
�أن  �إىل  �لوكالة،  ن�رشته  حتليلي  تقرير  و�أ���ش��ار 
بد�ية  منذ  �لدوحة  لها  تتعر�ض  �لتي  �ملقاطعة 
�ل�شيف �ملا�شي، خلقت �شغطا عليها، �أرغم هيئة 
قطر لال�شتثمار حتى �لآن على �شخ ما يقرب من 
40 مليار دولر من �إجمايل �لحتياطيات )�لبالغة 
كما  �ملحلي.  �لقت�شاد  لدعم  دولر(  مليار   340
على  �شلبيا  ذلك  وتاأثري  �لطاقة  �أ�شعار  تر�جع  �أن 
�لقت�شاديني  يجعل  ككل،  �لقطري  �لقت�شاد 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  من��و  وت��رية  �نخفا�ض  يتوقعون 
م�شتوى  �أدن��ى  �إىل  �لعام  هذ�  قطر  يف  �لإجمايل 
��شطر�ر  �أن  منذ عام 1995. وهناك خماوف من 
�لذر�ع �ل�شتثمارية للحكومة �لقطرية لت�شييل عدد 
عاملية  �رشكات  يف  �ل�شتثمارية  ح�ش�شها  من 
�لأوروب��ي،  �لقت�شاد  على  �شلبا  يوؤثر  قد  ناجحة، 
بثقل  ت�شتثمر  �لقطرية  �ل�شتثمار  �رشكة  كانت  �إذ 
"فولك�ض  مثل  غربية  �أوروبية  �رشكات  يف  كبري 
فاغن" و�رشكة "�شيمن�ض"، وجمموعة "باركليز بي 
�إل �شي".  �شل بي  د�ت�ض  "رويال  �إل �شي"، و�رشكة 
قطر  �قت�شاد  على  �ل�شغط  �أن  �لتقرير  و�أ�شاف 
ببقية  يت�شل  بل  �لأ�شهم،  جت��ارة  على  يقت�رش  ل 
�لإنفاق  و�ملالية. وقد ت�رشر  �لتجارية  �لقطاعات 
حظر  ب�شبب  �ل�شتهالكية  و�لنفقات  �ل�شياحة  على 
�لرحالت و�ملقاطعة، فيما باتت �أفخم �لفنادق يف 
لندن �لتي لها رو�بط مع قطر، مدرجة يف �لقائمة 

�ل�شود�ء من قبل دول �خلليج.
�أن  �لتقرير  ويالحظ  كثري�"  ت�شتفيد  ل  "�ل�شعودية 

�أي�شا.  �لأزم��ة  من  كثري�  تربح  تبدو  ل  �ل�شعودية 
�لطموح  �ل�شعودي  �لعهد  ويل  يتمتع  حني  ففي 
مالية،  وق��در�ت  �إقليمي  بدعم  �شلمان  بن  حممد 
�لد�خل  يف  �ل�شيا�شي  موقعه  بتعزيز  همه  �أن  �إل 
�لإ�شالحات  عملية  يبطئ  يبدو،  ما  على  يجعله 
�أ�شعار  تر�جع  ظل  ويف  �لتقرير.  بح�شب  �لد�خلية، 

�لوطني،  �لقت�شاد  على  ي�شغط  بات  �لذي  �لنفط، 
غري  �ل�شيا�شية  �لأج��و�ء  تكون  قد  �لتقرير،  يتابع 
�أمام  �لنفتاح  نحو  قدما  �ململكة  مل�شي  مو�تية 
يثري  د�ئما  ك��ان  و�ل��ذي  �لغربية،  �ل�شتثمار�ت 
�أنه  �إىل  �لتقرير  ويخل�ض  �ملحافظني.  معار�شة 
"�إذ� كان هناك فائز هنا، فهو رمبا �لرئي�ض دونالد 

كانت  و�إن  قطر،  فاإن  �لتقرير،  وبح�شب  تر�مب". 
يف  �ل�شتثمارية  �شيا�شتها  بع�ض  يف  �لنظر  تعيد 
�ل�شعودية  مع  تتناف�ض  �شتبقى  �أنها  �إل  �لغرب، 
�لبنية  �أجل �شخ كبري لالأمو�ل لال�شتثمار يف  من 
دعم  �شمان  �أجل  من  وذلك  �لأمريكية،  �لتحتية 

