
�إىل مو�سكو، يتوخى منها  �ل�سعودي  �لعاهل  زيارة 
بع�ض  على  �حل��روف  ف��وق  "�لنقاط  و�سع  �أي�سا 
و�القت�سادية  و�ال�سرت�تيجية  �ل�سيا�سية  �لق�سايا 
وكذلك  �لنفط،  و�سوق  �ل�سورية،  بالق�سية  �ملتعلقة 
ف�سال  �ل��رو���س��ي،  �ل�سعودي  �لع�سكري  �لتقارب 
ولفتت  �لنووية".  �لطاقة  جمال  يف  �لتعاون  عن 
�الحت��اد  �سيغة  يف  رو���س��ي��ا  �أن  �إىل  �ل�سحيفة 
مبنحنيات  و�سفته  مما  �لرغم  على  �ل�سوفيتي، 
�ل�سعود و�لهبوط يف تاريخ �لعالقات بني "قطبي 
ر�سميا  �عرت�فها  تعلن  دول��ة  "�أول  كانت  �لنفط" 
1926؛  فرب�ير  يف  �ل�سعودية  �لعربية  باململكة 
بني  �لر�سمية  �لزيار�ت  من  طويل  تاريخ  ليت�سكل 
�لثنائية،  �لعالقات  بد�ية  �لتقرير  ور�سد  �لبلدين". 
"زيارة  يف  متثلت  �النطالق  نقطة  �أن  �إىل  م�سري� 
�مللك في�سل بن عبد �لعزيز عام 1932 �إىل مو�سكو 
"�ململكة  تاأ�سي�ض  �إع���الن  �سهد  �ل��ذي  �ل��ع��ام  يف 
للخارجية  وزير�  كان  عندما  �ل�سعودية"،  �لعربية 
�لرحلة  وفتحت  �ملوؤ�س�ض،  �مللك  و�ل��ده  عهد  يف 
�الأوىل �خلارجية للوزير �ل�ساب �لذي مل يتعد عمره 
26 عاما �سفحة يف تنامي �لعالقات بني �لبلدين، 
�سنو�ت  بعد  �لعالقات  توقفت  م��ا  ���رع��ان  لكن 
�لثانية  �ملحطة   ."1938 عام  من  �أبريل  يف  قليلة 
حني   1962 عام  �سهدها  �لطويل  �لتاريخ  هذ�  يف 
�آل  �لفرحان  في�سل  بن  فهد  �لر�حل  �الأمري  "�سافر 
�سعود �إىل مو�سكو يف زيارة ��ستمرت 21 يوما يف 
و�لتعاون  �لدبلوما�سية،  �لعالقات  الإعادة  حماولة 
�أمانة  رئي�ض  وقتها  ي�سغل  وك��ان  �لبلدين،  بني 
مدينة �لريا�ض، ولكن مل تف�ض �لزيارة �لتي كانت 

خرو�سوف  و�لرئي�ض  �سعود  �لر�حل  �مللك  عهد  يف 
تويل  بعد  فاأتت  �لثالثة  �ملحطة  �أم��ا  �سيء".  �إىل 
�الحتاد  يف  �الأم��ور  زمام  غوربات�سوف  ميخائيل 
�ل�سوفيتي، حيث "�سعى �إىل �إقامة عالقات قوية مع 
�إىل  �ل�سعودية  مع  �لعالقة  و�إعادة  �لعربي،  �خلليج 
وزير  بزيارة  �جلهود  هذه  وتوجت  عهدها،  �سابق 
�خلارجية �لر�حل �سعود �لفي�سل عا�سمة �ل�سوفييت 
من  �مل�سكلة  �ل�سباعية  �للجنة  �سمن   1982 عام 
�جلامعة �لعربية لزيارة �لدول د�ئمة �لع�سوية يف 
جمل�ض �الأمن ل�رح مبادرة فا�ض لل�سالم يف �ل�رق 
�الأو�سط. كما تبعتها زيارة ه�سام ناظر وزير �لنفط 
�ل�سعودي يف مار�ض 1987 و�لذي ��ستقبل ��ستقباال 
�ل�سوفيتي  �لوزر�ء  رئي�ض  ر�سميا، و�جتمع بكل من 

