
�أن  �إىل  �حلر  �ل�سوري  �جلي�ش  يف  قيادي  ي�سري  �إذ   
"ُح�سم"، ومن �ملرجح �أن تكون  م�ستقبل دير �لزور 

�ملعار�سة خارجه على �لأقل يف �لوقت �لر�هن.
ول ت���ز�ل دي��ر �ل���زور وري��ف��ه��ا يف د�ئ���رة �حل��دث 
تدور  متو��سلة  ��ستباكات  ظل  يف  �لأبرز  �ل�سوري 
يف خمتلف �أرجاء �ملحافظة مرت�مية �لأطر�ف بني 
قو�ت �لنظام و"د�ع�ش" من جهة، و�لتنظيم وقو�ت 
�رص�ع  يف  ثانية،  جهة  �لدميقر�طية" من  "�سورية 

يت�ساعد على �رصقي �سورية برمته
وتوؤكد م�سادر يف قو�ت �لنظام �أن �لأخرية ل تز�ل 
�ل�رصقي،  وريفها  �ملدينة  يف  �ندفاعتها  تو��سل 
مع  عنيفة  ��ستباكات  خا�ست  �أنها  �إىل  م�سرية 
جمموعات من تنظيم "د�ع�ش" تتح�سن يف حويجة 
وتز�منت  �ملدينة.  د�خ��ل  �ل�سناعة  وح��ي  �سكر 
�ملدفعية  �سالح  م��ن  رم��اي��ات  م��ع  �ل�ستباكات 
حت�سينات  على  �حلربي  للطري�ن  جوية  وغ��ار�ت 
و�سوق  يا�سني،  �ل�سيخ  �أحياء:  يف  و�أوكاره  �لتنظيم 
و�جلبيلة،  و�حلويقة،  فوؤ�د،  �سينما  و�سارع  �لهال، 
و�ل��ر���س��دي��ة، و�ل��ع��م��ال، وك��ن��ام��ات، وخ�����س��ار�ت، 
عدد  على  ت�سيطر  �لقو�ت  هذه  وباتت  و�لعر�سي. 
�إذ ت�سري م�سادر  �لزور،  �أحياء مدينة دير  كبري من 
�ل�سيطرة على نحو %90  �نتزعت  �أنها  �إىل  �إعالمية 
م�سلحي  من  تبّقى  من  حتا�رص  كما  �ملدينة.  من 
تكر�ر  يف  �لأحياء،  بع�ش  د�خ��ل  "د�ع�ش"  تنظيم 
�مل�سادر  وبّينت  �لرقة.   مدينة  ل�سيناريو  و��سح 
مدينة  حمور  على  �لتقدم  تو��سل  �لنظام  قو�ت  �أن 
م�سرية  �لزور،  دير  مدينة  �رصقي  جنوب  �لبوكمال، 
�إىل �أن طري�ن �لنظام نفذ غار�ت جوية مكثفة على 
�مليادين  �رصق  جنوب  و�لقورية،  �لع�سارة  بلدتي 

�ل�سيطرة،  �إىل  و�أ����س���ارت  ك��ي��ل��وم��رت�ً.   60 بنحو 
�لزور  دير  بريف  خ�سام  بلدة  على  �لثنني،  �أم�ش 
�ل�سمايل �ل�رصقي، وعلى عدد من �لنقاط د�خل بلدة 
باجتاه  �مليادين  مدينة  �رصق  جنوب  "حمكان"، 

مدينة �لبوكمال.
�لإن�سان  حلقوق  �ل�سوري  �ملر�سد  ذكر  جهته،  من 
�أن قتاًل عنيفًا يدور بني "د�ع�ش" من جهة، وقو�ت 
ناحية  يف  حم��اور  على  �أخ��رى،  جهة  من  �لنظام 

