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بن سلمان يمهد لتويل العرش من 
خالل اإلطاحة بوالده

ــة إلعالنه االنقالب  ــودي محمد بن سلمان آلخر لحظ ــد ويل العهد السع يستع
عىل الحكم واإلطاحة بوالده امللك سلمان بن عبدالعزيز الذي قلب موازين الحكم 

يف اململكة رأسا عىل عقب.
ــد الستالمه املنصب بشكل  ــذه الخطوة هي آخر لحظة تمه ــرب املراقبون ه واعت
ــي وذلك بعد أن ترأس محمد بن سلمان اجتماعا ملجلس الشؤون السياسية  رسم

واألمنية بحسب ما ذكرته وكالة االنباء السعودية.
ــس الشؤون  ــرأس الجلسة الدورية ملجل ــن سلمان ت ــة واس أن ب ــت وكال وأضاف
ــورة مقتضبة من دون تفاصيل  ــاء أمس، وأوردت النبأ بص ــة واألمنية مس السياسي
ــرب ترؤسه لهذا  ــن سلمان خ ــر مكتب محمد ب ــدر العساكر، مدي ــا نرش ب ــة، كم وافي

املجلس املختص بالشؤون السياسية واألمنية الذي عقد يف مدينة جدة.
ــة إىل والية العهد، وزارة الدفاع ورئاسة  ــوىل محمد بن سلمان حاليا باإلضاف ويت
ــة واألمنية، اللذين  ــؤون السياسي ــة والتنموية، والش ــيس الشؤون االقتصادي مجل

استحدثا بعد تويل امللك سلمان بن عبد العزيز العرش يف اململكة عام 2015.
ــس الشؤون  ــد رئاسة مجل ــويل ويل العه ــرار رسمي بت ــى اآلن ق ــم يصدر حت ول
ــف من هذا  ــد السابق محمد بن ناي ــاء ويل العه ــة، ولم يتم إعف ــة واألمني السياسي

املنصب أيضا.
ــن نايف من  ــاء االمري محمد ب ــرا ملكيا، بإعف ــودي أصدر أم ــك السع ــان املل  وك
ــن سلمان وليا للعهد بعد االطاحة بابن أخ امللك، محمد  ــه، وتعيني  محمد ب مناصب
ــن أعضاء هيئة البيعة من أصل  ــن نايف، وصوت لصالح األمر امللكي 31 عضوا م ب

34 صوتا.

صحيفة نمساوية: النظامان السعودي 
والقطري دعما اإلرهابيني يف سوريا وليبيا

ــني  ــة أن النظام ــه“ النمساوي ــة ”دي بريس ــدت صحيف أك
ــات اإلرهابية يف سوريا  ــودي والقطري دعما التنظيم السع

وليبيا.
ــا اإللكرتوني:  ــىل موقعه ــة يف مقال نرش ع ــت الصحيف وقال
ــذ سنوات عىل  ــودي دأبا من ــري والسع ــني القط إن ”النظام
ــد من الدول العربية وال  ــم التنظيمات اإلرهابية يف العدي دع
ــري يف تمويلها  ــراق وساهما بشكل كب ــا والع ــا يف سوري سيم
ــا والرتويج لها إعالميا عرب القنوات التي ساهمت  وتسليحه

يف سفك دماء األبرياء“.
ــالف بني هذه  ــدالع الخ ــه ”وبعد ان ــة: إن ــت الصحيف وأضاف
ــة لبعضها حول  ــم املتبادل ــدأت بتوجيه الته ــات ب املشيخ
ــا بتمويله يف  ــم ساهموا مع ــاب رغم أنه ــل ودعم اإلره تموي

سوريا إىل جانب تمويل من مصادر خاصة من الكويت“.
ــة إىل أن النظام السعودي  ــا أشارت الصحيفة النمساوي كم
يسعى من خالل دعمه للمتطرفني إىل رضب الدولة السورية 
ــروز املؤرشات  ــور املقاومة وخاصة بعد ب ــا عن مح وإبعاده

عىل هزيمة اإلرهابيني يف سوريا والعراق.

