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الجيش السوري...
وق ��ال ق��امس��ي أم ��س اجل�م�ع��ةّ :
إن رف��رف��ة
ال�ع�ل��م ال��وط�ني ال �س��وري يف م��دي�ن��ة منبج،
خ��ط ��وة اىل األم� � ��ام حن ��و ت��أص �ي��ل س �ي��ادة
احل �ك��وم��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ال �س��وري��ة ع�ل��ى شتى
أرجاء هذا البلد.
ون �ق�ل ً
ا ع��ن امل��وق��ع اإلع�ل�ام ��ي للخارجية
اإليرانية أكد قامسي على وحدة األراضي
ال �س��وري��ة م �ش�ي�راً اىل م��وق��ف اجل�م�ه��وري��ة
اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة م��ن دخ� ��ول ال �ق��وات
السورية اىل منبج ورف��رف��ة العلم السوري
فيها بقولهّ :
إن إي��ران تعترب ه��ذا الدخول
تأصي ً
ال لسيادة احلكومة القانونية السورية
ع �ل��ى ك ��ل ب�ق�ع��ة م ��ن ه ��ذا ال �ب �ل��د وخ �ط��وة
جديدة حنو تسوية أزمة سوريا.
وأعلن قامسي ترحيب إيران الرمسي بهذه
اخلطوة.
ه��ذا ،وأص� ��درت ،ق�ي��ادة اجليش ال �س��وري ،
أمس بياناً أعلنت فيه دخول وحدات اجليش
السوري اىل مدينة منبج وعن رفرفة العلم
الوطين السوري فيها.
وقالت وكالة (رويرتز) :إن وحدات محاية
ال�ش�ع��ب ال�ك��ردي��ة ال �س��وري��ة دع ��ت احلكومة
السورية للسيطرة على بلدة منبج حلمايتها
من تهديد اهلجمات الرتكية.
وق��ال��ت ال��وح��دات ،ال�تي تعتربها تركيا
مج��اع��ة إره ��اب �ي ��ة وت �ع �ه��دت ب�س�ح�ق�ه��ا ،إن
مقاتليها ك��ان��وا ق��د ان�س�ح�ب��وا م��ن منبج
لقتال تنظيم داعش يف شرق سوريا.
وق��ال بيان هلذه الوحدات( :ندعو الدولة
ال �س��وري��ة ال�ت�ي ننتمي إل�ي�ه��ا أرض ��ا وشعباً
وحدوداً إىل إرسال قواتها املسلحة إلستالم
ه��ذه ال�ن�ق��اط ومح��اي��ة منطقة منبج أم��ام
التهديدات الرتكية).
وأوض� �ح ��ت يف ب �ي��ان هل ��ا أم� ��س اجل�م�ع��ة،
بالقول( :بعد أن انسحبنا من منطقة منبج
تف ّرغنا للحرب ضد داعش وغريها يف شرق
الفرات ومناطق أخرى).
وعلى الفور ،أعلنت القيادة العامة للقوات
املسلحة السورية أنه إنطالقاً من التزامنا
ب�ت�ح� ّ�م��ل امل �س��ؤول �ي��ات ال��وط �ن �ي��ة استجبنا
لنداء أهالي (منبج) ،مشري ًة إىل أن وحدات
من اجليش دخلت إىل منبج ورفعت العلم
السوري فيها.
بيان هلا على
يف
العامة
القيادة
وأك��دت
ٍ
أهمية تظافر جهود مجيع أبناء الوطن يف
صون السيادة الوطنية ،جمددة (التأكيد
واإلص��رار على سحق اإلره��اب ودح��ر الغزاة
عن الرتاب السوري).
وأش ��ارت أيضاً إىل ضمان (األم��ن الكامل
جل �م �ي��ع امل ��واط� �ن�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن وغ�ي�ره ��م
املوجودين يف املنطقة).
م��ن جهتها ،ق��ال��ت الناطقة ب��اس��م ق��وات
سوريا الدميقراطية (قسد) إنها تؤيد دخول
اجليش السوري إىل منبج وتعمل مع دمشق
لسد الطريق أمام تركيا.
وأوض�ح��ت الناطقة بإسم (قسد) جيهان
أمحد أن هذا االتفاق ينطبق على منطقة
شرق الفرات.
رحب الكرملني بسيطرة
ويف ردود الفعلّ ،
اجل �ي��ش ال� �س ��وري ع �ل��ى م �ن �ب��ج ،م�ع�ل�ن�اً أن
م �ب ��اح �ث ��ات وزي � � ��ري ال� ��دف� ��اع واخل ��ارج� �ي ��ة
ال�ترك �ي�ين يف م��وس�ك��و س�ت�ت�ن��اول سيطرة
اجل �ي��ش ال��س ��وري ع�ل��ى امل��دي �ن��ة والعملية
العسكرية الرتكية يف املنطقة.
�ت أش ��ارت فيه صحيفة
يأتي ذل��ك يف وق� ٍ
(دي �ل��ي م �ي��ل) ال�بري�ط��ان�ي��ة يف ت�ق��ري��ر هل��ا،
إىل ّ
أن م��وس �ك��و ح� � ��ذ ّرت ت��رك �ي��ا ل�ل�ب�ق��اء
خ ��ارج س��وري��ا ،وال �س �م��اح للجيش ال�س��وري
ب��اس �ت �ع��ادة امل �ن��اط��ق ال�ت�ي س �ي �ت � ّم إخ�لاؤه��ا
بعد سحب الرئيس دونالد ترامب للقوات
األمريكية ،يف الوقت ال��ذي ُتعد فيه أنقرة
ّ
عسكري لطرد املقاتلني األتراك من
هلجوم
الشمال السوري.