�لع�سارة �لو�قعة �إىل �ل�رصق من بلدة �لقورية، �لتي 
و�أ�سار  �لأح��د.  يوم  �لنظام  ق��و�ت  عليها  �سيطرت 
و�لدخول  �لتقدم  من  متكنت  �لنظام  قو�ت  �أن  �إىل 
�أن  �ملر�سد  و�أو�سح  �لع�سارة.  بلدة  يف  �أحياء  �إىل 
جزيرة،  طابية  قرية  على  �سيطرت  �لنظام  ق��و�ت 
حقل  م�سارف  على  �ملوجودة  قو�تها  بذلك  لتوؤمن 
يف  غاز  حقل  �أكرب  يعد  �لذي  كونيكو  غاز  ومعمل 
�سورية  ق��و�ت  �سيطرة  حتت  ب��ات  و�ل��ذي  �سورية، 

ت�سري  موؤكدة  غري  معلومات  ور�سحت  �لدميقر�طية. 
تن�سحب  رمبا  �لدميقر�طية"  "�سورية  قو�ت  �أن  �إىل 
نتيجة  �لنظام  ق��و�ت  ل�سالح  كونيكو  حقل  من 
يف  �لبارز  �لرجل  مملوك،  علي  �أبرمها  تفاهمات 
�لكردية  �لوحد�ت  مع  �لنظام،  ��ستخبار�ت  �أجهزة 
رو�سي  م�سوؤول  مع  للح�سكة  بها  قام  زيارة  خالل 
�لبوكمال  باتت  �ل�سياق،  ويف  �أيام.  عدة  منذ  كبري 
�أبرز معاقل تنظيم "د�ع�ش" يف �سورية، وهي تبعد 

�لزور �رصقًا نحو 110 كيلومرت�ت،  عن مدينة دير 
مدينة  تقابلها  �إذ  �لعر�قية،  �ل�سورية  �حلدود  على 
�لعر�ق.  غربي  يف  �لبارز  �لتنظيم  معقل  �لقائم، 
طريقها  ب�سق  بد�أت  �لنظام  قو�ت  �أن  �لو��سح  ومن 
�مليادين،  �ل�سيطرة على مدينة  بعد  �لبوكمال  نحو 
لتحقيق  �لبوكمال  �إىل  �أوًل  للو�سول  م�سعى  يف 
"�نت�سار �إعالمي"، ول�ستعادة �ل�سيطرة على معرب 
هام بني �سورية و�لعر�ق، خ�سو�سًا �أن معرب �لتنف 
يف �رصقي حم�ش حتول �إىل قاعدة للتحالف �لدويل 
بقيادة و��سنطن. يف �ملقابل، حتاول قو�ت "�سورية 
منطقة  يف  �سيطرتها  نطاق  تو�سيع  �لدميقر�طية" 
على  �سيطرتها  بعد  �لفر�ت،  نهر  �سمال  "�جلزيرة"، 
حقل "�لعمر"، �أكرب حقول �لنفط يف �سورية. وت�سعى 
من  �ملمتدة  �ملنطقة  كامل  على  لل�سيطرة  "ق�سد" 
بلدة "خ�سام" حتى منطقة "�لب�سرية" على �ل�سفة 
�ل�سمالية لنهر �لفر�ت. وباتت هذه �لقو�ت �ملدعومة 
قو�ت  مع  مبا�رص  متا�ش  على  �لدويل  �لتحالف  من 
�لنظام يف حمور بلدة خ�سام، لكن من غري �ملتوقع 
�لق�ساء  من  �لنتهاء  قبل  بينهما  حدوث �سد�مات 
على تنظيم "د�ع�ش" يف كامل حمافظة دير �لزور. 
كما ل تز�ل قو�ت "�سورية �لدميقر�طية" حتاول طرد 
�لتنظيم من بلدة مركدة يف ريف �حل�سكة �جلنوبي، 
�أن  خ�سو�سًا  �ل�سهولة،  بهذه  لي�ست  مهمتها  لكن 
للتنظيم خط �إمد�د للبلدة من معاقله غربي �لعر�ق.

