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مسؤول أميركي: قواتنا ستبقى في جنوب سوريا

بومبيو: نجحنا في بناء تحالف بين إسرائيل 
ودول عربية

بعد استقالة ماتيس.. موظف كبير بالبنتاغون 
يترك منصبه

طهران تستضيف الملتقى الدولي للسياسات 
الدفاعية واالمنية المشتركة

اجل�رن��ال - متابعة: قال م�س�ؤول يف اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 
اإن ال�ليات املتحدة رمبا حتتفظ بع�س ق�اتها يف جن�ب �س�ريا.

واأدىل امل�س���ؤول ال��ذي يرافق م�ست�سار الأمن الق�م��ي الأمريكي ج�ن ب�لت�ن 
يف ج�لت��ه بال���رصق الأو�س��ط بت�رصيحات��ه ل�سحافي��ن ، قائ��ًا اإن ب�لت�ن 
�سيناق�س مع رئي�س ال���زراء الإ�رصائيلي بنيامن نتانياه�، والرئي�س الرتكي 
رج��ب طي��ب اأردوغان وترية الن�سح��اب الأمريكي من �س�ري��ا، وفق �سحيفة 

اأم�س ال�سبت. “ذي غارديان” الربيطانية 
واأك��د امل�س�ؤول الذي رف���س ك�سف ه�يته، اأن ال�لي��ات املتحدة �ست�ستمر يف 
دع��م اإ�رصائي��ل ل�سن �رصب��ات �سد الأه��داف الإيرانية يف �س�ري��ا، م�سيفًا اأن 
ب�لت���ن قد يناق���س يف ج�لته التي ت�ستمر 4 اأي��ام يف ال�رصق الأو�سط انتقال 
بع���س الق�ات الأمريكية م��ن �س�ريا اإىل العراق لا�ستمرار يف حماربة تنظيم 
داع�س الإرهابي، كم��ا �سيناق�س بقاء ق�ات اأخرى يف جن�ب �س�ريا مل�اجهة 

الن�ساط الإيراين.
ويف دي�سم��رب )كان���ن الأول( املا�سي، اأمر الرئي���س الأمريكي دونالد ترامب 
الق���ات الأمريكي��ة يف �س�ري��ا بالن�سح��اب، معلن��ًا هزمي��ة تنظي��م داع���س 

الإرهابي يف �س�ريا.

اجل�رن��ال - متابعة:  قال وزير اخلارجي��ة الأمريكي مايك ب�مبي�، اإن 
ال�ليات املتحدة ه��ي التي جنحت يف بناء حتالف بن اإ�رصائيل ودول 

عربية.
ونقل م�قع �سحيفة “يديع�ت اأحرن�ت”، عن ب�مبي� ق�له، اإن التحالف 
ب��ن اإ�رصائي��ل وال��دول العربية يع��ّد مركًب��ا مهًما يف خدم��ة امل�سالح 

الأمريكية يف املنطقة.
واأ�س��اف اأن ال�لي��ات املتحدة متكن��ت من ت�فري البيئ��ة، التي �سمحت 
بالتع��اون بن اإ�رصائيل والدول العربية يف العديد من ال�ساحات، م�سرًيا 
اإىل اأن ال�لي��ات املتحدة �ستعتمد على هذا التعاون، يف تاأمن م�سالح 

ال�ليات املتحدة يف �س�رية، بعد الن�سحاب الأمريكي من هناك.
وامت��دح ال�زي��ر الأمريك��ي رئي�س��ه دونال��د ترام��ب، لنجاح��ه يف بناء 
التحالف��ات ب��ن اإ�رصائيل والدول العربية، وه��ي التحالفات التي ت�سهم 

يف حتقيق امل�سالح الأمريكية، بح�سب ب�مبي�.
وانتق��د ب�مبي��� ب�س��دة اإدارة الرئي�س الأمريك��ي ال�سابق ب��اراك اأوباما، 
لك�نه��ا “عم��دت اإىل العتماد عل��ى التعاون مع اإيران الت��ي تعّد الدولة 
الأكرث ت�سديًرا لاإرهاب، وقد قمنا بتغيري هذا الجتاه لأنه ميثل تهديًدا 

مل�سالح العامل واأمريكا”، على حد تعبريه.

