
تمكنت قوات الجيش السوري مدعومة بحلفائها من 
استعادة سيطرتها على كامل مناطق حلب القديمة 
بعد التقدم السريع المباغت الــذي شنته على مواقع 

المسلحين.
وأفــاد مصدر ميداني بأن القوات السورية اخترقت 
خطوط المسلحين من الجماعات اإلرهابية وسط حلب 

القديمة ما سبب وقوع حالة من الفوضى في صفوفهم واضطرارهم 
إلى االنسحاب باتجاه الجنوب وذلك ما أكدته ايضًا مصادر من داخل 

المدينة.
وسبق أن أعلن الجيش السوري سيطرته على عدة أحياء في شرق 
حلب القديمة بما فيها الشعار والمرجة وكرم القاطرجي مايعني عزله 

آلخر جيب للمسلحين داخل المدينة.
وأفادت مصادر بأن عشرات المسلحين واإلرهابيين بدأوا باالنسحاب 

من حلب الشرقية ليسلموا أنفسهم إلى قوات الجيش.
في غضون ذلك، أفادت وكالة "سانا" الرسمية بأن القوات الحكومية 
السورية استعادت السيطرة على أحياء أغيور وباب الحديد والشعار 
والمرجة وكرم الدادا وكرم القاطرجي والشيخ لطفي وتلة الشرطة 
وغيرها من أحياء حلب الشرقية باإلضافة إلى تأمين خروج ٢٠٠ مدني 

من شرق المدينة.
وحسب مراقبون مختصون فإن القوات السورية استطاعت تحرير 

أكثر من ٩٣٪ من مدينة حلب.
الى ذلك أفادت تقارير حصلت عليها األمم المتحدة الجمعة- أن 
المسلحين يمنعون المدنيين من مغادرة شرق حلب ويحتجزونهم 

كرهائن. 
وتعتقد األمم المتحدة، بحسب "رويترز" التي نقلت الخبر، أنه اليزال 
هناك في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجماعات اإلرهابية في شرق 
حلب، حوالي ١٠٠ ألف شخص. وسبق للمتحدث باسم األمين العام 
لألمم المتحدة، فرحان حق، أن أعلن أن نحو ٤٠ ألفًا من المدنيين 
فروا من المناطق الشرقية من حلب خالل العملية المتواصلة من قبل 
الجيش السوري لتحرير المدينة من اإلرهابيين.. وكانت األمم المتحدة 
قد ذكرت في وقت سابق، أن حوالي ٣١٫٥ ألف شخص غادروا حلب 
خالل األسابيع القليلة الماضية، وأنه وصل األربعاء الماضي، إلى مراكز 
المساعدة التي نظمها الجيش السوري في األجزاء المحررة من المدينة 

أكثر من ٢٠٠٠ شخص، تم توزيع ٨٠٠ شخص منهم في مصنع 
مهجور للقطن قرب حي جبرين في غرب حلب، و١٢٠٠ شخص 

آخرين في منطقة هنانو. 
من جانبه اعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين 
السورية عن استعداد سوريا الستئناف الحوار السوري السوري دون 
تدخل خارجي ودون شروط مسبقة". وأشار إلى أن "دي ميستورا لم 

يحدد موعدًا الستئناف هذا الحوار منذ توقفه".
الى ذلك اوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن 
نجاح محاربة اإلرهابيين في سوريا يستثير الشخصيات الرسمية في 
الغرب، حيث يتهمون روسيا وسوريا بتسييس المساعدات اإلنسانية 

لسكان سوريا..
وقالت زاخــاروفــا: "يعرض العسكريون الــروس حياتهم للخطر 
إليصال األدوية والمواد الغذائية إلى المراكز السكانية في سوريا"؛ 
 بالمساعدات التي تقدمها روسيا إلى المدنيين في سوريا؛ 

ً
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ومشيرة إلى أن روسيا مطلعة جيدًا على األوضاع في سوريا لوجود 
قواتها هناك.

واضافت: أنه "في كل مرة كان اإلرهابيون من جانب ومسؤولو األمم 
المتحدة من الجانب اآلخــر يحبطون عمليات إيصال المساعدات 
اإلنسانية، كان المسلحون يستغلون هذه الفرص للحصول على األسلحة 
والذخيرة".. وأكدت زاخاروفا أن وجود القوات الروسية في سوريا 
هو بناًء على طلب دمشق، وأن روسيا ال تتدخل في الشؤون الداخلية 

للدولة.

ـــــي  وف
ــــن ذات السياق أعلن الرئيس الــســوري بشار األسد  ع

سقوط "المشروع الخارجي" في حلب، مؤكدًا أن انتصار الجيش السوري 
في هذه المدينة سيغير مسار المعركة في البالد برمتها.