�لإد�رة �لأمريكية

ترامب وميزان الربح والخسارة في األزمة القطرية
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بيالروسي يتجاوز حدود االتحاد األوروبي
3 أمتار إلشباع رغبته

مادورو متفائل والمعارضة متشائمة بقرب 
التوصل إلى اتفاق

 

 

الطيران الروسي يدمر معامل عربات داعش 
االنتحارية بسوريا

وكالت � متابعة: �أعلنت �لأركان �لرو�ش��ية يف �ش��وريا، عن ��شتهد�ف مقاتالتها 
�حلربية لعدد من معامل ت�ش��نيع �لعربات �لنتحارية �لتابعة لتنظيم "د�ع�ض"، 
وتدمريها يف �أرجاء خمتلفة من �ش��وريا. و�أ�شار بيان �شدر عن �جلرن�ل �ألك�شندر 
لبني، رئي�ض �أركان �لقو�ت �لرو�شية يف �شوريا، �إىل �أن �ملقاتالت �لرو�شية دمرت 
3 معامل لت�ش��نيع �لعربات �لنتحارية لد�ع�ض. و�أو�ش��ح لبني �أن �لإرهابيني 
يعمدون �إىل ��ش��تخد�م مركبات ع�شكرية قدمية وت�شفيحها وملئها باملتفجر�ت، 
ل�شتخد�مها كمدرعات لعمليات �نتحارية، �إذ تغطي فعالية تفجري تلك �ملدرعات 

د�ئرة ن�شف قطرها 300 مرت، وتلحق دمار� كبري� مبا حولها حلظة �نفجارها.
ووفقا للجرن�ل، فقد عرث على معامل ت�ش��نيع تلك �ملدرعات، با�شتخد�م طائر�ت 
من دون طيار، يف �شو�حي عقريبات يف ريف حماة، ويف ريف دير �لزور، ويف 
�ل�ش��خنة، وبع�ش��ها كان يف من�ش��اآت زر�عية.  وكان �جلي�ض �ل�شوري، �أفاد مطلع 

�ل�شهر �جلاري، بتدمري �أكرث من 50  مدرعة �نتحارية تابعة لد�ع�ض.

وكالت � متابع��ة: �أف��ادت م�ش��لحة حر���ض �حل��دود �لبيالرو�ش��ية �ل�ش��بت  باأنها حتقق 
بو�قع��ة �نته��اك �حلدود من قبل رجل ت�ش��لل ح��و�يل 3 �أمتار يف عمق �أر��ش��ي ليتو�نيا 
بهدف قطف فطر كبري نال �إعجابه. وكانت و�شائل �لعالم �لليتو�نية قد ذكرت فى وقت 
�ش��ابق �أن حر���ض �حل��دود يف ليتو�نيا ومكتب �ملدعي �لعام يحقق��ون يف و�قعة �نتهاك 
حدود �لدولة. وذكرت �أن �مل�ش��تبه به هو عن�رش من حر�ض حدود بيالرو�ض ت�ش��لل عمد� 
م��ن �أج��ل قطف فطري من �أر�ض ليتو�نيا وخرج منه��ا م�رشعا. لكن �إد�رة حر�ض �حلدود 
�لبيالرو�شية توؤكد �أن �ملنتهك لي�ض من عنا�رشها بل هو مدين يرتدي مالب�ض مربقعة.

وجاء يف تقرير �شدر عن �مل�شلحة �أن رجال جمهول �لهوية �نتهك نهار 9 �شبتمرب حدود 
�لدولة يف منطقة غرودنو �حلدودية وت�شلل حو�يل 3 �أمتار يف �أر��شي ليتو�نيا وهي من 
دول �لبلطيق ومن �أع�شاء �لحتاد �لأوروبي وحلف �لناتو. ويف 11 �شبتمرب �لتقى ممثلو 
حر�ض �حلدود من �لدولتني وقدم �جلانب �لليتو�ين للطرف �لآخر �ش��ور فيديو ظهر فيها 
�لرجل �لف�ش��ويل د�خل �أر��شي ليتو�نيا. و�تفق �جلانبان على مو��شلة �لتحقيق و�تخاذ 

�لتد�بري �لالزمة حتى ل تتكرر مثل هذه �حلو�دث لحقا.

