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للمرة األولى منذ سقوط الطائرة الروسية

بوتني في القاهرة لتوقيع عقود »الضبعة النووية«
بدأ الرئيس الروسي فالدميير بوتني ظهر 
أمس زيارة الى القاهرة تستغرق عدة ساعات 
هي االولى التي يقوم بها الى القاهرة منذ حتطم 
ط��ائ��رة سياح روس بعيد اقالعها م��ن شرم 

الشيخ في اكتوبر 2015.
وكان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
ف��ي استقبال بوتني ل��دي وص��ول��ه ال��ى مطار 
القاهرة ق��ادم��ا م��ن س��وري��ا حيث ق��ام بزيارة 
مفاجئة الى قاعدة حميميم الروسية امر خاللها 
بسحب اجل���زء االك��ب��ر م��ن ال��ق��وة العسكرية 

الروسية في سوريا.
وبدأ بوتني والسيسي على الفور محادثاتهما 
في قصر االحتادية الرئاسي بضاحية مصر 

اجلديدة )شرق القاهرة(.
 وأوض��ح املتحدث باسم الرئاسة املصرية 
بسام راضي ان احملادثات ستتناول “عددا من 
القضايا االقليمية والدولية” اضافة الى “دفع 
التعاون الثنائي في املجاالت املختلفة، خاصة 
السياسية والتجارية واالقتصادية وفي مجال 

الطاقة«. 
وسيشهد الرئيسان املصري والروسي، وفق 
الصحف املصرية، توقيع العقود النهائية بني 
احلكومة املصرية وشركة روساتوم الروسية 
الن��ش��اء محطة الضبعة ال��ت��ي ستضم ارب��ع 

مفاعالت نووية طاقة كل منها 1200 ميغاوات.
وس��ب��ق ان وق��ع��ت احل��ك��وم��ت��ان املصرية 
وال��روس��ي��ة اتفاقية متنح مبوجبها موسكو 

قرضا الى القاهرة لتمويل انشاء هذه احملطة.
وكان الرئيس الروسي قام بزيارة الى مصر 
في شباط/فبراير 2015 مت خاللها توقيع 

مذكرة تفاهم لبناء محطة الضبعة النووية.
وب���دأت مصر ف��ي مطلع ثمانينات القرن 
املاضي اج��راءات القامة محطة نووية النتاج 
الكهرباء في منطقة الضبعة اال انها علقتها بعد 
كارثة تشرنوبيل النووية في العام 1986 
ولم تقم منذ ذلك احلني باي مشروع في مجال 

االستخدام السلمي للطاقة النووية.
وفي العام 2008 عادت مصر وقررت احياء 

مشروع احملطة النووية النتاج الكهرباء وكانت 
روسيا تتنافس مع دول اخرى للفوز به اال ان 

املشروع لم يكتمل.
وشهدت العالقات بني القاهرة وموسكو  
تطورا ملحوظا منذ تولي السيسي السلطة في 

العام 2014 .

ول��ك��ن م��وس��ك��و علقت رح���الت ال��ط��ي��ران 
امل��ب��اش��رة ال��ى مصر بعد اس��ق��اط الطائرة 
الروسية في 31 أكتوبر 2015 عقب اقالعها 
من شرم الشيخ ومقتل  224 شخصا كانوا على 

متنها غالبيتهم العظمى من السياح الروس.
واعلن تنظيم الدولة االسالمية تبنيه 

لهذا االعتداء.
 ضربة للسياحة

شكل قرار وقف الرحالت الروسية املباشرة 
ض��رب��ة ق��وي��ة ل��ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ة ف��ي مصر 
وخصوصا في شرم الشيخ. ومنذ ذلك احلني 

تعهدت القاهرة بتعزيز اج���راءات االم��ن في 
املطارات املصرية وهي تسعي منذ عدة شهور 
القناع موسكو باستئناف الرحالت الروسية 

املباشرة.
وتأمل القاهرة كذلك، وفق املصادر الرسمية، 
في ان تقوم روسيا بانشاء منطقة صناعية 