وقال األسد في مقابلة مع صحيفة "الوطن": إن "قرار تحرير كل 
سوريا متخذ منذ البداية، بما فيها حلب".

واستطرد قائًال: "لم نفكر في أي يوم من األيام بترك أي منطقة 
دون تحرير، لكن تطور األعمال القتالية في السنة األخيرة هو الذي 
أدى لهذه النتائج العسكرية التي نراها مؤخرًا، أي أن عملية تحرير 
المنطقة الشرقية من حلب مؤخرًا ال تأتي في إطار سياسي وإنما في 

سياق األعمال العسكرية الطبيعية".
واعتبر أن حلب كانت "األمل األخير" ألولئك الذين خسروا "معارك 
دمشق وحمص".. وأضاف: "ميزة حلب بالنسبة لإلرهابيين وداعميهم 
أنها قريبة من تركيا، وبالتالي فاإلمداد اللوجيستي إلى حلب أسهل 
بكثير من جميع النواحي، فكان كل التركيز خالل السنتين األخيرتين 
على موضوع حلب، لذلك فإن تحرير حلب من اإلرهابيين يعني ضرب 
المشروع من قاعدته، فدمشق مع حمص وحلب، يعني أال تبقى في 
يدهم أوراق حقيقية، بالنسبة لتلك الدول، وبالنسبة لإلرهابيين طبعًا.
ووصف األسد دمشق وحلب بأنهما أهم مدينتين، وأضاف: "فمن 
يربح من الناحية العسكرية في دمشق أو حلب يحقق إنجازًا سياسيًا 
وعسكريًا كبيرًا، لكونها مدنًا مهمة سياسيًا واقتصاديًا، هذا بالمعنى 

االستراتيجي".
وأعرب عن قناعته بأن هزيمة اإلرهابيين في حلب "تعني تحول 
مجرى الحرب في كل سوريا، وبالتالي سقوط المشروع الخارجي"، 
موضحًا أن "المشروع التركي مبني عليها"، و"كلنا نعلم اليوم أن كل 
الدول الغربية واإلقليمية تعتمد على تركيا في تنفيذ مشروعها 

التخريبي والتدميري في سوريا، ودعم اإلرهابيين".
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مقتل ٣٨ شخصًا وإصابة آخرين في انفجارين بأسطنبول
هز انفجاران مدينة  اسطنبول التركية مساء السبت، ما أدى إلى مقتل 
٣٨ شخصًا على األقل وفق مصادر أمنية معظمهم رجال شرطة..
وأصيب ٢٠ شرطيًا بجروح السبت في انفجار سيارة مفخخة في قلب 
اسطنبول وفق ما نقلت وكالة أنباء األناضول عن وزير الداخلية التركي 
سليمان سويلو..وأوضح الوزير أن االنفجار الذي استهدف الشرطة وقع 
خارج الملعب الكبير التابع لنادي بيسيكتاس لكرة القدم بعد مباراة 

لهذا الفريق.

مضيفًا: أن "سيارة مليئة بالمتفجرات انفجرت في المكان الذي كانت 
تنتشر فيه شرطة مكافحة الشغب بعيد مغادرة الجمهور الملعب.

كما لفت إلى أن "هذا الهجوم كان يستهدف حافلة لشرطة مكافحة 
الشغب..وأفادت األناضول بأن المعلومات تشير إلى وقوع انفجارين قرب 
ملعب أرينا فودافون بمنطقة بشيكطاش بمدينة اسطنبول أحدهما 
استهدف حافلة لشرطة مكافحة الشغب أما اآلخــر فوقع بعد إخالء 

مشجعي نادي بورصة سبور من الملعب.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

البنتاغون: مقتل ٥٠ ألفًا من"داعش" خالل عامين

أعلن مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع أن التحالف الدولي ضد تنظيم 
"داعش" قضى على ٥٠ ألفًا على األقل من عناصر التنظيم في سوريا والعراق 

في غضون عامين.
وشن التحالف أكثر من ١٦ ألف غارة في العراق وسوريا منذ أغسطس 
٢٠١٤م، باستخدام الطائرات والطائرات بدون طيار وبمساعدة بعض 
الدول الحليفة التي تقاتل داعش في سوريا والعراق أغلبها كانت في العراق، 

فضًال عن المساندة التي قدمتها من تدريب وأسلحة لقتال داعش.

جونسون: السعودية تسيئ لإلسالم 
وتخوض حروبًا بالوكالة

ة استخدام  أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن السعودية بإساء
خاض بالوكالة في منطقة الشرق األوسط.