وكالت � متابع��ة: �أك��د �لرئي���ض �لفنزويلي نيكول�ض م��ادورو �أنه "بعد �أ�ش��ابيع من 
�مل�ش��اور�ت" ب��ني ممثل��ني ع��ن حكومت��ه و�آخرين م��ن �ملعار�ش��ة �أ�ش��بح �لطرفان 
"قريبني جد�" من �لتو�ش��ل لتفاق ينهي �لأزمة �ل�شيا�ش��ية بالبالد. وقال مادورو 
خ��الل برنام��ج تلفزيوين �أم�ض "نحن قريبون جد� من �لتو�ش��ل لتف��اق.. لقد جنحنا 
يف �أن نر�ش��ي جمدد� طاولة مفاو�ش��ات �رشورية لل�ش��الم و�ل�ش��يادة و�لزدهار يف 
فنزويال". �إل �أن �ملعار�ش��ة �لفنزويلية، وبح�ش��ب حمللني ل ت�ش��اطر �لرئي�ض تفاوؤله، 
على �لرغم من �أن طريف �حلو�ر �تفقا على �إن�شاء جلنة من "دول �شديقة"، للم�شاعدة 
يف �ملفاو�ش��ات �لت��ي ت�شت�ش��يفها �لدومينيكان، ويرعاها رئي�ش��ها د�نيل��و ميدينا، 
ورئي���ض �حلكوم��ة �لإ�ش��باين �ل�ش��ابق خو�ش��يه لوي���ض رودريغي��ز ثابات��ريو. وتقول 
�ملعار�ش��ة �إن م��ادورو ي�رش على �أن �أي مفاو�ش��ات يجب �أن تق��ر ب�رشعية �جلمعية 
�لتاأ�شي�ش��ية، وهو �رشط ترف�ش��ه �ملعار�ش��ة، وتوؤك��د باملقابل �أنه "ل��ن يكون هناك 

حو�ر" ما مل ت�شتجب �حلكومة ل�رشوطها.

�أعلن��ت قاع��دة "نيلي�ض" �جلوية �لأمريكية، �أن��ه تقرر حفظ جميع 
�ملعلوم��ات �ملحيطة بتحط��م �إحدى �ملقاتالت يف �ش��ماء نيفاد� 
يف �ل���5 من �ش��بتمرب. و�أكدت �أن �حلادث قد �أدرج �ش��من �لأ�رش�ر 
�لع�ش��كرية. و�شبق للناطقة با�ش��م قاعدة "نيلي�ض" و�أعلنت موؤخر� 
ع��ن حتطم �إحدى �ملقاتالت على م�ش��افة 160 كم �ش��مال غربي 
قاع��دة "نيلي���ض" �ملحاذي��ة مل��ا يع��رف باحلق��ل �ل���51 �لتابع 
لقاعدة "�إدو�ردز" �جلوية �لنا�شطة يف �ختبار �لطائر�ت �جلديدة، 
و�لأجنبي��ة يف �إط��ار بح��وث تطوير �ش��الح �جل��و �لأمريكي. كما 

ك�ش��فت �لقاعدة �أن حادث حتطم �لطائ��رة، �أدى �إىل مقتل قائدها 
�ملق��دم �إيريك �ش��ولت�ض، دون �أن تف�ش��ح عن �أي تفا�ش��يل �أخرى. 
 Die Welt وبني �أ�ش��د�ء ما يحي��ط باحلادث، �أفادت �ش��حيفة
�لأملاني��ة، باأن �لطائرة �لتي �أعلن عن حتطمها يف نيفاد�، مقاتلة 
�ش��وفيتية من نوع "�ش��و- 27"، و�أن و��ش��نطن ح�شلت عليها من 
�أوكر�ني��ا، �لت��ي ورثت ع��ن �لحتاد �ل�ش��وفييتي كم��ا ل باأ�ض به 
م��ن �لطائ��ر�ت و�حلربي��ة وغريها من �لأ�ش��لحة. و�أع��ادت وكالة 
Sputnik Deutschland �إىل �لأذهان، �أن �رشكة "تاك �إير" 
�لأمريكي��ة كانت قد ��ش��رتت م��ن �أوكر�نيا �ش��نة 2009 مقاتلتي 
"�ش��و- 27" يف �إط��ار تدريب �لطياري��ن �لأمريكيني، و�إطالعهم 

