
ــن مصادر  ــي، نقال ع ــد“ األمريك ــع ”باز في ــال موق ق
ــف  ــع مل ــون رف ــة أن البنتاج ــاع األمريكي يف وزارة الدف
ــدوان السعودي  ــه تحالف الع ــذي يخطط ل الهجوم ال
ــة خاصة مكونة  ــىل ميناء الحديدة إىل لجن اإلماراتي ع
ــة األمريكية وممثيل منظمات  من مسؤولني يف الخارجي

إنسانية.
ــاءت يف محاولة من  ــذه الخطوة ج ــارت إىل أن ه وأش
اإلدارة األمريكية للخروج من مأزق املشاركة يف العملية 
ــي يخطط لها تحالف العدوان السعودي يف احتالل  الت
ــاء الحديدة وتاليف وقوعها نفق اتهامات من وكاالت  مين
ــة واملنظمات اإلنسانية لتي تعارض هذه العملية  اإلغاث
ــن  ــني يف اليم ــة للمدني ــج كارثي ــود إىل نتائ ــا ستق كونه
ــد املسؤول عن  ــد الوحي ــاء الحديدة يع ــار أن مين اعتب
تدفق السلع الغذائية واملساعدات والوقود ألكرث من 20 

مليون نسمه.
ــاع األمريكية تأييدا  ــدت وزار الدف وبحسب املوقع أب
ــي  ــي واالستخبارات اللوجست ــم  الدع ــم  لتقدي ــا  واسع
ــىل  ــالء ع ــي يف االستي ــا اإلمارات ــي تقوده ــة الت للعملي
ــد من املنظمات  ــدة يف حني تعارض العدي ــة الحدي مدين
ــة  الخارجي وزارة  يف  ــة  الرئيسي ــب  واملكات ــة  اإلنساني
ــذا املخطط كونه  ــة األمريكية للتنمية الدولية ه والوكال

سيؤدي غىل مجاعة شاملة يف البالد.

وطبقا للموقع فقد حاول  البنتاجون يف اجتماع عقد 
ــس املايض مع ممثيل منظمات إنسانية بناء عىل  الخمي
طلب من وكاالت إغاثة ومنظمات إنسانية، تقليل شأن 

هذه املخاوف بإطالق تأكيدات بإمكان أن تكون العملية 
ــرة الكاملة عىل امليناء يف فرتة  ــة وتؤدي إىل السيط نظيف
ــراوح بني 4ـ  6 أسابيع، وهو الطرح الذي رأت منظمات  ت

ــه متفائل إىل حد كبري  ــات اإلنسانية ان اإلغاثة واملنظم
ــن أجل تمرير  ــن تعقيدات املهمة م ــاول التقليل م ويح

الدعم الذي تعهدته إدارة ترامب لهذه العملية.
ــر يف البنتاجون القول  ــب املوقع إىل مسؤول آخ ونس
ــاع األمريكية غري  ــوزارة الدف ــة ل ــات العسكري إن التوقع
ــاء "قد يستغرق  ــالء عىل املين ــة مؤكدا أن االستي واقعي

أشهرا".
ــة  منظم يف  ــات  السياس ــاري  مستش ــري  كب ــان  وك
ــول سكوت قد أكد  ــة لالمم املتحدة ب ــام" التابع "أوكسف
ــة الحديدة، ينطوي عىل  ــو املحتمل لعملي أن السيناري
ــن شأنه أن  ــاء، م ــى للمين ــري مسم ــول أو غ ــالق مط إغ
ــدى أشهر،  ــن اليمن عىل م ــة يف أجزاء م ــل املجاع يعج

ويكلف آالفا عديدة من األرواح“.
ــات  ــني وجماع ــني األمريكي ــاع املسؤول ــد اجتم وعق
اإلغاثة األسبوع املايض يف مقر وزارة الخارجية يف فوجي 
ــوم. وأبلغ املسؤولون األمريكيون مجموعات اإلغاثة  بوت
ــا عىل أعىل  ــة تجري مناقشته ــأن مخاوفهم اإلنساني ب
ــدى مجموعات اإلغاثة  ــات الحكومة. إال أن إح مستوي
ــات املتحدة  ــأن الوالي ــع االعتقاد ب ــادرت االجتماع م غ

تعتزم امليض قدما يف العملية بالرغم من االعرتاضات.