يف غ�سون ذلك، تبدو �ملعار�سة �ل�سورية �مل�سلحة 
�إذ  �ل��زور،  دير  حمافظة  يف  متامًا  "�للعبة"  خارج 
لقو�ت  �سو�ء  ��ستعادتها،  يف  دور  �أي  لها  ُيعَط  مل 
"�لنخبة �ل�سورية" �لتابعة لرئي�ش تيار �لغد �ل�سوري 
�ملنطقة  من  مقاتلني  ت�سم  و�لتي  �جلربا  �أحمد 
�لثورة"  "مغاوير  لقو�ت  �أو  �سورية،  من  �ل�رصقية 

�لتي مل ت�سارك يف �ملعارك.
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تقرير: بهذا السالح تبيد كوريا الشمالية سكان 
الواليات المتحدة

بعد ضغط من السلطات األميركية.. "تويتر" 
يكشف خبايا اإلعالنات السياسية

تركيا تحاكم ناشطين حقوقيين بينهم مديرة 
مكتب منظمة العفو

وك��الت � متابعة: �أفاد تقرير جدي��د للكونغر�ش �لأمريكي باأن كوريا �ل�سمالية ت�ستطيع 
�إبادة �ل�سكان يف �لوليات �ملتحدة بدون �إطالق �ل�سو�ريخ �لتي حتتوي على �ملتفجر�ت.

وب��نّي �لتقري��ر �أن كوري��ا �ل�سمالية تقدر عل��ى �إبادة 90 يف �ملائة م��ن �سكان �لوليات 
�ملتحدة يف حال هاجمتها ب�"�لنب�سة �لكهرومغناطي�سية". وكان �لتخوف من تهديد�ت 
كوري��ا �ل�سمالي��ة يتعل��ق مب��دى دق��ة �ل�سو�ريخ �لكوري��ة �ل�سمالي��ة يف �إ�ساب��ة �ملدن 
�لأمريكية، لكن هجوم �لنب�سات �لكهرومغناطي�سية ل يحتاج �إىل دقة عالية لأن تاأثري�ت 
�لنب�س��ة �لكهرومغناطي�سي��ة تط��اول �ملنطقة �ل�سا�سع��ة جد�، وفق بي��رت فين�سنت بر�ي، 
م�ست�س��ار �لكونغر�ش �لأمريكي. و�أبلغ ب��ر�ي جلنة �لأمن �لقومي يف �لكونغر�ش �أخري� �أن 
هج��وم �لنب�سة �لكهرومغناطي�سية �سيلحق �أ�رص�ر� بجزء �لوليات �ملتحدة �لقاري كله. 
وي�س��ار �إىل �أن كوريا �ل�سمالية ت�ستطي��ع �أن ت�سن هجوم �لنب�سة �لكهرومغناطي�سية عرب 
قم��ر �سناعي يحمل �سالح �لنب�سة �لكهرومغناطي�سي��ة. ولكي يتحقق �لهجوم ل يتطلب 
�لأم��ر �سوى تفجري قنبلة �لنب�سة �لكهرومغناطي�سي��ة �لتي يحملها �لقمر �ل�سناعي، عن 
بع��د عل��ى �رتفاع 300 كيلوم��رت لت�سيب �لنب�س��ة �لكهرومغناطي�سي��ة جميع �لوليات 
  KMS-4  و  KMS-3   ل���48. ُيذكر �أن كوريا �ل�سمالية �أطلقت قمرين �سناعيني هما�
يف دي�سمرب/كان��ون �لأول 2012 وفرب�ير/�سباط   2016، يف مد�ر قريب من �لوليات 

�ملتحدة.

