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أنباء سورية

بوتفليقة يترشح ويعد في حال فوزه بانتخابات مبكرة ال يكون مرشحاً فيها
عواصــم - وكاالت: تبقى 
الرافضة لترشيح  املظاهرات 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
الثابت  لـ»العهدة اخلامســة« 
الوحيد، في مشــهد جزائري 
اكتنفه ترقب وتناقض استمر 
حتى الســاعات األخيرة قبل 
إغالق باب الترشح لالنتخابات 
الرئاسية منتصف ليل أمس.

وحسم الرئيس اجلزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة اجلدل، 
وقدم أوراق ترشــحه رسميا 

خلوض انتخابات الرئاسة. 
ووصــل وفــد مــن حملة 
الرئيس الى املجلس الدستوري 
لتقــدمي اوراق الترشــح قبل 
ســاعات قليلــة مــن إغــالق 
باب الترشــح منتصف الليلة 

املاضية. 
وبعد أن أودع أوراق الترشح 
لدى املجلس الدستوري، قال 
مدير حملة الرئيس اجلزائري، 
عبدالغاني زعالن، إن بوتفليقة 
في حال فوزه سيعلن عن إجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة خالل 
عام ال يكون هو مرشحا فيها، 
كما تعهد بتعديل الدستور عبر 
استفتاء شعبي، وإجراء ندوة 
للحوار الوطني على مستوى 

البالد.
وســبق اعــالن الترشــح 
رســميا جدل دستوري حول 
وجــوب حضوره شــخصيا 
ترشــحه  اوراق  لتقــدمي 

الرسمية اجلزائرية إن إجراءات 
إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 
١8 أبريــل املقبــل »محددة في 
القانــون العضــوي املتعلق 
بنظــام االنتخابــات املصادق 
عليه في ٢٠١6 والذي ال يشترط 

حضور املترشح شخصيا«.
اجلــدل  هــذا  ووســط 
الدستوري، جتددت املظاهرات 
الطالبيــة الرافضــة لترشــح 

الدستورية« إليداع  »احملكمة 
ملفاتهم.

وبالتزامــن مــع دعــوات 
طالبية عبــر مواقع التواصل 
االجتماعــي للتوجه إلى مقر 
املجلس الدستوري لالحتجاج 
هنــاك، فرضت قوات مكافحة 
الشغب طوقا أمنيا على مختلف 
املعاهد واجلامعات باملنطقة، 
وخاصة حــول مقــار كليات 

أكبر حزب إسالمي في اجلزائر 
الــى مقاطعــي االنتخابــات 
الرئاسية، وأعلنت االنسحاب 
وعدم املشــاركة فيها في حال 
ثبوت ترشح الرئيس بوتفليقة 

لعهدة خامسة.
وقالت احلركة في بيان امس 
ان مجلس الشــورى الوطني 
قــرر خالل دورة اســتثنائية 
تناولت موضوع االنتخابات 
الرئاسية إلغاء قرار املشاركة 
في االنتخابــات الذي اتخذته 

في فبراير املاضي.
وجلــأ أعضــاء مجلــس 
الوطنــي حلركــة  الشــورى 
)حمس( الى التصويت السري 
عبر الصندوق من أجل الفصل 
في مسألة املشاركة من عدمها 
والــذي افــرز نتائــج لم تكن 
متوقعــة، حيث صــوت ١٤5 
عضوا خليار رفض املشاركة، 
فيما أبدى ٩7 عضوا رغبتهم 
في مواصلة املشوار بترشيح 
رئيس احلركة عبدالرزاق مقري 

لهذا املوعد االنتخابي.
وتعليقــا على ذلك، كتبت 
صحيفة »املجاهد« احلكومية 
»إن أولئــك الذين اشــترطوا 
انســحاب رئيس اجلمهورية 
من الترشح من اجل املشاركة 
في االنتخابات بدون أي احترام 
ملبدأ املنافســة السياسية في 
الدميوقراطيــة  ســيصابون 
باخليبة«. وقدم اللواء املتقاعد 

بوتفليقــة لواليــة خامســة. 
منطقتــني  فــي  واندلعــت 
بالعاصمــة اجلزائريــة، بــني 

