول التي كانت حليفة 

طهران مل تقم بالدفاع عنا ب�صكل �صحيح".
وتاب��ع: "لكن، خلل العام احلايل، فاإن 190 دول��ة اأعلنت م�اقف كانت اإيران 
تنادي بها اأي�صا، ومل تعار�صها اإل دولة واحدة وهي ال�ليات املتحدة وكيان 

واحد ه� الكيان ال�صهي�ين".

وكالت � متابعة: ك�ص��فت رئي�صة الرازيل ال�ص��ابقة، ديلما رو�صيف، اأن اهتمام 
ال�ليات املتحدة بفنزويل وتدخلها يف �ص�ؤونها الداخلية ه� اهتمام قدمي يع�د 
�ص��ببه الرئي���ض اإىل الحتياطي النفطي، الذي متتلكه فنزويل.وقالت رو�ص��يف، 
يف ح�ار مع وكالة "ن�ف��ص��تي" الرو�صية، اإن ال�ليات املتحدة تبدي اهتماما 
كب��ريا بفنزويل، لأنها تدرك اأن اأمريكا اللتينية تتمتع باحتياطي نفطي هام، 
واأن الحتياط��ي النفط��ي لدى فنزوي��ل، يعد واحدا من اأك��ر الحتياطيات يف 

العامل، بالإ�صافة اإىل اأرا�صيها اخل�صبة.
جتدر الإ�ص��ارة اإىل اأن وا�ص��نطن فر�ص��ت عق�بات م�ؤخرا �ص��د كاراكا�ض، على 
خلفية الأحداث التي ت�ص��هدها فنزويل منذ اأبريل/ني�صان املا�صي. فقد اأ�صفرت 
امل�اجهات بني الق�ات الأمنية واملتظاهرين عن مقتل اأكرث من 120 �صخ�صا.

يخط��ط فري��ق الرئي���ض الأمريك��ي، دونال��د ترام��ب، لإج��راء تعديلت 
حك�مي��ة يف الإدارة، ميك��ن اأن ت���ؤدي ل��رتك وزير اخلارجي��ة، ريك�ض 
تيلر�ص���ن، من�صبه ب�صبب ال�رشاع ال�ص��امت الدائر بينه وبني الرئي�ض. 
ولحظت و�ص��ائل الإعلم الأمريكية، اأن تيلر�ص���ن اأثار غ�صب الرئي�ض 
ترام��ب بع��د املج��زرة يف ل�ض فيغا���ض، لأنه ظهر م��رارا وتكرارا على 
�صا�ص��ات التلف��زة للتعليق عل��ى احلدث، اأك��رث من الرئي�ض نف�ص��ه الذي  
مل يك��ن حم�ر اهتمام و�ص��ائل الإعلم، بينما  "مل يف��ارق" وجه وزير 

اخلارجي��ة ال�صا�ص��ة. وبالإ�ص��افة اإىل ذلك، هناك من يزع��م اأن ترامب 
مل يك��ن را�ص��يا ع��ن حقيق��ة اأن وزير اخلارجي��ة مل يح��اول "احت�اء" 
الف�ص��يحة املهين��ة الت��ي ت��روج له��ا �ص��بكة ان بي �ص��ي ني���ز . حيث 
ذكرت م�ص��ادر هذه القن��اة التليفزي�نية يف البي��ت الأبي�ض، يف وقت 
�ص��ابق، ان تيلر�ص���ن و�ص��ف ترامب ب�"الأحم��ق" بعد زي��ارة الرئي�ض 
للبنتاغ�ن ال�ص��هر املا�ص��ي. ووفقا ملا ن�رشته هذه القناة التلفزي�نية 
على م�قعها الإلكرتوين، فاإن وزير اخلارجية يعتزم ال�ص��تقالة، اإل اأن 
تيلر�ص���ن نف�ص��ه نفى هذه ال�صائعات يف م�ؤمتر �ص��حفي خا�ض، دون 
اأن يتطرق للف�ص��يحة املهين��ة، وتركها دون تعليق، ودون اأن ي��ص��ح 