روسيا تدعو أوروبا وأمريكا لرفع 
العقوبات عن سوريا

ــن ودول  ــروف، واشنط ــرويس سريغي الف ــر الخارجية ال ــا وزي - دع
ــات املفروضة عىل دمشق،  ــاد األوربي، إلعادة النظر يف العقوب االتح

معترباً أن قطع العالقات االوروبية السورية قرص نظر.
ــع فيديريكا موغرييني  ــاف الفروف يف مؤتمر صحفي مشرتك م وأض
ــة واألمن يف االتحاد األوروبي، إن  املفوضة العليا للسياسة الخارجي
ــة االتصاالت بني موسكو وبروكسل رضورية، معتربا أن قطعها  متابع

هو قرص نظر.
ــي مستعد لبذل  ــاد األوروب ــي أن االتح ــدت موغريين ــن جهتها أك م
ــم عملية إعادة الحياة  ــن الجهود املادية والدبلوماسية لدع املزيد م
ــت خالل  ــا ناقش ــي إىل أنه ــارت موغريين ــا، وأش ــة يف سوري الطبيعي
ــي لعملية  ــاد األوروب ــم االتح ــروف، إمكانية دع ــع الف ــات م املباحث
ــا، مشيدة باالتفاقات التي تم التوصل إليها برعاية  السالم يف سوري

روسية للتهدئة يف سوريا.

مقتل 9 من "داعش" بقصف 
جوي شرق أفغانستان

ــان من قادة  ــش"، بينهم اثن ــن مسلحي "داع ــي تسعة م لق
ــة األفغانية  ــوات الجوي ــام الق ــر قي ــم، إث ــم مرصعه التنظي

بقصف مخبئهم يف والية كونار رشق أفغانستان. 
ــة الوالية أمس  ــت قائد رشط ــرنال جوما جول هم ــاد الج وأف
ــارة وقعت يف محلية  ــة "شينخوا"، بأن "الغ يف حديث لوكال
ــة السادسة صباحا  ــة واتا بور حوايل الساع غامرب بضاحي
ــش" يف  ـــ "داع ــأ ل ــا مخب ــرت أيض ــيل. ودم ــت املح بالتوقي

الهجوم".
ــد 180 كم رشقي  ــة الواقعة عىل بع ــة الجبلي ــر أن الوالي يذك
ــوات األمن  ــا لالشتباكات بني ق ــد مرسح ــة كابل تع العاصم
ــم اإلرهابي يف  ــذا التنظي ــش" منذ ظهور ه ــي "داع ومسلح

رشق أفغانستان أوائل عام 2015م.

موسكو تعتزم طرد دبلوماسيني أمريكيني
موسكو/

ــس األول عن  ــرويس، سريغي الفروف، أم ــر الخارجية ال ــف وزي  كش
ــة"، ردا عىل طرد الواليات  ــالده إمكانية أخذ "إجراءات ملموس نّية ب

املتحدة 35 دبلوماسيا روسيا يف أواخر عام 2016م.
ــع وزيرة  ــرتك م ــايف مش ــر صح ــالل مؤتم ــرويس خ ــر ال وّرصح الوزي
ــي يف بروكسل إنه  ــا موغريين ــي، فيديريك ــة االتحاد األوروب خارجي
ــا سيتعني علينا  ــل هذه املشكلة، عنده ــررت واشنطن عدم ح "إذا ق
ــذ اجراءات مضادة، هذه هي قواعد الدبلوماسية واملعاملة باملثل  أخ

والشؤون الدولية".
ــدة، بوصفها مدافعا  ــل من الواليات املتح ــع الفروف: ما زلنا نأم وتاب