على مو��ش��فات هذه �ملقاتل��ة �لتي طورت رو�ش��يا منها مناذج، 
كان �آخرها مقاتلة "�ش��و35-" متعددة �لأغر��ض من �جليل "+4 
+". وعل��ى �ش��عيد ما يحيط ب�"�ش��و27-"، وح��ادث حتطمها يف 
�لولي��ات �ملتحدة، �ش��بق لو�ش��ائل �لإعالم وتناقلت يف دي�ش��مرب 
2016، �أنب��اء �أف��ادت، بتحليق عدد م��ن مقاتالت F-16 فوق 
نيف��اد�، كان بينه��ا مقاتل��ة �أو �ثنت��ان من نوع "�ش��و 27". يذكر 
�أنه جرت �لع��ادة، ومنذ حقبة �حلرب �لباردة على �رش�ء �لوليات 
�ملتحدة، �أو ح�شولها بطرق ملتوية على�أ�شلحة ومعد�ت �شوفيتية، 
وبعدها رو�ش��ية لختبارها و�لوقوف على مو��ش��فاتها يف �إطار 
تطوي��ر �لأ�ش��لحة �لأمريكية. "جتدر �لإ�ش��ارة �إىل �أن "�ش��و27-"، 

وهي من ت�ش��ميم مكتب "�شوخوي" وينتجها م�شنع "�إركوت�شك" 
للطائ��ر�ت، ول تز�ل يف خدمة �جلي�ض �لرو�ش��ي، وعدد ل باأ�ض به 
من �جليو�ض يف بلد�ن �لحتاد �ل�ش��وفيتي �ل�ش��ابق و�رشق �أوروبا 
و�لدول �لعربية، ويعكف جممع �ل�ش��ناعات �حلربية �لرو�شي على 
تطوير ن�ش��خ متعددة منها، كانت �آخرها "�ش��و35-" �لتي ت�ش��لم 
�ش��الح �جلو �لرو�ش��ي �أول دفعة منها �ش��نة 2014. "�ش��و35-"، 
�لتي ورثت ميز�تها �لرئي�ش��ية و�شكلها و�أبعادها عن "�شو27-"، 
م��زّودة بر�د�ر �ش��بكي وحمرك��ني ميكن �لتحكم باجت��اه دفعهما، 
وباأ�ش��لحة ذكية حديثة، تتيح لها ر�شد وتدمري 10 �أهد�ف جوية 

و�أر�شية يف �آن و�حد على م�شافة كبرية وبدقة عالية.

قالت �مل�شت�ش��ارة �لأملانية �أنغيال مريكل �إن مبادرة 
رو�ش��يا لن�رش قو�ت �أممية حلفظ �ل�ش��الم يف دونبا�ض 
"مث��رية لالهتمام"، م���رشة على �رشورة منح هذه 

�لقو�ت �إمكانية �لو�شول �إىل �أية نقطة يف �ملنطقة.
و�أ�ش��ارت مريكل يف حديث �ش��حفي �جلمعة، �إىل �أن 
قو�ت حفظ �ل�شالم �لأممية "يجب �أن تتمتع باإمكانية 
�لو�ش��ول �إىل كل م��كان يتو�جد في��ه )عنا�رش بعثة 
�ملر�قب��ة( ملنظم��ة �لأم��ن و�لتع��اون �لأوروبية، �أي 

على كافة �أر��شي منطقة لوغان�شك ودونيت�شك".
وي�ش��هد �رشق �أوكر�نيا نز�عا م�ش��لحا ب��ني �حلكومة 