ووزير �خلارجية".
 1990 �ل�"عام  بحلول  �أن��ه  �إىل  لفتت  �ل�سحيفة 
للكرملني،  �لفي�سل  �سعود  �الأم��ري  زي��ار�ت  تكررت 
�لعر�ق  غزو  من  �ل�سوفيتي  �ملوقف  وقتها  وناق�ض 
�ل��ذي  و�ل��ع��ام  �ل��ع��ام  ه��ذ�  و�سهد  �لكويت،  ل��دول��ة 
�لبلدين،  بني  �لعالقات  ��ستئناف  1991م  ت��اله 
عبد  و�أ�سبح  ر�سميا،  �لدبلوما�سي  �لتمثيل  وعودة 
مو�سكو  لدى  �سعودي  �سفري  �أول  �خلوجة  �لعزيز 
�لتقرير  و�سجل  �لعالقات".  من  �جلديد  �لعهد  يف 
�نهيار  بعد  �الحت��ادي��ة  برو�سيا  �ململكة  �ع��رت�ف 
�الحتاد �ل�سوفيتي عام 1991 و��ستمر�ر �لعالقات 
�مل�سرتكة، م�سري� �إىل �أن "�أول زيارة ر�سمية �سعودية 
بعد قيام رو�سيا �الحتادية يف �سبتمرب 2003 بوفد 

�لعزيز، و�لذي  �لر�حل عبد �هلل بن عبد  ر�أ�سه �مللك 
كان ي�سغل �آنذ�ك من�سب ويل �لعهد".

"زيارة  �أن  من  �لرغم  على  �أنه  �ل�سحيفة  وذك��رت 
�لعزيز  عبد  بن  �سلمان  �ل�ريفني  �حلرمني  خادم 
له  �الأوىل  هي  �أكتوبر  مطلع  �لرو�سية  للعا�سمة 
للكرملني  له  زي��ارة  �سبقتها  لكن  للبالد،  كملك 
حني كان �أمري� ملنطقة �لريا�ض يف يونيو 2006، 
�إطار  يف  بوتني  �لرو�سي  �لرئي�ض  حينها  و�لتقى 
تعزيز وتطوير عالقات قوية ور��سخة بني �لريا�ض 

ومو�سكو".
ور�سد �لتقرير �أن رئي�ض رو�سيا �الحتادية فالدميري 
بوتني كان حل "يف فرب�ير من عام 2007 �سيفا 
على �لريا�ض يف زيارة ر�سمية تاريخية هي �الأوىل 
من نوعها، �أجرى خاللها مباحثات مع �مللك �لر�حل 
عبد �هلل بن عبد �لعزيز تركزت حول �لتطور�ت يف 
�ملحتلة،  وفل�سطني  �لعر�ق،  وبخا�سة يف  �ملنطقة، 

�إ�سافة �إىل �مللف �لنووي �الإير�ين".
�لر�حل  �لعهد  ويل  "زيارة  �أي�سا  ذ�ته  �لعام  و�سهد 
�لرو�سية  للعا�سمة  �لعزيز  عبد  بن  �سلطان  �الأمري 
يف  خ�سو�سا  �لرو�سي   - �ل�سعودي  �لتقارب  لدعم 

جمال �لعالقات �القت�سادية و�لع�سكرية".
بالقول  تقريرها  �ل�سعودية  �ل�سحيفة  و�ختتمت 
"فرتة من  �إن ويل �لعهد حممد بن �سلمان قد ك�ر 
�ل�سمت بني �لبلدين بعدة زيار�ت مثمرة للكرملني 
يف 2015 و2017، �لتقى خاللها �لرئي�ض �لرو�سي 
من  ع��دد�  �لطرفان  فيها  وبحث  بوتني،  فالدميري 
�رورة  على  و�أك��د�  و�لدولية،  �الإقليمية  �لق�سايا 
عدة  يف  �ل��رو���س��ي��ة  �ل�سعودية  �ل�����ر�ك��ة  توطيد 
�جتاهات، وجتاوز �خلالفات �ل�سابقة، و�لعمل على 

�لنقاط �مل�سرتكة بني �لبلدين".