م��ا اإذا كان قد و�ص��ف ترامب بالأحمق، كما اأن ترامب نف�ص��ه و�ص��ف 
املعل�م��ات ع��ن ق��رب ا�ص��تقالة تيلر�ص���ن باأنه��ا "وهمية".  وح�ص��ب 
�ص��حيفة "اأك�ص��ي��ض" ، فاإن املر�ص��ح الرئي�ص��ي خللفة تيلر�ص���ن يف 
وزارة اخلارجية، ه� مدي��ر وكالة املخابرات املركزية، مايك ب�مبي�، 
حيث ت�ؤكد م�ص��ادر ال�ص��حيفة اأن  ترامب ي�صعر بالراحة معه "مبا فيه 
الكفاية"، واأن ب�مبي� ين�صح الرئي�ض ب�صاأن عدد من الق�صايا، بدءا من 
الهجرة و�ص���ل اإىل "املطبخ الداخلي" للك�نغر�ض، وه� يعقد �صخ�صيا 
جل�صة ي�مية مع الرئي�ض ليطلعه على جدول الأعمال، وبالتايل اأ�صبح 
يع��رف كي��ف يطلع الرئي�ض "بطريق��ة ممتعة" حتى عل��ى الأخبار غري 

ال�ص��ارة. ويلح��ظ مقرب���ن م��ن الإدارة اأي�ص��ا، اأن ترام��ب ل يرى يف 
ب�مبي� مناف�ص��ا ل��ه يف حب الظه�ر يف الف�ص��اء الإعلم��ي وال�ق�ف 
اأم��ام عد�ص��ات الكامريات.   واأ�ص��افت امل�ص��ادر، اأن هناك �ص��ببا اآخر 
ل�ص��الح تعيني املدير احلايل ل�كالة ال�صتخبارات املركزية الأمريكية 
حمل تيلر�ص�ن، يتمثل يف اأن مثل هذا التعيني �ص�ف يلقى قب�ل ح�صنا 
م��ن قادة العامل. ويفهم البيت الأبي�ض اأن اإجراء تعديلت حك�مية يف 
الإدارة �ص��يك�ن غري م�صتح�ص��ن، لأنه مل مي�ض على ت�ص��كيلها اإل اأ�صهر 
قليل��ة، لذل��ك ف��اإن ا�ص��تقالة تيلر�ص���ن، لن حت��دث قبل الع��ام املقبل، 

ح�صبما ختمت اأك�صي��ض مقالها.

�ص��ّبه األيك�ص��ي ب��ص��ك�ف، رئي���ض جلنة ال�صيا�ص��ات 
)جمل���ض  الرو�ص��ي  الحت��اد  مبجل���ض  الإعلمي��ة 
ال�ص��ي�خ(، م�ص��ارعة وا�ص��نطن اإىل امل�افقة على بيع 
ال�ص��ع�دية منظ�مة �ص���اريخ ثاد، ب��ردة فعل " كلب 

بافل�ف".
فما اأن ن���رشت معل�مات عن رغب��ة اململكة العربية 
"اإ���ض- �ص���اريخ  منظ�م��ات  ب���رشاء  ال�ص��ع�دية 
400" الرو�ص��ية املتط���رة الت��ي ل مثي��ل له��ا يف 
الع��امل، حت��ى �ص��ارعت وزارة اخلارجي��ة الأمريكية 
اإىل اإع��لن م�افقته��ا عل��ى �ص��فقة لبيع نظ��ام ثاد 

للدف��اع ال�ص��اروخي اإىل ال�ص��ع�دية.   وتبلغ التكلفة 
الإجمالية للعقد، مبا يف ذلك ر�ص���م اخلدمة، وت�ريد 
قط��ع الغي��ار واملع��دات، 15 ملي��ار دولر. وتتعه��د 
ال�ليات املتحدة بت�صليم 44 قاذف لهذه ال�ص�اريخ 
مع جرارات حتملها، و 360 �ص��اروخا، و 16 مركز 

مراقبة و�صبعة رادارات.
وكتب ع�ص��� جمل�ض ال�ص��ي�خ الرو�ص��ي، على ح�صابه 
يف م�ق��ع  ت�ي��رت، معلقا على م�افقة وا�ص��نطن على 
بي��ع منظ�مات "ثاد" ال�ص��اروخية للمملكة العربية 
ال�ص��ع�دية، يق���ل: ميكن تف�ص��ري ه��ذه امل�افقة كما 
ل� اأنه��ا ردة فعل "كلب بافل�ف" من قبل وا�ص��نطن، 
S-" وه��ذا مرتبط ببيع رو�ص��يا بطاريات �ص���اريخ

400" لرتكي��ا. وق��ال ب��ص��ك�ف، يف ح�ص��ابه على 
ت�ي��رت: "وافق��ت وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة عل��ى 
وج��ه ال�رشعة على ت�فري اأنظمة الدفاع اجل�ي )ثاد( 
اإىل الريا���ض مببل��غ 15 مليار دولر، لأنها �ص��عرت 
بالرعب من ت�قيعنا �ص��فقة �ص���اريخ )اإ�ض400-( 
مع تركيا، اإنها رّدة فعلهم الطبيعية التي ت�ص��به ردة 
فعل )كل��ب بافل���ف(". وردة فعل "كل��ب بافل�ف"، 
تعني ال�ص��تجابة ال�رشطي��ة اأو التعلم ال�رشطي، وهي 
نظرية يف التعلم الرتابطي اأخرتعها الطبيب الرو�صي 
اإيفان بافل�ف، وت��ص��ل فيها اإىل اإ�صالة لعاب الكلب 
كلم��ا رّن له اجلر�ض، لأن��ه عّ�ده قبل ذلك على تقدمي 

الطعام له مرتافقا مع رنني اجلر�ض. 