دونيت�ش��ك  وجمهوريت��ي  كيي��ف،  يف  �ملركزي��ة 
ولوغان�ش��ك �ملعلنتني من جانب و�حد يف دونبا�ض، 
وذل��ك من��ذ �أن ق��ررت �جلمهوريتان �لنف�ش��ال عن 
�أوكر�ني��ا يف ربي��ع ع��ام 2014، رد� عل��ى �نق��الب 
�أو�ش��ل ق��وى قومية مت�ش��ددة ومعادية لرو�ش��يا �إىل 
�ل�شلطة يف كييف، �لتي بدورها �شنت حملة ع�شكرية 

ل�شتعادة دونبا�ض.
مث��رية  �لرو�ش��ية  �ملب��ادرة  �أن  م��ريكل  و�أ�ش��افت 
لالهتم��ام و"يجب �مل�ش��ي قدما يف ه��ذ� �لجتاه"، 
�إل ب��و�در ل ت��ربر تخفي��ف  "ه��ذه لي�ش��ت  �أن  غ��ري 

�لعقوبات )عن رو�شيا(".
وذّكرت م��ريكل باملكاملة �لهاتفية �لتي �أجرتها مع 

�لرئي���ض �لرو�ش��ي فالدميري بوتني يف 11 �ش��بتمرب، 
و�لت��ي �أع��رب فيه��ا بوت��ني عن ��ش��تعد�ده لتو�ش��يع 
�ش��الحيات ق��و�ت حف��ظ �ل�ش��الم �لأممي��ة، �ش��من 
�مل���رشوع �ل��ذي �قرتحته مو�ش��كو بهذ� �خل�ش��و�ض. 
و�أ�ش��ار �لكرملني �إىل �أن قو�ت حفظ �ل�ش��الم �شتتوىل 
حماي��ة مر�قبي منظم��ة �لأمن و�لتع��اون �لأوروبية 
لي���ض عل��ى خط فك �ل�ش��تباك فح�ش��ب، ب��ل ويف �أي 

مكان �آخر قد يتوجهون �إليه.
وكانت كييف و�ل��دول �لغربية ت�رش على �أل يقت�رش 
ن�رش قو�ت �أممية حلفظ �ل�ش��الم على خطوط �لتما�ض 
بني �جلي�ض �لأوكر�ين وقو�ت دونيت�ش��ك ولوغان�شك، 
بل �أن ي�شمل �أي�شا منطقة حدود دونبا�ض مع رو�شيا.

�لإدع��اء  �أن  �لربيطاني��ة  �لتامي��ز  ك�ش��فت �ش��حيفة 
�لع��ام �لربيط��اين ح��اول جتمي��د �أ�ش��ول تع��ود لعم 
�لرئي�ض �ل�ش��وري، رفع��ت �لأ�ش��د ، �إل �أن �لأخري كان 
�ش��ّباقا ومتكن من بيعها قبل �شهر من �شدور �لقر�ر. 
ويو�ش��ح تقرير �ل�ش��حيفة �أن �ملحام��ني متكنو� يف 
جل�شة ��شتماع خا�شة يف مايو �ملا�شي من �حل�شول 
على �أمر ق�شائي �ش��د رفعت �لأ�شد، �لبالغ من �لعمر 
80 عام��ا، مينعه من بي��ع منزل ميتلكه يف منطقة 
ميف��ري قيمت��ه 4.7 ملي��ون جني��ه �إ�ش��رتليني. �إل �أن 
�لقر�ر �لق�شائي، بح�شب �ل�ش��حيفة جاء متاأخر� ومل 
يفل��ح يف �إيقاف �ش��فقة بيع منزل �آخ��ر يف ليذرهيد 
بقيمة 3.7 مليون متت قبل �ش��هر من قر�ر �ملحكمة. 
كما بيع عقار �آخر يف ميفري �أي�شا يعود لالأ�شد بقيمة 
16 مليون جنيه ��شرتليني، �أثناء تو��شل حتقيقات 
جنائية �شده يف فرن�ش��ا. وقال مكتب �لإدعاء �لعام 
�لربيط��اين �إن��ه "ل ي�ش��مح قانوني��ا" بالك�ش��ف ع��ن 
تفا�ش��يل �لق�ش��ية. وت�ش��يف �ل�ش��حيفة �أنها علمت 
�أن �لأم��ر �لق�ش��ائي قد �تخذ يف جل�ش��ة ��ش��تماع يف 
حمكمة �شاوثورك، حيث ُمنع �جلمهور �أو �ل�شحفيون 
من ح�شور جل�ش��اتها. ويخل�ض تقرير �ل�شحيفة �إىل 
�أن خط��وة جتميد �أ�ش��ول �لأ�ش��د يف بريطانيا جاءت 
�إث��ر حتقي��ق ب��د�أ يف فرن�ش��ا يف م�ش��در ثروت��ه �لتي 
يعتق��د �أنها تزي��د عن 300 مليون جنيه �إ�ش��رتليني. 
وق��د فتح �لق�ش��اء �لفرن�ش��ي حتقيق��ات جنائية عام 
2013 يف مز�ع��م �أن��ه بنى ثروته م��ن مال �رشقه 
�أثناء خدمته يف �إد�رة �لنظام يف �ش��وريا، ف�شال عن 