الرياض وموسكو.. عالقات بدأها "فيصل" وكسر صمتها "محمد بن سلمان"
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القوات الروسية تقيم جسرًا عسكريًا وإنسانيًا 
فوق نهر الفرات قرب دير الزور

البيت األبيض: ندرس 4 - 5 خيارات بشأن كوريا 
الشمالية بعضها أقبح من اآلخر!

وكاالت � متابعة: قام �خلرب�ء �لع�سكريون �لرو�ض يف �سوريا، ببناء ج�ر 
ف��وق نهر �لفر�ت عل��ى بعد عدة كيلو مرت�ت من مدين��ة دير �لزور، لنقل 
�ملع��د�ت �لع�سكرية و�جلنود �إىل �ل�سف��ة �ل�رقية من �لنهر. وقال رئي�ض 
خدم��ة �لطرق �لتابع��ة لوز�رة �لدف��اع �لرو�سية فالدمي��ري بوروفت�سيف 
لل�سحفي��ني، �إن �إن�س��اء �جل���ر �ل�سغري مت خالل �أقل م��ن يومني، وذلك 
رغ��م ��ستمر�ر �إطالق �لنار من جان��ب �الإرهابيني. و�أ�ساف: "��ستخدمنا 
طائ��ر�ت بال طيار. و�أثن��ا تنفيذ عمليات �لبناء تعر�سن��ا ل�سقوط قنابل 
ومتفج��ر�ت، لك��ن �لعملي��ة �نتهت ب��دون وق��وع �إ�ساب��ات يف �ملو�عيد 
�ملح��ددة". ويبل��غ طول �جل���ر 210 �أمتار، ومن �ملمك��ن �أن مير عربه 
8 �آالف عربة يوميا، مبا فيها �ملدرعات �لثقيلة و�لدبابات ومركبات 
�مل�س��اة �لقتالية و�ملنظومات �ل�ساروخية. و�أكد بوروفت�سيف �أن �جل�ر 
�سي�ستخ��دم �أي�س��ا الإي�س��ال �مل�ساع��د�ت �الإن�سانية �إىل �لق��رى �ملحررة 

و�إجالء  �جلرحى.

�أمريكا � وكاالت: �أعل��ن م�ساعد �لرئي�ض �الأمريكي ل�سوؤون �الأمن �لقومي 
هربرت ماكما�سرت، �أن �لبيت �الأبي�ض ال يعتقد �أن "�ربة دقيقة و�حدة" 
ميك��ن �أن حت��ل م�سكلة �سب��ه �جلزيرة �لكوري��ة، لكن��ه مل ي�ستبعد �خليار 
�لع�سك��ري. �لبي��ت �الأبي�ض: �ربة و�حدة لن تنفع م��ع كوريا �ل�سمالية! 
ويف معر���ض حديث��ه �أم��ام معه��د در��سات �حل��رب يف و��سنط��ن، قال 
ماكما�س��رت:"ال وجود ل�ربة دقيقة من �ساأنها حل م�سكلة �سبه �جلزيرة 
�لكورية. ال وج��ود حل�سار ع�سكري ميكن �أن يحل هذه �مل�سكلة"، معربا 
ع��ن �الأمل يف �أن تتمكن و��سنطن من "تف��ادي �حلرب"، �إال �أنه �أ�سار �إىل 
�أن بالده "ال ت�ستطيع ��ستثناء هذ� �خليار". ولفت �مل�سوؤول �الأمريكي �إىل 
"غياب �الأدلة" عن �أن ت�ريحات �لرئي�ض �الأمريكي دونالد تر�مب قد 

