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تيلرسون يؤكد التزام بالده بتعزيز 

العالقات مع مصر ودعمها
ــكري، وأمريكا ريكس تيلرسون، التزام بالدهما بتعزيز  ــامح ش أكد وزيرا خارجية مرص س
ــيق يف القضايا  ــب األمني ومحاربة اإلرهاب، والتنس ــات بني الدولتني خاصة الجان العالق

اإلقليمية.
وقال وزير الخارجية األمريكي يف مؤتمر صحفي مع نظريه املرصي خالل زيارته القاهرة، 
ــة من داعش ومجموعات إرهابية  ــعب املرصي عانى من الهجمات اإلرهابي أمس إن "الش
ــدة ونحن رشكاء  ــنوات عدي ــتوى من التطرف عىل مدار س ــرى، ومرص تواجه هذا املس أخ
ــود القاهرة يف  ــات"، مؤكدا دعم بالده لجه ــتجابتها وتعاملها مع هذه الهجم ــرص يف اس مل

محاربة اإلرهاب ويف عملياتها يف سيناء.
وأشار تيلرسون إىل أن بالده أطلقت مليار دوالر للمساعدة يف دعم قدرات مرص عسكريا.

وأكد تيلرسون، أنه ال توجد فجوة يف العالقات بني مرص وأمريكا، مشريا إىل أن املساعدات 
ــعب  ــن جميع تفاصيلها، وعىل الش ــرص ال يمكن اإلفصاح ع ــي نقدمها مل ــكرية، الت العس
املرصي أن يثق أن الواليات املتحدة مستمرة يف دعم مرص يف حربها للقضاء عىل اإلرهاب.
من جانبه قال وزير الخارجية املرصي إنه بحث مع تيلرسون العالقات الثنائية والتعاون 
بني البلدين يف إطار االحرتام املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، وكذلك القضايا 

اإلقليمية واألمنية التي تقلق البلدين.
ــكري الدعم الذي توفره الواليات املتحدة ملرص يف حربها ضد اإلرهاب، مشريا إىل  وثّمن ش

التنسيق بني الجانبني يف الحرب ضد اإلرهاب من منظور شامل.
ــون الرئيس املرصي عبد  هذا ومن املقرر أن يلتقي وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرس

الفتاح السييس خالل هذه الزيارة.

موسكو تنفي علمها بوجود قاعدة 
عسكرية إليران قرب تدمر السورية

موسكو/
ــط وإفريقيا، نائب  أكد املبعوث الخاص للرئيس الرويس إىل دول الرشق األوس
ــك معلومات حول  ــكو ال تمتل ــل بوغدانوف أن موس ــر الخارجية ميخائي وزي

وجود قاعدة عسكرية إليران بالقرب من تدمر يف سوريا.
ــا إذا كانت لدى  ــؤال حول م ــني، أمس، ردا عىل س ــوف للصحفي ــال بوغدان وق
موسكو معلومات بشأن مثل هذه القاعدة: "ال، أنا ال امتلك أي معلومات بهذا 

الشأن".
ــوف: "نحن ندعو  ــوريا، قال بوغدان ــا عىل الغارات اإلرسائيلية عىل س وتعليق

الجميع إىل الهدوء لتفادي أي تصعيد خطري يف املنطقة".
ــد لقاء ثالثيا  ــيا وتركيا وإيران قد تعق ــر الخارجية أن روس ــا ذكر نائب وزي كم
ــوريا يف أستانا عىل مستوى وزراء الخارجية الشهر املقبل، مشريا إىل  حول س

أن عقد اللقاء قيد التنسيق حاليا.
ــل مناطق خفض  ــرتة عم ــل تمديد ف ــه من املحتم ــا بأن ــوف أيض ــوه بوغدان ون

التصعيد يف سوريا.

مودي يكشف عن نموذج أول معبد 
هندوسي يف اإلمارات

ــه أول معبد  ــيكون علي ــوذج ملا س ــودي عن نم ــدي نارندرا م ــوزراء الهن ــس ال ــف رئي كش
هندويس يف أبوظبي.

ــة العاملية للحكومات  ــه بصفته ضيف رشف يف القم ــم الهندي ، خالل كلمة ل ــال الزعي وق
ــلم،  ــامح" يف هذا البلد الخليجي املس ــهادة عىل التس ــيكون "ش يف دبي، إن هذا املعبد س
ــه للجالية الهندية التي تمثل قوة عاملة ضخمة من املهنيني وأصحاب  مؤكدا عىل أهميت

الخربات يف اإلمارات.
ويوجد يف دبي معهد للسيخ، كما تنترش كنائس مسيحية يف كل من دبي وأبوظبي.