عن دولة القانون، أن تحرتم يف النهاية واجباتها الدولية.
ــس األول كشف مصدر  ــة أم ــة "ازفستيا" الروسي ــب صحيف وبحس
ــوايل 30 دبلوماسيا  ــرد ح ــّد لط ــو تستع ــايس رويس أن موسك دبلوم

أمريكيا،  إضافة إىل تجميد أصول أمريكية يف روسيا.
ــر بطرد 35  ــاراك أوباما قد أم ــي السابق ب ــس األمريك ــر أن الرئي يذك
دبلوماسيا روسيا مع عائالتهم من الواليات املتحدة، بتهمة التدخل 

يف االنتخابات الرئاسية األمريكية.
ــات الروسية- ــم العالق ــا "أرادت تسمي ــروف أن ادارة أوبام ورأى الف

األمريكية إىل أقىص حّد ممكن،  وعملت كل ما بوسعها لكي تجد إدارة 
ترامب نفسها يف مأزق".

ــة،  وإعادة  ــار الحقيق ــن أجل انتص ــى جاهدين م ــاف "سنسع وأض
الحق الدويل والعدالة.

حول العالمحول العالم

ــرب الوثائق.  ــون بح ــه مايك ــوم أشب ــش الي  نعي
ــا يف  ــة أوراقه ــدم  كاّف ــة تستخ ــراف الخليجّي األط
ــم السعودية قطر  ــة القائمة. ويف حني تّته املواجه
ــرش وثائق  ــرية إىل ن ــدت األخ ــاب، عم ــم اإلره بدع
جديدة تثبت الدعم السعودي واإلماراتي لتنظيم 

القاعدة يف اليمن.
ــراف الخليجية،  ــني األط ــات املتبادلة ب االتهام
ــم اإلرهاب، يؤكد حجم الهّوة  وتحديداً يف ملّف دع
القائمة بني تميم من جهة واملحمدين ( بن سلمان 
ــوة التي  ــذه الفج ــة أخرى، ه ــد) من جه ــن زاي وب
ــة السّيما مع  ــري األنظم ــوى تغي ــت إىل مست وصل
ــوف خلف تفجريات  ــة لقطر بالوق اتهام السعودي
ــة يف اململكة، مقابل اتهام الدوحة  وعمليات إرهابّي

للرياض بمحاولة تهيئة األرضية النقالب.
ــات السعودّية  ــالف التحرّك ــاً، وبخ الالفت أيض
ــدت إىل الحنكة  ــي افتق ــة الت ــة  واملرصّي واإلماراتّي
ــي سياسة ضبط النفس  ــى عليها التّرسع، ه وطغ
ــة، واستخدامها األسلوب  ــل الدوح ــة من قب املّتبع
أّن  إال  ــي،  الخليج ــار  ــايس يف درء الحص الدبلوم
ــة هو القصف  ــاً يف األزمة الخليجي ــا هو أشّد لفت م
ــا  ــة فيم ــر والسعودي ــني قط ــادل ب ــايس املتب السي

يخص العدوان السعودي عىل اليمن.
والتزمت قطر الصمت حوايل الشهر، ويبدو أّنها 
ــد أن األزمة  ــن أوراقها ما يؤك ــد بدأت بالكشف ع ق
ــت بوثيقة  ــذه األوراق تمّثل ــد ه ــد، أح ــة األم طويل
دبلوماسّية تؤكد دعم السعودية واإلمارات لتنظيم 

القاعدة بعلم أمريكي.
ــن  ــة م ــة مّرسب ــة دبلوماسي ــت وثيق ــد كشف فق
ــة إىل وزير  ــن مرسل ــة يف واشنط ــارة القطري السف
ــد الرحمن آل  ــن عب ــري محمد ب ــة القط الخارجي
ــم نائب ويل العهد  ــي بتاريخ 26 أكتوبر عن دع ثان
ــان وويل عهد أبو  ــودي األمري محمد بن سلم السع
ــض الشخصيات البارزة  ــي محمد بن زايد لبع ظب