�أبعد عن �حلرب". �أو  �أقرب  "جعلت بيونغ يانغ 
 و�سدد ماكما�سرت على �أنه يجب على �سلطات كوريا �ل�سمالية، �أن ت�سمح 
باإج��ر�ء تفتي�ض ملو�قعه��ا �لنووية، و�أن تق��ر با�ستعد�دها لالمتناع عن 
�ل�س��الح �لنووي، قب��ل �أن ت���رع و��سنطن يف �لتفاو���ض معها. وك�سف 
م�س�ساع��د �لرئي���ض �الأمريكي ل�سوؤون �الأمن �لقوم��ي، �أن و��سنطن تدر�ض 
"�أربعة �أو خم�سة" خيار�ت ب�ساأن حل �لو�سع يف �سبه �جلزيرة �لكورية، 
معرتف��ا باأن "عدد� من هذه �خليار�ت �أقب��ح من �الأخرى". ويف معر�ض 
تعليق ماكما�سرت على ت�ريح زعيم كوريا �ل�سمالية �لذي عّد فيه تهديد 
تر�م��ب كوري��ا �ل�سمالي��ة بالتدمري �ل�سام��ل مبثابة �إعالن ح��رب، قال: 
"نحن ناأمل يف تفادي �حلرب، لكننا ال ن�ستطيع ��ستثناء هذ� �خليار". 
وع��ن �س��وؤ�ل مفاده ما �لذي يعط��ي و��سنطن �لثق��ة يف �أن �لعقوبات لن 

تت�سبب يف حرب مع كوريا �ل�سمالية، 
 �أج��اب م�ساع��د �لرئي���ض �الأمريكي ب���: ال �سيء! ماكما�س��رت �أي�سا �عترب 
�ملق��رتح �لذي تقدمت به رو�سي��ا و�ل�سني يف مايو/�أيار �ملا�سي ب�ساأن 
جتمي��د �لربنامج �لن��ووي و�ل�ساروخ��ي �لكوري �ل�سم��ايل و�ملناور�ت 

�لع�سكرية �الأمريكية و�لكورية �جلنوبية، غري مقبول على �الإطالق!

 �أكدت �خلارجية �لرو�سية �ليوم �لثالثاء، �أن �حلكومة �ل�سورية 
مل تنته��ك �اللتز�م��ات �ملرتتب��ة عليه��ا مبوج��ب �التفاق على 
�إتالف تر�سانتها �لكيميائية. و�أو�سح مدير ق�سم عدم �النت�سار 
و�لرقاب��ة عل��ى �الأ�سلح��ة يف �ل��وز�رة ميخائي��ل �أوليان��وف 
يف ت�ريح��ات �سحفي��ة �لي��وم �لثالث��اء، �أن ل��دى مو�سك��و 
معلوم��ات ت�س��ري �إىل �أن �حل��ادث �ملاأ�س��اوي �ل��ذي وق��ع يف 
مدين��ة خان �سيخ��ون �ل�سوري��ة يف �أبريل/ني�س��ان �ملن�رم، 

جنم ع��ن تفج��ري �إرهابيني قنبلة حتت��وي على غ��از �ل�سارين 
�ل�س��ام. و�أ�سار �لدبلوما�س��ي �لرو�سي �إىل �أن �لظ��روف �الأمنية 
�حلالي��ة يف �سوري��ا، ت�سمح للخ��رب�ء �لدوليني بزي��ارة مو�قع 
��ستخ��د�م �الأ�سلح��ة �لكيماوية يف �سوريا، غ��ري �أنهم ال يز�لون 
ميتنع��ون ع��ن ذل��ك، كم��ا كان من��ذ �سن��و�ت خل��ت، وه��ذ� ما 
ميك��ن و�سفه باال�سته��ز�ء بالقانون �ل��دويل وخمالفة مبادئ 
�لتحقي��ق �الأ�سا�سي��ة. و�س��دد �أوليانوف على �أن ه��ذه �ملبادئ 
تق�س��ي برقابة �ملحقق��ني على نقل �الأدلة م��ن موقع �حلادث 
�إىل �ملخ��رب، م�سيف��ا �أن �خل��رب�ء �لدوليني �لذي��ن يحققون يف 