ق�شايا تهرب �رشيبي وغ�شيل �أمو�ل

�لإدع��اء  �أن  �لربيطاني��ة  �لتامي��ز  ك�ش��فت �ش��حيفة 
�لع��ام �لربيط��اين ح��اول جتمي��د �أ�ش��ول تع��ود لعم 
�لرئي�ض �ل�ش��وري، رفع��ت �لأ�ش��د ، �إل �أن �لأخري كان 
�ش��ّباقا ومتكن من بيعها قبل �شهر من �شدور �لقر�ر. 
ويو�ش��ح تقرير �ل�ش��حيفة �أن �ملحام��ني متكنو� يف 
جل�شة ��شتماع خا�شة يف مايو �ملا�شي من �حل�شول 
على �أمر ق�شائي �ش��د رفعت �لأ�شد، �لبالغ من �لعمر 
80 عام��ا، مينعه من بي��ع منزل ميتلكه يف منطقة 
ميف��ري قيمت��ه 4.7 ملي��ون جني��ه �إ�ش��رتليني. �إل �أن 
�لقر�ر �لق�شائي، بح�شب �ل�ش��حيفة جاء متاأخر� ومل 
يفل��ح يف �إيقاف �ش��فقة بيع منزل �آخ��ر يف ليذرهيد 
بقيمة 3.7 مليون متت قبل �ش��هر من قر�ر �ملحكمة. 
كما بيع عقار �آخر يف ميفري �أي�شا يعود لالأ�شد بقيمة 
16 مليون جنيه ��شرتليني، �أثناء تو��شل حتقيقات 
جنائية �شده يف فرن�ش��ا. وقال مكتب �لإدعاء �لعام 
�لربيط��اين �إن��ه "ل ي�ش��مح قانوني��ا" بالك�ش��ف ع��ن 
تفا�ش��يل �لق�ش��ية. وت�ش��يف �ل�ش��حيفة �أنها علمت 
�أن �لأم��ر �لق�ش��ائي قد �تخذ يف جل�ش��ة ��ش��تماع يف 
حمكمة �شاوثورك، حيث ُمنع �جلمهور �أو �ل�شحفيون 
من ح�شور جل�ش��اتها. ويخل�ض تقرير �ل�شحيفة �إىل 
�أن خط��وة جتميد �أ�ش��ول �لأ�ش��د يف بريطانيا جاءت 
�إث��ر حتقي��ق ب��د�أ يف فرن�ش��ا يف م�ش��در ثروت��ه �لتي 
يعتق��د �أنها تزي��د عن 300 مليون جنيه �إ�ش��رتليني. 
وق��د فتح �لق�ش��اء �لفرن�ش��ي حتقيق��ات جنائية عام 
2013 يف مز�ع��م �أن��ه بنى ثروته م��ن مال �رشقه 
�أثناء خدمته يف �إد�رة �لنظام يف �ش��وريا، ف�شال عن 