وك��ال��ة (روي �ت��رز) ك��ان��ت ق��د ن�ق�ل��ت عن
مصادر سياسية يف مشال سوريا أن مسؤولني
ك��رداً زاروا موسكو األسبوع املاضي حل ّثها
ع �ل��ى دف� ��ع اجل��ي ��ش ال � �س� ��وري إىل مح��اي��ة
احلدود من هجوم تركي.
عمن وصفته مبهندس
ونقلت الوكالة ّ
خطة اإلدارة ال�ك��ردي��ة يف مش��ال س��وري��ا أن
امل �س��ؤول�ين ال �ك��رد خي�ط�ط��ون ل��زي��ارة ثانية
للعاصمة الروسية لتضغط على احلكومة
ال �س��وري��ة ك ��ي (ت �ف��ي ب��واج �ب �ه��ا ال �س �ي��ادي
كما قال).
ك��ذل��ك ن�ق�ل��ت ع��ن م �س��ؤول آخ ��ر ك��ان
ض �م��ن ال ��وف ��د ال� �ك ��ردي ال� ��ذي زار موسكو
األس �ب��وع امل��اض��ي أن��ه جي��ري درس خمتلف
اخليارات لصد اهلجوم الرتكي بعد القرار
األمريكي باالنسحاب من مشال سوريا.
يف هذه األثناء ،تواصل القوات الرتكية
إرسال تعزيزاتها اىل سوريا وقد وصل املزيد
من هذه التعزيزات إىل والية غازي عنتاب
اجلنوبية عند احلدود مع سوريا.
وك��ال��ة األن ��اض ��ول أش� ��ارت إىل أن ال��رت��ل
العسكري كان قد انطلق من والية تكريداغ
وتضمن حامالت جند
(مشال غرب البالد)
ّ
مد ّرعة ،وآليات عسكرية.
�وج��ه ال��رت��ل ال�ع�س�ك��ري م��ن غ��ازي
وق ��د ت� ّ
عنتاب ،باجتاه والية ديار بكر (جنوب شرق
تركيا).

وق��د ع� ّل��ق الكرملني على دخ ��ول ال�ق��وات
السورية ملدينة منبج السورية مرحباً بهذه
اخلطوة اإلجيابية.
وإع �ت�ب�ر ال �ك��رم �ل�ين (اس �ت �ع ��ادة احل�ك��وم��ة
السورية السيطرة على مدينة منبج خطوة
إجيابية تسهم يف عودة اإلستقرار)
وال زال اجل �ي ��ش ال� �س ��وري م �س �ت �م��راً يف
ال��رد على اع �ت��داءات وخ��روق��ات اجملموعات
اإلره ��اب��ي ��ة امل�س�ل�ح��ة امل �س �ت �م��رة يف زع��زع��ة
اهل� � ��دوء واألم � � ��ان ال � ��ذي حي � ��اول ال �س �ك��ان
املدنيون التن ّعم به بعد سنوات قاسية من
احلرب والتدمري.
وأم��س ،ردّت وح��دات من اجليش السوري
ال �ع��ام �ل��ة يف ري� ��ف مح� ��اة ال �ش �م��ال��ي على
اع � �ت� ��داءات وحم � ��اوالت ت�س�ل��ل اجمل �م��وع��ات
اإلره ��اب� �ي ��ة ب ��اجت ��اه ال��ن��ق ��اط ال �ع �س �ك��ري��ة
املتمركزة حلماية القرى والبلدات اآلمنة.
وذكرت وكالة األنباء السورية الرمسية
(س��ان��ا) أن عمليات ال��رص��د واملتابعة اليت
ت �ق��وم ب�ه��ا وح� ��دات اإلس �ت �ط�لاع يف حميط
مناطق ان�ت�ش��ار التنظيمات اإلره��اب �ي��ة يف
ال��ري��ف ال�ش�م��ال��ي ال �غ��رب��ي ن �ف��ذت رم��اي��ات
م��رك��زة ع�ل��ى م��واق��ع إره��اب �ي��ي م��ا يسمى
(احل� ��زب ال�ترك�س�ت��ان��ي) يف حم�ي��ط قرية
العنكاوي يف سهل الغاب.
وأش��ار مراسل الوكالة إىل أن الرمايات
النارية أسفرت عن سقوط قتلى ومصابني
يف صفوف إرهابيي (احلزب الرتكستاني)
الذي أغلب عناصره مرتزقة أجانب تسللوا
عرب األراضي الرتكية.
وعلى التوازي ،وحتديداً يف بلدة اللطامنة
ال �ت��ي ت��ض ��م أك �ب��ر جت��م ��ع ل�ل�ت�ن�ظ�ي�م��ات
اإلره ��اب��ي ��ة يف ال ��ري ��ف ال �ش �م��ال��ي ،ذك ��رت
(سانا) أن وح��دة من اجليش دم��رت مواقع
ومرابض لتنظيم ما يسمى (كتائب العزة)
اإلرهابي وقضت على العديد من إرهابييه
الذين حاولوا التسلل باجتاه املناطق اآلمنة
والنقاط العسكرية املتمركزة يف حميط
البلدة.
ك�م��ا وج �ه��ت وح� ��دات م��ن اجل �ي��ش ،ي��وم
األرب �ع��اء ،رم��اي��ات م��رك��زة على حتركات
وم��واق��ع حت�ص��ن اجمل �م��وع��ات اإلره��اب �ي��ة يف
حميط بلدات تل هواش واجلنابرة وحصرايا
وأب��و رعيدة يف ريف محاة الشمالي وذلك
يف إطار ردها على خروقات اتفاق (املنطقة
منزوعة السالح) يف إدلب.