يف تنظيم القاعدة يف اليمن.
ــر  ــب وزي ــإّن نائ ــة، ف ــة املّرسب ــب الوثيق وبحس
ــاب قال إّن األمري  ــة األمريكية لشؤون اإلره الخزان
ــان وويل عهد أبو ظبي  ــودي محمد بن سلم السع
بن زايد كانا عىل تواصل دائم باليمنيَّنْي "عيل أبكر 
ــدل" املدرَجنْي  ــل األه ــد الله فيص ــن" و"عب الحس
ضمن قائمة العقوبات األمريكية لعالقتهما الوثيقة 

بتنظيم القاعدة.
ــن  ع ــة  تفصيلي ــات  معلوم ــة  الوثيق يف  وورد 
نشاطات القائَدْين يف تنظيم القاعدة، باإلضافة إىل 
ــه رئيس االستخبارات  ــل املبارش الذي قّدم التموي
ــه الحميدان  ــن عيل بن عبد الل ــة خالد ب السعودي
لعيل أبكر، من أجل رشاء عتاد وتقديمه إىل عنارص 

توايل تنظيم داعش.
ــن قلقه من  ــي ع ــر األمريك ــب الوزي ــرب نائ وأع
ــم القاعدة  ــال مع تنظي ــن سلمان بأعم ــوم ب أن يق
ــن دون التنسيق  ــات املتطرّفة األخرى م والجماع
ــالده بشأن  ــن استياء ب ــا عّرب ع ــع واشنطن، كم م

تمدد وتوسع القاعدة يف اليمن والدول املجاورة.
شّماعة الدوحة

ــول االشتباك  ــداً عن كاّفة حق ــل، وبعي يف املقاب
ــة والرياض،  ــني الدوح ــادي ب ــايس واالقتص السي
ــا يخّص العدوان عىل  يبدو املوقف السعودي فيم
ــن سلمان رمي فشله  ــن غريباً جداً. يحاول ب اليم
ــت  ــي كان ــة الت ــىل الدوح ــن ع ــري يف اليم العسك
ــة  ــالف السعودّي ــدوان، بخ ــاً يف الع ــارضاً غائب ح
ــني. أي أّن الرياض  ــال الطرف ــة ك ــارات ومرتزق واإلم
ــة ِوزر َتعرثُّ اململكة يف ملف  تسعى لتحميل الدوح

ــي بالغ الحساسية، وهو العدوان عىل اليمن  إقليم
الذي أطلقه ويل العهد الحايل "محمد بن سلمان" 

يف 26 مارس 2015.
ــراً تطرّقت  ــاظ"، تقري ــرشت صحيفة "عك فقد ن
ــىل اليمن.  ــدوان ع ــال الع ــر يف إفش ــدور قط فيه ل
ــادي" - وزير  ــت الصحيفة عن "صالح الصي ونقل
الدولة اليمني - قوله: إن الدوحة سعت إلطالة أمد 
الرصاع وتعطيل الحسم العسكري يف مناطق عدة، 
ــرب عنارص  ــًة - باملساهمة ع ــر – رصاح ــاً قط متهم
ــة اليمنية يف  ــة الرشعي ــل إطار مؤسس تعمل داخ
تأخري حسم أهداف الحرب التي َيُشّنها التحالف 

العربي، الذي تقوده السعودية يف اليمن.
ــه بشواهد ال  ــدل أن يعّزز رؤيت ــادي"، وب "الصي
ــادي والسعودية، أثبت  ــن ه ــا كونه قريبا م نعرفه
ــه بأسباب ال عالقة لها  ــس من خالل استدالل العك
ــري ميداني عىل األرض  ــأي حسم عسك بتأخري ب
ــن التزاماتها التي قد  ــن قبيل "تنّصل الدوحة ع م
قطعتها يف جبهة تعز كرشيٍك يف التحالف، كما قد 