ماذا كانت تفعل "سو-27" فوق األراضي األمريكية قبل تحطمها؟

رفعت األسد يسبق الزمنميركل ترى اقتراح بوتين نشر قوات سالم شرق أوكرانيا مثيرا لالهتمام

رفعت األسد يسبق الزمن
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استسالم مجموعة من الدواعش للجيش السوري في دير الزور

ذك��ر م�ش��در مطل��ع يف حديث��ة لوكال��ة "نوفو�ش��تي" 
�أن جمموع��ة م��ن �لدو�ع���ض ق��د ��شت�ش��لمت  �لرو�ش��ية 
لعنا�رش �جلي�ض �ل�ش��وري يف دير �لزور يوم �أم�ض، دون 
�أن يف�ش��ح ع��ن ع��دد �لدو�ع���ض �ملاأ�ش��ورين ل�رشور�ت 

�ل�رشية.
و�أ�شار �مل�شدر �إىل �أن ��شت�شالم �لدو�ع�ض جاء يف �أعقاب 
حتري��ر �جلي�ض �ل�ش��وري و�لق��و�ت �حلليفة ل��ه منطقتي 
���رشد� وتل �لك��روم يف �إطار فك �حل�ش��ار عن دير �لزور 

�لتي قبعت حتت �شيطرة "د�ع�ض" طيلة ثالث �شنو�ت.
وذّك��ر �مل�ش��در ب��اأن م��ن تبقى م��ن عنا���رش "د�ع�ض" 
و�لزمر �ملن�ش��وية حتت ر�يته، ق��د دحرو� من دير �لزور 
�إىل �ل�ش��فة �ل�رشقي��ة لنهر �لف��ر�ت و�أنهم �ش��ارو� على 
م�ش��افة 5 �إىل 7 كيلوم��رت�ت ع��ن �أط��ر�ف �ملدينة �لتي 
�قتحمها �جلي�ض �ل�ش��وري مدعوما من �لطري�ن �حلربي 

�لرو�شي مطلع �ل�شهر �جلاري.
و�عترب �أن ��شت�شالم جمموعة �لدو�ع�ض �ملذكورة للجي�ض 
�ل�شوري، �إن دل على �شيء، فعلى �نهيار �شفوف �لتنظيم 
يف دير �لزور و�إدر�ك عنا�رشه ��شتحالة �شمودهم �أمام 

تقدم �جلي�ض �ل�شوري و�ل�رشبات �جلوية �لرو�شية.
جت��در �لإ�ش��ارة �إىل �أن �جلي���ض �ل�ش��وري م�ش��تمر من��ذ 
�لأربع��اء �ملا�ش��ي يف �لتق��دم �رشق��ي دير �ل��زور ويف 
جنوبه��ا �ل�رشق��ي، و��ش��تطاعت قو�ت��ه بالتع��اون م��ع 
�حللفاء ب�ش��ط �شيطرتها على جميع �ملرتفعات �حلاكمة 
جن��وب �رشق��ي مط��ار دي��ر �ل��زور �لع�ش��كري، وط��رد 
"د�ع���ض" و�لع�ش��ابات �مل�ش��لحة �ملتحالف��ة معه من 

�ملحيط �ل�رشقي للمطار �ملذكور.
ويف ه��ذه �لأثن��اء، تفيد �لأنب��اء �لو�ردة م��ن دير �لزور 
با�شتمر�ر تقدم �جلي�ض يف حميط قرية �جلفرة �ملحاذية 
للمدينة ويعتزم فك طوق �مل�شلحني و�شول �إىل �لفر�ت، 
فيما ي�ش��تميت �لدو�ع�ض يف �لدفاع عن مو�قعهم هناك 
للحفاظ على خطوط �إ�شنادهم �ملمتدة مبحاذ�ة �لفر�ت.
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اعتربت وكالة "بلومربغ" 
الأمريكية، اأن ال�صراع 

الدائر بني قطر وال�صعودية 
يلحق ال�صرر بكل اأطرافه، 
بل وبدول القارة العجوز 

اأي�صا، واأن الرابح الوحيد 
فيه قد يكون �صاحب البيت 

الأبي�ض.

أميركا ـ وكاالت 