حرة في محور قناة السويس لتنشيط وزيادة 
االستثمارات االجنبية املباشرة وه��و هدف 

رئيسي للحكومة املصرية في الوقت الراهن.
وسيتوجه بوتني عقب انتهاء زيارته للقاهرة 
الى تركيا حيث سيجري محادثات مع نظيره 
رج��ب طيب اردوغ���ان ح��ول سوريا واعتراف 
الواليات املتحدة بالقدس عاصمة السرائيل، 

بحسب ما اعلنت الرئاسة التركية.
وأكد الكرملني ان الرئيسني الروسي والتركي 
ي��ع��ت��زم��ان “التباحث ف��ي م��س��ائ��ل ال��ت��ع��اون 
املشترك وخصوصا التقدم في مشاريع الطاقة 
املشتركة”، في ما يبدو انه اش��ارة الى انبوب 
توركسترمي الذي يجري تشييده حتت البحر 
االسود لضخ الغاز الروسي الطبيعي الى تركيا 
ومحطة اكويو النووية التي تبنيها موسكو في 

جنوب تركيا.
وم��ن جهة اخ��رى، يلتقي الرئيس املصري 
مساء االثنني نظيره الفلسطيني محمود عباس 
الذي وصل في ساعة متأخرة مساء االحد الى 

القاهرة.
وق��ال املتحدث باسم الرئاسة املصرية ان 
السيسي وجه الدعوة لعباس “لعقد قمة ثنائية 
تشاورية في القاهرة لتناول التطورات اخلاصة 
باعتراف ال��والي��ات املتحدة بالقدس عاصمة 
إلسرائيل، وسبل التعامل مع األزمة مبا يحفظ 
حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته الوطنية 

وحقه املشروع في اقامة دولته املستقلة.
وأثار قرار الرئيس االميركي دونالد ترامب 
االرب��ع��اء االع��ت��راف مبدينة القدس كعاصمة 
لدولة اسرائيل، غضب الفلسطينيني وال��دول 

العربية.
ودع��ا وزراء اخلارجية العرب فجر األحد 
ال��والي��ات املتحدة ال��ى إلغاء قرارها محذرين 
اياها من انها “عزلت نفسها ك��راع ووسيط 
في عملية السالم” ودع��وا دول العالم أجمع 
لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 
ال��راب��ع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية احملتلة.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال نظيره الروسي فالدميير بوتني
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خالل زيارة مفاجئة إلى قاعدة حميم

بوتني يأمر بسحب القسم األكبر
من القوات الروسية من سورية 

أعلن الرئيس الروسي فالدميير بوتني أمس 
عن سحب القسم االكبر من القوات العسكرية 
الروسية من سوريا وذلك خالل زيارة مفاجئة 
ق��ام بها ال��ى قاعدة حميميم في سوريا كما 

افادت وكالة االنباء الروسية انترفاكس.
وق���ال ب��وت��ني كما نقلت عنه انترفاكس 
“خالل نحو عامني، قضت القوات املسلحة 
الروسية بالتعاون مع اجليش السوري على 
االرهابيني الدوليني ال��ى حد كبير. بالتالي 
اتخذت قرار اعادة القسم االكبر من الوحدات 
العسكرية الروسية املتواجدة في سوريا الى 

روسيا«.
ولم يحدد بوتني الذي استقبله في القاعدة 

نظيره السوري بشار االس��د ووزي��ر الدفاع 
ال��روس��ي سيرغي شويغو وق��ائ��د ال��ق��وات 
ال��روس��ي��ة ف��ي س��وري��ا اجل���ن���رال سيرغي 
س��وروف��ي��ك��ني، ع��دد اجل��ن��ود ال���روس الذين 

سيبقون في سوريا.
واض��اف “تعودون ظافرين ال��ى بيوتكم 
وذوي��ك��م واه��ال��ي��ك��م ون��س��ائ��ك��م واطفالكم 
واص��دق��ائ��ك��م. ال���وط���ن ف���ي ان��ت��ظ��ارك��م يا 
اصدقائي”، بحسب م��ا نقلت عنه وكالة 

“انترفاكس«.
لكن بوتني حذر “اذا عاد االرهابيون الى 
الظهور فسنضرب بقوة غير مسبوقة ولن 
ننسى اب��دا املوتى او اخلسائر الناجمة عن 

مكافحة االره��اب في سوريا وفي بالدنا، في 
روسيا«.