وتنتشر يف ريفي محاة وإدل��ب املتجاورين
جمموعات إره��اب�ي��ة تتبع يف معظمها إىل
تنظيم (جبهة النصرة) اإلرهابي (احملظور
يف روسيا) ،أبرزها ما يسمى (جيش العزة)
و(احل � � ��زب ال�ت�رك��س��ت ��ان ��ي) ،وت �ن �ف��ذ ه��ذه
التنظيمات اع�ت��داءات متكررة على املنازل
السكنية يف ال �ق��رى وال�ب�ل��دات احمليطة يف
مناطق انتشارها.
س�ي��اس�ي�اً ،أعلنت السلطات البحرينية،
أمس اجلمعة ،استمرار عمل سفارتها لدى
س��وري��ا ،الفتة إىل أن ال�س�ف��ارة ال�س��وري��ة يف
العاصمة املنامة تقوم بعملها املعتاد.
وج� � ��اء يف ب� �ي ��ان ص � ��در ع� ��ن اخل ��ارج��ي ��ة
البحرينية ونشر عرب صفحتها اإللكرتونية،
أن (وزارة اخلارجية تعلن عن استمرار العمل
يف سفارة مملكة البحرين لدى اجلمهورية
العربية السورية الشقيقة ،علما بأن سفارة
اجلمهورية العربية ال�س��وري��ة ل��دى مملكة
البحرين تقوم بعملها ،وال��رح�لات اجلوية
بني البلدين قائمة دون انقطاع).
وأك� ��دت ال � ��وزارة ح ��رص ال�ب�ح��ري��ن على
استمرار العالقات مع سوريا.
ك�م��ا أك ��دت ع�ل��ى أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز ال ��دور
العربي وتفعيله( ،م��ن أج��ل احل�ف��اظ على
استقالل سوريا وسيادتها ووح��دة أراضيها
وم� �ن ��ع خم ��اط ��ر ال � �ت� ��دخ �ل�ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة
يف ش��ؤون �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة ،مب ��ا ي �ع��زز األم ��ن
واالس�ت�ق��رار فيها وحيقق للشعب السوري
ال�ش�ق�ي��ق ط�م��وح��ات��ه يف ال �س�لام والتنمية
والتقدم).
وتعترب البحرين ثاني دولة (بعد اإلمارات)
من الدول األعضاء يف جملس تعاون اخلليج
الفارسي ،تعلن عودة العالقات الدبلوماسية
مع اجلمهورية العربية السورية.
وكانت دول��ة اإلم��ارات أعلنت ،اخلميس،
ع��ودة العالقات مع سوريا وع��زت ذل��ك إىل
حرص أبوظيب على استقرار سوريا ووحدة
أراضيها.
وقامت دول اخلليج الفارسي ،عام ،2012
باستدعاء سفرائها من سوريا ،والطلب من
مجيع سفراء سوريا مغادرة أراضيها (بشكل
فوري) ،كما تدخلوا بشكل سافر يف الشؤون
السورية.
وش �ه��د اخل �م �ي��س ،اف �ت �ت��اح س� �ف ��ارة دول ��ة
اإلمارات يف دمشق عقب  5سنوات من سحب
السفراء من كال البلدين.
وح��ض ��ر م ��راس ��م رف� ��ع ال �ع �ل��م ف� ��وق مقر
ال �س �ف��ارة ك��ل م��ن امل�س�ت�ش��ار ع�ب��د احلكيم
إبراهيم ،والقائم باألعمال يوسف النعيمي،
وامل�ل�ح��ق اإلداري يف ال �س �ف��ارة ح�س�ين عبد
اهلل البلوشي ،إىل جانب عدد من السفراء
ل��دى دمشق ،وم�ن��دوب عن وزارة اخلارجية
واملغرتبني السورية.
واع � �ت �ب�ر م ��دي ��ر امل� ��راس� ��م يف اخل ��ارج �ي ��ة
ال � �س� ��وري� ��ة ،مح � ��زة دوال� � �ي �ب��ي ،يف ت �ص��ري��ح
لـ(سبوتنيك) أن افتتاح السفارة اإلماراتية
يعد فاحتة خ�ير بالنسبة ل�ل��دول العربية،
وعب خالل مشاركته يف مراسم االفتتاح
ّ
عن متنياته أن حتذو كافة الدول العربية

ح��ذو اإلم � ��ارات .ودع ��ا السفري ال�ع��راق��ي يف
دم �ش��ق ،س�ع��د حم�م��د رض ��ا ،ك��اف��ة ال ��دول
العربية كي حتذو حذو اإلم��ارات ،وقال يف
تصريح لـ(سبوتنيك) :سوريا دول��ة مهمة
وم��وق�ع�ه��ا االس�ترات �ي �ج��ي أس��اس��ي يف قلب
العامل العربي وندعو كافة الدول العربية
لتقوم بنفس اخلطوة اإلماراتية.
هذا ورجحت مصادر أال يطول الوقت قبل
افتتاح سفارات دول أخرى يف دمشق خالل
األشهر القادمة.
* ترحيباً وفرحاً بدخول اجليش السوري
إىل منبج ..جتمع مجاهريي يف مدينة دير
الزور
وترحيبا بدخول اجليش السوري إىل منبج
وتنديداً بتهديدات النظام الرتكي بشن
ع ��دوان على األراض ��ي السورية نفذ أهالي
مدينة دير الزور أمس جتمعاً مجاهريياً يف
ساحة السيد الرئيس وسط املدينة.
امل �ش��ارك��ون رف �ع��وا ع�ل��م ال��وط��ن ورددوا
أه��ازي��ج وه �ت��اف��ات حت�ي��ي اجل�ي��ش ال�س��وري
ومت �ج��د ب �ط��والت��ه م �ع�بري��ن ع ��ن فرحتهم
بدخول بواسله إىل مدينة منبج ورفع علم
اجلمهورية السورية فيها.
