
�آل ثاين جاءت  �أمري قطر متيم بن حمد  ت�رصيحات 
"�سي.بي.�إ�س"  �سبكة  معه  �أج��رت��ه��ا  مقابلة  يف 
 60" برنامج  �لأح��د  بثها  �لأمريكية  �لتلفزيونية 
دقيقة"، "قال يل ب�سكل و��سح )تر�مب( �إنه ل يقبل 
�لتقيت  بع�سهم...  مع  بالده  �أ�سدقاء  يت�ساجر  �أن 
�لرئي�س تر�مب منذ ب�سعة �أ�سابيع يف نيويورك يف 
هذه  لإنهاء  ��ستعد�ده  و�أب��دى  �ملتحدة،  �لأمم  مقر 
�لأزمة، و�قرتح �أن ناأتي �إىل كامب ديفيد، و�أخربته 
�ليوم  منذ  به  طالب  �ل��ذي  للحو�ر  جاهزون  �أننا 
�لأول"، منوها بامتنانه ملبادرة �لرئي�س �لأمريكي 

بخ�سو�س �لتو�سط لإنهاء �لأزمة.
و�أ�ساف �لأمري بخ�سو�س رد �لدول �ملقاطعة لدعوة 
�لجتماع   هذ�  يتم  �أن  �ملفرت�س  من  "كان  تر�مب، 
�أو  �أي ��ستجابة  يف �لقريب �لعاجل، لكننا مل ن�سمع 
رد منهم حول ذلك"، موؤكد� �أن بالده م�ستعدة للحو�ر 
و�سيادتها،  كر�متها  ح�ساب  على  لي�س  ولكن  د�ئما 
�إنهاء  نريد  لكننا  و�سيادتنا  كر�متنا  فوق  �سيء  "ل 
و�حد�  مرت�  �سارو�  �إذ�  د�ئما...  ذلك  �أقول  �خلالف، 

جتاهي ف�سوف �أ�سري ع�رصة �آلف ميل جتاههم".
من جهة �أخرى، �عترب �ل�سيخ متيم �أن �ل�سبب �حلقيقي 
للدوحة بدعم  �تهامات  ور�ء توجيه دول �ملقاطعة 
�لتعبري،  �لدول من حرية  �لإره��اب، هو خوف هذه 
�لتي تريدها قطر للمنطقة، "ل تعجبهم ��ستقالليتنا 
ل تعجبهم طريقة تفكرينا، وطريقة روؤيتنا للمنطقة 
ل تعجبهم، نوؤمن بحرية �لتعبري وهذ� مل يرق لهم، 

ويعتربون �أن هذ� مبثابة تهديد لهم".
على  خ�سيته  متيم  �ل�سيخ  �أب��دى  ذ�ت��ه  �لوقت  ويف 
�إج��ر�ء�ت ع�سكرية يف  �أي  �تخاذ  �ملنطقة، يف حال 
�إطار �لأزمة، "�أخ�سى �أن تغرق �ملنطقة يف �لفو�سى 

عمل  �أي  ح��دث  �إذ�  ���س��يء...  �أي  ح��دوث  ح��ال  يف 
�حل�سار  دول  ملطالب  نن�ساع  لن  متيم:  ع�سكري". 
�ل�سعودية  �لأرب��ع  �ل��دول  وكانت  �أق��وى   �لآن  نحن 

�لعالقات  قطعت  قد  وم�رص،  و�لبحرين  و�لإم��ار�ت 
قطر،  مع  و�لتجارة  �لنقل  ورو�ب��ط  �لدبلوما�سية 
نفته  �ل��ذي  �لأم��ر  �لإره��اب  بتمويل  �إياها  متهمة 

�لدوحة، كما و�سعت هذه �لدول �أمام قطر جمموعة 
مع  �لعالقة  و�إنهاء  �جلزيرة  �إغ��الق  منها  مطالب 
�لأم��ري متيم" �إي��ر�ن  ق��ال  �ل�سدد  �إي���ر�ن. ويف ه��ذ� 