وا�سنط��ن - اجل�رن��ال: اأعل��ن كيفن �س�يني كب��ري م�ظفي وزارة الدف��اع الأمريكية 
ا�ستقالت��ه م��ن من�سبه؛ بعد اأي��ام من قرار الرئي���س دونالد ترامب �سح��ب ق�اته من 
�س�ري��ا، وا�ستقالة وزير الدفاع جيم�س ماتي�س رف�س��ًا لذلك. وقال �س�يني يف بيان 
له: "بعد عامن يف البنتاغ�ن، قررت اأن ال�قت قد حان للع�دة اإىل القطاع اخلا�س، 
و لق��د كان �رصف��ًا يل اخلدم��ة مرة اأخ��رى اإىل جانب رج��ال ون�س��اء وزارة الدفاع". 
ب��دوره، ق��ال م�س�ؤول رفي��ع يف البنتاغ���ن: اإن "رحي��ل �س�يني �سيزيد م��ن ال�سع�ر 
املتزاي��د بعدم ال�ستقرار يف م�ؤ�س�سة يت�ق��ف ازدهارها على التنب�ؤ". ونقلت و�سائل 
اإعامية عن امل�س�ؤول الذي مل تذكر ا�سمه: "يف الظروف العادية ل تعد ا�ستقالة كبري 

امل�ظفن بعد رحيل وزير الدفاع اأمراً اعتياديًا فح�سب، بل ومت�قعًا".

طه��ران - اجل�رنال: يبدا امللتقى الدويل ل�”ال�سيا�س��ات الدفاعية والمنية امل�سرتكة ونهج 
التع��اون” اعمال��ه ي�م غ��د الثن��ن يف العا�سم��ة اليرانية طه��ران مب�سارك��ة �سخ�سيات 
�سيا�سي��ة ودفاعي��ة وامني��ة وا�سح��اب ال��راي م��ن ا�سي��ا واوروب��ا . وتتن��اول ال�سخ�سيات 
امل�سارك��ة يف امللتقى الذي يعقد يف جامعة الدف��اع ال�طني بطهران وجهات نظرهم ح�ل 
الم��ن القليمي��ة والره��اب والتط��رف والتاثريات ال�سلبي��ة للتدخل الجنب��ي يف املنطقة. 
وتت�سم��ن اجن��دة امللتقى الدويل بحث الدبل�ما�سية الدفاعية يف غرب ا�سيا مبا فيها مكانة 
ال��ردع يف ال�سيا�سة الدفاعية والمني��ة وال�سيا�سة الدفاعية والمن�ذج الت�سليحي وال�سيا�سة 
الدفاعي��ة والمني��ة والم��ن اجلمع��ي والدبل�ما�سية الدفاعي��ة والزامات الدف��اع اجلماعي 

وجمالت وفر�س التعاون على �سعيد التقنيات وال�سناعة الدفاعية .

ف�سل��ت اإدارة الرئي���س الأمريكي دونالد ترام��ب يف الت��سل حلل 
م��ع اأع�س��اء دميقراطين بالك�نغر���س ب�ساأن مت�ي��ل بناء جدار 
م��ع املك�سي��ك، واإنه��اء الإغاق احلك�م��ي اجلزئ��ي امل�ستمر منذ 

اأ�سب�عن.
وق��ال ماي��ك بن���س نائ��ب الرئي���س الأمريك��ي يف بي��ان ل��ه، اإن 
"الجتم��اع كان مثمراً، واجلانبن اتفقا على الجتماع جمدداً 
ي���م الأح��د". واأ�س��اف بن���س: "خ��ال الجتماع ك��ررت م�قف 
ترام��ب ب��اأن التم�يل للج��دار اأمر ���رصوري، ورغم ذل��ك مل تكن 
هناك حمادثات متعمقة ب�ساأن املبالغ اخلا�سة بتكلفته". وكان 
بن�س غرد قبل الجتماع عرب ح�سابه يف م�قع "ت�يرت" وقال: اإن 
"هدف الإدارة لي�س جمرد اإنهاء الإغاق احلك�مي، ولكن ت�فري 
التم�ي��ل لإنه��اء الأزم��ة عن��د حدودن��ا اجلن�بية، وحتقي��ق اأمن 

حقيقي على احلدود ولبناء اجلدار".