الشرطة وطالب اجلامعات.
وحــاول اآلالف من طالب 
اجلامعات اجلزائرية التوجه 
الدســتوري  املجلــس  إلــى 
لالحتجــاج لكن قــوات األمن 
منعتهم وسمحت فقط بوصول 
املرشــحني إلى مقــر املجلس 

قريبة من املنطقة.
ورغم ذلك، متكن املئات من 
طلبة تلك الكليات من االقتراب 
من املجلس الدستوري، إال أن 
قوات مكافحة الشغب تصدت 
لهــم لتندلــع اشــتباكات بني 
اجلانبني. واســتعملت قوات 
مكافحة الشغب خراطيم املياه 
فــي محاولة لتفريــق الطلبة 
وإبعادهم عن محيط املجلس 
الدستوري، فيما رد احملتجون 
برشق قوات األمن باحلجارة.

وفي سياق متصل، اندلعت 
مواجهــات أخرى بــني الدرك 
الوطني )قــوة تابعة لوزارة 
الدفاع( وأعداد من الطلبة الذين 
كانوا يحتجون في منطقة باب 

الزوار شرقي العاصمة.
ونقلــت »األناضــول« عن 
شــهود عيان ان قوات الدرك 
اســتعملت الغازات املســيلة 
للدموع ملنع الطلبة من التقدم 
وأغلق الطريق الرابط بني املطار 
ووسط اجلزائر العاصمة، فيما 
رد احملتجون بإلقاء احلجارة 

على قوات األمن.
وأغلق مترو العاصمة في 
وقت مبكر بعد الظهر وكذلك 
الطريق الســريع الذي يربط 
املطار بوسط العاصمة، ملنع 
الطالب من الوصول إلى وسط 
املدينة، وفقا لوسائل اإلعالم 
اجلزائريــة. هــذا، وانضمــت 
حركة مجتمع السلم )حمس( 

علي الغديري ملف ترشــحه 
امــس، وشــكر عقــب إمتــام 
إجراءات الترشــح »الشــعب 
اجلزائري الذي ساند رجال بال 
حزب سياسي يدعمه، بحيث 
عانــى كثيرا مــن الصعوبات 

اإلدارية«.
وإضافة الى غديري يوجد 
من أبرز املترشحني الذين قدموا 
ملفاتهــم: عبدالعزيــز بلعيد 
)55 عاما( الذي اســتقال من 
جبهة التحرير الوطني، حزب 
بوتفليقة، في ٢٠١١ ليؤســس 
»جبهة املستقبل«، ونال 3% من 
األصوات في انتخابات ٢٠١٤.

كما أعلن وزير الســياحة 
الســابق عبدالقادر بن قرينة 
البنــاء«  »حركــة  رئيــس 
)إســالمية( أنــه قــدم ملــف 
املجلــس  لــدى  ترشــيحه 

الدستوري.
واملرشــحان اآلخران غير 
معروفني وهمــا: علي زغدود 
رئيس حزب صغير من »التجمع 
اجلزائري«، وعبدالكرمي حمادي 
وهــو مســتقل، وســبق لهما 
الترشح لكن ملفيهما لم يقبال.
فــي املقابل، أعلــن رئيس 
احلكومة اجلزائري األســبق 
احلريــات  طالئــع  رئيــس 
املعــارض علــي بــن فليس، 
انســحابه رســميا من سباق 
الرئاســة، كما انسحب أيضا 
املرشح املستقل غاني مهدي.

انسحاب »حمس« أكبر حزب إسالمي

طالب جزائريون يحاولون مغادرة جامعة اجلزائر للتوجه الى املجلس الدستوري وقوات مكافحة الشغب متنعهم                          )رويترز(

أو عدمــه.  وبعــد ان أعلــن 
الدستوري )احملكمة  املجلس 
الدســتورية( علــى موقعــه 
اإللكتروني انه يجب أن »يتم 
إيداع امللف من قبل املترشح« 
نفسه بناء على موعد يحدد له، 
مشترطا على املترشح تقدمي 
أوراقه للمجلس الدســتوري 
بنفســه، وليس من خالل من 
ينوب عنه، قالت وكالة األنباء 