�إير�ن عن  ��سرت�تيجية خمتلفة مع  جري�ننا، ولدينا 
عالقة �لدول �خلليجية مع طهر�ن .. هوؤلء �لأ�سقاء 
�أغلقو� علينا كل م�سادر �لغذ�ء و�لدو�ء، ومل يتبق لنا 
م�سدر �آخر �سوى من خالل �إير�ن، وعندما يتحدثون 
�لإرهاب" م�سري�  ندعم  ل  نحن  �لإرهاب  ندعم  �أننا 
�إىل �أن �لوليات �ملتحدة هي من طلبت من �لدوحة 

��ستقبال طالبان يف قطر و"نحن قبلنا بذلك".
�أما فيما يخ�س قناة �جلزيرة، فجدد �لأمري �لقطري 

قوله �إن بالده لن تغلق �لقناة.
بيننا  "�لفرق  متيم،  �ل�سيخ  قال  مت�سل  �سياق  ويف 
وبينهم �أننا نهتم بالنا�س، �أو نهتم بحقوق �لإن�سان، 
على عك�سهم يهتمون ب�سري �لأنظمة �حلاكمة، ونحنا 
جانب  �إىل  وقفنا  عندما  �ل�سحيح  �لطريق  �خرتنا 

حرية �لتعبري".
 من جهة �أخرى �أبدى �لأمري فخره بال�سعب �لقطري، 
مبطالب  يتاأثر  �أو  تعبريه  بح�سب  ير�سخ  مل  �ل��ذي 
�أقوى  قطر  �أن  مو�سحا  �ملقاطعة،  دول  و�سغوط 
منت�سف  بعد  "قطر  �لأزم��ة،  قبل  عليه  كانت  مما 
يونيو لي�ست كقطر قبل هذ� �لتاريخ، نحن فخورون 
وبعد  بتاريخنا،  فخورون  عليه،  نحن  مبا  ببالدنا 

15 يونيو نحن خمتلفون نحن �أقوى �لآن".
�أن  يعتقد  كان  �إذ�  ما  حول  �سوؤ�ل،  على  رده  ويف 
قطر،  يف  �لنظام  تغيري  �إىل  ت�سعى  �ملقاطعة  دول 
يف  �لنظام  تغيري  يريدون  �إنهم   ، "نعم  �لأمري  قال 
�لبالد و�إنه و��سح للعلن، فهم حاولو� تغيري �لنظام 
يف �لبالد منذ عام 1996 بعد ت�سلم و�لدي �ل�سلطة، 
�لأخ��رية،  �لأ�سابيع  يف  و��سح  ب�سكل  ذلك  وجتلى 
باأنه  �لإع���الم،  و�سائل  يف  �حلديث  ب���د�أو�  عندما 
ومتو�فقا  �لقطري مالئما  �لنظام  يكون  �أن  يتوجب 
دون  تابعني  نكون  �أن  ويق�سدون  ج��ري�ن��ه،  م��ع 

�سيادة، هذ� ما ي�سريون �إليه ويريدونه باحلقيقة".
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 "OSA" شركات أميركية تنوي شراء صواريخ
السوفيتية من األردن!

روبرت فورد: خروج واشنطن من سوريا الخيار األقل سوءًا

دوتيرتي: يجب أن يقنع أحد ما كيم جونغ أون بالتفاوض

�ل�س��وؤون  يف  "Jane's Defence" �ملتخ�س�س��ة  جمل��ة  نقل��ت  متابع��ة    � وكالت 
�لع�سكرية، عن م�سدر ع�سكري، �أن وز�رة �لدفاع �لأردنية عر�ست 52 منظومة �سو�ريخ 

قدمية م�سادة للطائر�ت للبيع.
OSA SA-" وكان �جلي���س �لأردين �أخرج منظومة �لدفاع �جل��وي �ملنقولة من طر�ز

�أ�سلحته. �إطار خطة لتحديث  8" من �خلدمة يف 
و�أف��اد �مل�س��در �لع�س��كري �لأردين، باأن خم�س دول بينها، �لت�س��يك وبولن��د� و�أوكر�نيا، 
وعدة �رصكات �أمريكية خا�س��ة �أعربت عن رغبتها يف �رص�ء هذه �ل�س��و�ريخ �ل�س��وفيتية 