م��ن ج��ه��ت��ه، ت��وج��ه االس���د ب��ال��ش��ك��ر ال��ى 
بوتني على “مشاركة روس��ي��ا الفعالة فى 
محاربة االره��اب في سوريا” بحسب ما نقل 
االع��الم الرسمي السوري، مؤكدا ان “ما قام 
به العسكريون ال��روس لن ينساه الشعب 

السوري«.
وُنقلت تصريحات بوتني بعد ساعات 
عدة على زيارته صباح االثنني بينما عرضت 
شبكة “روسيا 24” التلفزيونية ص��ورا 
للطائرة الرئاسية وقد حطت في القاهرة حيث 

يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بعد يومني على دخول التنظيم إليها

»حترير الشام« تطرد »داعش« من إدلب
طردت هيئة حترير الشام )جبهة النصرة 
سابقاً( االثنني تنظيم الدولة اإلسالمية من 
محافظة ادل��ب في شمال غرب سوريا بعد 
يومني على دخوله إليها مجدداً، وفق ما أفاد 

املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وك��ان تنظيم الدولة اإلسالمية يتواجد 
ف��ي محافظة ادل���ب ف��ي ال��ع��ام 2014 قبل 
إعالنه “اخلالفة اإلسالمية”، إال أن فصائل 
معارضة طردته منها وقتها، إلى أن دخلها 
مجدداً السبت وسيطر على قرية باشكون 
ق��رب احل���دود اإلداري���ة م��ع محافظة حماة 

)وسط(.
وأف��اد املرصد السوري أن “بعد هجمات 
معاكسة وعنيفة، متكنت هيئة حترير الشام 
من طرد تنظيم الدولة اإلسالمية من محافظة 
ادلب مجدداً”، مشيراً إلى أن الهيئة استعادت 

السيطرة على باشكون.
وتسيطر هيئة حترير الشام على اجلزء 

األكبر من محافظة ادلب، فيما تتواجد فصائل 
إسالمية في مناطق اخرى محدودة فيها.

وك��ان التنظيم املتطرف، وف��ق املرصد، 
متكن في اآلون��ة األخيرة من السيطرة على 
ع��دد م��ن ال��ق��رى ف��ي ري��ف ح��م��اة الشمالي 
الشرقي اثر معارك مع هيئة حترير الشام ما 

مّكنه من دخول ادلب.
وتعد ه��ذه اجلبهة الوحيدة التي يتقدم 
فيها تنظيم الدولة اإلسالمية بعدما خسر في 
اآلونة األخيرة اجلزء األكبر من املناطق التي 
أعلن منها “اخلالفة اإلسالمية” في العام 

2014 في كل من سوريا والعراق.
ولم يعد تنظيم الدولة اإلسالمية يسيطر 
سوى على خمسة في املئة فقط من سوريا، 
وأعلن العراق بدوره “انتهاء احلرب” على 
التنظيم املتطرف. وتقتصر سيطرة تنظيم 
ال��دول��ة اإلسالمية ف��ي س��وري��ا ال��ي��وم على 

بعض اجليوب احملدودة املتناثرة في البالد.

القوات العراقية تبدأ 
عملية حتصني الشريط 

احلدودي مع سورية
ب��دأت ال��ق��وات العراقية االث��ن��ني عملية 
حت��ص��ني ال��ش��ري��ط احل����دودي م��ع س��وري��ا 
امل��ج��اورة في غ��رب ال��ب��الد، بعد يومني من 
إعالن رئيس الوزراء العراقي »النصر« على 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وق��ال ضابط برتبة عميد رك��ن لوكالة 
فرانس برس إن “اجلهد الهندسي في اجليش 
العراقي بدأ اليوم بعمل حتصينات للشريط 
احلدودي العراقي مع سوريا بدءا من شمال 
مدينة القائم )غ���رب( وص��وال إل��ى مدينة 