اخلناق يضيق على نتنياهو واالدعاء يتهمه بـ »جتاوز اخلطوط احلمر«

»قسد« تطلق سراح حوالي 300 معتقل بشبهة االنتماء لـ »داعش« 
واألكراد يصرون على تغيير اسم سورية الرسمي

عواصمـ  وكاالت: يعيش 
االحتــالل  وزراء  رئيــس 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو، 
أســوأ ظروف ميكن ان مير 
بها مرشــح طامــح للحفاظ 
على منصبه قبل نحو شهر 
من االنتخابات التشــريعية 

االسرائيلية. 
وعلــى وقــع املظاهرات 
التــي تطالبه باالســتقالة، 
اتهم االدعاء العام اإلسرائيلي 
نتنياهو بتجاوز كل اخلطوط 
احلمراء، فيمــا هو تواصل 
شعبيته التدهور وفق آخر 

استطالعات للرأي.
وبــني اســتطالع جديــد 
نشرته القناة ١٢ اإلسرائيلية 
أمس تقدم حتالف »أزرق-
املعــارض، بزعامة  أبيض« 
اللدودين  خصمي نتنياهو 
بيني غانتس مؤسس حزب 
»حصانة إسرائيل« ويائير 
لبيــد زعيــم حــزب »هناك 
مستقبل«، على حزب الليكود 
بزعامة رئيس الوزراء، بفارق 

ثمانية مقاعد.
وبني االستطالع الذي نفذه 
مركز »بانيــل بوليتيكس« 
لصالح القناة ١٢ أن حتالف 
»أزرق-أبيض« قد يفوز بـ38 
مقعدا مقابل 3٠ مقعدا حلزب 
الليكود من بني ١٢٠ مقعدا في 

الكنيست.
وفيما يصعــب خصوم 
نتنياهو عليه املنافســة في 

التي يطلقها رئيس الوزراء 
كل  وتتجــاوز  بغيضــة 
اخلطوط احلمــراء«. وكان 
نتنياهو اتهم اثنني من ممثلي 
االدعاء بالدفع من أجل اتهامه، 
وقال إنهما فعال ذلك »ألسباب 

سياسية«.
 بدورهــا، قالت صحيفة 
هآرتــس، إن فــرص تبرئة 
الــوزراء من قضايا  رئيس 
الفســاد الثــالث املتهم بها، 
اذا متــت محاكمتــه، شــبه 
معدومة ولن تصل نسبتها 
الى نصف%. وأكدت أن املدعي 
العام واملستشــار القانوني 
ال يقدمــان لوائــح اتهام إال 

وتل ابيب أمس األول. وحمل 
مئات احملتجني الفتات، كتب 
على بعضها »وزير اجلرمية«.

وملواجهة كل هذا الهجوم، 
الــوزراء  ينتهــج رئيــس 
اإلســرائيلي اســتراتيجية 
ليبيــد  منافســيه  وصــم 
وغانتس وموشيه يعالون 
مؤسس حزب »تيلم«، بأنهم 
يســاريون يتخفــون حتت 

غطاء أحزاب الوسط.
وتظهر إعالنات عبر مواقع 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
الليكــود، وإعالنات  بحزب 
ومقاطع ڤيديو عبر املواقع 
اإلخبارية يركز محتواها على 
أن غانتس ولبيد سيشكالن 
حكومة يسار ضعيفة، فيما 
سيقود نتنياهو حكومة ميني 
قوية. وقال نتنياهو: »لبيد 
وغانتس يحــاوالن الظهور 
وكأنهــا ليســا يســاريني، 
وإن أظهرنــا هــذه احلقيقة 
للجمهور، فسيتمكن الليكود 
من تضييق الفجوة والفوز«.
وأردف: »وسائل اإلعالم 
حتــاول إخفــاء الكثيــر من 
األمــور املتعلقــة بغانتس، 
فقط كي يفوز اليســار، فهم 
يخفون حقيقــة أن غانتس 
شارك في حفل إحياء ذكرى 
ألف قتيل من حركة حماس 
لقــوا مصرعهم فــي عملية 
»اجلــرف الصامــد« )حرب 

غزة ٢٠١٤(«.