وجدد املشاركون وقوف أهالي دير الزور
املطهرة من اإلرهاب يف وجه أطماع النظام
الرتكي ومنددين بتهديداته بشن عدوان
عسكري على األراض��ي السورية مؤكدين
أن�ه��م ك��ان��وا وس�ي�ب�ق��ون إىل ج��ان��ب مجيع
السوريني صفاً واحداً لرد العدوان واحلفاظ
على وحدة األراضي السورية وكرامة أبناء
الوطن.

السيد السيستاني...
وقد إستقبل آية اهلل العظمى السيد علي
السيستاني ،أمس ،املرجع البحريين الكبري
آي ��ة اهلل ال�ش�ي��خ عيسى ق��اس��م يف النجف
األشرف.
وب��ع ��د ال�ترح �ي��ب ب ��ه واإلط��م��ئ �ن ��ان على
صحته ،دع��ا السيد السيستاني آلي��ة اهلل
ق��اس��م بالعافية ال�ت��ام��ة وال�ش�ف��اء الكامل،
وأله��ل البحرين باخلري وال�برك��ة واألم��ن
واإلستقرار.
وكان آية اهلل قاسم قد وصل إىل مدينة
ال�ن�ج��ف األش� ��رف وق ��ام ب��زي��ارة م��رق��د أم�ير
امل��ؤم�ن�ين اإلم ��ام علي ب��ن أب��ي ط��ال��ب عليه
السالم.
من جانبه ،اطلع رئيس حتالف اإلصالح
واإلع� �م ��ار ال�س�ي��د ع �م��ار احل �ك �ي��م ،آي ��ة اهلل
الشيخ عيسى قاسم على منجزات التحرير
واإلستعداد لإلنتصار اخلدمي.
وذكر بيان ملكتبه ،أن السيد عمار احلكيم
حبث خالل لقائه يف النجف األشرف ،مساء
اخلميس ،م��ع الشيخ عيسى ق��اس��م ،هموم
العامل اإلسالمي وهموم أتباع أهل البيت(ع).
وب� ّين السيد عمار احلكيم خ�لال اللقاء،
أن (ال� �ع ��راق ب �ل��ده وال �ن �ج��ف م��دي�ن�ت��ه وأن
أب�ن��اء الشعب ال�ع��راق��ي يكنون ك��ل احملبة
واإلح� �ت��رام ل �س �م��اح �ت��ه) ،م ��ؤك ��داً أهمية
املعاجلات الفكرية واملعرفية للتحديات اليت
تواجه األمة اإلسالمية).
وإطلع السيد عمار احلكيم الشيخ عيسى
قاسم على املنجزات اليت حتققت بعد كسر
اإلرهاب عسكرياً وإستعادة األرض العراقية،
مؤكداً أن (العراق انتصر سياسياً بتمسك
أبنائه بوحدتهم الوطنية وانتصر عسكرياً
بكسر (داع��ش) اإلرهابي وانتصر جمتمعياً
بنبذ الطائفية والعنصرية واستعادة الوئام
اجملتمعي).
وأش� � ��ار اىل أن (ال �ن �ص��ر ال � ��ذي ي�ن�ت�ظ��ره
العراقيون يف املرحلة القادمة هو انتصار
خدمي وتنموي) ،متمنياً لسماحته (دوام
الصحة والعافية وطيب اإلقامة).

القوات األجنبية...
لألجانب املعتدين واملنبوذين بإستغالل
األمور إلثارة التفرقة بني دول املنطقة.
وت��اب��ع ق ��ائ�ل ً
�ا :ل�ي�س��ت أم��ري �ك��ا الطامعة
والداعمة ل�لإره��اب بكل معنى الكلمة بل
أن شعوب املنطقة الواعية هي اليت متكنت
م ��ن خ�ل�ال أدراك� �ه ��ا ال �ص��ائ��ب ل�ل�ظ��روف
وت��آزر امكانياتها املادية واملعنوية من دحر
وه��زمي��ة اإلره��اب �ي�ين ال��ذي��ن مت إع��داده��م
وتسليحهم ومت��وي �ل �ه��م م��ن ق �ب��ل أم��ري�ك��ا
والصهيونية.
وأك � � ��د امل � �ت � �ح� ��دث ب� ��إس� ��م اخل ��ارج� �ي ��ة
اإلي��ران�ي��ة :مم��ا الش��ك فيه س��وف ل��ن مير
وقت طويل لتدرك مجيع دول املنطقة بأن
استتباب اإلستقرار واألم��ن باملنطقة غري
ممكن دون االعتماد على مواردها وقدراتها
الداخلية واالقليمية والدولية ،وأن القوات
األجنبية ستضطر ملغادرة املنطقة بأمجعها
ال ام آج ً
عاج ً
ال.
واخ �ت �ت��م ق ��امس ��ي ق ��ائ�ل ً
�ا :م ��ن األح� ��رى
لرتامب أن يلقي نظرة جادة وشاملة على
ت�ط��ورات ال�ع��امل ومنطقة غ��رب آسيا منذ
ب��داي��ة رئ��اس�ت��ه وحل ��د اآلن ،ل��رمب��ا يتعلم
ال��دروس الالزمة من هذه الرؤية املتجددة
ويف ظل اإلستفادة مما قال وما حدث وماذا
سيحدث.
يذكر أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
وصل قاعدة عني األسد اجلوية مبحافظة
األن��ب ��ار غ ��رب ال��ع ��راق م �س��اء األرب� �ع ��اء يف

زي��ارة س ّرية ومفاجئة ،والتقى العسكريني
األمريكيني املتواجدين يف القاعدة.