ح��ادث خان �سيخون ح�سل��و� على �لعينات م��ن �أيدي "قو�ت 
�لدفاع �ملدين" )"�خل��وذ �لبي�ساء"( �لتي مل تعد طرفا حياديا 

يف �مل�ساألة.
و�س��دد �مل�سوؤول عل��ى �أن ع��دة دول ت�ستخدم �ملل��ف �ل�سوري، 
كاآلية ملمار�سة �سغوط على دم�سق من �أجل حتقيق م�ساحلها 
�ل�سيا�سي��ة، م��ا �أ�سفر عن وج��ود �ختالف د�خل �آلي��ة �لتحقيق 
�مل�سرتك��ة ب��ني منظم��ة حظ��ر �الأ�سلح��ة �لكيميائي��ة و�الأمم 
�ملتح��دة. يذك��ر �أن 89 �سخ�س��ا عل��ى �الأق��ل ر�ح��و� �سحي��ة 
�حل��ادث �لكيميائ��ي �ل��ذي وق��ع يف بل��دة خ��ان �سيخ��ون يف 

ري��ف �إدل��ب �ل�رق��ي يف 4 �أبريل/ني�سان �ملن���رم، وحملت 
�ل�س��وري  �ل�سوري��ة وع��دة دول غربي��ة �لط��ري�ن  �ملعار�س��ة 
ورو�سيا �مل�سوؤولية عن �لكارثة. و�سبق �أن �أعلنت وز�رة �لدفاع 
�لرو�سي��ة، �أن �حل��ادث جن��م ع��ن ��سته��د�ف �لط��ري�ن �ل�سوري 
معم��ال  خا�سا بت�سنيع �ل�سالح �لكيميائ��ي للم�سلحني، بينما 
ذكرت �للجنة �مل�ستقلة للتحقيق يف �نتهاكات حقوق �الإن�سان 
يف �سوري��ا �لتابعة لالأمم �ملتح��دة، �أن �لطري�ن �ل�سوري �أ�سقط 
على �لبل��دة قنبلة حتتوي على "�ل�ساري��ن"، و�أثار هذ� �لتقرير 

�نتقاد�ت من قبل مو�سكو.

ق��ال تقرير جديد ن�ر �إن زعيم كوريا �ل�سمالية كيم جونغ 
�أون ق��ام ب�"قتل" �أخيه غري �ل�سقيق كي��م جونغ نام �أو�ئل 
�لع��ام �جل��اري بطريقة ب�سع��ة وعلنية ل� "تخوي��ف �لعامل 
كل��ه". ال يز�ل �لغمو�ض يكتن��ف مالب�سات مقتل كيم جون 
ن��ام �لذي قامت به �سيدتان يف مطار كو�الملبور مباليزيا 
يف �س��وء ظه��ور تقارير ع��دة يف كوري��ا �جلنوبية حتاول 
حتليل �الأ�سب��اب �ملحتملة للمقتل. و�أف��ادت �ال�ستخبار�ت 
�لكوري��ة �جلنوبي��ة، باأن ه��ذ� �لوفاء كان ج��زء� مما �سمته 
ب��� "موؤ�م��رة 5 �سن��و�ت لزعي��م كوري��ا �ل�سمالي��ة". وقال 
�لربوفي�س��ور يف جامع��ة كوريا �جلنوبية ن��ام �سونغ ووك 