�ل�سنع، و�لتي دخلت �خلدمة عام 1971. 
ووف��ق �مل�س��در، كان �جلي���س �لأردين ين��وي حت�س��ني وتطوير ه��ذ� �لنوع من �لأ�س��لحة 
�ل�س��اروخية �مل�س��ادة للج��و يف م�س��نع يف بيالرو���س، لكن��ه قرر يف نهاي��ة �ملطاف 

�لتخلي عنها، ب�سبب تكلفة تطويرها �لعالية.
وكان �لأردن ح�سل على منظومات �سو�ريخ " OSA" من �لحتاد �ل�سوفيتي منت�سف 
ثمانينيات �لقرن �ملا�س��ي، ومل تف�س��ح عمان عن نوعية �ل�س��و�ريخ، �لتي �ستحل حمل 

�لقدمية، �لتي �أخرجتها من �خلدمة، وعر�ستها للبيع.
وتعد هذه �ملنظومة �ل�س��اروخية، من �أ�س��لحة �لدفاع �جلوي �لأكرث �نت�س��ار�، وت�ستخدم 
ه��ذه �ل�س��و�ريخ �ملتحركة يف جيو�س نح��و 20 دولة منها، �ليون��ان وبلغاريا وبولند� 

و�جلز�ئر ونيكار�غو� و�سوريا و�لكويت و�لهند.

وكالت � متابعة : ر�أى روبرت فورد �ل�س��فري �لأمريكي �ل�س��ابق لدى �س��وريا، �أن حكومة 
�لرئي���س ب�س��ار �لأ�س��د عززت �س��لطتها على غ��رب و�رصق �لب��الد، و�أن "�حل��رب �لأهلية" 
 Foreign" ل�س��ورية دخل��ت مرحل��ة جديدة. ولفت ف��ورد يف مقال��ة ن�رصت يف جمل��ة�
Affairs"، �إىل �أن��ه عل��ى �لرغ��م من �أن �لعمليتني �لع�س��كريتني �لأمريكية و�لرو�س��ية 
منف�سلتان، �إل �أن �لو�سع يتغري بفعل حتقيق "�لأ�سد" مكت�سبات �رصق �لبالد بدعم رو�سي 
�إير�ين. ونتيجة تقل�س �لأر��سي �لو�قعة حتت �سلطة تنظيم "د�ع�س"، قال �ل�سفري �ل�سابق، 
�إن م�س��لحي �لف�س��ائل �ملدعومة من و��س��نطن يقرتب��ون من مو�قع �جلي�س �ل�س��وري يف 
�ملنطقة، و�س��يتعني على �أمريكا �تخاذ قر�ر ب�ساأن متى وكيف تخرج. و�أ�سار �لدبلوما�سي 
�لأمريك��ي �ل�س��ابق، �إىل �أن ب��الده لي�س��ت لديها خي��ار�ت جيدة يف �س��وريا، وبع�س هذه 
�خليار�ت �ملتاحة �أ�س��و�أ من �لأخرى، كما �أن �لأمل يف �إخر�ج �لأ�س��د من �ل�سلطة، وحتقيق 
�نتقال �س��لمي لل�سلطة يتال�سى، �إن مل يكن قد �أ�سبح بعيد �ملنال وخياليا، بالإ�سافة �إىل 
�أن خيار دعم �لقو�ت �ملعار�س��ة يجب �أن يخرج من �ملعادلة، وذلك لأن �جلي�س �ل�س��وري 

عازم على ��ستعادة كامل �لبالد، وقد ينجح يف ذلك، بح�سب فورد.