واشنطن تتسول تأييد املنظمات اإلنسانية لدعم واشنطن تتسول تأييد املنظمات اإلنسانية لدعم 
املخطط السعودي احتالل ميناء الحديدةاملخطط السعودي احتالل ميناء الحديدة

ــاء، أن مجموعة  ــة n-tv األملانية لألنب ــرت وكال ذك
ــة  ــدت يف حرك ــدة اتح ــات املتح ــني يف الوالي حقوقي
 Impeach  - اآلن  ــب  ترام ــد  دونال ــزل  "ع ــى  تسم
ــوا إىل استنتاج بأن  Donald Trump Now"، وتوصل
الرشوط الالزمة لعزل ترامب متوفرة بما فيه الكفاية، 
ــة لها باألمر  ــني منه بروسيا ال عالق ــة املقرب وأن عالق
ــات املتحدة يف أوروبا قلقون  نهائيا، وأن رشكاء الوالي
ــارص زعزعة  ــا أحد عن ــة ترامب، ألنه ــن رئاس جدا م

االستقرار يف العالقات الدولية.
ــة عزله  ــه مسأل ــب يواج ــس رسا أن ترام ــذا، ولي ه
ــدة. وهنا تجدر  ــات املتح ــه رئيسا للوالي منذ تنصيب
ــدة  ــات املتح ــخ الوالي ــت يف تاري ــه كان ــارة إىل أن اإلش
ــاك محاولتان لعزل رئيس الدولة، لكنهما بحسب  هن
ــن  ــال م ــون استق ــل، (نيكس ــا بالفش ــة، باءت الوكال
ــه رسميا). ولذلك ستصبح  منصب الرئيس قبل عزل
ــة يف تاريخ  ــب أول محاولة ناجح ــزل ترام ــة ع عملي

الواليات املتحدة.
ــاذة جامعة جورج  ــا روس، أست ــب كاترين وبحس
ــن يستمر يف الحكم  ــن للحقوق، فإن ترامب ل واشنط
ــوات، ألن نسبة احتمال عزله تتجاوز 50%.  أربع سن
ــون  ــه سيك ــس لعزل ــب الرئي ــإن السب ــة، ف وباملناسب
ــه التجاري،  ــن عمل ــه م ــال وَدخل ــل أعم ــه كرج عمل
ــون يتعارض  ــال القان ــن رج ــدد م ــب ع ــذي بحس ال
ــب روس، انتهك ترامب  ــور األمريكي. وبحس والدست
ــي – األول، هو  ــني يف الدستور األمريك حكمني قانوني
ــع  ــذي يمن "Domestic Emoluments Clause"، ال
ــىل واردات من مصادر  ــة من الحصول ع رئيس الدول
ــن مرتبه الرئايس املقرر  ــة، إذا لم تكن من ضم حكومي
ــغ 400 ألف دوالر يف  ــرس، والذي يبل ــن قبل الكونج م

السنة، ولكنه قبل تنصيبه رئيسا أعلن تخليه عنه. 
ــه إىل الوكالة  ــث أدلت ب ــت روس، يف حدي ــد قال وق
ــارات، فإنه خالل فرتة  ــة، إنه إذا كان يملك عق األملاني
ــه يجب أن تعود األعمال التجارية إىل األعمال  رئاست
ــق عليها اسم "مؤسسة  ــة للعائلة، التي أطل التجاري
ــال  ــذه األعم ــب - Trump Organization ". وه ترام
ــات الحكومة األمريكية.  ــا عالقة بمختلف مستوي له
ــد ترامب أنه كلف أبناءه  ــب روس، حتى إذا أك وبحس
ــة عمل  ــم عىل عالق ــة، فإنه ــه التجاري ــإدارة أعمال ب
ــا تستنتج روس أن ترامب  بمؤسسات الدولة. من هن
ــل مؤسسته  ــة عم ــل بفضل عالق ــىل َدخ ــل ع يحص
ــات  مستوي ــف  مختل ــع  م  Trump Organization

الدولة من املحلية إىل الفيدرالية.