عواصم ـ وكاالت: أعلنت اإلدارة الذاتية الكردية 
في شــمال شــرق ســورية اإلفراج عن حوالي 3٠٠ 
ســوري كانت حتتجزهم لالشــتباه بانتمائهم إلى 
تنظيم داعش وهو ما أثار جدال واسعا، حيث أفادت 
قوات األمن الداخلي الكردية املعروفة بـ »األسايش« 
بأنهم كانوا فقط »يتعاملون« مع التنظيم وال ينتمون 
اليه، لكن املرصد السوري حلقوق االنسان قال انهم 

ينتمون للتنظيم.
وأعلنت اإلدارة الكردية التي تسيطر على مناطق 
شاسعة في شرق وشمال سورية، في بيان لها اول 
من امس، أنها أفرجت عن ٢83 عنصرا كانت تعتقلهم 
في ســجونها، بشبه االنتماء لتنظيم داعش لكنهم 
»لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريني«. وينحدر املفرج 
عنهم وفقا ملصادر من قوات سورية الدميوقراطية 
)قســد(، من مناطــق كانت خاضعــة للتنظيم في 
محافظــات الرقة وحلب وحمص وديــر الزور، ثم 
انتزعتها منه »قســد« بدعم مــن التحالف الدولي. 
وذكرت اإلدارة في البيان أنه مت إطالق سراح املعتقلني 
مساء اول من امس »بناء على طلب عدد من شيوخ 

ووجهات املنطقة«.
وتابع البيان إن املوقوفني »هم من أبنائنا واخوتنا 
الســوريني، فقد اضلوا الطريــق ذات يوم وخالفوا 

العادات والتقاليد الســائدة في مجتمعنا السوري، 
وخالفــوا القانون وبعضهم خــدع وغرر بأجندات 

الظالميني املتطرفني«.
وأضاف »ان أضلوا الطريق فهم أبناؤنا السوريون 
منــد لهم يــد العون واحملبــة واالخــوة والتعاون 
والتسامح، ونهيئ ونخلق لهم فرص العمل ليعودوا 

إلى وضعهم الطبيعي في الوطن«.
وليست هذه أول مرة تقوم اإلدارة الذاتية الكردية 
بإطالق سراح معتقلني، لكن مدير املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن لفت األحد املاضي 

إلى أن »العدد كبير هذه املرة«.
وقال متحدثا لوكالة »فرانس برس« ان »جميع 
املعتقلــني أفرج عنهم الســبت«، وأنــه »مت اإلفراج 
عنهم فــي بلدة عني عيســى الواقعــة بريف الرقة 
الشمالي«، مشيرا إلى أن »)األسايش( ستطلق املزيد 

من سجونها«.
ومت اإلفراج عن املعتقلني بحسب البيان »في كل 
اإلدارات في اجلزيرة وإقليم الفرات ومنبج والطبقة 
والرقة ودير الزور«، وفق البيان الذي نشر على املوقع 

اإللكتروني لـ »قسد« التي يسيطر عليها األكراد.
في ســياق ذي صلة، قال متحدث باسم »قسد« 
ان القــوات حققت تقدما تدريجيا أمس، في معارك 

النصف كيلو األخير داخل قرية الباغوز.
وقال مرفان قامشلو املتحدث اإلعالمي العسكري 
باسم »قسد« مرفان قامشلو لـ »رويترز« ان القوات 
اشــتبكت مع مقاتلي التنظيم لنحو ١8 ساعة داخل 
الباغوز بعد إخراج املدنيني املتبقني واستئناف القتال.

إلى ذلك، أعلن مسؤول كردي أن األكراد سيصرون 
في إطار مقررات اللجنة الدستورية السورية التي 
يجري تشكيلها، على تغيير اسم سورية الرسمي 
»اجلمهورية العربية السورية«، لتحذف منه صفة 

»العربية«.
ونقل موقع تلفزيون روسيا اليوم، عن املسؤول 
الكردي السوري قوله في مؤمتر »األمن والسيادة 
في الشرق األوسط« املنعقد في أربيل: »على وجه 
اخلصوص، ينبغي تغيير التسمية الرسمية للبالد من 
»اجلمهورية العربية السورية«، لتصبح »جمهورية 
ســوريا«، مبا يرفع عن سورية أي تصنيف قومي 

أو ديني. 
وأضاف أن األكراد متمسكون بقيام نظام جديد في 
البالد يستند إلى مبادئ الدميوقراطية والالمركزية 
مبا يتســق مع مطالب ما يســمى مجلس ســوريا 
الدميوقراطية »مسد« وهو الواجهة السياسية لقوات 
سوريا الدميوقراطية »قسد« التي يهيمن عليها األكراد.