وك��الت � متابعة: ذكرت �رصكة "تويرت" �أنها �ستمكن �مل�ستخدمني من معرفة �لإعالنات 
�ملتعلق��ة بالنتخاب��ات وحتدي��د من يق��ف ور�ءها بعد تهدي��د من �ل�سلط��ات �لأمريكية. 
وقال��ت �ل�رصك��ة، �لت��ي حترك��ت بع��د �سه��ر م��ن ���رصوع "في�سب��وك" يف �إ�س��الح مماثل 
لالإعالنات �ل�سيا�سية، يف من�سور، �إنها �ستد�سن موقعا �إلكرتونيا كي يت�سنى للنا�ش روؤية 
هويات �مل�سرتين، ومعرفة جممل �لإنفاق على �لدعاية �لنتخابية. و�أكدت �أن �لتغيري�ت 
�لتي �ستدخلها �ست�رصي �أول يف �لوليات �ملتحدة ثم بقية �أنحاء �لعامل، و�ستتخذ �إجر�ء�ت 
عقابية �أ�سد �سد �ملعلنني �لنتخابيني �لذين ينتهكون �ل�سيا�سات. و�أ�سافت �ل�رصكة �أنها 
�ست�سم��ح كذل��ك مب�ساهدة جمي��ع �لإعالنات �ملن�س��ورة حاليا على "توي��رت"، �سو�ء كانت 
متعلق��ة بالنتخاب��ات �أو بغريها. و�أو�سح برو�ش فالك، �ملدير �لعام للمنتجات �لتي تدر 

�إير�د�ت، يف من�سور: "�سنلزم �ملعلنني �لنتخابيني بتحديد حمالتهم".

وكالت � متابعة: من �ملقرر �أن ميثل 11 من ن�سطاء حقوق �لإن�سان �أمام حمكمة تركية، 
�لي��وم �لأربع��اء، يف �تهامات تتعل��ق بالإرهاب يف ق�سية �أثارت قلق��ا كبري� يف �لغرب، 
و�أ�سبح��ت �إح��دى نقاط �لتوتر ب��ني �أنقرة و�أوروبا. ويو�جه �لن�سط��اء، ومن بينهم مديرة 
�لف��رع �لرتك��ي ملنظم��ة �لعفو �لدولي��ة ومو�طن �أملاين و�آخ��ر �سويدي، �أحكام��ا بال�سجن 
ت�س��ل �إىل 15 عاما يف �تهام��ات ت�سمل �لنتماء �إىل "منظم��ة �إرهابية م�سلحة" وتقدمي 
�مل�ساع��دة له��ا. و�عتقل �لن�سطاء، يف يوليو/ متوز، بع��د م�ساركتهم قي ور�سة عمل حول 
�لأم��ن �لرقمي عقدت يف جزيرة قرب �إ�سطنبول، ح�سبما نقلت "رويرتز". وعمقت �لق�سية 
�ملخاوف من   �نزلق تركيا �رصيعا �سوب �حلكم �ل�ستبد�دي يف عهد �لرئي�ش رجب طيب 
�أردوغ��ان.  وم��ن �ملقرر �أن تب��د�أ �أول جل�سة �ل�ساع��ة �لعا�رصة �سباح��ا بالتوقيت �ملحلي 

)0700 بتوقيت غرينت�ش(.

�أعل��ن جمل�ش مدين��ة جريونا، �لو�قع��ة يف �إقليم كتالونيا 
�ملتمتع باحلكم �لذ�تي يف �إ�سبانيا، �أن ملك �لبالد، فيليب 
�ل�ساد���ش، �سخ�ش غري مرغوب فيه، وفقا ملا ذكرته جملة 

نا�سيونال يوم �لأربعاء.
�أعلن��ت ه��ذه �ملدين��ة �ل�سغ��رية، ممث��ل �حلكوم��ة  كم��ا 
�لإ�سباني��ة يف كتالوني��ا، �إنريك��ي ميغلي��و، �سخ�س��ا غري 

مرغوب فيه يف ربوعها �أي�سا.
وذك��رت و�سائ��ل �إعالم حملية يف وقت �ساب��ق، �أن �حلزب 

�لي�ساري �لر�ديكايل يف كتالوني��ا، دعا �سلطات بر�سلونة 
عا�سم��ة �لإقليم، �إىل �إعالن مل��ك �إ�سبانيا فيليب �ل�ساد�ش 
وجميع �أفر�د �لعائلة �ملالكة �أ�سخا�سا غري مرغوب فيهم.
وقالت مارتا روفري�، ممثلة حتالف " نعم من �أجل �جلميع 
"، �ل��ذي يوؤيد ��ستق��الل كتالونيا، �إن �أح��د دو�فع �إعالن 
فيلي��ب �ل�ساد���ش ك�سخ�ش غ��ري مرغوب فيه، ه��و موقفه 
وت�رصيحاته فيما يتعلق باإجر�ء �ل�ستفتاء على ��ستقالل 