تخّلت يف السابق عن دعم وإعمار اليمن".
ــر، يثبت  ــرف لآلخ ــة كل ط ــن شيطن ــداً ع وبعي
الخالف الخليجي القائم حقائق ذكرناها عىل هذه 

ــىل اليمن.  ــر األوىل للعدوان ع ــذ األشه ــة من الزاوي
السعودية وكما هي متورّطة بدماء الشعب اليمني 
ــح من قبل  ــورّط واض ــاء، هناك ت ــال ونس من أطف
الرياض يف دعم تنظيم القاعدة اإلرهابي يف اليمن 
ــة لعاصفة الحزم،  ــق األهداف املوسوم بغية تحقي
ــن، تسعى لرفع  ــة واشنط ــا اليوم وكسياس إال أنه
ــاب. السعودّية تسعى لرضب  شعار مكافحة اإلره
أهداف عّدة بحجر واحد األّول نفي تهمة اإلرهاب 
ــات الدعم القطري لجماعة أنصار  عنها، ثانياً إثب
ــا مع إيران،  ــدالل عىل تعاونه ــه، وبالتايل االست الل
ــه باإلرهاب، وكذلك  ــم القاعدة أنصار الل ثالثاً وس
ــي بالتزامن مع الحملة  ــر، كون هذا االتهام يأت قط
ــم اإلرهاب، إال أّن  ــة عىل قطر التهامها بدع الرشس
هذا االتهام لم َيحصد تجاوباً رسمّياً وشعبياً عىل 

قدر ما كانت ُتريد دول الحصار.
ــدء، أتقنت قطر الرّد عىل االتهامات  عوداً عىل ب
ــة عرب وثائق امتلكتها من خالل تواجدها  السعودي
ــام 2015 وحتى  ــدوان ع ــدء الع ــىل اليمن منذ ب ع
ــّوة القطرية إبان األزمة الخليجية، فهل  خروج الق
ــة يف محاكمة  ــب الوثائق القطري ــدم ترام سيستخ

السعودية بدعم اإلرهاب يف وقت الحق؟

لندن/
نرشت مجلة التايمز الربيطانية أمس 
ــا يفيد  ــي خطاب ــا اإللكرتون ــىل موقعه ع
ــر البغدادي  ــم داعش أبو بك بمقتل زعي
ــد السوري  ــا املرص ــر نرشه ــا لتقاري وفق
ــن  م ــذ  يتخ ــذي  وال ــان  اإلنس ــوق  لحق
العاصمة الربيطانية لندن مقرا له، حيث 
ــدادي زعيم  ــر البغ ــو بك ــل أب ــت : ُقت كتب
ــر غارة جوية  ــم داعش اإلرهابي إث تنظي

عىل مدينة دير الزور السورية.
ــذه املجلة اإلنجليزية أيضا  وكتبت ه
ــوق  ــوري لحق ــد الس ــن املرص ــد أعل : لق
ــة  العاصم يف  ــره  مق ــذي  وال ــان  اإلنس
الربيطانية لندن استنادا إىل بيانات أكد 
فيها ثالثة من أعضاء داعش عىل مقتل 
ــذا التنظيم  ــدادي زعيم ه ــر البغ ــو بك أب
ــو بكر  ــم أب ــان ُيقي ــت : ك ــي، فقال اإلرهاب
البغدادي  يف منطقة دير الزور (الواقعة 
ــرب من  ــرات)، بالق ــر الف ــول نه ــىل ط ع
ــة. وهنا تجد اإلشارة إىل  الحدود العراقي
ــد أعلنت يف وقت  ــات املتحدة ق أن الوالي
ــل إىل 25 مليون  ــأة تص ــق عن مكاف ساب
ــد يف  ــات تساع ــدم معلوم ــن يق دوالر مل
تحديد مكان تواجد أبو بكر البغدادي أو 

تساعد يف إلقاء القبض عليه.
ــة  ــة اإلنجليزي ــذه املجل ــت ه ورصح
أيضا بأنه يف الوقت الذي تم اإلعالن فيه 
ــر البغدادي، سعت فيه  عن مقتل أبو بك