إذا تأكدا مــن أن األدلة التي 
ميلكونها ستؤدي إلى اإلدانة. 
ووجه زعيم حزب »اليمني 
اجلديد« اإلسرائيلي املتطرف 
نفتالــي بنيــت صفعة غير 
الــوزراء  متوقعــة لرئيس 
الــذي يســعى إلــى حشــد 
اليمني املتطرف، وأعلن أنه 
لن يصوت لصالــح قانون 
مينع محاكمة رئيس وزراء 
إسرائيلي خالل فترة توليه 
منصبه، وفق ما نقلت عنه 
وسائل اعالم اسرائيلية أمس.
االحتجاجــات  وكانــت 
املطالبة باستقالة نتنياهو 
جتددت فــي القدس احملتلة 

تراجع شعبية الليكود واستمرار املظاهرات املطالبة باستقالته

متظاهرون يطالبون بنيامني نتنياهو باالستقالة في تل ابيب امس  )أ.ف.پ(

االنتخابــات املقــررة في ٩ 
ابريل املقبل، يضيق مكتب 
االدعاء العــام اخلناق عليه 
متهمــا ايــاه بـ»جتــاوز كل 
اخلطوط احلمراء«، وذلك بعد 
هجومه على ممثلي االدعاء 
بعــد صدور قــرار بتوجيه 

اتهامات بالفساد له.
واستنكر املكتب، في بيان، 
انتقادات نتنياهو، الذي زعم 
أن التحقيقــات املتعلقة به 
لم يتم إجراؤها »بأســلوب 

احترافي«.
ونقلت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« عن بيان املكتب 
الشــخصية  أن:»الهجمــات 

الصادق املهدي يدعو البشير للتنحي 
واالستعداد للقاء املعارضة

طهران ترد على نتنياهو: تصريحاته 
العبثية لن متنعنا من الوجود هناك

غوايدو يعد بالعودة إلى ڤنزويال 
ويدعو إلى احتجاجات جديدة

عواصــم - وكاالت: دعا زعيم حزب 
األمة السوداني املعارض الصادق املهدي 
فــي بيــان امــس األول، الرئيــس عمــر 
البشــير للتنحي وإبداء االستعداد للقاء 
ممثلي املعارضة »لالتفاق على تفاصيل 
العبور نحو النظام اجلديد«. وقال البيان 
»للخروج من موقف املواجهة احلالي نوجه 
لرئيس اجلمهورية نداء: إنك تستطيع أن 

حتقق للبالد مخرجا آمنا يقدره لك أهل 
الســودان والتاريخ ويحول االستقطاب 
احلــاد لوحدة وطنيــة والعزلة الدولية 

إلى تعاون دولي«. 
يأتي ذلك بعد أســبوع مــن إجراءات 
متتاليــة تهدف إلى التصــدي ملوجة لم 
يســبق لها مثيل من االحتجاجات التي 
تهدد حكم البشير املستمر منذ ثالثة عقود.

عواصم ـ وكاالت: كشــف رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي بنيامني نتنياهو بأنه اتفق مع 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني خالل لقائهما 
األسبوع املاضي على إخراج القوات األجنبية 
من ســورية، في إشــارة للقــوات اإليرانية 

املتواجدة هناك.
وقــال نتنياهــو فــي مســتهل االجتماع 
األسبوعي حلكومته أمس:»التقيت األسبوع 
املاضي بالرئيس الروسي فالدميير بوتني في 
موسكو. وكما وعدت، متحورت احملادثات بيننا 
حول امللف اإليراني. وأوضحت بشكل ال لبس 
فيه أن إسرائيل لن تسمح إليران بالتموضع 
عسكريا في ســورية وأننا سنواصل العمل 

ضدها عسكريا«.
ونقلــت صفحته علــى موقــع التواصل 
االجتماعي »فيســبوك« عنه القول: »اتفقت 
مع الرئيس بوتني على هدف مشــترك وهو 
إخــراج القــوات األجنبية التــي وصلت إلى 