كتالونيا. ورف�ش جمل�ش مدينة بر�سلونة هذ� �لطلب.
 وق��ررت حكوم��ة �إ�سباني��ا، يف �جتم��اع ط��ارئ يوم 21 
�أكتوبر/ت�رصي��ن �لأول �جل��اري، تطبيق �مل��ادة 155 من 

�لد�ستور حلل �لأزمة �لكتالونية.
ويق��رتح جمل���ش �ل��وزر�ء �لإ�سب��اين �إقالة حكوم��ة �إقليم 
كتالوني��ا، لإجر�ء �نتخاب��ات مبكرة للربمل��ان �لإقليمي، 
يف غ�س��ون �ست��ة ��سهر. وم��ن �ملفرت�ش �أن يت��وىل مهام 
�حلكوم��ة �لكتالوني��ة حتى ذل��ك �حلني، ممثل��و �ل�سلطات 

�لإ�سبانية �ملركزية.
 وم��ن �ملق��رر �أن يو�ف��ق جمل���ش �ل�سي��وخ �لإ�سب��اين على 
ه��ذه �لإج��ر�ء�ت، يف �جتماع يعقده ي��وم �جلمعة يف 27 

�أكتوبر/ ت�رصين �لأول �جلاري.
 وعر���ش رئي�ش �حلكومة �ملحلي��ة يف كتالونيا، كارلي�ش 

بوت�سيمون��د، خماطب��ة جمل���ش �ل�سي��وخ ي��وم �خلمي�ش �أو 
�جلمع��ة، و�إج��ر�ء مناق�س��ات م��ع ممثل��ني ع��ن �حلكوم��ة 

�لإ�سبانية يف �جتماع جمل�ش �ل�سيوخ.
"�إهان��ة" لكتالوني��ا  مدري��د  ق��ر�ر  بوت�سيمون��د  و�عت��رب 
وهجوم��ا على �لدميوقر�طية، و�تهم �مللك فيليب �ل�ساد�ش 
بدع��م ه��ذه �خلط��و�ت �لعدو�ني��ة، ودع��ا لعق��د �جتم��اع 
للربمل��ان �لكتال��وين، مم��ا يوح��ي باحتمال �تخ��اذ قر�ر 

ب�ساأن �ملزيد من �لإجر�ء�ت.
وم��ن �ملق��رر �أن يعقد �لجتماع يوم غ��د �خلمي�ش يف 26 

�أكتوبر /ت�رصين �لأول �جلاري.

�إيغ��ور  �لرو�س��ي   ق��ال نائ��ب وزي��ر �خلارجي��ة 
مورغولوف، �لي��وم �لأربعاء، �إن �لرئي�ش �لرو�سي 
فالدميري بوتني ورئي�ش �ل��وزر�ء �لياباين �سينزو 
�آب��ي ق��د يجتمع��ان عل��ى هام���ش قم��ة منت��دى 
�لتعاون �لقت�سادي لدول �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ 

يف فيتنام.
و�أج��اب مورغولوف عن �س��وؤ�ل لأحد �ل�سحفيني 
ح��ول �إمكاني��ة عقد �جتم��اع ثنائي ب��ني بوتني 

و�آبي، قائال:

�إيت�سون��وري  �لياب��اين   �لدف��اع  وزي��ر  وك��ان   
�أونودي��ر� �أج��رى لقاء ق�سري�ً م��ع نظريه �لرو�سي 
�سريغي �سويغو، عل��ى هام�ش موؤمتر وزر�ء دفاع 
�ل��دول �لأع�س��اء يف ر�بط��ة دول منطق��ة جنوب 

�رصق �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ.
وذك��رت وكال��ة كي��ودو �لياباني��ة لالأنب��اء بهذ� 
لقائهم��ا  خ��الل  تطرق��ا  �لوزيري��ن  �أن  �ل�س��دد، 