ــم إىل الدخول  ــري من حكومات العال الكث
ــم داعش  ــع تنظي ــة م ــروب مفتوح يف ح
ــل أن ُيكتب هذا  ــن اج ــي وذلك م اإلرهاب
ــاء  أنح يف  ــاع  وُيش ــا  باسمه ــار  االنتص
ــي استطاعت أن  ــي الت ــا ه ــم بأنه العال
ــي  ــي الت ــدادي وه ــر البغ ــو بك ــل أب تقت
ــذا التنظيم  ــت أن تقيض عىل ه استطاع

اإلرهابي.
ــزال فيه مصري  ــذي ال ي ــت ال ويف الوق
ــدادي  مبهماً وغري معروف،  أبو بكر البغ
ــرباء املختصني يف شؤون  ــام بعض الخ ق
ــة اثنني من  ــات املتطرفة بتسمي الجماع
ــوا يوالون  ــني الذين كان الضباط السابق
ــي األسبق صدام حسني،  الرئيس العراق
ــم لتويل زعامة تنظيم  كُخلفاء مرجح به

داعش اإلرهابي.
وزارة  ــت  أعلن ــه  نفس ــاق  السي ويف 
ــك  ــأن هنال ــرا ب ــة مؤخ ــاع الروسي الدف
ــد بمقتل أبو  ــه مؤكدة تفي معلومات شب
ــارات جوية  قامت  ــر البغدادي  إثر غ بك
ــة الرقة  ــوات الروسية عىل مدين ــا الق به

السورية.
ورصح ريان ديلون املتحدث الرسمي 
ــم داعش  ــد تنظي ــدويل ض ــف ال للتحال
ــك أي  ــد هنال ــال: ال توج ــي، قائ اإلرهاب
ــو بكر  ــا إذا كان أب ــول م ــة ح ــة قاطع أدل

البغدادي حيا أو ميتا.
ــرشت تقارير تفيد  ومن جهة أُخرى ُن

بأن أياد العبيدي وزير الحرب يف تنظيم 
ــؤول  مس ــيل  والجمي ــي  اإلرهاب ــش  داع
ــا إىل  ــد انضم ــم ق ــذا التنظي ــن يف ه األم
ــات املتطرفة يف هذا البلد وذلك  املجموع
ــه أمريكا عىل  ــوم الذي شنت عقب الهج

العراق.
ــاري وأبو  ــيل االنب ــد مقتل أبو ع وبع
ــم التنظيم  ــي نائبي زعي ــر الشيشان عم
ــدادي وأبو محمد  ــي أبو بكر البغ اإلرهاب
ــي لداعش،  ــي املسؤول اإلعالم الجوالن
ــم  ــن أه ــيل م ــدي والجمي العبي ــح  اصب
ــذا التنظيم  ــني لزعيم ه ــواب واملعاون الن

اإلرهابي.

ــوات النظام  ــن ق ــدا م ــر أن مزي ــت قط أعلن
يف  ــة  عسكري ــدة  قاع إىل  ــت  وصل ــي  الرتك
ــت تتصاعد  ــك يف وق ــة وذل ــا الدوح عاصمته
ــا وبني مرص وأنظمة  ــدة األزمة القائمة بينه ح

السعودية والبحرين واإلمارات.
ــاع القطرية  ــن وزارة الدف ــرتز ع ونقلت روي
ــة الخامسة من  ــا إن ”الدفع ــا يف بيان له قوله
ــر“ مشرية إىل  ــت إىل قط ــة وصل ــوات الرتكي الق
ــي بني الدوحة وأنقرة  أن ”هذا التعاون الدفاع
ــة املشرتكة لدعم  ــرة الدفاعي يأتي ضمن النظ
ــظ  ــرف وحف ــاب والتط ــة اإلره ــود مكافح جه