قائد الحرس الثوري...
وأن هذا النهج املهم جيب أن يكون النموذج
لنا يف اجملالني السياسي واإلجتماعي.
وأك� ��د ال �ق��ائ��د ال��ع ��ام ل �ل �ح��رس ال �ث��وري
ب��أن �ن��ا جت� ��اوزن� ��ا ال� �ت� �ه ��دي ��دات ال �ع �س �ك��ري��ة
واألم �ن �ي ��ة ،وأض � ��اف :أن ��ه وب �ف �ض��ل ال �ب��اري
ت�ع��اىل واجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة ال تفكر أي ق��وة
ك�برى ال�ي��وم ب��ال�ع��دوان على أرض إي ��ران،
وأن األع� � ��داء خي �ش ��ون ب �ش ��دة م��واج�ه�ت�ه��ا
عسكرياً.
وتابع اللواء جعفري :إن نتيجة املقاومة
وال�ص�م��ود واجل �ه��اد ك��ان��ت ه��زمي��ة أمريكا
النكراء يف سوريا وهربهم منها وأن الدول
الداعمة هلذا التحالف مثل فرنسا تواجه
اليوم الكثري من املشاكل.
وأك��د ب��أن اقتدار أمريكا آي��ل اىل ال��زوال
وأضاف :إن الكثري من السياسيني واحملللني
األمريكيني يقرون بقوة إي��ران يف املنطقة
وأن األمريكيني ال جي��رأون على التصريح
باخليار العسكري.
وأش ��ار اىل أن البعض ي�ت�س��اءل اىل متى
يستمر النضال وامل�ق��اوم��ة وق ��ال :أن��ه وفقاً
ل �ت �ص��رحي��ات اإلم� � ��ام ال � ��راح � ��ل(رض) ف��إن
املقاومة تستمر مادامت أمريكا تعمل على
أساس نزعتها اإلستكبارية.
واع �ت�بر ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ح��رس ال �ث��وري،
الفتنة اإلقتصادية والسياسية والثقافية
ب��أن�ه��ا أك�ب�ر خ �ط��راً م��ن احل� ��رب اخلشنة
(ال �ع �س �ك��ري��ة) وأض� � ��اف :إن ج��وه��ر ال �ث��ورة
اإلسالمية هو عدم الرضوخ للظلم وتدعو
شعوب العامل أيضاً لرفض الظلم ،واليوم
ف � ��إن ال��ك��ث�ي�ر م� ��ن احل� ��رك� ��ات امل �ن��اه �ض��ة
لإلستكبار واهليمنة يف ال�ع��امل استهلمت
م��ن ال �ث��ورة اإلس�لام�ي��ة ،فعلى سبيل املثال
يقول الكثري م��ن الفرنسيني ال�ي��وم بأنهم
إستلهموا من الثورة اإليرانية يف حركتهم
اإلحتجاجية.
ويف ج��ان��ب آخ��ر م��ن حديثه أش ��ار ال�ل��واء
ج �ع �ف��ري اىل دور ال �ش �ه �ي��د ت��ق ��وي ف ��ر يف
مرحلة الدفاع املقدس ( )1988-1980ويف
حم��ارب��ة ال�ت�ك�ف�يري�ين يف ال �ع��راق وأض ��اف:
إن ه� ��ذا ال �ش �ه �ي��د ال �ش��ام��خ وب �ع��د م��رح�ل��ة
ال��دف��اع امل �ق��دس زاول نشاطه يف اجمل��االت
الثقافية ،وبعدما دخل األعداء التكفرييون
ال� �ع ��راق أدى دوراً ح ��امس��اً يف ان �ت �ص��ارات
احلشد الشعيب.
وص� ��رح ب��أن��ه ل ��و مل ي �ك��ن ج �ه��اد الشعب
ال� �ع ��راق ��ي م ��ع امل �س �ت �ش��اري��ن ال �ع �س �ك��ري�ين
اإلي��ران �ي�ين ل�ك��ان��ت امل�ن�ط�ق��ة ت��واج��ه ال�ي��وم
ال �ك �ث�ير م ��ن امل �ش ��اك ��ل وأض � � ��اف :إن ع��زة
واق �ت��دار اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران�ي��ة
حت �ق �ق��ا ب �ف �ض��ل دم � ��اء ال� �ش� �ه ��داء وع�ل�ي�ن��ا
أن ن� �ك ��ون ش ��اك ��ري ��ن ل �ل �ع �ن��اي��ة اإلهل� �ي ��ة
املتمثلة ب��وج��ود ال�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي امل�ق��اوم
واملنجب للشهداء.
وأش� ��ار اىل ان ق��ائ��د ال �ث��ورة يعترب اق��ام��ة
ملتقيات احياء ذكرى الشهداء استمراراً
للحركة اجلهادية للشهداء وأض ��اف :إن
تكرار أمس��اء الشهداء يف اجملتمع يعد من
الضرورات فيه لدى قائد الثورة اإلسالمية
(مد ظله العاىل) وأن هاجسنا اليوم جيب أن
يكون التنمية ونشر ثقافة وخطاب املقاومة
والصمود والشهادة.

الخارجية الروسية...
وأضافت :إن سوريا هي املضيفة لإليرانيني
وأن ال � �ق� ��رار ح � ��ول ت� ��واج� ��د امل �س �ت �ش��اري��ن
العسكريني األجانب يف أي دولة يعود للدولة
املضيفة.
وتابعت قائلة :أنه ويف هذا املوضوع املتعلق
حتديداً بتواجد إي��ران يف سوريا ومكافحة
اإلرهابيني فإن دمشق هي اليت تتخذ القرار
وهو أمر يعود لإلتفاق بني البلدين.