�ل��ذي يق��وم بالتحقي��ق يف مالب�س��ات هذ� �الغتي��ال وهو 
رئي���ض �ساب��ق لق�س��م �لبح��وث يف �ال�ستخب��ار�ت �لكورية 
�جلنوبي��ة، ق��ال ملجلة "ج��ي كيو" �أم���ض �الثن��ني �إن هذ� 
�الغتي��ال كان "ج��زء� من �خلط��ة �لعامة". و���رح: "بعد 
�أن غ��ادر كي��م جون��غ ن��ام مدين��ة م��اكاو، قام��ت كوريا 
�ل�سمالي��ة بتتبعه. كانت لديها جمموعة على منت طائرته. 
وبعد و�سوله �إىل مط��ار كو�الملبور قامت جمموعة �أخرى 
مبالحقته حت��ى يف �أثناء نومه. وعندم��ا جاء �إىل �ملطار، 
كان��ت �ملجموعة يف �إثره". و�سفت بع�ض �لتقارير �غتيال 
كي��م جونغ ن��ام بعملي��ة �لقت��ل �ملهلهلة �لت��ي قامت بها 
حكومة كوري��ا �ل�سمالية، م�س��رية �إىل �أن وجهي �ل�سيدتني 
كان��ا و��سح��ني عل��ى �لكام��ري�ت. كم��ا �تهم��ت �لتقارير 

�لعمالء �لكوري��ني �ل�سماليني ب�سوء تن�سي��ق �لعملية وعدم 
�إخف��اء وجوههم، غ��ري �أن نام �سونغ ووك يرى �أنه ال ميكن 
�عتب��ار كل ه��ذه �لتفا�سيل �أدلة على �س��وء تنظيم �لعملية 
م��ن جانب كوري��ا �ل�سمالية. وع��رب عن �عتق��اده �أن زعيم 
بيونغ يانغ �أر�د �أن يبعث ر�سالة �إىل �لعامل عن طريق مقتل 
كيم جون��غ نام مبثل هذ� �الأ�سلوب �لعلني و�لب�سع، م�سيفا 
�أن كوريا �ل�سمالية كانت ت�سعى لتخويف �لعامل عن طريق 
��ستخ��د�م �أ�سلح��ة كيميائية يف �ملط��ار�ت. و�أو�سح: "كيم 
جون��غ �أون يريد �أن يحكم بالده خالل �سنو�ت طويلة، كما 
يري��د �أن تتحدث ب��الده مع �لعامل كدولة ك��ربى. و�لطريق 
�لوحي��د الإجبار �لعامل على �لرعب ه��و �أ�سلحته. لديه خطة 

كبرية. وهذ� هو جزء منها".

�أعلنت �خلارجية �لرو�سية �أن رو�سيا ترف�ض حماوالت 
تغي��ري �التفاق �لنووي �الإير�ين، موؤكدة �أن عدم �لتز�م 
و��سنط��ن باالتف��اق ق��د ي���ر �لو�س��ع ح��ول كوريا 
�ل�سمالية. وقال مدي��ر ق�سم وز�رة �خلارجية �لرو�سية 
ل�س��وؤون ع��دم �نت�سار �الأ�سلح��ة ميخائي��ل �أوليانوف 
�لثالثاء، "�إذ� ��ستمرت �لواليات �ملتحدة �مل�سي قدما 
يف ه��ذ� �لطريق فاإن ذلك �سيك��ون مثاال �سيئا لكوريا 
�ل�سمالية". و�أ�ساف �أوليانوف يف موؤمتر �سحفي عقد 
يف مق��ر وكالة "رو�سي��ا �سيفودنيا"، "�أعتقد باأن ذلك 
�سي��وؤدي �إىل ت�سعيد �لو�سع يف �ملنطق��ة"، موؤكد� �أن 
مثل هذ� �لتطور "غري مقبول" بالن�سبة ملو�سكو. وقال 
�لدبلوما�س��ي �لرو�س��ي، "�إذ� كان هن��اك �سيء يف هذ� 
�التفاق ال يروق لالأمريكيني، فلي�ض ذريعة لتقوي�سه. 
ويف ح��ال م�س��ي �لوالي��ات �ملتحدة يف ه��ذ� �لنهج 
�سيكون لدينا جميعا �سد�ع قوي". و�أكد �أن مو�سكو ال 
ترى �الآن �أي �أ�سا�ض لبدء عملية )�خلروج( من �التفاق 
�لنووي. من جهة �أخرى، قال �أوليانوف �إن مو�سكو ال 
ترى �آفاق��ا لالعرت�ف بكوريا �ل�سمالي��ة كقوة نووية 
من قبل �ملجتمع �ل��دويل، موؤكد� �أن "ذلك لن يحدث" 
عل��ى �لرغم م��ن �أن بيونغ يانغ متتل��ك �أ�سلحة نووية 