ــذي بحسب روس،  ــي، ال ــي الثان ــم القانون والحك
 Foreign" ـــ  ب ــط  يرتب ــب  ترام ــاد  فس ــىل  ع ــد  يشه
ــن  ــس م ــع الرئي ــذي يمن Emoluments Clause"، ال
ــات أجنبية. تقع تحت  ــول عىل أموال من جه الحص
ــون  ــا الدبلوماسي ــي يدفعه ــغ الت ــم، املبال ــذا الحك ه
ــدق يف واشنطن تعود  ــون يف فن ــن ينزل ــب الذي األجان
ــق للكونجرس إلغاء هذا  ــه إىل ترامب. ولكن يح ملكيت

الحكم مؤقتا.
ــب يؤكدون أنه حتى بعد  وهكذا، فإن خصوم ترام
ــة ومراقبة  ــر يف متابع ــالد يستم ــا للب ــه رئيس تنصيب
ــىل إيرادات.  ــن ذلك ع ــة ويحصل م ــه التجاري أعمال
ــذي يسيطر عليه الجمهوريون،  ولكن الكونجرس، ال
ــاول مناقشة هذا  ــم يح ــذا املجال ول ــم يتحرك يف ه ل
ــات املحلية  ــالد، مع أن الربملان ــاك لدستور الب االنته
ــد طلبت من الكونجرس إطالق عملية عزل الرئيس  ق
ــه. وتعتقد روس أن يف الكونجرس أكرثية مؤهلة  بسبب
للمبارشة بعملية العزل، بيد أن مفعولها سيبدأ فقط، 

إذا تعاظم ضغط املجتمع عىل الكونجرس.
ــاره ومعارضيه  ــع بني أنص ــذي وق ــدام، ال وإن الص
ــات َدخله، يشهد أن أنصار عزله يعملون  بسبب بيان
ــري إىل أن ترامب لن  ــذا يش ــاه. كما أن ه ــذا االتج يف ه
ــل يشء يف املحافل  ــل ك ــرا يف ترصفاته، وقب ــون ح يك
ــف الكونجرس  ــوف يضطر إىل أخذ موق ــة، وس الدولي
ــال يمنحه ذريعة جديدة إلطالق  باالعتبار دائما، لكي
ــىل أساس  ــا يبدو ع ــي تعتمد كم ــزل، الت ــة الع عملي

قانوني.
املصدر: نيز افيسيمايا غازيتا وروسيا اليوم

عواصم/وكاالت 
أن  ــس  أم ــا  أوروب ــس  ملجل ــة  تابع ــة  مراقب ــت  قال
ــاء  ــة االستفت ــري نتيج ــن أن تغ ــان يمك ــات ك املخالف
ــارق ضئيل لصالح تأييد  الرتكي الذي انتهى بفوز بف
ــات أوسع  ــي تمنح سلط ــة الت ــالت الدستوري التعدي

لرئيس البالد.
وقالت "أليف كورون" العضو يف الربملان النمساوي 
ــة التابعة ملجلس أوروبا  وإحدى أعضاء بعثة املراقب
ــة: ثمة  ــون النمساوي ــة والتلفزي ــو هيئة اإلذاع لرادي
ــون هناك تالعب فيما  ــوك بأن من املحتمل أن يك شك

يصل إىل 2.5 مليون صوت.
وأشارت إىل االستفتاء الرتكي قائلة: هذا يتعلق بأن 
ــف بطاقات  ــط باحتساب مظاري ــون يسمح فق القان
ــة انتخابية يف  ــىل سلط ــن أع ــة. ولك ــرتاع الرسمي االق
ــون، السماح  ــا يعد مخالفا للقان ــالد قررت، وهو م الب

باملظاريف التي ال تحمل الختم الرسمي.
ــر أن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان رفض  يذك
بشكل حاسم االنتقادات املوجهة لالستفتاء، السيما 

بعد حصوله صالحيات مطلقة يف إدارة البالد.
ــوزراء  ــب رئيس ال ــس األول نائ ــد أعلن أم ــان ق وك
ــد حالة الطوارئ  ــان قورتوملو" عن تمدي الرتكي "نعم
ــا 3 أشهر بدءا من اليوم األربعاء وهو التمديد  يف تركي
الثالث عقب تحركات الجيش ضد أردوغان يف يوليو.

وأعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد تحركات الجيش 
ضد أردوغان يف يوليو املايض عام 2016م.

ــة أمس األول  ــم املدن الرتكي ــك شهدت معظ إىل ذل
ــىل التعديالت  ــا لنتيجة االستفتاء ع مظاهرات رفض
ــرشات  ع ــة  الرشط ــال  اعتق ــا  أعقبه ــة،  الدستوري

املحتجني.
ــع  ومواق ــي  االجتماع ــل  التواص ــع  مواق ــرشت  ون
ــة متنوعة، مقاطع فيديو تظهر فيها تجمعات  إعالمي
كبرية للطالب واملواطنني يف شوارع اسطنبول للتعبري 
ــد تسجيل  ــالت الدستورية، بع ــم للتعدي ــن رفضه ع

موافقة %51 من مواطنيها عىل االستفتاء.
ــول ورفعوا  ــو ألفي شخص يف اسطنب ــرج نح إذ خ
ــف  وهت ــاء،  االستفت ــة  لنتيج ــة  مناهض ــارات  شع
ــد الفاشية" وسلكوا  ــرون "جنبا إىل جنب ض املتظاه
ــة  ــة اآلسيوي ــىل الضف ــوي ع ــة كاديك ــوارع منطق ش

للمدينة وصوال إىل مقر املجلس االنتخابي األعىل.
ــت مظاهرات أخرى مماثلة ولكن بحجم أقل  ونظم

يف مختلف أنحاء تركيا.
ـــ"ال" لم  ــالل مسريتهم "ال ــرون خ ــف املتظاه وهت
تنته" و"الـ"ال" ستفوز"، وهما شعاران انترشا بكثافة 

عىل مواقع التواصل االجتماعي.
ــب  ــزب الشع ــني، ح ــني معارض ــرب حزب ــارع أك وس
ــوب الديمقراطي، إىل رفض  ــوري وحزب الشع الجمه
ــب" شابه، وأكدا  ــاء منددين بـ"تالع ــة االستفت نتيج

عزمهما عىل طلب إعادة احتساب األصوات.

عربي ودوليعربي ودوليالثــــورة

09
 هذه الخطوة جاءت يف محاولة من اإلدارة األمريكية للخروج من مأزق المشاركة يف العملية 

التي يخطط لها تحالف العدوان السعودي يف احتالل ميناء الحديدة وتاليف وقوعها نفق 
اتهامات من وكاالت اإلغاثة والمنظمات اإلنسانية لتي تعارض هذه العملية كونها ستقود 

إىل نتائج كارثية للمدنيني يف اليمن
موقع ”باز فيد“ األمريكي

بينس يرفض لقاء مرشحي الرئاسة 
بكوريا الجنوبية

سول/
ــب الرئيس األمريكي  ــة واشنطن بوست بأن نائ أفادت صحيف
مايك بينس رفض التقاء املرشحني ملنصب رئيس الدولة يف كوريا 

الجنوبية.
ــؤون  ــض لش ــت األبي ــار البي ــن مستش ــة ع ــت الصحيف ونقل
ــع العمل مع أي رئيس  ــة الخارجية قوله:" نحن نستطي السياس
ــك بينس لم  ــار إىل أن ماي ــا الجنوبية" وأش ــه شعب كوري ينتخب

يرغب خالل وجوده يف سيئول  إظهار دعمه ألي من املرشحني.
ــار بالقول إن نتائج االنتخابات يمكن أن تؤثر  وأضاف املستش
ــارج الغالف  ــرتاض الصاروخي خ ــط نرش منظومة االع عىل خط
 THAAD (Terminal High Altitude Area Defenseــوي الج
ــة املدى.  ــرية واملتوسط ــرتاض الصواريخ الصغ ــة الع )املخصص
ــرش املنظومة املذكورة يف كوريا الجنوبية قبل نهاية عام  وسيتم ن

.2017
ــول بعد إقالة  ــرة يف سيئ ــات الرئاسية  املبك ــري االنتخاب وتج

الرئيسة السابقة بارك جيون هاي بفضيحة الفساد.