ربيعة في نينوى )شمال(«.
وأض���اف أن “تلك التحصينات تتمثل 
بإنشاء م��واق��ع دفاعية وس��وات��ر ترابية 
وخ��ن��ادق، إضافة إل��ى نشر نقاط للجيش 
وحرس احل��دود لصد أي هجوم او تعرض 
ل���داع���ش م���ن س���وري���ا ب���اجت���اه األراض����ي 

العراقية«.
وبعد نحو ع��ام م��ن ان��ط��الق العمليات 
العسكرية من املوصل في شمال العراق، 
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
السبت سيطرة قواته “بشكل كامل” على 
احلدود السورية العراقية، مؤكدا “انتهاء 

احلرب” ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.

يتطلع إلى والية رئاسية جديدة

مادورو يحقق
فوزا كبيرا في 

االنتخابات البلدية
أع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال��ف��ن��زوي��ل��ي نيكوالس 
م��ادورو ان احل��زب التشافي ال��ذي يتزعمه 
حقق فوزا كبيرا في االنتخابات البلدية التي 
قاطعتها االح��زاب الرئيسية في املعارضة 
ال��ت��ي سيتم إق��ص��اؤه��ا م��ن امل��ش��ارك��ة في 

االنتخابات الرئاسية املقبلة في 2018.
وق���ال ال��رئ��ي��س االش��ت��راك��ي ام���ام حشد 
من ان��ص��اره في ك��راك��اس في ختام النهار 
االن��ت��خ��اب��ي ال��ط��وي��ل ال���ذي بلغت نسبة 
املشاركة فيه 47،32 باملئة بحسب املجلس 
الوطني االنتخابي “فزنا باكثر من 300 
بلدية في البالد من اصل البلديات ال�335”، 

مقابل 242 حاليا.
وج���اء ت��ص��ري��ح م����ادورو بعيد اع��الن 
امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي االن��ت��خ��اب��ي ان احل��زب 
التشافي )نسبة للرئيس ال��راح��ل هوغو 
تشافيز الذي حكم البالد منذ 1999 ولغاية 
وفاته في 2013( اكتسح عشرين على االقل 

من بلديات عواصم الواليات ال�23.
ك��ذل��ك، ف��از احل��زب االش��ت��راك��ي احلاكم 
مبنصب حاكم والية زوليا )غرب(. وكانت 
ال��ب��الد شهدت ف��ي تشرين االول/اك��ت��وب��ر 
انتخابات ملجالس الواليات وحكامها، وقد 
فاز في والية زوليا يومها مرشح املعارضة 
لكن االخ��ي��ر رف��ض ان ي��ؤدي قسم اليمني 
امام اجلمعية التأسيسية. وبالتالي يكون 
احل���زب االش��ت��راك��ي ف��از ف��ي 19 م��ن اصل 

بلديات عواصم الواليات ال�23.
وبعد ستة أشهر م��ن التظاهرات التي 
طالبت باستقالته، وق��ت��ل خاللها 125 
شخصا في بالد غنية باالحتياطات النفطية 
وتشهد ازمة اقتصادية حادة بسبب تراجع 
اسعار النفط، يبدو ان مادورو استعاد زمام 

االمور وعزز سيطرته على البالد.

بعد أيام على إطالق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات

واشنطن وطوكيو وسيول تبدأ تدريبات عسكرية مشتركة
ب���دأت ال���ق���وات االم��ي��رك��ي��ة وال��ك��وري��ة 
اجلنوبية واليابانية أمس تدريبات مشتركة 
ت��ه��دف ال���ى رص���د ال��ص��واري��خ ال��ك��وري��ة 
الشمالية بعد اقل من اسبوعني على اطالق 
بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات 

يتصف مبدى غير مسبوق.
وت��أت��ي امل���ن���اورات فيما اج���رت كوريا 
الشمالية جتربة ص��اروخ بالستي جديد 
سقط ف��ي البحر قبالة س��واح��ل اليابان، 
مؤكدة أنها حققت هدفها وباتت دولة نووية، 

ما استدعى تنديدا دوليا.
وذكرت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية 
ان امل���ن���اورات ال��س��ادس��ة م��ن ن��وع��ه��ا منذ 
حزيران/يونيو 2016 والتي يفترض ان 
تستمر يومني، جتري في البحر قبالة شبه 

اجلزيرة الكورية واليابان.
واض��اف��ت ف��ي بيان “خالل التدريبات، 
ستقوم سفن حربية من نوع ايجيس من كل 

بلد مبحاكاة رصد صواريخ بالستية كورية 
شمالية وتعقبها والتشارك في املعلومات«.