بالفعل، ح�سب ما �أظهرته جتاربها �الأخرية.

�أعلن��ت وز�رة �لدف��اع �لرو�سي��ة ع��ن ر�س��د 27 
�نته��اكا لنظام وق��ف �لقت��ال يف �سوريا خالل 
�ل�ساع��ات �ل���24 �ملا�سي��ة، م�س��رية �إىل �إج��ر�ء 
خم�ض عملي��ات �إن�ساني��ة يف حمافظات حم�ض 

وحلب ودرعا خالل هذه �لفرتة.
وج��اء يف بي��ان �س��در ع��ن �ل��وز�رة �لثالث��اء 
26 �سبتم��رب، �أن "�جلان��ب �لرو�س��ي يف �للجنة 
�لرو�سي��ة �لرتكية �مل�سرتكة للنظ��ر يف �مل�سائل 
�ملتعلق��ة بانتهاكات نظام وق��ف �لقتال، ر�سد 
9 ح��و�دث �إطالق ن��ار يف حمافظات �لالذقية 
وحم���ض ودم�س��ق. فيم��ا ر�سد �جلان��ب �لرتكي 
ودرع��ا  دم�س��ق  حمافظ��ات  يف  حادث��ا   18
و�إدل��ب وحم�ض". و�أ�س��ار �لبي��ان �إىل �أن معظم 
حاالت �إطالق �لن��ار وقعت يف مناطق خا�سعة 
ل�سيط��رة تنظيم��ي "د�ع�ض" و"جبه��ة �لن�رة" 
�الإرهابيني. و�أ�ساف �لبيان �أن �لقو�ت �لرو�سية 
�أج��رت خ��الل �ل�ساع��ات �ل���24 �ملا�سية ثالث 
عملي��ات �إن�ساني��ة يف حمافظتي حم�ض وحلب، 
ونقلت ت�سعة �أطنان من �الأغذية �إىل �سكان ثالث 
بلد�ت هن��اك. كما نقلت 115 طن��ا من �الأغذية 
و�الأدوي��ة �إىل �سكان بلدت��ني يف حمافظة درعا 
يف �إطار عمليتني �إن�سانيتني على م�ستوى �الأمم 

�ملتحدة

موسكو: نمتلك معلومات حول استخدام اإلرهابيين لغاز السارين في خان شيخون

موسكو: روسيا لن الهدف من الطريقة البشعة لتصفية شقيق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ نام "تخويف العالم"
تقبل بمحاوالت تغيير 
االتفاق النووي اإليراني

الدفاع الروسية: رصد 
27 انتهاكًا للهدنة 

في سوريا
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البرازيل تعيد فرض حظر على التعدين في األمازون