ــخرت التقنية"،  وأثنى مودي عىل اإلمارات، التي يعيش فيها 3.3 مليون هندي، ألنها "س
ــم"، وقال: "لقد فاتتنا  ــزة اقتصادية قلما نرى مثيال لها يف العال ــت من خلق معج و"تمكن

الثورة الصناعية، لكننا تمكنا من االنضمام إىل الثورة الرقمية".
ــة، لحصة تصل إىل 10 %يف  ــورتيوم" رشكات هندي ــبت، عىل رشاء "كونس وأرشف، يوم الس
امتياز نفطي بحري تابع لرشكة برتول أبوظبي، وهو األول من نوعه وفق اإلعالم اإلماراتي 

الرسمي.
وقال الزعيم الهندي: "لقد تقدمت عالقتنا من عالقة بائع وشار، إىل مرحلة من االستثمار 

املشرتك يف قطاعي النفط والغاز".
ــلطان  ــان حيث التقى الس ــل مودي إىل عم ــو ظبي، انتق ــارة القصرية ألب ــد هذه الزي وبع

قابوس وأفراد الجالية الهندية هناك.

حول العالمحول العالم

ــس  مجل ــس  رئي رصح 
النواب الليبي عقيلة صالح 
ــالم القذايف،  بأن سيف اإلس
نجل الزعيم الليبي الراحل 
ــه  ل ــق  يح ــذايف،  الق ــر  معم
الرئاسة  النتخابات  الرتشح 
ــع  مان ــاك  هن ــن  يك ــم  ل إذا 

قضائي يحول دون ذلك.
ــح يف حوار مع  وقال صال
وكالة "سبوتنيك" الروسية، 
التقارير حول  ــىل  تعليقا ع
ــالم القذايف  ــيف اإلس نية س
ــد  "لق ــة:  للرئاس ــح  الرتش
ــون العفو العام  ــا قان أصدرن
وأي  ــيايس،  الس ــو  والعف
ــه  ــس علي ــي لي ــن ليب مواط
ــن حقه أن  ــود قضائية م قي
ــيف  ــن فيهم س ــح، بم يرتش

اإلسالم القذايف".
ــرصف النظر  وأضاف: "ب
ــعبيته، الصندوق هو  عن ش

الذي يقرر".
االستفتاء  قانون  صالح: 
ــيصدر  س ــتور  الدس ــىل  ع

خالل أسبوعني
ــا أن  ــح أيض ــن صال وأعل
ــىل  ع ــتفتاء  االس ــون  "قان
يف  ــيصدر  س ــتور  الدس

األسبوعني القادمني".
ــاف أن "هيئة وضع  وأض
ــرشوع  م ــت  أحال ــتور  الدس
ــس  مجل إىل  ــتور  الدس
ــدر قانون  النواب حتى يص
ــن يف  ــم الطع ــتفتاء، وت االس
ــريا إىل  ــة"، مش ــذه اإلحال ه
ــل أن تقول  ــه "من املحتم أن
ــة كلمتها يوم 14 من  املحكم
ــأن صحة  ــهر بش الش ــذا  ه

اإلحالة".
ــق  ــا يتعل ــا م وأردف: "أم
ــة  الدول ــس  رئي ــاب  بانتخ
ــواب فال يصدر  ومجلس الن

إال بعد إقرار الدستور".
ــر  تحري ــع  أتوق ــح:  صال
ــالد  الب رشق  ــني  وتأم ــة  درن

تماما خالل أسبوع
ــة  محارب ــأن  وبش
ــلحة، توقع  الجماعات املس
عقيلة صالح تحرير مدينة 
ــا  ليبي رشق  ــني  وتأم ــة  درن
ــبوع  ــكل تام خالل األس بش

القادم.
ــة هي آخر  وقال إن "درن
معاقل الجماعات اإلرهابية 
ــا  مضيف ــا"،  ليبي رشق  يف 
"أتوقع تحرير درنة يف األيام 
القليلة القادمة وربما خالل 