وأض��اف��ت :إن س��وري��ا دول ��ة مستقلة ومن
حقها اختاذ القرار حول تواجد املستشارين
العسكريني للدول األخرى يف أراضيها.
وك ��ان رئ �ي��س وزراء ال �ك �ي��ان الصهيوني
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و ويف إط � ��ار س �ي��اس��ات��ه
ال�ت��دخ�ل�ي��ة يف س ��وري ��ا وامل �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى دع��م
اإلره��اب�ي�ين فيها ،ق��د ط��ال��ب م ��راراً خب��روج
(امل��س��ت��ش ��اري ��ن) ال �ع �س �ك��ري�ين اإلي ��ران��ي�ي�ن
من سوريا.
ويف ج��ان��ب آخ ��ر م��ن ت�ص��رحي�ه��ا اع�ت�برت
زاخ��اروف��ا مسرية آستانة للسالم يف سوريا
ب��أن �ه��ا م �ف �ي��دة وق ��ال ��ت :إن إي � ��ران وروس �ي��ا
وتركيا تدعم مفاوضات آستانة للسالم.
واع� �ت�ب�رت أن ن �ت��ائ��ج ج �ي ��دة ح �ص �ل��ت يف
إط � ��ار م� �ف ��اوض ��ات آس��ت ��ان ��ة وأض� ��اف� ��ت :إن
مسرية مفاوضات السالم يف آستانة و ّف��رت
ال�ظ��روف لتشكيل جلنة الدستور السوري
وق��د قدّمت ال��دول الداعمة ملسرية آستانة
ل�ل�س�لام أخ �ي�راً ق��ائ�م��ة ب��أمس��اء امل��رش�ح�ين
للعضوية يف هذه اللجنة للمندوب اخلاص
ل�ل�أم�ي�ن ال � �ع� ��ام مل �ن �ظ �م��ة األم� � ��م امل �ت �ح��دة
بالشأن السوري.
وص� � ّرح ��ت زاخ� ��اروف� ��ا ب ��أن إي � ��ران وروس �ي��ا
وت��رك�ي��ا ت�ت�ع��اون م�ع�اً يف إط ��ار م�ف��اوض��ات
آستانة للسالم يف خمتلف املستويات ومنها
على مستوى الرؤساء ،وقد عقد آخر إجتماع

يف ه ��ذا اإلط � ��ار ع �ل��ى م �س �ت��وى اخل��ارج �ي��ة
يف جنيف.
وأوضحت بأنه سيتم قريباً عقد إجتماع
لعملية آستانة للسالم يف موسكو ،دون ذكر
املزيد من التفاصيل.
ك�م��ا ج ��ددت وزارة اخل��ارج �ي��ة ال��روس�ي��ة
التأكيد أن الوجود األمريكي غري الشرعي
يف سورية يشكل عقبة أمام حل األزمة فيها.
وشدد إيغور تساريكوف ممثل الوزارة خالل
املوسع ملقر التنسيق بني
اإلجتماع املشرتك ّ
اإلدارات يف روسيا وسوريا لعودة املهجرين
السوريني ،على أن الواليات املتحدة تتحمل
املسؤولية ع��ن األوض ��اع اإلنسانية السيئة
يف خميم الركبان مشرياً إىل دراس��ة فكرة
تشكيل قوافل إنسانية أممية إلرساهلا إىل
املخيم خالل الشهر اجلاري.
م��ن جهة ثانية أش ��ار ت�س��اري�ك��وف إىل أن
امل �ف��وض ال �س��ام��ي ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ل�ش��ؤون
الالجئني لفت إىل ت��زاي��د ع ��ودة املهجرين
ال �س��وري�ين م��ن ل�ب�ن��ان واألردن إىل بلدهم
ب�ش�ك��ل ي��وم��ي ك��اش �ف �اً أن روس �ي ��ا ت��واص��ل
ص �ي��اغ��ة ف� �ك ��رة ع �ق��د م ��ؤمت ��ر دول � ��ي ح��ول
املهجرين السوريني.

ليلة جديدة ترسم...
خطة مدروسة تنفذها الدفاعات اجلوية
السورية ،اليت صفعت نتنياهو من جديد،
والذي حياول اهلرب اىل االمام من خالل
حتقيق أي اجن��از لرفع مستوى شعبيته،
ب �ع��د االع �ل��ان ع ��ن ان �ت �خ��اب��ات الكنيست
املبكرة ،تلك الشعبية اليت سقطت بقدرة
الصواريخ الفلسطينية على اخرتاق القبة
احل��دي��دي��ة ،واسقطت معها وزي��ر احل��رب
اف �ي �غ��دور ل �ي�برم��ان ،ل�ت�س�ق��ط احل�ك��وم��ة
ك�ل�ه��ا ب�ف�ع��ل ص � ��اروخ م� �ق ��اوم ،ش��ارك��ت
س��وري��ة يف نقل ع��دد منها اىل فلسطني،
أو ع �ل��ى األق� ��ل ن �ق��ل ت �ق �ن �ي��ات صناعتها
اىل هناك.