ُ
االسالم وتحريك "دمى" في حروب ت

وقالت صحيفة الغارديان عبر تقرير لها في صدر صفحتها األولى: إن "وزير 
ة استخدام  الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اتهم السعودية بإساء
االسالم والتصرف لتحريك اآلخرين كدمى في حروب تخاض بالوكالة في منطقة 

الشرق األوسط".
ونقلت الصحيفة كالم وزير الخارجية البريطاني الذي قاله برفقة أمين عام 
الجامعة العربية أحمد ابو الغيط، في مؤتمر عقد في العاصمة اإليطالية روما 
األسبوع الماضي، حيث اضاف: "ثمة سياسيون يحرفون ويسيئون استخدام 
الدين ومختلف الفرق داخل الدين الواحد لخدمة أهدافهم السياسية. وتلك 

إحدى أكبر المشكالت السياسية في المنطقة".
وأضاف جونسون: "والمأساة بالنسبة لي هي ليس ثمة قيادة قوية كافية في 
هذه البلدان نفسها ولهذا لديكم هذه الحروب التي تخاض بالنيابة المشتعلة 

في عموم المنطقة طوال الوقت".
ويأتي نشر الصحيفة تصريحات وزير الخارجية البريطاني بعد يوم من خطاب 
ألقته رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أمام قمة اجتماع مجلس التعاون 
الخليجي في البحرين، أكدت فيه أن بريطانيا وبعد تصويتها على الخروج من 

االتحاد األوروبي لن تتخلى عن الشرق األوسط.

وفاة أول رائد فضاء أمريكي
أعلنت كلية جون غلين عن وفاة رائد الفضاء األمريكي الذي تحمل الكلية 
اسمه عن ٩٥ عامًا، وكان غلين أول أمريكي ينفذ رحلة في مدار األرض والثاني 
في العالم بعد السوفييتي يوري غاغارين، ونفذ آخر مهمة فضائية العام 

١٩٩٨م بعمر ٧٧ عامًا، ما جعله أكبر رائد فضاء في العالم.
وفي فبراير ١٩٦٢م، كان جون غلين أول رائد أمريكي ينفذ مهمة في مدار 
األرض، وكان ذلك على متن مركبة "فرندشيب ٧" الصغيرة، وثاني رائد فضاء 

في العالم بعد السوفييتي يوري غاغارين.
وبعد مسيرته كرائد فضاء وقائد للطائرات الحربية، شغل غلين عضوية 

مجلس الشيوخ بين العامين ١٩٧٤ و١٩٩٩م.

الجعفري: قرار الجمعية العامة لألمم 
المتحدة غير ملزم وسوريا ترفضه

اتهم مفتي الجمهورية الجزائرية 
الشيخ محمد علي الفركوس، السلطات 
السعودية بالمتاجرة بالحج والعمرة 
والــصــد عــن سبيل الــلــه تــعــالــى، وذلــك 
بعد فرضها زيــادات كبيرة على رسوم 
تأشيرات الحج والعمرة مؤخرًا.. داعيًا 
إلى إعــادة النظر في قضية رفع رسوم 

تأشيرات الحج والعمرة.
وقال مفتي الجزائر في خطاب نشره 
ــغ األســف  ــال ــع ب ــا م ــن مــوقــع الـــســـالم: "إن
نسمع عن كيفية معاملة المسئولين 
السعوديين مع قضية الحج أخبارًا غير 
سارة ال تخيب آمالنا فحسب بل تجعلنا 
نشعر بالفشل في أمر نشر الدين وهذا ما 

يبعد الناس عن التعاليم الدينية والشريعة االسالمية".
وأضاف: "على رأس األخبار المؤلمة خبر رفع مستوى تأشيرات 
فريضة الحج ومناسك العمرة الذي أدهشنا وأحزننا وخيب أملنا 
وأنا أعتبر هذه الخطوة خطوة صادمة وخاطئة.. فهل يمكن أن 
نعتبرها شيئًا إال وضع فريضة الحج موضع السلع االستهالكية 

والمتاجرة بالحج والعمرة؟".
وأعتبر الشيخ الفركوس، ما قامت به السلطات السعودية 
متاجرة بالحج وصدًا عن سبيل الله تعالى.. مشيرًا إلى آية من 
القرآن الكريم حيث قال تعالى: "إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه 

والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم."
وقال:  "إن أبا الفداء بن كثير رحمه الله وغيره من أساطين 

التفسير والحديث والتاريخ نقلوا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه كان ينهى أن يبّوب دور مكة ألن ينزل 
الحاج في عرصاتها، وقد أفتى اإلمام أحمد 
ــأن ربــاع مكة تملك وتــورث  رحمه الله ب
وتؤجر، وقد سجل التاريخ أن أول من بّوب 
داره كان سهيل بن عمر فأرسل إليه عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه واستنكر عليه 
ذلك.. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: 
يا أهل مكة! ال تتخذوا لدوركم أبوابًا لينزل 

