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Οαντιπρόεδρος Μάικ Πένς δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία
συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός στη Συρία.
Ηανακοίνωση ήρθε μετά την συνάντηση του Πενς και του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, με
τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.
Σύμφωναμε όσα δήλωσε ο δεύτερος τη τάξει πολιτειακός παράγοντας των ΗΠΑ, η κατάπαυση του
πυρός θα έχει διάρκεια 120 ώρες (5 ημέρες), προκειμένου οι κουρδοαραβικές Συριακές
Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) να αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας που θέλει να δημιουργήσει
η Τουρκία στη βόρεια Συρία και να μετακινηθούν νοτιότερα.
Οαντιπρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι το Κομπάνι δεν θα αποτελέσει μέρος της ζώνης
ασφαλείας.
Πριναπό τη συνέντευξη Τύπου των Πενς-Πομπέο, ο Ντόναλντ Τραμπ τουίταρε για τα "καλά νέα"
που έρχονται από τη συνάντηση στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι "εκατομμύρια ζωές θα
σωθούν" και ευχαριστώντας τον Ερντογάν.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to
@RTErdogan. Millions of lives will be saved!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019
Οτουρκικός στρατός θα έχει τον κύριο έλεγχο στην "ζώνη ασφαλείας" στη βόρεια Συρία, σύμφωνα
με το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν ΗΠΑ και Τουρκία, έπειτα από τις συνομιλίες στην Άγκυρα.
Τοαποτέλεσμα των συνομιλιών ήταν μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός στην στρατιωτική
επιχείρηση της Τουρκίας εναντίον Κούρδων μαχητών.

"Ηζώνη ασφαλείας θα επιβληθεί ως επί το πλείστον από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις",
υπογραμμίζει το ανακοινωθέν.
ΟΤούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόνισε πως δεν δόθηκαν εγγυήσεις
κατά την διάρκεια των συνομιλιών για την μεθοριακή συριακή πόλη Κομπάνι.

Τσαβούσογλου: Δεν πρόκειται για εκεχειρία
ΗΤουρκία θα παύσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία μόνο για να
αποχωρήσουν οι τρομοκράτες από τη ζώνη ασφαλείας στη βορειοανατολική Συρία", δήλωσε ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, διευκρινίζοντας ότι η συμφωνία που
ανακοινώθηκε μεταξύ Ουάσιγνκτον και Άγκυρας "δεν είναι μια εκεχειρία, καθώς εκεχειρίες γίνονται
μόνο μεταξύ δύο νόμιμων πλευρών".
Σεαντίθεση με τις ανακοινώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, ο Τούρκος ΥΠΕΞ
ανέφερε πως η Άγκυρα δεν έδωσε καμία εγγύηση στις ΗΠΑ αναφορικά με τη συριακή πόλη
Κομπάνι.
Πρόσθεσεπως υπήρξε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη συλλογή βαρέου οπλισμού από τη
συροκουρδική πολιτοφυλακή YPG και την καταστροφή των θέσεων των κουρδικών δυνάμεων,
συμπληρώνοντας πως υπήρξε συμφωνία με την Ουάσινγκτον οι τουρκικές δυνάμεις να ελέγχουν
τη ζώνη ασφαλείας στη Συρία.
Κατέληξεπως η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον τον
επόμενο μήνα εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

ΟιΚούρδοι αποδέχονται τους όρους της συμφωνίας
Οιυπό τους Κούρδους Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) θα αποδεχθούν μια συμφωνία
εκεχειρίας με την Τουρκία στη βόρεια Συρία και θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο ώστε αυτή να
λειτουργήσει, δήλωσε σήμερα ο Μαζλούμ Κομπάνι Άμπντι, διοικητής των SDF.
ΟΆμπντι τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο Ronahi πως η συμφωνία είναι "μόνο η αρχή" και πως δεν
μπορεί να πετύχει τους στόχους της Τουρκίας.
Πρόσθεσεπως η συμφωνία περιορίζεται στις βόρειες μεθοριακές περιοχές της Συρίας που
βρίσκονται μεταξύ των πόλεων Ρας αλ Αΐν και Ταλ Αμπϊάντ.

Δαμασκός: "Ασαφής" η αμερικανοτουρκική συμφωνία εκεχειρίας
Μιαανώτερη σύμβουλος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ δήλωσε ότι η αμερικανοτουρκική συμφωνία είναι "ασαφής".
ΗΜπουτάινα Σαμπάν δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mayadeen ότι η Δαμασκός "δεν μπορεί να

αποδεχθεί" ένα ακόμη Ιρακινό Κουρδιστάν στη Συρία.
Οιδηλώσεις της έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάικ Πενς για
τη συμφωνία Ουάσινγκτον – Άγκυρας.
ΗΣαμπάν τόνισε ότι έχουν γίνει "σημαντικά βήματα" μέχρι στιγμής με τις υπό κουρδική ηγεσία
Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, αλλά όλα τα θέμα που εκκρεμούν δεν μπορούν να λυθούν
αμέσως.

Ρωσίακαι Ιράν θέλουν να διευκολύνουν τις συνομιλίες στη Συρία
Ουπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο ιρανός ομόλογός του Μοχαμάντ
Τζαβάντ Ζαρίφ συζήτησαν για την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία και δήλωσαν ότι είναι
έτοιμοι να εργαστούν για να διευκολύνουν τις σχετικές συνομιλίες, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό
υπουργείο Εξωτερικών.
Λαβρόφκαι Ζαρίφ δήλωσαν ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί μια σταθεροποίηση διαρκής στην
ανατολική πλευρά του ποταμού Ευφράτη μέσα από τον διάλογο μεταξύ της Δαμασκού και της
Άγκυρας όπως και μεταξύ των συριακών αρχών και των εκπροσώπων των Κούρδων της Συρίας.
Οιδύο υπουργοί τόνισαν ότι η Ρωσία και η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμες να διευκολύνουν
τέτοιου είδους επαφές.
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