األسبوع القادم".
وأضاف أن "تحرير درنة 
ــا  ــالد آمن ــيجعل رشق الب س

بنسبة 100%".
ــة  درن أن  إىل  ــار  وأش
ــوات  ــل ق ــن قب ــارصة م مح
أن  ــا  موضح ــش،  الجي
يف  ــتطيع  يس ــش  "الجي
ــذه  ه ــرد  يط أن  ــات  لحظ
ــث  نرتي ــن  ولك ــات،  الجماع
ألن  ــني  املدني ــىل  ع ــا  خوف
ــن  منترشي ــني  اإلرهابي
ــإذا  ف ــة،  الثقيل ــلحة  باألس
ــتحدث  ــش س ــل الجي تدخ

ــرضر  ال ــع  ويق ــات  مواجه
باملدنيني".

ــلحي درنة  ــد أن مس وأك
ــن القياديني  بينهم الكثري م
ــن  م ــدا  وتحدي ــب،  األجان
وتونسية  مرصية  جنسيات 

وجزائرية.
 صالح يرحب بفكرة عقد 
مؤتمر حول ليبيا عىل غرار 

مؤتمر سوتيش
ــس  ــس مجل ــب رئي ورح
ــرة عقد  ــواب الليبي بفك الن
ــا، ترعاه  ــول ليبي ــر ح مؤتم
ــر  ــرار مؤتم ــىل غ ــيا ع روس
ــي  ــوار الوطن ــوتيش للح س

السوري.
وقال ردا عىل سؤال بهذا 
ــل  ــوص إن "أي تدخ الخص
ــعب  ــة الش ــرشوع ملصلح م
ــه  ب ــب  نرح ــن  نح ــي  الليب
ــا  نرفضه ــالءات  اإلم ــن  ولك
ــا أن  ــع"، مضيف ــن الجمي م
ــية الليبية  "العالقات الروس
ــا  دعمتن ــيا  فروس ــدة،  جي
ــن، ورفضت  ــس األم يف مجل
ــس  مجل ــىل  ع ــدي  التع
ــت االعرتاف  ــواب، ورفض الن

بحكومة لم تمنح الثقة".

ــق تيش  ــي لدى دمش ــفري الصين ــال الس ق
ــيانجني، إن بالده تنوي أن تلعب دورا أكرب  تش
ــوريا بعد الحرب  ــادة إعمار س ــر وإع يف تطوي
ــاعدات املقدمة  ــم املس ــن طريق زيادة حج ع

للحكومة الرشعية يف دمشق.
ــينخوا"  "ش ــة  لوكال ــه  حديث يف  ــن  وأعل
ألن  ــت  الوق ــان  ح ــه  أن ــد  أعتق ــة":  الصيني
ــار  ــادة إعم ــر وإع ــىل تطوي ــا ع ــز جهودن نرك
ــرب  ــني دورا أك ــتلعب الص ــي س ــوريا. وبرأي س
ــم املزيد من  ــن طريق تقدي ــذه العملية ع يف ه
ــة  والحكوم ــوري  الس ــعب  للش ــاعدات  املس

الرشعية".
ــىل أن الصني  ــرية ع ــات األخ ــدل املعلوم وت
ــاعدات لتطوير الشأن  قدمت أكرث من مرة مس
ــه آخر منحها  ــوريا. وتم توجي ــي يف س الصح
ــفى  ــعاف يف مش ــم اإلس ــة لتطوير قس النقدي

املواساة يف دمشق.
ــاء زيارته  ــايس الصيني أثن ــرب الدبلوم وع
ــاعد املنحة  ــفى، عن أمله بأن تس إىل هذا املش
ــاعدة  ــتوى املس ــة الصينية يف رفع مس النقدي

الطبية للسكان املحليني.
ــت مع  ــالده وقع ــة ب ــأن حكوم ــاد ب ــا أف كم
ــايض 3  ــام امل ــالل الع ــورية خ ــة الس الحكوم

اتفاقيات تتعلق بتقديم املساعدات اإلنسانية 
دوالر  ــون  ملي  40 ــاوزت  تج ــة  إجمالي ــة  بكلف
ــيبحثان قريبا  ــي، مبينا أن الجانبني س أمريك
ــا يف ذلك  ــات بم ــن املرشوع ــد م ــذ العدي تنفي

تطوير إمدادات الكهرباء والنقل العام.
وجدد تأكيد حرص بالده وسعيها املستمر 
ــاعدات  ــم ومس ــن دع ــزم م ــا يل ــم كل م لتقدي

للشعب السوري يف جميع املجاالت الصحية 
واإلنسانية والعلمية واالقتصادية والسياسية 
ــن خالل  ــواء م ــرتكة س ــادل الخربات املش وتب
التعاون الثنائي املشرتك أو من خالل التعاون 
ــة منوها بمتانة العالقات  مع املنظمات الدولي
ــني ورضورة  ــعبني الصديق ــن والش ــني البلدي ب

تعزيزها خالل املرحلة القادمة.