ب��داأت وزارة الرتبي��ة والتعليم اجلزائرية، ر�ص��ميا، 
يف تطبي��ق قرار يحظر ارتداء النقاب يف املدار�ض، 
�ص���اء للتلمي��ذات اأو املعلم��ات وامل�ظفات.وحمل 
م���رشوع الق��رار ال���زاري مادت��ني تن�ص��ان عل��ى 
من��ع اأي لبا���ض يح���ل دون التع��رف عل��ى ه�ية 
التلمي��ذ وامل�ظفني داخل امل�ؤ�ص�ص��ات التعليمية. 
وبح�ص��ب ال�ثيق��ة التي ن�رشه��ا النائ��ب والنقابي 
اجلزائ��ري م�ص��ع�د العمراوي، فقد ج��اء يف املادة 
71: "مينع ارت��داء كل لبا�ض يح�ل دون التعرف 
عل��ى ه�ية امل�ظ��ف". كما ج��اء يف امل��ادة 46: 
"ل ميك��ن باأي حال من الأح�ال اأن يح�ل لبا�ض 
التلمي��ذ دون التعرف عل��ى ه�يتهم، اأو ال�ص��ماح 
له��م بحج��ب اأي و�ص��يلة ت�ص��اعد على الغ���ض اأثناء 
الفرو���ض والختب��ارات". ورغ��م اإ�ص��ادة البع���ض 
بالقرار، باعتباره اإبعادا للمدار�ض عن التجاذبات 
م�صا�ص��ا  اعت��ره  م��ن  هن��اك  كان  ال�صيا�ص��ية، 
باحلريات ال�صخ�ص��ية. وتباين��ت الآراء على م�قع 
الت�ا�ص��ل الجتماع��ي "ت�يرت"، وتعر�ص��ت وزيرة 
الرتبي��ة اجلزائري��ة لنتقادات كب��رية، فيما رحب 
البع�ض بالقرارات التي تتخذها، و�صعيها لإ�صلح 

املنظ�مة الرتب�ية.

اأعلن��ت الأمم املتح��دة، اأم�ض اجلمع��ة، اأن اأعداد لجئي 
الروهنغي��ا الذي��ن فروا م��ن ميامن��ار اإىل بنغلدي�ض، 
منذ 25 اأغ�ص��ط�ض/اآب املا�ص��ي، بلغ نح��� 515 األف 
�ص��خ�ض.جاء ذلك يف م�ؤمتر �ص��حفي عقده ا�ص��تيفان 
دوغريك، املتحدث با�ص��م الأمني العام للأمم املتحدة، 
مبق��ر املنظمة الدولي��ة بني�ي�رك، و�ص��دد خلله على 
دع���ات الأم��ني الع��ام، اأنط�ني� غ�تريي���ض، املتكررة 
لل�ص��لطات يف ميامن��ار ب���رشورة "اإنه��اء العملي��ات 
الع�ص��كرية، وال��ص���ل الإن�ص��اين الكامل ودون ع�ائق 
ملن يحتاج�ن امل�ص��اعدة الإن�ص��انية والع���دة الآمنة 

للجئني".
وق��ال امل�ص���ؤول الأمم��ي اإن: "مكت��ب الأمم املتح��دة 
لتن�ص��يق ال�ص���ؤون الإن�ص��انية )اأوت�ص��ا(، ذك��ر الي�م اأن 
ع��دد لجئ��ي الروهنغيا الذي��ن فروا م��ن ميامنار اإىل 
بنغلدي���ض منذ 25 اأغ�ص��ط�ض املا�ص��ي، يبل��غ حاليا 
515 األ��ف �ص��خ�ض"، اأي بزي��ادة 6 اآلف لجئي عن 

اأم�ض اخلمي�ض.
واأ�ص��ار املتح��دث اإىل ت�رشيح��ات اأدىل به��ا، يف وقت 
�ص��ابق الي���م، من�ص��ق الإغاث��ة يف ح��الت الط���ارئ، 
م��ارك ل�ك�ك، يف جنيف، بعد اأن اأنه��ى م�ؤخرا زيارة 
اإىل بنغلدي�ض مع ت�ين ليك، املدير التنفيذي ل�صندوق 

الأمم املتحدة للطف�لة "ي�ني�صيف".
وقال دوغريك: "�ص��دد ال�ص��يد ل�ك�ك عل��ى احلاجة اإىل 
مزي��د من التم�يل، م�ص��ريا اإىل النداء الإن�ص��اين املنقح 
البالغ 434 ملي�ن دولر، واأعرب عن اأمله يف اأن يثمر 
م�ؤمت��ر اإعلن الترع��ات الذي �ص��يعقد يف 23 اأكت�بر 
)ت�رشين اأول( يف جنيف عن تعهدات جتاه هذا النداء".