وتشارك في التدريب سفينتان اميركيتان 
واخرى كورية جنوبية وسفينة يابانية. 

وترتبط اليابان وكوريا اجلنوبية اللتان 
تؤثر خالفات تاريخية وعلى اراض على 
عالقاتهما، مبواثيق دفاعية مع الواليات 

املتحدة.
واج����رت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وك��وري��ا 
اجلنوبية االسبوع املاضي اكبر مناورات 
جوية في تاريخهما في استعراض للقوة 
بوجه كوريا الشمالية التي فرضت عليها 
االمم املتحدة سلسلة م��ن العقوبات على 
خلفية برنامجيها الصاروخيني النووي 

والبالستي.
ودعا التحالف االفرقاء اآلخرين التخاذ 
مواقف اكثر تشددا ضد بيونغ يانغ، اال انه 
لم يلق اال جتاوب فاترا من روسيا والصني 

احلليفتني الكبريني لكوريا الشمالية.
والتقى رئيس ارك��ان اجليس الروسي 
فاليري غيراسيموف وزير الدفاع الياباني 
ايتسونوري اونوديرا في طوكيو حيث شدد 
على ان موسكو تريد حال دبلوماسيا لالزمة.

ون��ق��ل��ت وزارة ال����دف����اع ال��روس��ي��ة 
ع��ن غيراسيموف ق��ول��ه “نعتقد ان هذه 
املسألة يجب ان حُتل بالوسائل السياسية 

والدبلوماسية«.
وت��اب��ع غ��ي��راس��ي��م��وف ان امل���ن���اورات 
العسكرية في محيط كوريا الشمالية “تؤدي 
الى زعزعة االوضاع”، بحسب ما نقل عنه 

مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية.
في املقابل أكد اون��ودي��را موقف اليابان 
بان “تطوير كوريا الشمالية )ترسانتها( 
ال��ن��ووي��ة وال��ص��اروخ��ي��ة يشكل تهديدا 
للمجتمع ال��دول��ي. اريدنا ان نتعاون حلل 

هذه املشكلة«.

ملكافحة املتمردين والشيوعيني في املنطقة

رئيس الفيليبني يطلب من البرملان متديد 
قانون األحكام العرفية في اجلنوب

بقيمة ثمانية مليارات دوالر

24 طائرة »تايفون« قطر توقع اتفاق شراء 

طلب الرئيس الفيليبيني رودريغو 
دوت��ي��رت��ي م��ن ال��ب��رمل��ان أم��س متديد 
ق��ان��ون االح��ك��ام العرفية ف��ي الثلث 
اجلنوبي من البالد حتى نهاية العام 
املقبل ملكافحة الناشطني املتطرفني 

والشيوعيني في املنطقة.
وف��ي رس��ال��ة وجهها ال��ى اعضاء 
البرملان ونشرها مكتبه، قال دوتيرتي 
ان مت��دي��د ق��ان��ون االح��ك��ام العرفية 
ضروري في منطقة مينداناو اجلنوبية 
الحتواء مترد مستمر النصار لتنظيم 
ال��دول��ة االسالمية وت��زاي��د تهديدات 

املتمردين الشيوعيني.
وك��ت��ب ال��رئ��ي��س الفيليبيني في 

الرسالة “اطلب من برملان الفيليبني 
متديد قانون االحكام العرفية )...( في 
كل منطقة مينداناو لعام واحد اعتبارا 
من االول من كانون الثاني/يناير 