وكالت � متابع��ة  ق��ال �لرئي���س �لفلبيني رودريغ��و دوتريتي، �إنه يجب عل��ى "�أحد ما" 
�لتح��دث م��ع �لزعيم �لكوري �ل�س��مايل كيم جون��غ �أون، و�إقناعه باجللو���س خلف طاولة 

�ملفاو�سات ملناق�سة �مل�سكلة �لنووية.
�أف��اد بذل��ك �ملوق��ع �لإخب��اري  GMA News عل��ى �لإنرتن��ت، ونق��ل ع��ن رودريغو 
دوتريت��ي قول��ه قبيل بدء زيارت��ه �إىل �ليابان: "يتفق جميع �لزعم��اء على �أن هذ� �لرجل 
يف غاي��ة �خلط��ورة. ويجب علينا �أن ندرك �أنه زعيم ل�س��عبه. ولكن كيف ما �عترب نف�س��ه 
ه��ذ� �ل�س��خ�س، يج��ب على �أحد م��ا �أن يتحدث معه. من �لأف�س��ل لو �أن �أمري��كا و�ليابان 
وكوريا �جلنوبية، حتدثت مع كيم جونغ �أون، ومتكنت من �إقناعه باجللو�س ور�ء طاولة 

�ملفاو�سات".
جتدر �لإ�س��ارة �إىل �أن زيارة رئي�س �لفلبني �ىل �ليابان �ست�س��تمر حتى 31 �أكتوبر، وهذه 
ه��ي �لزي��ارة �لثانية �لتي يقوم بها دوتريتي لهذه �لدول��ة - �لأوىل جرت يف �أكتوبر من 

�لعام �ملا�سى. وخالل هذه �لفرتة �لتقى قادة �لدولتني 3 مر�ت.

 يب��دو �أن مقاتلة "�س��و57-" �لرو�س��ية، قد �خرتقت �أجو�ء �ل�سيا�س��ة 
�لدولية، و�أخذت ت�سّخن �ملناف�سة �لرو�سية �لأمريكية يف �سماء �لهند، 
وترف��ع درجات �حل��ر�رة يف غرف م�س��اومات نيودلهي مع مو�س��كو 
وو��س��نطن. زّف��ت �س��حيفة "ديفين���س ني��وز" �لأ�س��بوعية �لأمريكية 
�ملخت�سة يف �ل�ساأن �لع�سكري، نباأ مفاده �أن "�لقو�ت �جلوية �لهندية، 
ق��د �قرتح��ت عل��ى �لقي��ادة �ل�سيا�س��ية يف نيودلهي �لن�س��حاب من 
م�رصوع م�س��رتك �أبرمته �لهند مع رو�س��يا لت�س��نيع �جلانبني مقاتلة 
م�س��رتكة م��ن �جليل �خلام���س مبوجب م���رصوع مقاتلة "�س��و57-" 
�لرو�س��ية". و�أكدت �ل�س��حيفة �لأمريكي��ة، �أن "تقري��ر �لقو�ت �جلوية 

�لهندي��ة، �أخط��ر �لقي��ادة يف نيودله��ي باأن ق��درة "�س��و57-" على 
�لتخفي عن �لر�د�ر، �أقل مما هو معلن، و�أنه يتعني ��س��تناد� �إىل ذلك، 
�إعادة توجيه �لأنظار �إىل طائرة �أحدث من "�س��و57-"، وهي "�إف-

35" �لأمريكية". وجتزم "ديفين�س نيوز" كذلك، باأن �لقو�ت �جلوية 
�لهندية، قد �سلمت �لتقرير لأ�سحاب �لقر�ر يف نيودلهي، ع�سية �للقاء 
�ل��ذي جم��ع وزير �لدفاع �لرو�س��ي �س��ريغي �س��ويغو بوزي��رة �لدفاع 

�لهندية نريمال �سيتارمان على هام�س قمة "�آ�سيان" �لأخرية.
�رصكة "رو�س �أوبورون �إيك�س��بورت" �لرو�س��ية �مل�س��وؤولة عن ت�سدير 
�ل�س��الح، �أك��دت يف بيان �أعقب نباأ "ديفين�س ني��وز"، �أن �لعقد �ملربم 
مع �لهند ب�س��دد �ملقاتلة �مل�سرتكة، �س��اري �ملفعول، و�لعمل م�ستمر 

بني �جلانبني وفقا للخطة �ملتفق عليها.