لق�سية كوريا �ل�سمالية.
وجت��در �لإ�س��ارة �إىل �أن �حت��اد دول جنوب �رصق 
�آ�سيا، �ملعروف �خت�سار� با�سم "�آ�سيان"، منظمة 
�قت�سادي��ة ت�سم 10 دول و�قعة يف جنوب �رصق 

قارة �آ�سيا، وه��ي تايالن��د و�إندوني�سيا وماليزيا 
و�سنغافورة و�لفلبني وفيتنام ولو�ش وكمبوديا 
�آب/  8 يف  تاأ�سي�س��ه  مت  وميامن��ار،  وبرون��اي 
�أغ�سط���ش ع��ام 1967 يف تايالن��د، ومن��ذ ع��ام 
1990 بد�أت رو�سيا بفتح �آفاق للتعاون �مل�سرتك 
ولتطوي��ر عالقاته��ا م��ع دول ر�بط��ة "�آ�سي��ان"، 
وجنحت منذ ع��ام 1996 بتنظيم هذه �لعالقات 
ب�س��كل �أكرث تط��ور�ً وتن�سيقًا، عرب ح��و�ر �ل�رص�كة 
�ل�سرت�تيجية بني رو�سي��ا ودول "�آ�سيان"، وذلك 
م��ن خ��الل م�سارك��ة مو�سك��و يف قم��م �ملنظمة 

�لإقليمية.

قال��ت جلنة �لأمم �ملتحدة للعقوب��ات �ملفرو�سة على 
كوري��ا �ل�سمالية، �لي��وم �لأربع��اء، �إن �لبحرين تبنت 
ق��ر�ر جمل���ش �لأم��ن �ل��دويل رق��م 2375، ملعاقب��ة 
بيون��غ يان��غ رد� عل��ى جتربته��ا �لنووي��ة �ل�ساد�س��ة. 
و�سائ��ل  له��ا، جمي��ع  تقري��ر  �لبحري��ن، يف  و�أم��رت 
�لنقل، مب��ا فيها �رصكات خلطوط �لط��ري�ن، باللتز�م 
بامل��و�د �ملن�سو���ش عليه��ا يف �لق��ر�ر �لأمم��ي، مثل 
�لبح��ث ع��ن م�سافري��ن حمظورين كوري��ني �سماليني 
م��ن �ل�سفر جو� وبحر� وب��ر�، وم�سادرة �ل�سلع �لكورية 
�ل�سمالية �ملحظورة من �لت�سدير و�ل�ستري�د. وطالبت 
وز�رة �ل�سناع��ة و�لتج��ارة �لبحريني��ة، و�رصك��ة نفط 
�لبحرين، وغريهما من �لوز�ر�ت �ملعنية، و�مل�سارف 
و�ل�رصك��ات �ملالي��ة، بالإط��الع عل��ى �لق��ر�ر. و�سمل 
تقري��ر �لبحري��ن �ملق��دم �إىل �للجن��ة يف 11 �أكتوبر/
ت�رصي��ن �لأول �جل��اري، قر�ر�ت جمل���ش �لأمن �لدويل 
2270 و2371 و2375. و�سيك��ون �ملوعد �لنهائي 
�سه��ر  منت�س��ف  يف   2375 رق��م  �لتقري��ر  لتق��دمي 
دي�سمرب/كانون �لأول �ملقبل، بعد مرور 90 يوما من 
تبني��ه يف ي��وم 11 �سبتمرب/�أيل��ول �ملا�سي. وح�سب 
موق��ع جلنة �لأمم �ملتح��دة للعقوبات �ملفرو�سة على 

كوريا �ل�سمالية.