ويطال��ب ترام��ب مببل��غ 5.6 ملي��ارات دولر لبن��اء ج��دار على 
امتداد احلدود الأمريكية م��ع املك�سيك، لكن الدميقراطين الذين 
ي�سيطرون عل��ى جمل�س الن�اب اأقروا الأ�سب���ع املا�سي م�رصوع 

قان�ن لإعادة فتح احلك�مة دون تقدمي مت�يل اإ�سايف للجدار.
وكان جمل�س الن�اب الأمريكي وافق، على حزمة ت�رصيعية تهدف 
اإىل اإنه��اء الإغاق احلك�مي اجلزئي، رغ��م تهديد البيت الأبي�س 
بنق�سه��ا؛ لك�نه��ا ل ت�سمل اأي مت�يل للجدار م��ع املك�سيك، وه� 

مطلب رئي�سي لإدارة ترامب.
و�س���ت املجل�س اأوًل للم�افقة على م�رصوع قان�ن اإنفاق م�ؤقت 
مل�سلح��ة وزارة الأم��ن الداخل��ي مل يخ�س���س اأي مت�ي��ل جدي��د 
للج��دار. ومرر امل���رصوع بغالبية 239 �س�ت��ًا مقابل 192، مع 

ان�سمام خم�سة من اجلمه�رين اإىل الدميقراطين.
وو�سف��ت نان�سي بيل��سي الرئي�س��ة الدميقراطية اجلديدة ملجل�س 
الن���اب اجل��دار املقرتح لرتام��ب باأنه "غ��ري اأخاق��ي" و"تبديد 

لاأم�ال".

ويق�ل ترامب اإنه لن ي�قع على م�رصوع القان�ن اإل بعد ح�س�له 
على الأم�ال الازمة للجدار.

اأطلع��ت  نيل�س��ن  كري�ست�س��ن  الداخل��ي  الأم��ن  "وزي��رة  وتاب��ع: 
م��ع  احل��دود  عل��ى  ال��س��ع  عل��ى  الدميقراطي��ن  املفاو�س��ن 
املك�سيك". واأ�ساف اأن الدميقراطين طلب�ا املزيد من التفا�سيل 

كتابة عن احتياجات ال�زارة.
وه��دد ترام��ب با�ستخ��دام �سلط��ات الط���ارئ لبناء اجل��دار دون 
م�افق��ة الك�نغر���س، حم��ذراً م��ن اأن الإغاق اجلزئ��ي للحك�مة 

الحتادية قد ي�ستمر مدة ط�يلة.
وب��داأ الإغ��اق احلك�مي يف 22 دي�سمرب املا�س��ي بعد اأن �سكلت 
م�ساأل��ة مت�يل بناء جدار على ط�ل احلدود الأمريكية املك�سيكية 

نقطة اخلاف يف مترير امليزانيات.
وم��ع مت�سك كل جانب مب�قف��ه اأغلق نح� رب��ع مكاتب احلك�مة 
ا حرم 800 األ��ف من العاملن يف  الحتادي��ة من��ذ اأ�سب�عن، ممَّ

القطاع العام من احل�س�ل على اأج�رهم.

ت�يف وزي��ر الدف��اع الأمريكي الأ�سب��ق هارولد براون، 
الأ�سلح��ة  خف���س  ملعاه��دات  الأ�سا���س  و�س��ع  ال��ذي 
الهج�مي��ة )�ست��ارت(، ع��ن عم��ر يناه��ز 92 عاما يف 
منزل��ه، وفق��ا ملا ذكرت��ه �سحيفة “ني�ي���رك تاميز”، 

نقا عن ابنته ديب�را براون.
ب�لي��ة  مزرعت��ه  يف  ب��راون  ت���يف  لبنت��ه،  ووفق��ا 

كاليف�رنيا ، نتيجة اإ�سابته ب�رصطان البنكريا�س.
وت���ىل براون حقيب��ة وزارة الدف��اع )البنتاغ�ن( اإبان 
ف��رتة رئا�س��ة جيمي كارت��ر من 1977 حت��ى 1988. 
ومب�ساع��دة  براون مت الت�قي��ع على اتفاق كامب ديفيد 
ع��ام 1979 يف وا�سنط��ن، حي��ث وق��ع مناحي��م بيغن 