وه �ن��ا ال ب ��د ان ن��ذك��ر ان االن �ت �ص��ار يف
س ��وري ��ة ،س�ي�ع�ج��ل م ��ن االط ��اح ��ة حبكومة
ن�ت�ن�ي��اه��و ،ك�م��ا أط��اح��ت ح ��رب مت ��وز ع��ام
 2006رئ �ي��س األرك � ��ان يف ك �ي��ان ال�ع��دو
اجل� �ن ��رال دان ح��ال��وت��س ،وم ��ن ث ��م رئ�ي��س
ال � ��وزراء اي �ه��ود اومل� ��رت ال ��ذي محلته جلنة
فينو غراد مسؤولية اإلخفاقات يف احلرب،
وبقراءة سريعة جململ مواقف املسؤولني يف
الكيان ،ف��إن ترمجته العملية ت�ق��ول :لقد
ُه��زم�ن��ا يف س��وري��ة ،وب��ال��ذات بعد الصفعة
ال �ق��وي��ة ال�ت�ي وج�ه�ت�ه��ا االدارة األم��ري�ك�ي��ة
ملشروع الكيان يف املنطقة ،بعد اعالن ترامب
ق� ��رار االن��س��ح ��اب ،ه ��ذه ال�ص�ف�ع��ة م��ازال��ت
ساخنة على وجه نتنياهو وحكومته ،الذين
حي��اول��ون م��ن خ�لال ه��ذا ال �ع��دوان يف ليلة
امليالد ان يقولوا ،ايها العامل ،حنن مازالنا
موجودين ،وان هناك خطرا ،اال ان صدى
هذا الصوت ال يسمع ،يف األوساط السياسية
يف العامل.
ان املسرحية ال�تي دف��ع بها نتنياهو اىل
واجهة األحداث يف مشال فلسطني احملتلة،
حت ��ت م �س �م��ى (درع ال� �ش� �م ��ال) ،مل تلفت
إن�ت�ب��اه ال��داخ��ل االس��رائ�ي�ل��ي ع��ن اخفاقات
ه��ذه احلكومة ،وب��ال��ذات يف قضايا الفساد
وان �ت �ص��ار غ ��زة ،م��ا دف ��ع نتنياهو للتفكري
جبولة استعراض جديدة ،فشلت بالطبع،
ب�ت�ح�ق�ي��ق أي ه ��دف اع�ل�ام ��ي أو س�ي��اس��ي،
للحكومة ال�ف��اش�ي��ة يف ال �ك �ي��ان ال�غ��اص��ب،
وث�ب�ت��ت ان ب��وص�ل��ة االن �ت �ص��ار امل�س�ت�م��رة يف
سورية ،ال تأبه بعربدة كيان العدو ،لرتسم
وحدات الدفاع اجلوي السورية الوجه اآلخر
من املشهد ،يف وق��ت ال ت��زال ثرثرة النظام
األم��ري�ك��ي ،ت ��دور يف ه ��واء اهل��زمي��ة ويصرخ
جبانبه الكيان االسرائيلي.
حسنی مرتضی
تتمــــــات صفحــــــة
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اليمن...
وأوض ��ح مصدر حملي أن مرتزقة ال�ع��دوان
اس�ت�ه��دف��وا ،ص�ب��اح اجل�م�ع��ة ،بأكثر م��ن 100
قذيفة وباألسلحة الرشاشة إحدى املزارع غرب
مديرية التحيتا يف خرق جديد التفاق السويد.
بالتزامن م��ع ذل��ك واص��ل ط�يران ال�ع��دوان
خ��رق وق��ف إط�لاق ال�ن��ار ،وش��ن غ��ارة على خط
اجل ��اح احلسينية ب��ال�ق��رب م��ن ق��ري��ة القبيع
مبديرية بيت الفقيه باحملافظة ،كما حلق
بعلو منخفض على مديرية احلجيلة.
إىل ذل��ك كثفت ق ��وات اجل�ي��ش واللجان
الشعبية من هجماتها الصاروخية واملدفعية
على م��واق��ع عسكرية ل�ق��وات الرئيس اليمين
امل�ع��زول عبد رب��ه منصور ه��ادي والسعودية يف
جبهة ما وراء احلدود اليمنية السعودية.
وأف ��اد مصدر عسكري مي�ني بسقوط قتلى
وجرحى من ق��وات ه��ادي والسعودية بإحباط
قوات اجليش واللجان الشعبية حماولة زحف
باجتاه مواقعها يف الربوعة بعسري السعودية.
وأشار املصدر إىل سقوط قتلى و جرحى من
قوات هادي والسعودية بينهم سودانيني بتدمري
آلية عسكرية وجرافة بكسر زحف ثان على قرية
شرقي جبل النار قبالة جيزان السعودية.
كما أف��اد املصدر بإطالق اجليش واللجان
الشعبية ع ��دد م��ن ص ��واري ��خ ال�ك��ات�ي��وش��ا على
جتمعات ق ��وات ه ��ادي وال�س�ع��ودي��ة قبالة جبل
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قيس جبيزان نفسها .ويف الداخل اليمين ،أفاد
مصدر عسكري ميين باستهداف مدفعية القوات
املتعددة للتحالف مبختلف األسلحة الرشاشة
أماكن متفرقة جنوب وشرق مديرية التحيتا
جنوب اليمن.
وحت��دث الناطق ال��رمس��ي للقوات املسلحة
العميد حييى سريع ع��ن أكثر م��ن  69خرقاً
للقوات املتعددة للتحالف السعودي يف احلديدة
غرب البالد .ولفت إىل إطالق  42قذيفة مدفعية
للقوات املتعددة للتحالف على عدد من املناطق
يف املدينة الساحلية.
ويف تعز جنوب اليمن ،ق��ال مصدر عسكري
مي �ن�ي إن � ��ه س �ق��ط  8ق �ت �ل��ى و  6ج ��رح ��ى من
ق��وات ه��ادي يف تفجري آليتني بعبوات ناسفة
استهدفتهم أثناء حماولة تسللهم على مواقع
يف جبهة ال�ض�ب��اب غ ��رب امل��دي �ن��ة .ي��أت��ي ذلك
بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى من قوات
ه� ��ادي ب��إح �ب��اط حم��اول��ة يف م �ف��رق ال��وازع �ي��ة
جنوب تعز.