ملك إسبانيا غير مرغوب فيه في أحد أقاليم مملكته

البحرين تطبق عقوبات الخارجية الروسية: بوتين وآبي قد يجتمعان على هامش قمة "آسيان" 
مجلس األمن على كوريا 

الشمالية
وكاالت ـ متابعة

وكاالت ـ متابعة

اسبانيا ـ وكاالت

روسيا تقدم إلى الفلبين أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية

قدم��ت رو�سي��ا �إىل �لفلب��ني �سحن��ة م��ن �ملنتجات 
�لع�سكري��ة تت�سم��ن �أ�سلح��ة خفيفة وذخ��رية. وفقًا 

ملر��سل وكالة �سبوتنيك.
 وق��ال مر��س��ل "�سبوتني��ك" من مك��ان �لت�سليم، �إن 
وزي��ر �لدفاع �لرو�سي �سريغى �سويغ��و �سلم �ل�سحنة 
�لي��وم  دوتريت��ي،  رودريغ��و  �لفلبين��ى  للرئي���ش 
�لأربعاء، مبر��سيم ر�سمية يف ميناء مانيال من على 
م��ن �ل�سفينة �لكبرية �مل�سادة للغو��سات �لمري�ل 
بانتيلي��ف �لتابعة لأ�سطول �ملحي��ط �لهادئ �لتابع 

للبحرية �لرو�سية.
هذ� وقد وقع وزير� �لدفاع �لرو�سي �سريغي �سويغو، 
و�لفلبين��ي دلف��ني لورينز�ن��ا، �أم�ش �لثالث��اء، على 

�تفاقية للتعاون �لع�سكري �لتقني بني �لبلدين.
كم��ا وقعت رو�سي��ا و�لفلبني، �أول عق��د بني �لبلدين 
لت�سدي��ر قاذفات "�آر بي ج��ي — 7 يف"، وقذ�ئف 

لها.
ووق��ع �لوثيق��ة عن �جلان��ب �لرو�سي، �ملدي��ر �لعام 
�ألك�سن��در  �ك�سب��ورت"،  �أوب��ورون  "رو���ش  ل�رصك��ة 
ميخييف، وعن �جلانب �لفلبيني وزير �لدفاع دلفني 
لورينز�ن��ا، وذل��ك بح�س��ور وزير �لدف��اع �لرو�سي، 

�سريغي �سويغو.
وجت��در �لإ�س��ارة �إىل �أن �حت��اد دول جن��وب ���رصق 
�آ�سي��ا، �ملع��روف �خت�س��ار� با�س��م ]�آ�سي��ان[، ه��و 
منظم��ة �قت�سادية ت�س��م 10 دول و�قعة يف جنوب 
���رصق ق��ارة �آ�سيا، ]تايالن��د و�ندوني�سي��ا وماليزيا 
و�سنغاف��ورة و�لفلب��ني فيتن��ام ولو���ش وكمبوديا 
�آب/  8 يف  تاأ�سي�س��ه  مت  وميامن��ار[،  وبرون��اي 
�أغ�سط�ش عام 1967 يف تايالند، ومنذ عام 1990 
ب��د�أت رو�سيا بفتح �آفاق للتعاون �مل�سرتك ولتطوير 
عالقاته��ا مع دول ر�بط��ة "�آ�سي��ان"، وجنحت منذ 
ع��ام 1996 بتنظي��م ه��ذه �لعالق��ات ب�س��كل �أكرث 
تطور�ً وتن�سيق��ًا، عرب حو�ر �ل�رص�ك��ة �ل�سرت�تيجية 
"�آ�سي��ان"، وذل��ك م��ن خ��الل  ب��ني رو�سي��ا ودول 

م�ساركة مو�سكو يف قمم �ملنظمة �لإقليمية.   

وكاالت ـ متابعة

يحتدم ال�صراع على حمافظة 
دير الزور، ثاين اأكرب املحافظات 

ال�صورية من حيث امل�صاحة، 
واأبرزها جلهة الأهمية 

القت�صادية وال�صرتاتيجية، اإذ 
توا�صل قوات النظام وملي�صيات 

حملية واإيرانية موالية لها 
تو�صيع نطاق �صيطرتها على 

ح�صاب تنظيم "داع�ش" الذي بداأ 
بالرتاجع اإىل مدينة البوكمال، 

على احلدود ال�صورية العراقية، 
حيث من املتوقع اأن تدور رحى 

املعركة الأخرية مع التنظيم.
وفيما يت�صاعد ال�صراع ويتعقد 

اأكرث تبدو املعار�صة "الغائب 
الأبرز" عما يجري،

وكاالت ـ متابعة
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