واأن�ر ال�سادات، معاهدة �سام بن اإ�رصائيل وم�رص.
و�س��ارك ب��راون يف ت�قي��ع اتفاقيات خف���س الأ�سلحة 
ال�سرتاتيجي��ة )1( و)2( حتت قي��ادة الرئي�س ريت�سارد 
نيك�س���ن يف ع��ام 1972 والرئي���س كارت��ر يف ع��ام 
ت�قي��ع  املعاه��دات، مت  ه��ذه  اأ�سا���س  1979. وعل��ى 
الهج�مي��ة:  الأ�سلح��ة  التفاقي��ات املتعلق��ة بخف���س 
و2010  و1993   1991 يف  و3  و2   1— �ست��ارت 

على الت�ايل.
ولكن��ه ف�س��ل يف اإقن��اع الك�نغر���س بالت�سدي��ق عل��ى 
معاه��دة احلد م��ن الأ�سلحة الن�وية والت��ي مت الت��سل 

اإليها مع الحتاد ال�س�فيتي يف عام 1979.
ويف معر�س حديثها عن العاقة بن الحتاد ال�س�فيتي 
وال�لي��ات املتح��دة، نقل��ت ال�سحيفة ع��ن اأول تعليق 
ب��راون الذي قدمه لل�سحفين بع��د ت�ليه من�سب وزير 
الدف��اع، قائ��ا: “اأعتقد اأن��ه ع�رص الحت���اء املتبادل، 
يجب على الق�ى العظمى اأن تت�رصف مثل القنافذ التي 

تن�ساأ عاقات احلب بعناية فائقة”.

قدم ال�سينات�ر الأمريكي ب��راد �سريمان م�رصوع قان�ن ملجل�س الن�اب 
ب�ساأن عزل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب من من�سبه.

وق��ال “�سريمان” اإنه ل ي�ج��د ما مينع اأع�ساء الك�نغر�س من مناق�سة 
امل���رصوع، م�ؤكدا اأن عزل “ترامب” عن الرئا�سة �سيك�ن جيدا لأمريكا، 
معت��ربا اأن اإعاق��ة العدال��ة هي اأو�س��ح واأروع جرمية جنائي��ة ارتكبها 

“ترامب” خال فرتة رئا�سته حتى الآن.
واأك��د “�سريم��ان” اأن تقدمي��ه مل���رصوع القان���ن ل ياأت��ي يف �سي��اق 
املناف�س��ة احلزبي��ة ولكن��ه “الت��زام من��ه بالدفاع ع��ن الد�ست���ر الذي 
ينتهك��ه ترام��ب”، م�س��ريا اإىل اأن الن�سخة احلالية من م���رصوع القان�ن 

متت كتابتها منذ ي�لي�/مت�ز 2017.
وراأى “�سريم��ان” اأن م��ا ك�سفت عنه التحقيقات حت��ى الآن بالإ�سافة 
اإىل ال�سه��ادات واملعل�م��ات املت�ف��رة كافي��ة لعزل “ترام��ب”، م�ؤكدا 
اأن��ه “ل حاج��ة اإىل النتظار حتى تعطينا جمي��ع التحقيقات املتن�عة 

فهر�سا كاما عن كل اأفعال ترامب املحتملة”.
وتاب��ع: “لدين��ا اأدل��ة وا�سح��ة ومقنعة عل��ى اأن ترامب مذن��ب بعرقلة 
العدالة. لقد حان ال�قت الآن لكي تبداأ اللجنة الق�سائية التابعة ملجل�س 

الن�اب جل�سات ا�ستماع ح�ل العزل”.
واأ�سار�سريم��ان اإىل التهدي��دات الت��ي تلقاه��ا مدير مكت��ب التحقيقات 
الفيدرالي��ة ال�ساب��ق “جيم���س ك�م��ي” م��ن اأج��ل حمله عل��ى احلد من 
التحقي��ق مع م�ست�سار الأمن الق�م��ي ال�سابق “مايكل فلن”، م�ؤكدا اأن 

ذلك يعد جناية مب�جب املادة 1512.
وع��رب �سريم��ان ع��ن اعتق��اده اأن الك�نغر���س احلايل ق��د ل يتمكن من 
ع��زل “ترامب”، ولكن تقدمي م�رصوع قان���ن العزل، جنبا اإىل جنب مع 
ع�ام��ل اأخرى، رمبا يقنع م�ظف��ي البيت الأبي�س والن�اب اجلمه�رين 
مبمار�س��ة مزي��د م��ن ال�سغ���ط عل��ى “ترام��ب”. وت�ق��ع �سريم��ان اأن 
ي�ا�س��ل ترامب ممار�ساته املته�رة يف احلكم، ما قد يدفع اجلمه�رين 

لان�سمام يف نهاية املطاف اإىل جه�د العزل.