األمن واالستقرار يف املنطقة“ بحسب زعمها.
ــان حجم قوات النظام الرتكي  ولم يذكر البي
يف  ــة  العسكري ــدة  القاع يف  ــا  حالي ــرشة  املنت

الدوحة.
ــان قد سارع  ــب طيب اردوغ ــان نظام رج وك
ــن أجل إرسال  ــرار ترشيع الشهر املايض م بإق
ــار يف قطر بعد األزمة  ــد من جنوده لالنتش مزي
ــات الخليج  ــني ممالك ومشيخ ــي نشبت ب الت
ــارات  واإلم ــة  السعودي ــة  أنظم ــالن  اع ــد  بعي
ــايض  ــر امل ــن الشه ــس م ــن ىف الخام والبحري
ــري بسبب  ــام القط ــع النظ ــا م ــع عالقاته قط
ــىل النفوذ حيث  ــارب املصالح ورصاعها ع تض
ــة  واقتصادي ــة  دبلوماسي ــراءات  إج ــذت  اتخ
ــت الرحالت الجوية  بحق مشيخة قطر وأوقف
إليها وأغلقت الحدود الربية والبحرية وقامت 

برتحيل املواطنني القطريني لديها.

دمشق/ وكاالت
ــل املقاييس لصالح  ــربى التي قلبت ك ــات فجر الك عملي
الدولة السورية، وجعلت من االرهابيني يف موقف ضعف بعد 
ــي تحققت عىل شهرين  ــازات النوعية والقياسية الت االنج
ــة السورية  ــع من البادي ــن 35 الف كلم مرب ــر أكرث م بتحري
ــي. ومع كل تقدم  ــدي تنظيم داعش االرهاب ــا من أي وجواره
ــه البد المريكا ومن خلفها الدول  للجيش السوري وحلفائ
ــن أن تحاول  ــة املسلحة م ــات اإلرهابي ــة للمجموع الداعم
ــازات العسكرية االسرتاتيجية ملحور  التشويش عىل اإلنج
املقاومة، إال ان عزم أبطال الجيش السوري حال دون ذلك 

واستمر يف التقدم.
ــن يف وقت كانت  ــدأت منذ حوايل الشهري ــذه املرحلة ب ه
ــي دونالد  ــع الرئيس االمريك ــة مجتمعة م ــدول الخليجي ال
ــب يف الرياض تبحث معه صفقات سالح قدرت بحوايل  ترام
ــش  ــان الجي ــت ك ــذا الوق ــي، ويف ه ــار دوالر أمريك 450 ملي
ــت يف الصحراء املشتعلة،  ــوري وحلفاؤه يعملون بصم الس
ــداً، اي  ــددة قصرية ج ــة مح ــرتة زمني ــاع يف ف ــث استط حي
ــالل اسبوع واحد فقط تحرير مساحة 13 الف كلم مربع  خ
ــوق مساحة لبنان  ــا مساحة تف ــن األرايض السورية، انه م
ــرث ما حققه تحالف  ــه. أسبوع واحد حققوا خالله أك بأكمل
ــم داعش عىل مدار اشهر طويلة. وكان  ادعى محاربة تنظي
ــاء بهذا االنجاز إال أنه  ــة الجيش السوري االكتف باستطاع
ــرراً خالل الشهرين املاضيني أكرث من 35  أكمل الطريق مح

الف كلم مربع.
ــني حيث  بدأ  ــالل اليومني املاضي ــذه املرحلة بدأت خ ه
ــه املرحلة الثانية  ــوري والقوات املتحالفة مع الجيش الس

ــوب محور مطار السني-  ــن عمليات "الفجر الكربى" جن م
ــو كما يف  ــث استطاع ــق الرشقي، حي ــف دمش ــا يف ري ظاظ
ــادة السيطرة  ــت زماني قصري استع ــة االوىل ويف وق املرحل
ــع خالل يومني  ــرية تقدر بـ 800 كلم مرب ــىل مساحات كب ع