ــد  ــت بع ــي تحطم ــة الت ــة "F-16" اإلرسائيلي ــارا مقاتل ــر طي ذك
ــرا للقفز  ــوريا أنهما اضط ــكرية يف س ــىل مواقع عس ــارات ع ــذ غ تنفي
ــل صواريخ الدفاع الجوي  ــكل عاجل بعد إصابة طائرتهما من قب بش

السورية.
ــهادتهما  ــن ش ــن الطياري ــاة "Hadashot News" ع ــت قن ونقل
ــت للتفكري قبل مغادرة  ــه لم يتوفر لديهما الوق ــة أمس األحد أن املرسب
ــظ حالفهما بالنجاة بعد انفجار  ــتهدفة، مؤكدين أن الح املقاتلة املس

صاروخ سوري عىل مقربة من الطائرة، ما أدى إىل إصابتها بشظايا.
ــة  ــا نتيج ــيطرة عليه ــدا الس ــا فق ــرة أنهم ــم الطائ ــح طاق وأوض
ــن 4 كيلومرتات، قبل قليل من  ــار، وقفزا فورا، من ارتفاع أكرث م لالنفج

تحطمها.
وكشف الطياران اللذان لم ُيكشف عن اسميهما عن الورطة التي 
وقعا بها حني أدركا أن طائرتهما خرجت عن السيطرة، وقال أحدهما: 
ــا نفهم أنه  ــا إال بضع ثوان، وكن ــم يتوفر لدين ــدم األمر طويال ول ــم ي "ل

ــية التي لحقت  ــي علينا القفز فورا، وذلك نتيجة لألرضار النفس ينبغ
ــا أدى إىل خروجها  ــت لها الطائرة م ــا، وكذلك األرضار التي تعرض بن

عن الخدمة".
ــكرية يف  ــد أهداف عس ــا ض ــل عمليتهم ــاران تفاصي ورشح الطي

سوريا، مؤكدين أنهما كانا "مركزين" عىل مهمتهما.
ــي أدىل فيها  ــروف الت ــن الظ ــة ع ــاة اإلرسائيلي ــف القن ــم تكش ول

الطياران اللذان أصيب أحدهما بجروح خطرية بشهاداتهما.
وسبق أن رجحت كل من "Hadashot News" و"القناة العارشة" 
اإلرسائيلية أن سبب إصابة املقاتلة يكمن يف تركيز طاقمه عىل قصف 
األهداف وتجاهله الخطر الذي تشكله قوات الدفاع الجوي السورية.

ــوت" اإلرسائيلية  ــة "يديعوت أحرون ــا، أفادت صحيف ــن جانبه م
ــار بأن التحقيقات يف تحطم الطائرة كشفت أن مقاتلة  واسعة االنتش
ثانية من الطراز نفسه تعرضت أيضا لخطر اإلسقاط بعد إطالق عدة 

صواريخ باتجاهها، لكنها تمكنت من تنفيذ "مناورة الهرب".

عقيلة صالح: من حق سيف اإلسالم عقيلة صالح: من حق سيف اإلسالم 
القذافي الترشح للرئاسةالقذافي الترشح للرئاسة

الصين تطمح لدور أكبر في إعادة إعمار سورياالصين تطمح لدور أكبر في إعادة إعمار سوريا

تفاصيل إسقاط "تفاصيل إسقاط "١٦١٦--FF" اإلسرائيلية بلسان طياريها" اإلسرائيلية بلسان طياريها

ــة العالقات  ــس لجن اعترب رئي
ــواب  الن ــس  بمجل ــة  الخارجي
ــاري،  زيب ــاري  ــي، عبدالب العراق
ــادة إعمار العراق  أن اإلرساع بإع
يتطلب "تمويال ضخما ورسيعا" 