.»2018
وك���ان دوت��ي��ت��ي ف���رض ف��ي مايو 
حكما عسكريا على مينداناو التي 
تشكل ال��ث��ل��ث اجل��ن��وب��ي م��ن ال��ب��الد 
وتضم حوالى عشرين مليون نسمة، 
للتصدي لتمرد انصار لتنظيم الدولة 

االسالمية في مدينة مراوي.
وانهى اجليش الفيليبيني بدعم من 
الواليات املتحدة والصني في تشرين 
االول/اكتوبر مت��ردا النصار تنظيم 

الدولة اإلسالمية األجانب في مراوي 
أهم مدينة مسلمة في مينداناو، بعد 
معارك استمرت خمسة اشهر واسفرت 

عن مقتل نحو 1100 شخص.
وقالت السلطات الفيليبينية ان 
الهدف من حترك هؤالء املقاتلني كان 
اقامة دولة خالفة في منطقة جنوب 

شرق آسيا.
واع���ل���ن دوت��ي��رت��ي ف���ي اك��ت��وب��ر 
“حترير” م��راوي بينما اك��د القادة 
ال��ع��س��ك��ري��ون ان م��ع��ظ��م ق��ي��ادي��ي 
الناشطني قتلوا. لكن السلطات حذرت 
من وجود فارين يتجمعون مجددا في 

مينداناو ويقوم بتجنيد شبان فيها.

وقعت قطر مع اململكة املتحدة أمس 
األول عقدا لشراء 24 طائرة مقاتلة من 
طراز »تايفون« بقيمة ثمانية مليارات 
دوالر، في ثاني عقد تسليح توقعه 

الدوحة في غضون ايام.
وكانت قطر واململكة املتحدة أعلنتا 
في سبتمبر 2017 عن اتفاق نوايا بني 
اجلانبني لبيع وش��راء الطائرات من 
دون ان تكشفا حينها عن قيمة العقد 
ال��ذي يأتي توقيعه في خضم أزمة 

دبلوماسية كبرى في اخلليج.
ووقع العقد وزير الدفاع القطري 
خالد العطية ونظيره البريطاني 

غيفن ويليامسن في الدوحة.
وقال ويليامسن خالل التوقيع ان 
عقد شراء طائرات “تايفون” مع قطر 
هو االكبر في العقد االخير، معتبرا ان 

“هذه املقاتالت العظيمة ستوفر دعما 
للقوات القطرية ملواجهة التحديات 
املشتركة في الشرق االوسط ولدعم 

االستقرار في املنطقة«.
ووق���ع ال���وزي���ران اي��ض��ا اتفاقا 
لتشكيل س���رب ج���وي م��ش��ت��رك من 
اج��ل ض��م��ان االم���ن خ��الل نهائيات 
كأس العالم 2022 لكرة القدم التي 
ستنظمها قطر، بحسب بيان للقوات 

املسلحة القطرية.
كما أعربت قطر عن نيتها شراء 
م��ع��دات عسكرية اخ��رى م��ن اململكة 

املتحدة.
واخلميس وقعت قطر عقودا بقيمة 
تتجاوز العشرة مليارات يورو لشراء 
طائرات “رافال” القتالية الفرنسية 
وش����راء 50 ط��ائ��رة اي��رب��اص “اي 

321”، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون الى الدوحة.

ويأتي التوقيع على عقود التسليح 
الضخمة ه��ذه في خضم االزم��ة بني 

قطر وجاراتها.
وك���ان���ت  م��ص��ر وال��س��ع��ودي��ة 
واالمارات والبحرين قطعت عالقاتها 
مع قطر في اخلامس من يونيو 2017 
على خلفية اتهام ال��دوح��ة بتمويل 

“االرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة.
وف��رض��ت ال���دول االرب���ع عقوبات 
اق��ت��ص��ادي��ة ع��ل��ى ق��ط��ر وت��ق��دم��ت 
مبجموعة مطالب لرفع هذه العقوبات 
بينها غلق قاعدة تركية واالبتعاد عن 
طهران واغالق قناة “اجلزيرة”. اال ان 
قطر رفضت في اكثر من مناسبة تنفيذ 

املطالب ودعت الى احلوار.

الزعيم الكوري الشمالي وسط قادة اجليش


