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استنفارًا من كل القوى بما فيها روسيا
(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/24052022)

عضو لجنة المصالحة الوطنية السورية تركيا تخطط الحتالل 4
محافظات سورية

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/210520222)

ستواجهه بمختلف الوسائل سوريا ترفض مشروع "المنطقة
اآلمنة" التركي

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/210520221)

تركيا تعلن عن مبادرة مع العراق ولبنان واألردن
(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/turkey/20052022)

الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني يصدران بيانًا
مشتركًا عقب اجتماعهما

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520224)

نيجيرفان بارزاني يؤكد لوفد من االتحاد االوروبي أهمية
حل المشاكل مع بغداد وفق الدستور العراقي

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520223)

نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني يؤكدان أهمية توصل
االطراف الى حل لالنسداد السياسي بالعراق

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520222)

الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني يجتمعان عند
رئيس اقليم كوردستان

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520221)

رووداو ديجيتال 

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، الدولة التركية بمحاولة إعادة تنشيط فلول داعش، عقب التهديد األخير الذي أطلقه الرئيس
 التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية جديدة يف شمال سوريا قريبًا

 
قوات سوريا الديمقراطية، خرجت ببيان، تلقت شبكة رووداو اإلعالمية نسخة منه، ذكرت فيه أن "تسخين األجواء واستعراض قوة االحتالل
من قبل الدولة التركية يأتي يف سياق محاوالت ضرب االستقرار واالستجابة الطبيعية من قبل االحتالل لمحاوالت إعادة تنشيط فلول

"داعش
 

 "وأّكدت قسد عدم وجود أي "تغيير ستراتيجي يف توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة يف مناطق شمال وشرق سوريا
 

أما بشان إطالق عملية تركية جديدة ضد مناطق قسد، أشارت األخيرة إلى أن قواتها "تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية
"والمتوقعة لمناطق شمال وشرق سوريا"، مبينًة أنها "تتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة

 
 (كوردستان سوريا) وكان أردوغان، قد أعلن أمس، أن العمل مستمر بشأن إطالق عملية جديدة على مناطق روجافا

 
 جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي التركي برئاسة أردوغان يف أنقرة، ليدلي األخير بياناً عقب ذلك

 
وقال أردوغان، اليوم اإلثنين (23 أيار 2022) إننا "بدأنا نخطو بالعمل على إنشاء المنطقة اآلمنة على طول حدودنا الجنوبية، بعمق 30

 "كم، واستكمال أجزائه المتبقية
 

الرئيس التركي، أّكد مواصلتهم العمل على إطالق عملية جديدة يف روجافا، مضيفاً أنهم بصدد إطالق تلك العملية "حال جهوزية
 "تحضيرات القوات المسلحة التركية واالستخبارات وقوات األمن

 
(26 أيار) وأشار إلى أنهم سيتخذون القرار بهذا الشأن، يف اجتماع مجلس األمن القومي، الخميس المقبل

 
وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة األولى التي يهدد فيها الرئيس التركي بشن عملية عسكرية جديدة يف المناطق التي تسيطر عليها
قوات سوريا الديمقراطية، يف الوقت الذي صّعدت فيه تركيا من قصفها المدفعي والصاروخي بالطائرات المسيرة يف الفترة األخيرة،

بالتزامن مع انسحاب جزئي للقوات الروسية من عدة مناطق يف سوريا
 

يشار إلى أن تركيا بمشاركة فصائل سورية معارضة، أطلقت عمليتين عسكريتين ضد قسد، وهما "غصن الزيتون" عام 2018 سيطرت من
خاللها على مدينة عفرين، و"نبع السالم" عام 2019، وقعت على إثرها مدينتي سري كانيه/ رأس العين وكري سبي / تل أبيض بيد تركيا

 والفصائل المسلحة
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قصف قرية يف قضاء عقرة بدهوك
(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520226)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520223)

صور العاصفة الغبارية بأربيل تجبر
المواطنين على ارتداء الكمامات من جديد
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تركيا تعلن مقتل ثالثة من جنودها يف
إقليم كوردستان

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520225)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520227)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520227) قرار المحكمة االتحادية العراقية ينتهك حقوقنا الدستورية مسرور بارزاني
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(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520224)

فيان دخيل الديمقراطي الكوردستاني ثابت
على موقفه من منصب رئيس الجمهورية

ومرشحه ريبر أحمد
(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520224)
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مطار السليمانية يعلق رحالته الجوية
(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/24052022)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/230520227)

مجلس أمن إقليم كوردستان ردًا على
تنسيقية المقاومة أي عدوان على إقليم

كوردستان سيكون له ثمن باهظ
(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/230520227)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/230520226)

اليونامي تدعو األحزاب الكوردية إلى اجتماع
مغلق الخميس المقبل

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/230520226)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/230520225)

مسرور بارزاني طرحنا 3 حقول شمسية
بقدرة 25 ميغاواط

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/230520225)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520222)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520222) مستشفيات دهوك والسليمانية تستقبل 487 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
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ابق على تواصل
قم بتحميل تطبيق رووداو موبايل
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