من املجتمع الدويل.
وقال زيباري يف حديثه لوكالة 
ــبوتنيك" عىل هامش مؤتمر  "س
ــراق يف الكويت،  ــادة إعمار الع إع
أمس االثنني: "كلما كان التمويل 
ــت أرسع عملية  ــدويل أكرب، كان ال
ــتقرار  إعادة اإلعمار وعودة االس
ــاء  إلعط ــتعدون  مس ــي..  األمن
ــكل من  ــة ل ــات الالزم كل الضمان
ــض املالحظات  ــا، وال نرف يطلبه

من أي طرف كان".
ــل  ــاك 3 مراح ــح أن هن وأوض
ــود،  املنش ــدف  اله ــول إىل  للوص
ــتقرار األمني،  ــرض االس ــا ف أوله
ــعب  الش ــات  مكون كل  ــد  وتوحي
ــار من  ــدء باإلعم والب ــي،  العراق

خالل تفعيل االستثمار.
ــي يحتاجها  الت ــدة  امل وحول 
ــار وتحقيق  ــراق إلعادة اإلعم الع
ــاري:  زيب ــال  ق ــتقرار،  االس
ــنوات  س ــيأخذ  س ــوع  "املوض
لتحقيقه.. نريد اإلرساع يف ذلك، 
ــاس عىل  ــذا يعتمد باألس ــن ه لك

ــقاء  ــاون اإلقليم واألش ــدى تع م
ــرب من طاقة  ــرب.. فالهدف أك الع

العراق".
ــاركة  املش ــول  ح ــه  حديث ويف 
ــادة إعمار  ــية يف مؤتمر إع الروس
ــيا  ــاري، "روس ــال زيب ــراق، ق الع
يف  ــاركة  مش ــة  دول ــة  االتحادي
ــيس  رئي ــزء  ج ــي  وه ــر  املؤتم
ــوي  ق ــف  وحلي ــه،  في ــايس  وأس
ــىل تنظيم  ــاء الحرب ع ــن حلف م

"داعش" اإلرهابي".
ــار  ــم األموال، أش ــول حج وح
ــار  ــغ 100 ملي ــاري إىل أن مبل زيب
ــرى الحديث عنه  دوالر، الذي ج
من قبل املسؤولني العراقيني "رقم 
افرتايض .. البدء باإلعمار يتحقق 
ــتثمار..  ــل االس ــالل تفعي من خ
ــتثمارية كبرية،  عرضنا فرصا اس
ــج  الربام ــن  م ــدول  ج ــا  ولدين
ــتثمار،  أعدت من قبل هيئة االس

لتقديمها للمستثمرين".
ــر العام  ــه رصح املدي من جهت
إلحدى الدوائر بوزارة التخطيط 
ــاح بأن  ــيص عبد الفت ــة ق العراقي
ــنوات  إعادة إعمار العراق بعد س
ــة  االقتصادي ــا  والقضاي ــرب  الح
تتطلب 88,2 مليار دوالر. وأوضح 
ــو 22  ــاج إىل نح ــراق يحت أن الع

ــب العاجل  ــار دوالر يف القري ملي
ــدى  امل ــىل  ع دوالر  ــار  ملي و65 

املتوسط.
ــادت وكالة  ــت ذاته أف ويف الوق
ــأن  ب ــاء  لألنب ــة  الكويتي ــا"  "كون
ــة،  الحكومي ــري  غ ــات  املنظم
ــت،  الكوي ــر  مؤتم يف  ــاركة  املش
ــم  ــني بتقدي ــس االثن ــدت أم تعه
ــادة إعمار  ــون دوالر إلع 330 ملي

العراق.
ــار  إعم ــادة  إع ــر  مؤتم وكان 
ــح  افتت ــد  ق ــت  بالكوي ــراق  الع
ــة  ــس االثنني، بجلس ــه أم أعمال
للخرباء رفيعي املستوى، والذين 
ــل اإلعمار،  ــبل تموي يبحثون س

وتقييم األرضار يف هذا البلد.
ومن املتوقع أن يستمر املؤتمر 
ــام، ويختتم أعماله، يوم غداً  3 أي
ــات  االلتزام ــالن  بإع ــاء،  األربع
ــاركة، ثم تعقد  املالية للدول املش
جلسة ختامية بني راعي املؤتمر 
ــة  وجمهوري  – ــت  الكوي ــة  دول  –
ــا مؤتمر صحفي  ــراق، يعقبه الع

للحكومتني.
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