�أنه��ا �ستعي��د فر���ض  �أعلن��ت حكوم��ة �لرب�زي��ل 
�لتعدي��ن يف منطق��ة �سا�سع��ة م��ن  حظ��ر عل��ى 
غاب��ة �الأم��ازون، يف تغيري كام��ل ومفاجئ يعد 
�نت�س��ار�ً للمد�فع��ني ع��ن �لبيئ��ة �لذي��ن يخ�سون 
م��ن �لت�سحر. وقال��ت وز�رة �لتعدين و�لطاقة يف 
بي��ان، �ن حكوم��ة �لرئي���ض مي�سال تام��ر قررت 
�إلغ��اء مر�سوم �س��در يف �آب )�أغ�سط���ض( �ملا�سي 
يلغي »�ملحمي��ة �لوطنية للنحا�ض«، وهي منطقة 
تبل��غ م�ساحته��ا 46 �ألف كيلومرت مرب��ع �أو �أكرب 
قلي��اًل م��ن م�ساح��ة �لدمن��رك. وذك��ر م�سوؤول��ون 
�ن �لق��ر�ر �سين���ر يف �جلري��دة �لر�سمي��ة �لي��وم 
�لثالث��اء. و�أقيمت �ملحمية �لت��ي تقع يف واليتي 
�أماب��ا وب��ار� يف �سمال �لب��الد، يف �لعام 1984 
حلماي��ة م��ا يعتق��د �أنه��ا مكام��ن كب��رية للذهب 
و�لنحا���ض و�حلديد و�ملع��ادن �الأخرى، من خطر 
مت�س��ور من ���ركات �لتعدي��ن �الأجنبية يف ذلك 
�لوق��ت.  وت�سم��ل �ملحمي��ة ج��زء�ً م��ن �الأمازون، 
�أك��رب غابة يف �لعامل، وتعد �رورية المت�سا�ض 
�نبعاثات �لكرب��ون �مل�سوؤولة ع��ن �رتفاع درجة 
ح��ر�رة �الأر���ض.  وقال��ت �حلكوم��ة �إنه��ا �ستعيد 
�لنظ��ر يف �لق�سي��ة يف �مل�ستقب��ل يف �إطار نقا�ض 
�أو�س��ع ب�ساأنها. وذكر بيان �ل��وز�رة �أن »�لرب�زيل 
يف حاج��ة للنم��و وتوف��ري فر���ض عم��ل وج��ذب 
��ستثم��ار�ت يف �لتعدي��ن و��ستغ��الل �الإمكان��ات 
�حلكوم��ة  وكان��ت  �ملنطق��ة«.  يف  �القت�سادي��ة 
دفع��ت باأن رفع �حلظر �سيك��ون هدية لالقت�ساد، 
و�سي�سم��ح باإ���ر�ف �أف�س��ل عل��ى منطق��ة يعتقد 
�أن فيه��ا ما يقدر بح��و�ىل �ألف �سخ���ض يقومون 
بالتعدي��ن بطريقة غري قانوني��ة.  لكن �ملد�فعني 
ع��ن �لبيئة دفعو� ب��اأن جمرد �سق ط��رق �أو �إقامة 
بني��ة حتتي��ة يف �ملنطق��ة �سي��وؤدي �إىل �لت�سحر 

ويهدد �لتنوع �حليوي.
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يف �ضوء زيارة العاهل 
ال�ضعودي املرتقبة اإىل 

مو�ضكو، ا�ضتعر�ض تقرير 
ن�ضرته �ضحيفة "�ضبق" تاريخ 
العالقات ال�ضعودية الرو�ضية 
خالل 9 عقود، م�ضريا اإىل اأن 

�ضمتها  وك�ضر  "في�ضل" د�ضنها 
وراأت  �ضلمان".  بن  "حممد 

ال�ضحيفة ال�ضعودية اأن زيارة 
امللك �ضلمان بن عبد العزيز اإىل 
مو�ضكو، تكت�ضب اأهميتها لي�ض 

فقط لكونها الأوىل من نوعها 
منذ تاأ�ضي�ض اململكة، بل اأي�ضا 
البلدين  بني  التوافق  "لأهمية 

الكبريين يف الكثري من 
الق�ضايا التي ت�ضغل ال�ضاحة 

العاملية حاليا". 
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