 تحطم مروحية تركية
 أنقرة/

لقي 12 شخصاً مرصعهم بنيهم قاضيان وسبعة ضباط من 
ــع افراد الطاقم  ــرة مروحية تركية م ــة اثر تحطم طائ الرشط

يوم أمس.
ــن مصادر أمنية  ــة "رويرتز" نقال ع ــب ما نقلت وكال وبحس
ــة الرتكية يف  ــة للرشط ــة تابع ــم طائرة مروحي ــة، تحط تركي
مقاطعة تونجيل رشقي تركيا وتحمل عىل متنها 12 شخصا.

ــت تحوي عىل  ــة كان ــي، ان املروحي ــدر األمن ــاف املص وأض
ــة وثالثة من أفراد  ــا قاضيني وسبعة ضباط من الرشط متنه

الطاقم.
ــة االناضول أن والية تونجيل رشقي تركيا  بدورها قالت وكال
ــر أمس  ــة، ظه ــة للرشط ــال بمروحي ــدان االتص ــت فق أعلن
الثالثاء، بعد إقالعها بنحو 10 دقائق، وقالت الوالية يف بيان 
ــد أنها سقطت  ــراز سكورسكي، ويعتق ــة من ط إن "املروحي

بسبب سوء األحوال الجوية".

إيران تخطط إلنشاء ممر نقل يربط 
الخليج بالبحر األسود

ــط الخليج بالبحر األسود  ــط إيران إلنشاء ممر نقل يرب تخط
ــد وإيران وبعض دول  ــل البضائع والحاويات من الهن يهدف لنق

الخليج إىل أوروبا.
وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، خالل مؤتمر 
ــل جانيليدزي،  ــي ميخائي ــريه الجورج ــي مشرتك مع نظ صحف
ــج والبحر  ــر نقل بني الخلي ــزم إنشاء مم ــران تعت ــس: إن "طه ام
ــني دول املنطقة وتقليص تكاليف نقل  ــود، لتعزيز التقارب ب األس

البضائع، وتأسيس تعاون مشرتك فيما بينها".
ــه  ــىل وج ــري ع البح ــل  والنق ــة  ــة عام ــل بصف النق ــرب  ويعت
ــل مسؤولية نقل  ــاد العاملي، إذ يتحم ــوص رشيان االقتص الخص
ــب ظريف فإن  ــارة الدولية. وبحس ــن إجمايل حجم التج %90 م

املمر سيساهم بربط دول املنطقة بأوروبا.

إحباط هجوم إرهايب يف فرنسا
ــاء القبض عىل  ــة إلق ــة الفرنسي ــات االمني ــت السلط أعلن
ــل الجولة  ــوم إرهابي" قب ــان لهج ــا "يخطط ــني كان شخص
األوىل من االنتخابات الرئاسية املقررة يف 23 أبريل الجاري.

وقال وزير الداخلية ماتياس فيكل، يف مؤتمر صحفي أمس 
إنه " تم إلقاء القبض عىل الشخصني (فرنسيان) يف مدينة 
ــك وعنيف قبل الجولة  ــا لتخطيطهما لهجوم وشي مرسيلي

األوىل من انتخابات الرئاسة".
ــة كانت تالحق  ــادر بالرشطة أن "القوات األمني ــرت مص وذك
ــايض، واعتقلتهما يف  ــوع امل ــة األسب ــذ نهاي ــني من الشخص

املدينة الساحلية الواقعة جنوب رشقي فرنسا".
ــات  انتخاب يف  ــم  بأصواته ــون  الفرنسي ــون  املواطن ــديل  وي
ــة ثانية يف  ــىل أن تجرى جول ــوم األحد املقبل، ع ــة ي الرئاس

السابع من شهر مايو القادم.