مشروع قانون في الكونغرس 
األميركي لعزل ترامب

تراجع هائل.. أرقام جديدة حول الهجرة إلى أوروبا في 2018

وفاة وزير الدفاع األميركي األسبق هارولد براون

ترامب يفشل بتمويل جدار المكسيك.. واإلغالق الحكومي يتواصل

واشنطن - الجورنال

واشنطن - الجورنال

واشنطن - الجورنال

انخف�س عدد املهاجرين ال�رصين 
خ��ال  اأوروب��ا  اإىل  ال�ا�سل��ن 
2018 انخفا�س��ًا كب��رياً بن�سب��ة 
الت��ي  بال��ذروة  مقارن��ة   ،92%

�سجلها عددهم يف 2015.
ووث��ق تقري��ر لل�كال��ة الأوروبية 
اخلارجي��ة  احل��دود  ملراقب��ة 
)Frontex(  التابع��ة لاحت��اد 
"اخللي��ج  ترجم��ه  الأوروب��ي، 
األ��ف   150 اجتي��از  اأوناي��ن، 
مهاجر ���رصي احل��دود الأوروبية 
يف 2018، وه���  اأق��ل م�ست���ى 
اخلم���س  ال�سن���ات  يف  ي�سج��ل 

املا�سية.
وراء  الأ�سب��اب  التقري��ر  واأرج��ع 
اإىل  املهاجري��ن  اأع��داد  تراج��ع 
انهيار م�س��ار ال��س�ل عرب البحر 
املت��سط جت��اه اإيطاليا، يف حن 
راأى مراقب�ن اأن �سيا�سة "امل�انئ 
املغلق��ة" احلالية الت��ي اعتمدتها 
حك�مة الئتاف اليميني احلاكم 
يف اإيطالي��ا اأح��د اأ�سب��اب تراجع 

املهاجرين.
وب��ن التقري��ر اأن اإيطاليا �سجلت 
و�س�ل 23 األف مهاجر �رصي يف 
2018، م�سجلة انخفا�سًا بن�سبة 

%80 مقارنة ب�2017.
كما ذك��ر التقرير اأن ليبيا، حمطة 
النط��اق الرئي�سية عل��ى امل�سار 
الأو�س��ط  للمهاجري��ن، �سجل عدد 
املهاجري��ن منها تراجع��ًا بن�سبة  
اأم��ا   ،2017 ب���  مقارن��ة   87%
اجلزائ��ر  م��ن  ال�رصي��ة  الهج��رة 
ف�سجلت انخفا�س��ًا ب� %50،  يف 
ح��ن حافظ��ت ت�ن�س عل��ى نف�س 

معدلها املا�سي.

ووث��ق التقري��ر و�س���ل 57 األف 
مهاج��ر اإىل اإ�سباني��ا يف 2018، 
عرب م�سار البحر املت��سط الغربي، 
انطاق��ًا م��ن املغ��رب، وو�س���ل 
احل��دود  ع��رب  مهاج��ر  األ��ف   56
والي�ن��ان  تركي��ا  ب��ن  الربي��ة 
ت�سدر اأ�سح��اب اجلن�سية الرتكية 

غالبيتهم.
املهاجري��ن  ع��دد  اأن  وذك��رت 
اإىل اأوروب��ا ع��رب بح��ر اإيجة بقى 
م�ستقراً مع 2018، رغم ت�ساعف 
ع��دد املهاجري��ن ال�ا�سل��ن اإىل 

�س�احل قرب�س.
جن�سي��ة  املغ��رب  وت�س��در 
املهاجرين ال�ا�سلن اإىل اأوروبا، 
ثم غيني��ا، ومايل، واجلزائ��ر، اأما 
املهاجرون ال�رصي�ن على امل�سار 
املت��س��ط  ���رصق  ع��رب  البح��ري 
فه��م م��ن اأفغان�ست��ان، و�س�ري��ا، 

والعراق.
واأظه��ر تقرير ال�كال��ة الأوروبية 
%18 م��ن املهاجري��ن غ��ري  اأن 
النظام��ن ال�ا�سل��ن اإىل اأوروبا 
%20 م��ن  الن�س��اء، و  ه��ن م��ن 
الأطف��ال الق�رص،  بينه��م 4 اآلف 
م��ن  را�س��د  مرافق��ة  دون  طف��ل 