دميرتي �س��وغايف، رئي�س �لهيئة �لرو�سية للتعاون �لتقني �لع�سكري 
م��ن جهته، �أعل��ن يف تعليق على نباأ �ل�س��حيفة �لأمريكي��ة، "�أن عقد 
�ملقاتل��ة �مل��ربم مع �لهند، �أ�س��بح جاهز� من جهة مو�س��كو، وينتظر 

�لتوقيع يف نيودلهي".
�ل�س��وؤ�ل �ل��ذي يط��رح نف�س��ه يف �س��وء م��ا زّفت��ه "ديفين���س نيوز"، 
و�لتو�سيح �لرو�سي: ما �ساأن �لأمريكان يف �أمر ثنائي يخ�س مو�سكو 
ونيودلهي، وكيف ��س��تطاعت و��س��نطن �حل�س��ول عل��ى تقرير �رصي 
رفعته موؤ�س�س��ة ع�س��كرية هندي��ة �إىل قيادته��ا، �أم �أن �ل�س��تخبار�ت 

�لأمريكية، قد ��ستح�سلت بطرقها �خلا�سة على ن�سخة من �لتقرير؟
ويف نهاي��ة �ملطاف، فمن غري �مل�س��تبعد عموما، �أن ل يكون للتقرير 
�ل��ذي تتحدث عن��ه "ديفين�س نيوز" �أي وجود �أ�س��ال، وه��و �أمر و�رد 

يف عامل �ملناف�سة �ل�رص�سة يف �سوق �ل�سالح، ل�سيما و�أن �ل�سوق هذه 
�ملّرة هندية، وكبرية!

�لتعاون �لع�س��كري �لرو�س��ي �لهندي، يعود ل�1960، حيث ��ستوردت 
نيودله��ي م��ن مو�س��كو منذ ذلك �حل��ني �أ�س��لحة ب�65 ملي��ار دولر، 
و��س��تحوذت يف مر�ح��ل لحق��ة عل��ى 42 يف �ملئ��ة م��ن �إجم��ايل 
�ل�س��ادر�ت �لرو�سية من �ل�س��الح، ومل يكن لالأمريكان و�أ�سلحتهم �أي 

وجود يذكر يف �لهند.
و��س��نطن ومنذ 2008، ��ستطاعت �قتحام �ل�سوق �لهندية بقوة، حتى 
�س��ارت ت�س��غل �ملركز �لثاين بعد رو�س��يا بني م�س��دري �ل�س��الح �إىل 
�لهند، وقفز متو�س��ط ح�س��تها هناك م��ن مليار و�ح��د �إىل 15 مليار 

دولر.

�عت��رب وزير �خلارجية �لربيطاين بوري�س جون�س��ون، 
�أن "�حل��ل �لوحي��د �لقاب��ل للتطبي��ق" يف �لنز�ع بني 
�إ�رص�ئي��ل و�لفل�س��طينيني، ه��و "ح��ل �لدولتني" �لذي 
يت�س��من �إقام��ة دول��ة فل�س��طينية م�س��تقلة. وذّك��ر 
جون�س��ون يف مقال ن�رصته �سحيفة "تلغر�ف" �أم�س، 
مبوق��ف لندن حيال هذه �لق�س��ية، مع �قرت�ب ذكرى 
مرور مئة عام على وعد بلفور. وكتب جون�س��ون  يف 
�ملقال، "لي�س لدي �أي �سك يف �أن �حلل �لوحيد �لقابل 
للتطبي��ق يف �لن��ز�ع، ي�س��به �حل��ل �لذي و�س��عه يف 
�لأ�س��ل بريط��اين �آخر، �للورد بي��ل، يف تقرير �للجنة 

�مللكي��ة حول فل�س��طني يف �لع��ام 1937، )وهو( ما 
يعني روؤية �لدولتني ل�س��عبني"، م�سري� �إىل �أن موقف 
"�إقام��ة دولت��ني م�س��تقلتني  يتمث��ل يف  بريطاني��ا 
وذ�ت �س��يادة" مع �لقد�س "عا�س��مة م�سرتكة" لهما. 
ياأت��ي هذ� �لتذكري باملوقف �لربيطاين، قبل و�س��ول 
رئي���س �ل��وزر�ء �لإ�رص�ئيل��ي بنيام��ني نتنياه��و �إىل 
لن��دن لالحتفال بذك��رى �لثاين من نوفمرب )�س��دور 
وع��د بلف��ور(. و�أو�س��ح جون�س��ون �أن ت�س��وية كه��ذه 
يجب �أن ت�س��مل ترتيبات ت�س��من �أم��ن �إ�رص�ئيل، �أما 
فيم��ا يتعل��ق بالفل�س��طينيني، فيتع��ني مبوجب هذه 
�لت�س��وية �أن حترتم �سيادتهم وت�سمن حرية حتركهم 
و�أن "تظه��ر �أن �لحت��الل �نتهى". يذك��ر �أنه يف �ل�2 