"تحالف اسرتاتيجي" بني العراق 
ومصر

القاهرة/وكاالت 
أعلن أمس كل من عبد الفتاح السييس  الرئيس املرصي ورئيس 
التحالف الوطني عمار الحكيم بناء "تحالف إسرتاتيجي" يضم 

بغداد والقاهرة يف املجاالت األمنية والسياسية واالقتصادية.
ــد التحالف  ــة وف ــالل جول ــه إنه "خ ــان ل ــم يف بي ــال الحكي وق
ــس املرصي  ــا يف القاهرة الرئي ــة التقين ــي العربي ــي العراق الوطن
ــارضاً يف اللقاء  ــان الهم العربي ح ــيس، حيث ك ــاح السي عبدالفت
ــا، وبناء  ــرص وسبل تطويره ــراق وم ــة بني الع ــات الثنائي والعالق
ــني يف املجاالت األمنية  ــي بني البلدين الشقيق تحالف إسرتاتيج
ــب العراقي  ــدم مصالح الشع ــة بما يخ ــة واالقتصادي والسياسي

واملرصي".
ــرب عىل  ــورات الح ــم استعراض تط ــه "ت ــم إن ــاف الحكي وأض
"داعش" حيث أشاد الرئيس السييس بجهود العراق وتضحيات 
ــي تتحقق يف  ــاب واالنتصارات الت ــه يف محاربة اإلره ــاء شعب أبن
ــراق ووحدته ومساره  ــم التأكيد عىل دعم الع ــذا املجال، أيضا ت ه

الديمقراطي واحرتام سيادته".
ــد داعش كان  ــراق ما بع ــل الع ــم إىل أن "مستقب ــار الحكي وأش
ــارضا بقوة يف اللقاء والتأكيد عىل أن مرشوع التسوية الوطنية  ح
ــار املدن  ــا ملفات اعم ــق الدعم، كما بحثن ــري ويستح ــرشوع كب م

املحررة وإعادة النازحني".
يذكر أن السفري حبيب الصدر، سفري العراق لدى القاهرة، قال 
ــي العراقي يزور القاهرة  ــار الحكيم رئيس التحالف الوطن إن عم
ــع الرئيس  ــد املرافق له م ــة، وسيلتقي والوف ــوة رسمي ــة لدع تلبي
ــوزراء املهندس رشيف  ــس ال ــيس ورئيس مجل ــاح السي عبدالفت

إسماعيل ورئيس مجلس النواب الدكتور عيل عبدالعال.

حول العالمحول العالم

ــالل أو عيد  ــام بذكرى االستق ــا هذه األي ــل سوري تحتف
ــروج آخر جندي فرنيس من أراضيها  الجالء وهو ذكرى خ
ــث تأتي هذه  ــن القرن املايض، حي ــوم 17 أبريل 1946م م ي
ــا أكرب مؤامرة  ــه سوريا وجيشه ــرى يف وقت تواجه في الذك
ــري يف وجه قوى اإلرهاب واالحتالل عىل  ومعركة تقرير مص
ــار إىل تكرار  ــث تسعى دول االستعم ــداد أراضيها ، حي امت
ــا للوطن العربي السوري عرب أدوات أو دول هي  استعماره

من صنعتها.
وما أشبه اليوم باألمس فباألمس كان االنتداب الفرنيس 
ــا هو وحلفاؤه  ــألرايض السورية وناهبا خرياته ــرا ل مستعم
ــذه الدول  ــا ه ــوم أيض ــني، والي ــني واألمريكي ــن الربيطاني م
ــرة عرب أدوات الرش التي  ــة نفسها ولكن هذه امل االستعماري
ــا تعيث يف بالد الشام فسادا وتدمريا ونهبا ملقدرات  صنعته