عائلته.
وتق�ل ال�كالة الأوروبية ملراقبة 
وحماي��ة احل��دود اخلارجي��ة: اإن 
"كل ه��ذه املعطي��ات اخلا�سة ب� 
2018 تبقى اأولية، واإنها ل تاأخذ 
يف العتب��ار اإمكاني��ة اأن يحاول 
مهاج��ر واح��د عب�ر احل��دود من 

نقاط خمتلفة يف نف�س ال�سنة".
وثقت الأمم املتحدة وفاة 2262 
يف  طريقه��م  خ��ال  مهاج��راً 
2018، بانخفا���س قدره 28% 

مقارنة بالعام املا�سي.

لندن - الجورنال

ولكنه فشل في 
إقناع الكونغرس 
بالتصديق على 

معاهدة الحد 
من األسلحة 

النووية والتي 
تم التوصل 

إليها مع االتحاد 
السوفيتي في 

عام 1979.

األكراد يعودون إلى دمشق.. ويبحثون عن "صفقة"

�سدد القيادي الكردي البارز يف ق�ات �س�ريا الدميقراطية 
ل الإدارة الذاتية  ريدور خليل، على اأنه "ل مفّر" من ت��سّ
مناطَقها  لأن  ال�س�رية،  احلك�مة  مع  ح��لٍّ  اإىل  الكردية 
م�ستمرة  مفاو�سات  اإىل  خليل  واأ�سار  �س�ريا".  من  "جزٌء 
�س�ؤون  لإدارة  نهائية  �سيغة  اإىل  للت��سل  دم�سق،  مع 
على  منبج  جتربة  تعميم  ميكن  اأنه  م�سيفًا  منبج،  مدينة 

اأن  الكردي،  القيادي  وذكر  الفرات.  �رصق  املناطق  باقي 
دخ�ل جي�س النظام اإىل احلدود ال�سمالية مع تركيا، لي�س 
اإعان  بعد  دم�سق،  مع  الكردي  التقارب  وياأتي  م�ستبعداً. 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، قراره ب�سحب ق�ات باده 
ل�سن  ذلك  تركيا  ا�ستغال  الأكراد من  �س�ريا، وخ�سية  من 
الكردية  الق�ات  عليها  ت�سيطر  التي  املناطق  على  هج�م 
الدميقراطية،  �س�ريا  ق���ات  وكانت  �س�ريا.  �سمال  يف 
الكردية  احلماية  وحدات  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتاألف  التي 

يف  اإيجابية،  ب���ادر  هناك  اأن  اأك��دت  عربية،  ف�سائل  مع 
ال�س�ري  اجلي�س  بن�رص  ت�سمح  قد  دم�سق،  مع  املحادثات 
اأي  اإن  كردية،  م�سادر  وقالت  تركيا.  مع  احل��دود  على 
ال�سمالية  احل��دود  ت�سليم  على  ين�س  قد  حمتمل،  اتفاق 
لدم�سق وبقاَء امل�سلحن الأكراد يف مناطِقهم مَع اإمكانيِة 
دم�سق  تتم�سك  وق��ت  يف  ال�س�ري.  للجي�س  ان�سمامهم 
وكانت  ال�س�رية.  الأرا�سي  كافة  على  ال�سيطرة  با�ستعادة 
دع�ة  قد وجهت  منبج،  على  ت�سيطر  التي  الكردية  الق�ات 

منبج  املدينة  يف  ق�اتها  لن�رص  ال�س�رية  ال�سلطات  اإىل 
ق�اتها  التي حت�سد  اأنقرة  تهديدات  من  اأجل حمايتهم  من 
فعلت  كما  عليها،  هج�م  ل�سن  املعار�سة  من  وف�سائل 
�سابقا يف جرابل�س وعفرين. ورغم �سعيهم لانف�سال، بعد 
�سيطرتهم على ح�ايل ثلث �س�ريا خال ال�سن�ات املا�سية، 
النظام  مع  اتفاق  عن  للبحث  �س�ريا  اأك��راد  من  جزء  عاد 
ال�س�ري، ياأمل�ن اأن تلعب رو�سيا فيه دورا كدولة �سامنة 

بحكم وج�دها يف حم�ر م�سرتك مع الأتراك والإيرانين.
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