ويف ص�ع��دة احل��دودي��ة مش��ال ال�ي�م��ن ،شنت
طائرات التحالف غارة جوية استهدف منطقة
القد مبديرية رازح احلدودية .كما أفاد مصدر
عسكري بقصف ص��اروخ��ي وم��دف�ع��ي سعودي
استهدف ق��رى آهلة بالسكان يف مديرية منبه
احلدودية باحملافظة.
أما يف حمافظة البيضاء وسط اليمن ،فقد
نفذ اجليش واللجان الشعبية عملية هجومية
مشرتكة لسالح اجلو املسري ،ووح��دة املدفعية
اس�ت�ه��دف��ت م��واق��ع ق ��وات ه ��ادي وحتصيناتها
وسقط قتلى وجرحى يف صفوفها جببهة قانية.
كما أعطب اجليش واللجان الشعبية آلية
بقذيفة قرب التباب السود يف قانية ذاتها ،وفق
ما أفاد مصدر عسكري ميين.
وام �ت��دت امل��واج�ه��ات إىل حجة غ��رب اليمن
حيث قتل وجرح عدد من قوات هادي بانفجار
آل �ي �ت�ي�ن ع �س �ك��ري �ت�ين ب� �ع� �ب ��وات ن ��اس �ف ��ة ش ��رق
جبل النار.
كما أف��اد مصدر عسكري بقصف مدفعي
للجيش واللجان الشعبية استهدفت جتمعاتها
يف صحراء ميدي حمققة إصابات مباشرة.
ي��أت��ي ذل ��ك ب��ال �ت��زام��ن م��ع تفجري آليتني
بعبوات ناسفة ومصرع من على متنها يف جبهة
ح�يران ،باملقابل استهدفت مقاتالت التحالف
ب �غ��ارت�ين ج��وي �ت�ين م��دي��ري�تي ح���رض وم �ي��دي
احلدوديتني .
ويف ِن �ه��م مش ��ال ش ��رق ص�ن�ع��اء أف ��اد مصدر
عسكري بسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي
بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية مت
خالهلا االشتباك باألسلحة املتوسطة والثقيلة
يف أط� ��راف ح��ري��ب ن �ه��م .ه ��ذا وش �ن��ت ط��ائ��رات
التحالف السعودي  3غارات جوية على منطقة
حملي مبديرية نهم مشال شرق صنعاء.
ويف أبني جنوب اليمن أف��اد مصدر عسكري
ميين مبقتل عنصر وإصابة  3آخرين من قوات
احل��زام األم�ني املدعومة إمارتيا بانفجار عبوة
ناسفة يف مديرية احملفد شرقي احملافظة.

وزير سوداني...
ويشهد ال�س��ودان منذ  19ديسمرب ويف ظل
ت��ده��ور م�س�ت��وى املعيشة اح�ت�ج��اج��ات واس�ع��ة
يف ع��دد م��ن مدنه بينها العاصمة اخل��رط��وم،
وق��د رف��ع احملتجون يف األي ��ام األخ�ي�رة سقف
مطالبهم داعني إىل رحيل النظام.
م��ن جهة اخ ��رى ق��ال��ت جلنة م��ن منظمات
اجمل �ت �م��ع امل� ��دن� ��ي ،يف ب� �ي ��ان إن «ال �س �ل �ط��ات
السودانية ألقت القبض على تسعة على األقل
من قادة املعارضة والناشطني قبيل احتجاجات
جديدة مناهضة للحكومة كانت متوقعة بعد
صالة اجلمعة» .ونفى رئيس املكتب اإلعالمي
جلهاز األم��ن القومي وامل�خ��اب��رات علمه بهذه
االعتقاالت.
وقال بيان اللجنة اليت تضم منظمات مهنية
تشارك يف االحتجاجات ،إن «السلطات داهمت
اجتماعاً لزعماء املعارضة يف اخلرطوم».
وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق
ي��وس��ف ال��زع �ي��م ال��ب ��ارز يف احل� ��زب الشيوعي
السوداني ،وكذلك قياديني من حزب البعث
واحلزب الناصري.

النجباء...
يف غ �ض��ون ذل� ��ك ك �ش��ف م �ص��در ع��راق��ي
مطلع ،اخلميس ،ان رئيس ال� ��وزراء العراقي
ع� � ��ادل ع �ب ��د امل � �ه� ��دي رف � ��ض ل� �ق ��اء ال��رئ �ي��س
االمريكي دونالد ترامب يف قاعدة عني االسد
باالنبار.
وق��ال امل�ص��در يف حديث ل�ـ السومرية نيوز،
ان «رئ �ي��س ال � ��وزراء ع ��ادل عبد امل �ه��دي رفض
ل �ق��اء ال��رئ �ي��س االم��ري �ك��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب يف
ق��اع��دة ع�ين االس ��د ب��االن �ب��ار» ،م�ش�يرا اىل ان
«عبد امل�ه��دي اعترب ذل��ك خمالف لالعراف
الدبلوماسية».
واض� ��اف امل �ص��در ال ��ذي طلب ع ��دم الكشف
عن امسه ،ان «عبد املهدي ابلغ ترامب ان هذا
التصرف ال يصب مبصلحة العالقات الثنائية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين « ،م �ش�يرا اىل ان
«ترامب عرب من جانبه مبكاملة هاتفية مع عبد
املهدي عن اسفه للخوف الذي احاطه به فريقه
الرئاسي يف البيت االبيض».
من جهة اخرى اكد رئيس «حتالف الفتح»
يف العراق ه��ادي العامري على ض��رورة اخ��راج
ال�ق��وات االمريكية من ال�ع��راق وق��ال اننا لن
نقبل بتواجد أي قوات أجنبية وال حتى قواعد
ثابتة بالعراق.