أمة ضاربة يف التاريخ.
ــوري الشمايل "كيم  ــذه املناسبة أرسل الزعيم الك ويف ه
جونغ أون" رسالة إىل الرئيس بشار األسد هنأه فيها بذكرى 
ــن سوريا، كما  ــن  فرنسا وطرد آخر جندي م االستقالل ع
ــع الحكومة والشعب السوري  أعرب عن دعمه وتضامنه م
ــق العدالة التي يتمسك بها. واستغل رسالته ليندد  لتحقي
ــىل سوريا من خالل القصف  ــدوان األمريكي األخري ع بالع
الصاروخي الذي طاول مطار الشعريات العسكري. متهما 

أمريكا بالقيام بغزو متهور عىل سوريا.
ــس الجزائري عبدالعزيز  ــرى أيضا أرسل الرئي ويف الذك
ــه فيها  ــس األسد يهنئ ــة إىل الرئي ــة تهنئ ــة، رسال بوتفليق
ــوري إىل  ــيل الس ــوار الداخ ــوالت الح ــيض ج ــل أن تف ويأم
ــال بوتفليقة يف  ــودة إىل استقرارها، وق ــالد والع ــراج الب انف
ــرب لكم عن  ــة ألع ــذه املناسب ــم ه ــه: "أغتن ــرض رسالت مع
ارتياحنا ملستوى العالقات  الثنائية التي تربط بني بلدينا 

ــورات األزمة التي  ــام لتط ــن متابعتنا باهتم ــني وع الشقيق
يعيشها بلدكم العزيز".

ــة  ــىل كاف ــة ع ــاالت باملناسب ــت االحتف ــد أقيم ــذا وق ه
األرايض السورية، وتم افتتاح الكثري من املشاريع التنموية 
ــان الخطاب  ــوري، وك ــم  الشعب الس ــي ته ــة الت والحياتي
ــىل مواجهة  ــدا عىل اإلرصار ع ــني الخطباء، مؤك ــا ب مشرتك
ــرثت التضحيات يف  ــرشوع تفكيك وتفتيت سوريا مهما ك م

هذا السبيل.
ــم الفريج  ــد جاس ــاع العماد فه ــر الدف ــام وزي ــدوره ق ب

ــوري بشار األسد بزيارة تفقدية  وبتوجيه من الرئيس الس
ــا وريفها، هنأ  ــة يف مدينة درع ــدات  املقاتل ــدد من الوح لع
ــات وحب  ــل لهم تحي ــة ونق ــني باملناسب ــا العسكري خالله

الرئيس األسد واعتزازه بصمودهم األسطوري.
ــات عسكرية، كما  ــت الزيارة عروضا وتدريب هذا وتخلل
ــد العهد مع  ــق العسكرية املختلفة بتجدي ــام قادة املناط ق

الشهداء عىل مواصلة نهجهم حتى النرص النهائي.
ختاما تمر الذكرى الحادية والسبعني لجالء املستعمر 
ــا يقارب  ــة السورية م ــن عمر األزم ــد مىض م ــيس، وق الفرن

ــت خاللها السوريون أنهم شعب  السبع سنوات، سبع أثب
ــاظ عىل وحدة  ــون استقالله والحف ــد ومصمم عىل ص عني
ــس رابطة  ــا عرب عنه رئي ــن الجميل نقل م ــا، وهنا م سوري
املحاربني القدامى بدمشق اللواء محمد الشمايل الذي أكد 
ــث (بعد الجالء  ــرة لتحقيق الجالء الثال ــا مستم أن سوري
ــم الفرنيس) بقيادة الرئيس بشار األسد لطرد  العثماني وث
ــن أرسلتهم  ــني الذي ــني اإلرهابي ــني الوهابي ــزاة الهمجي الغ
أنظمة السعودية وقطر وتركيا إىل سوريا بدعم وغطاء من 

دول االستعمار القديم.

يف ذكرى عيد الجالء:

سوريا تواجه قوى االستعمار واإلرهابسوريا تواجه قوى االستعمار واإلرهاب
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