ما أسباب "احتراق الجسور" بين ترامب وتيلرسون؟!

بعد حذف "البسملة".. مسؤول روسي يشبه موافقة واشنطن على بيع الرياض "ثاد" بردة فعل "كلب بافلوف"
الجزائر تحظر النقاب 

في المدارس

األمم المتحدة: 515 ألف 
روهنغي في بنغالديش
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أردوغان: العملية في إدلب تمت بدعم جوي روسي
اأعل��ن الرئي���ض الرتك��ي رجب طي��ب اأردوغ��ان اأن 
اأنق��رة وحلفاءها قد �رشع���ا يف العمل على تاأمني 
حمافظ��ة اإدل��ب ال�ص���رية. وق��ال اأردوغ��ان الي�م 
ال�ص��بت يف خط��اب اأمام اأع�ص��اء حزب��ه اإن عملية 
ع�ص��كرية كبرية جتري الآن يف اإدلب "و�صت�صتمر"، 
م�ص��يفا اأن اأنق��رة تتخ��ذ خط�ات جدي��دة لتحقيق 
الأمن يف املحافظة، �صمن اإطار امل�صاعي املبذولة 
م��ن قبله��ا به��دف ت��ص��يع نط��اق عملي��ة "درع 
الف��رات". و�ص��دد الرئي���ض الرتكي عل��ى اأن الق�ات 
الرتكي��ة مل تدخل اإدل��ب بعد، م��ص��حا اأن العملية 
ينفذها "اجلي�ض ال�ص���ري احلر" بدعم ج�ي رو�صي 
وباإ�ص��ناد ب��ري م��ن قبل اأنق��رة من داخ��ل احلدود 
الرتكي��ة. يف غ�ص���ن ذلك، نقلت وكال��ة "رويرتز" 
عن م�صطفى �صيجري، رئي�ض املكتب ال�صيا�صي يف 
"ل�اء املعت�ص��م" التابع ل�"اجلي�ض ال�ص�ري احلر"، 
ق�له اإن الف�صيل امل�صارك يف العملية مل يدخل بعد 
املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة املعار�صة �صمال غرب 
�ص���ريا، غ��ري اأنه م�ص��تعد لفعل ذل��ك يف اأي حلظة. 
جت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن تركيا عززت يف الأ�ص��ابيع 
الأخ��رية ت�اجده��ا الع�ص��كري يف حمافظة هاتاي 
احلدودي��ة مع �ص���ريا، و�ص��بق اأن اأعل��ن اأردوغان 
وغ��ريه م��ن امل�ص���ؤولني الأت��راك ع��ن ع��زم اأنقرة 
عل��ى اإر�ص��ال ق�اته��ا اإىل حمافظ��ة اإدلب ل�ص��مان 
اأن اجل�ل��ة  اأم��ن منطق��ة تخفي��ف الت�ت��ر. يذك��ر 
ال�صاد�صة من مفاو�ص��ات اأ�صتانا، والتي عقدت يف 
منت�ص��ف �صبتمر/اأيل�ل املا�ص��ي ت�جت بت��صل 
ال��دول ال�ص��امنة، اأي رو�ص��يا وتركيا واإي��ران، اإىل 
اتفاق ب�ص��اأن اإقامة 4 مناط��ق لتخفيف الت�تر يف 
�ص�ريا، وهي غ�طة دم�صق ال�رشقية بالإ�صافة اإىل 
حمافظت��ي حم�ض وحماة ومناط��ق جن�ب البلد 
عند احلدود مع الأردن، وحمافظة اإدلب اخلا�ص��عة 

ل�صيطرة الف�صائل املعار�صة.
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اأعلنت الواليات املتحدة، 
اأم�س اجلمعة، رفع عقوبات 

اقت�ضادية، مفرو�ضة منذ فرتة 
طويلة على ال�ضودان، معللة 

قرارها باإحراز اخلرطوم تقدما 
يف حماربة االإرهاب، وت�ضجيل 

حت�ضن يف اأو�ضاع حقوق 
االإن�ضان.
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