سورية بعد اندالع احلرب األهلية فيها«.
وكشف االتفاق »على تشكيل قوة مهمات 
مشتركة ستعمل مع غيرها على إحراز تقدم 
صوب هذا الهدف«، لكنــه لم يذكر تفاصيل 

وآليات عمل هذه القوة.
وردا علــى نتنياهــو، أكــدت طهــران أن 
تصريحاته »لن تؤثر على الوجود اإليراني 

في سورية«.
وقال أمــني املجلس األعلى لألمن القومي 
اإليراني علي شمخاني، في تصريحات إعالمية 
أن »تصريحــات نتنياهو وأعماله وزياراته 
العبثية لــن تؤثر على التواجد اإليراني في 
سورية. إيران ستواصل تقدمي الدعم للحكومة 

السورية طاملا بقيت هي تطلب ذلك«.
وأضــاف: »اجليش الســوري واحلشــد 
الشعبي وأنصار اهلل واملقاتلون اإليرانيون 
أثبتوا أن الغرب ليس مركز العالم، وأن القوة 

األميركية منر من ورق وقابل لالنهيار«.
وعلى صعيد متصل، رحب نتنياهو بإدراج 
بريطانيا حلزب اهلل على قائمتها للمنظمات 
اإلرهابية. وقال إن »هذا قرار مهم، ألن حزب 
اهلل ميارس اإلرهاب بحد ذاته، كما أنه يشكل 
أيضا ذراعا إرهابية رئيسية في خدمة إيران. 
أدعو دوال أخرى في أوروبا، أوال في أوروبا 
ولكن أيضا في باقي أنحاء العالم، إلى االنضمام 

إلى هذه اخلطوة البريطانية املهمة«.

عواصــم - وكاالت: وعد خوان غوايدو، 
الذي نّصب نفسه رئيسًا مؤقتا لڤ٠نزويال، 
أمس االول، بالعودة إلى وطنه على الرغم من 
خطر إلقاء القبض عليه، ودعا إلى احتجاجات 

جديدة ضد الرئيس نيكوالس مادورو.
وقال غوايدو في مؤمتر صحافي مشترك 
مــع الرئيس اإلكوادوري لينني مورينو في 
مدينة ساليناس الساحلية إنه سيعود إلى 

ڤنزويال بعد انتهاء زيارته إلى اإلكوادور.
كما حث غوايدو املتظاهرين على النزول 
إلى الشوارع خالل احتفاالت الكرنڤال اليوم 
وغدا. وكان مادورو قد قال قبل أيام إن غوايدو 
من املمكن أن يتم القبض عليه لدى عودته 
النتهاكه حظر الســفر الــذي فرضته عليه 
احملكمة العليا بعد أن نصب نفســه رئيسا 
مؤقتــا في ٢3 يناير. ومــع ذلك غادر زعيم 
املعارضة ڤنزويال في ٢٢ فبراير للسفر إلى 
كولومبيا ودول أميــركا اجلنوبية األخرى 

مبا في ذلك البرازيل واألرجنتني في محاولة 
حلشد الدعم.

إلى ذلك، تعهــدت فالنتينــا ماتفيينكو 
رئيســة مجلس االحتاد الروســي )الغرفة 
العليــا بالبرملان( بأن تبذل بالدها قصارى 
جهدها ملنع أي تدخل عسكري في ڤنزويال، 
وذلك خالل اجتماع مع ديلســي رودريجيز 
نائبــة الرئيس الڤنزويلي التي تقوم حاليا 

بزيارة عمل إلى موسكو.
ونقلــت وكالــة »تــاس« الروســية عن 
ماتفيينكــو القــول: »نشــعر باخلوف من 
احتمال قيام الواليات املتحدة بأي استفزازات 
من شــأنها التســبب في إراقة دماء للتذرع 
والتدخل في ڤنزويال، إال أننا سنبذل قصارى 
جهدنا للحيلولة دون حدوث ذلك«. وشددت 
علــى أن بالدها تعارض بصورة قاطعة أي 
تدخل خارجي في شــؤون الدول املســتقلة 

ذات السيادة.

بعد إعالنه االتفاق مع بوتني على إخراج القوات اإليرانية من سورية

ملشاهدة الڤيديو