من نوفمرب 1917 �أطل��ق وزير �خلارجية �لربيطاين 
�آن��ذ�ك �أرث��ر جيم�س بلفور وع��ده �لذي �أي��دت خالله 
�حلكوم��ة �لربيطانية �إقام��ة "وطن قومي لليهود يف 
فل�سطني" موؤكدة �أنها �ستبذل جهدها لت�سهيل حتقيق 
ه��ذه �لغاي��ة. ويبقى ح��ل �لدولت��ني، �أي وجود دولة 
�إ�رص�ئيلي��ة ودول��ة فل�س��طينية تتعاي�س��ان جنبا �إىل 
جنب ب�س��الم، �ملرجع �لأ�س��ا�س لالأ�رصة �لدولية حلل 
�ل�رص�ع، بح�س��ب ر�أي �لكثريين. وتعد �حلكومة �لتي 
يتزعمه��ا نتنياهو �لأكرث ميينية يف تاريخ �إ�رص�ئيل، 
وت�س��م موؤيدين لال�س��تيطان، دعو� منذ تويل دونالد 
تر�مب �لرئا�سة يف �لوليات �ملتحدة، �إىل �إلغاء فكرة 

حل �لدولتني و�سم �ل�سفة �لغربية.

ك�س��ف �ألك�س��ندر لفرينتيف، مبعوث �لرئي�س �لرو�سي 
�خلا���س ل�س��وريا، �أن��ه ناق�س م��ع �لرئي�س �ل�س��وري 
�ل�سيا�س��ية  �لت�س��وية  �إىل  �لنتق��ال  �لأ�س��د  ب�س��ار 
بالب��الد، موؤك��د� ��س��تعد�د �لأ�س��د للحو�ر و�لإ�س��الح 
 RT لد�س��توري. وق��ال لفرينتي��ف يف مقابل��ة مع�
�لي��وم �لثنني، عل��ى هام�س مباحثات "�أ�س��تانا7-" 
يف عا�سمة كازخ�س��تان: "فعال، قمت بزيارة لدم�سق 
�لأ�س��بوع �ملا�س��ي، حي��ث �أجري��ت لق��اء مط��ول مع 
�لرئي�س �ل�س��وري ب�س��ار �لأ�س��د، وذلك ملعرف��ة ما �إذ� 
كان��ت �حلكومة �ل�س��ورية ل تز�ل ملتزم��ة بالنتقال 
�إىل �لت�س��وية �ل�سيا�س��ية بع��د �لنته��اء م��ن �ملرحلة 
�لأ�سا�سية من �حلرب �سد �لإرهاب �لدويل". و�أ�ساف: 
"�إن��ه لأمر يف غاية �لأهمية، �أن ب�س��ار �لأ�س��د عازم 
عل��ى �لبحث عن �س��بل للم�س��احلة �لوطني��ة و�إطالق 
حو�ر وطني بني خمتلف �أطياف �ملجتمع �ل�س��وري". 
ونابع: "من �ملهم و�لالفت �أي�سا، �أن �لرئي�س �ل�سوري 
�أدىل بت�رصيح لالإعالم جدد فيه تعهد دم�سق باإطالق 
�لإ�س��الح �ل�سيا�س��ي، وبالتايل �إعد�د م�رصوع د�ستور 
ت�رصيعي��ة  لنتخاب��ات  بالتح�س��ري  و�لب��دء  جدي��د 
و�لرئا�س��ية، وفقا ملا ين�س عليه ق��ر�ر جمل�س �لأمن 

�لدويل رقم 2254".