البادي حيث يشاء".
وطالب مفتي الجزائر، العاهل السعودي أن 
يتدارك لما فات فيما سبق بسبب القوانين 
المخالفة لمرضاة الله قائًال: أرجو من خادم 
الحرمين الشريفين االنسحاب العاجل من القانون المخالف 

للشريعة المقدسة كتابًا وسنة.
وشــرع النظام السعودي في تطبيق زيــادات تجاوزت ستة 
أضعاف على رسوم تأشيرات الحج والعمرة، ما قوبل بموجة 
انتقادات واسعة من قبل مسلمي العالم الذين اعتبروها صدًا 
للمسلمين عن اداء المشاعر الدينية وزيــارة المدن االسالمية 

المقدسة وقبلة المسلمين.
ورفعت السعودية تأشيرة الدخول لمرة واحــدة لتصل إلى 
٥٣٣ دوالرًا، بعد أن كانت ٩٣ دوالرًا.. وستكلف تأشيرة الدخول 
المتكرر لمدة ٦ أشهر ٨٠٠ دوالر ولمدة عام ١٣٣٣ دوالرًا.. 
ــزوار ســواًء أكانوا سائحين أو  وتمس الــزيــادات الجديدة كل ال

ممارسين للشعائر أو مسافرين للعمل.

مفتي الجزائر يتهم السعودية بالمتاجرة بالحج والعمرة والصد عن سبيل الله

حلب تتحرر من اإلرهابيين
الجيش السوري يسيطر على ٩٣٪ من المدينة  

واإلرهابيون يمنعون واإلرهابيون يمنعون المدنيين من المغادرة
ل األسد: هزيمة اإلرهابيين في حلب تحوُّ

 لمسار الحرب في كل سوريا

ترامب يغلق ٤ من شركاته على صلة مع السعودية

أغلق الرئيس األمريكي المنتخب دونالد 
ترامب عددًا من شركاته، وبعضها ربما كانت 

له عالقة بأعمال مع السعودية.
ــة أســوشــيــتــدبــرس عــن أالن  ونــقــلــت وكــال
غارتن، المستشار القانوني العام لمؤسسة 
ترامب، قوله: إن الهدف هو تجنب أي تضارب 
محتمل في المصالح بعد فوز ترامب برئاسة 
الــواليــات المتحدة.ومن المقرر أن يتسلم 
ترامب، رجل األعمال الثري، البيت األبيض 
رسميًا في العشرين من الشهر المقبل.واشار 
غارتن إلى أن الرئيس المنتخب سوف يعلن 
خالل أيام تغييرات أخرى تتعلق بمشروعاته 

لتجنب أي تعارض في المصالح.

وقــال: إن التغييرات تشمل إغــالق ٤ من 
شركات ترامب ذات الصلة بمشروع تجاري 

مشترك محتمل مع السعودية.
وأكد أن مؤسسة ترامب "ليس لها صفقات 
في السعودية"..غير أن المستشار القانوني 
قال: إنه ال يدري سبب إنشاء هذه الشركات أو 
ما إذا كانت قد شاركت بالفعل في أي مشروع 

تجاري مشترك مقرر من قبل.
وأضاف: أن إغالق الكيانات االقتصادية أمر 

عادي.
ولم تتضح سياسات ترامب حتى اآلن تجاه 

منطقة الخليج أو الشرق األوسط عمومًا.

 و٧٠ جريحًا بتفجير داخل كاتدرائية  في القاهرة
ً
٢٨ قتيال

تل ٢٨ شخصًا وأصيب ٧٠ آخرين صباح أمس األحد في تفجير وقع داخل 
ُ
ق

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط القاهرة.وذكرت مصادر أمنية أن 
مجهولين فجروا عبوة ناسفة داخل الكنيسة وذلك عند العاشرة من صباح 
تلوا وإن ٧٠ آخرين 

ُ
أمس األحد.وقالت المصادر: إن ٢٨ شخصًا على األقل ق

أصيبوا في هذه العملية اإلرهابية.
وأضافت المصادر: أن التفجير وقع بواسطة استخدام عبوة ناسفة بدائية 
الصنع تزن ٢٠كلجم تم تفجيرها وقت أداء االقباط صلوات األحد في الكنيسة 
البطرسية بالكاتدرائية.هذا وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد لمدة ثالثة أيام 

في جميع أنحاء مصر على أرواح ضحايا التفجير اإلرهابي.