فقط.
ــن خالل  ــوري م ــش الس ــازات الجي ــر انج ــت آخ وتمثل
ــالق منطقة واسعة جنوب  ــة الثانية، اإلقرتاب من اغ املرحل
ــم البقر – تلول  ــر النرصاني – رج ــق شملت " دي رشق دمش
ــول  ــب – تل ــر – أشيه ــل أصف ــني – ت ــول الفدي ــان – تل سلم
ــب شمايل وجنوبي – املفطرة – تل املفطرة – شنوان –  أشيه
ــة – القرص – تل بنات بعري – خربة صعد – تل صعد  الساقي

، وجميعها مناطق تقع يف ريف السويداء الشمايل الرشقي. 
ــة كبرية تتمثل بمحاذاتها  ولهذه املناطق اهمية اسرتاتيجي
ملنطقة انتشار وتموضع القوات األمريكية يف منطقة التنف.
ــاء من  ــوري والحلف ــش الس ــوات الجي ــت ق ــاً تمكن ايض
ــدم يف ريف دمشق الجنوبي الرشقي من جهة تل دكوة  التق
ــة األمبايش،  ــر، وتل األصفر، وخرب ــة، وتل البق ــل رُغيل إىل ت
ــالل بني تل  ــرة عىل سلسلة ت ــة للسيط ــة، باإلضاف والكراع
ــوة وتل رُغيلة وتل ريشة وتحرير مناطق واسعة بني سد  دك

ريشة وجبل مكحول وجبل سيس.
ــش السوري  ــت وحدات من الجي ــص، استطاع ويف حم
ــرة عىل محطة الهيل للغاز االسرتاتيجية  استعادت السيط

ــي بريف حمص  ــل النفط ــاه الحق ــا باتج ــة تقدمه مواصل
ــرت أسلحتهم  ــن إرهابيي داعش ودم ــت عىل أعداد م وقض

وعتادهم.
ــش السوري  ــوات الجي ــون قامت ق ــة القلم ــىل جبه وع
بتدمري مستودعات للذخرية تابعة لجبهة النرصة االرهابية 
ــوري بعدة  ــو يف الجيش الس ــالح الج ــداف س ــراء استه ج
ــار "النرصة" يف جرد  ــات ونقاط انتش ــارات مواقع وتجمع غ
ــس الجبهة استهدف  ــون الغربي. وعىل نف ــة يف القلم فليط
ــدة غارات مواقع  ــو يف الجيش السوري أيضاً بع سالح الج
ــة يف القلمون الغربي  ــي جبهة النرصة يف جرد فليط مسلح

محققاً إصابات مبارشة.
ــد بدء عمليات "  ــدو ان االيام املقبلة ستشه وعىل ما يب
ــة القلمون من أجل تطهريها من  الفجر الكربى" 3 يف منطق
ــذون النازحني السوريني  رجس داعش والنرصة الذين يأخ

يف عرسال غطاًء لهم.
ــات " الفجر الكربى  ــت معلومات عسكرية أن عملي وقال
ــن تقترص عىل القلمون بل ستشمل أيضاً جبهات عدة  3" ل
ــو البوكمال من  ــة نح ــات عسكري ــا انطالق عملي ــن بينه م
ــة الضليعيات باتجاه  ــة ومن حميم ــارف املحطة الثاني مش
ــة رشق تدمر والرصافة جنوب الطبقة  امليادين ومن السخن

باتجاه دير الزور .
ــوري  ــش الس ــرات الجي ــت طائ ــد قام ــة، فق ــا يف الرق أم
ــات تنظيم داعش  ــع وتحصين ــرويس باستتهداف مواق وال
ــرب مدينة دير الزور وقرية حطلة  يف جبال الرثدة جنوب غ
ــة ومزارع البانوراما غرب املدينة حققت  فوقاني رشق املدين

إصابات مؤكدة.
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