"سو-57" تخترق أجواء السياسة!
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بالتسوية السياسية 
واإلصالح الدستوري
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"كوميرسانت": موسكو تفكر في خفض وجودها العسكري في سوريا

�ل�س��لطات �لرو�س��ية تفك��ر يف �س��حب بع���س قو�ته��ا 
ومعد�ته��ا �لع�س��كرية م��ن �س��وريا، ح�س��بما �أف��ادت 
�سحيفة "كومري�سانت" �لرو�س��ية نقال عن م�سدرين 
دبلوما�س��يني ع�سكريني. و�أ�س��افت �ل�سحيفة �أنه يف 
ظل حترير �أكرث من %90 من �لأر�س��ي �ل�س��ورية من 
قب�س��ة �لإرهابيني، مل تعد دم�س��ق بحاجة �إىل �لدعم 
�لرو�س��ي به��ذ� �حلج��م �لكبري �ل��ذي هو علي��ه حاليا. 
و�أ�س��ار �مل�س��در�ن �إىل �أنه مل يتم �تخاذ �أي قر�ر بعد، 
لك��ن �إذ� حدث ذل��ك فمن �ملتوقع �أن يط��ال �لتقلي�س 
جمموعة �لط��ري�ن �لتابعة للقو�ت �لف�س��ائية �جلوية 
�لرو�س��ية، و�لت��ي تت�س��من حاليا ع���رص�ت �لطائر�ت 
�حلربية )طائر�ت �لهجوم �لأر�س��ي من طر�ز "�س��و-
25 ����س �م"، وقاذف��ات قناب��ل تكتيكية "�س��و24- 
�م" و"�س��و-"34، ومقاتالت "مي��غ29- ��س �م تي" 
و"�س��و30- ����س �م" و"�س��و35- ����س(، بالإ�س��افة 
�إىل �ملروحي��ات، منها �لقتالي��ة من طر�ز "كا52-"، 
و"م��ي35- �م" و"م��ي24- ب" وغريه��ا. كم��ا �أنه 
م��ن �ملحتم��ل �س��حب بع���س �لوح��د�ت �لع�س��كرية، 
م��ن بينها �لفني��ة و�لهند�س��ية، �إل �أن ق��ر�ر �لتقلي�س 
حميمي��م  يف  �ملن�س��اآت  حر��س��ة  ق��و�ت  ي�س��مل  ل��ن 
وطرطو�س، ووحد�ت �ل�رصطة �لع�سكرية و�مل�ست�سارين 
�لع�سكريني. و�س��تبقى يف �سوريا منظومتا �ل�سو�ريخ 
من نوع �إ�س400- "تريومف"، �للتان تتمركز�ن يف 
حميميم وم�س��ياف، ومنظومة �ل�سو�ريخ �إ�س300- 
ب��ي5، �لت��ي تغط��ي طرطو���س، بالإ�س��افة �إىل ع��دد 
م��ن �أنظمة "بان�س��ري-�إ�س1" للدفاع �جلوي �لق�س��ري 
و�ملتو�س��ط �ملدى. كما �أنه من �ملرجح �لإبقاء �أي�س��ا 
على �لطائر�ت �لرو�س��ية من دور طيار، �لتي ت�ستخدم 
ملر�قب��ة مناط��ق خف���س �لتوت��ر يف �إدل��ب وحم���س 
ودرعا و�لغوطة �ل�رصقية، و�لتي بلغت مدة حتليقاتها 
�لإجمالي��ة 96 �أل��ف �س��اعة حت��ى �لآن. و�س��دد �أح��د 
�مل�س��درين على �أن��ه "على �أي��ة حال، �س��تكون كلمة 
�لرئي���س  للق��و�ت �مل�س��لحة   �لع��ام  للقائ��د  �لف�س��ل 

فالدميري بوتني". 
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اأكد اأمري قطر ا�ستعداده 
لإجراء حمادثات مبا�سرة 
مع الدول املقاطعة برعاية 

اأمريكية حلل الأزمة 
اخلليجية القطرية، 

م�سريا اإىل اأنه ما زال 
ينتظر رد هذه الدول على 

دعوة الرئي�س الأمريكي 
للحوار.
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