
نقلت وكاالت أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها امس  االثنني إن سالح 
اجلو الروسي دمر طابورا طويال من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية كان 

في طريقه إلى مدينة دير الزور السورية مما أسفر عن مقتل 200 متشدد.
وقالت الوزارة إن التنظيم يحشد قواته حول دير الزور بعد أن طردته 
القوات البرية السورية والقوات اجلوية الروسية من جنوب محافظة 

الرقة وغرب محافظة حمص.
وأضافت أن طائراتها دمرت أيضا معدات عسكرية للمتشددين. ولم 

تذكر متى وقعت الضربة.
وقتل 27 مدنيا بينهم اط��ف��ال  اول ام��س االح��د في قصف للتحالف 
الدولي بقيادة واشنطن على منطقة سكنية ال تزال حتت سيطرة تنظيم 
الدولة االسالمية في مدينة الرقة السورية، وفق ما افاد املرصد السوري 
حلقوق االنسان. ويدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن بغارات جوية 
ومستشارين على االرض هجوم ق��وات سورية الدميوقراطية، حتالف 
فصائل كردية وعربية، املستمر منذ االسبوع االول من  يونيو داخل مدينة 

الرقة، معقل تنظيم الدولة االسالمية االبرز في سورية.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “أسفر قصف 
للتحالف الدولي االحد على حارة البدو املكتظة بالسكان في وسط مدينة 

الرقة عن مقتل 27 مدنيا، بينهم سبعة اطفال”.
وكان املرصد السوري وثق االحد مقتل 17 مدنيا في هذه الغارات، اال ان 
احلصيلة ارتفعت االثنني بعد انتشال املزيد من اجلثث من حتت االنقاض 
وارتفعت بذلك حصيلة قتلى غ��ارات التحالف الدولي على الرقة خالل 
اسبوع الى 125 مدنيا، بينهم 40 طفال، وفق ما وثق املرصد السوري. 
واضاف عبد الرحمن “يسقط يوميا قتلى مدنيون جراء غارات التحالف 
الدولي وذلك كلما اقتربت املعارك اكثر من وسط املدينة”. وتتركز املعارك 
حاليا في املدينة القدمية فضال عن حيي الدرعية والبريد غربا واطراف 

وسط املدينة من اجلهة اجلنوبية.
وبعد اكثر من شهرين ونصف من املعارك داخ��ل الرقة، باتت قوات 
سورية الدميوقراطية تسيطر على نحو 60 في املئة من مدينة الرقة التي 
فر منها عشرات االف املدنيني هربا من املعارك. وال ي��زال نحو 25 الف 
شخص عالقني في املدينة، وفق تقديرات االمم املتحدة. واعتبر رئيس 
مجموعة العمل االممية حول املساعدة االنسانية في سورية ان “اسوأ 
مكان في سورية اليوم هو اجل��زء ال��ذي ال ي��زال يسيطر عليه ما يسمى 

بتنظيم الدولة االسالمية في الرقة”. 
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جانب من قصف قوات التحالف الدولي على منازل املدنيني

200  داعشي قرب دير الزور طائرات روسية تقتل أكثر من 

27 قتيال مدنيا في قصف للتحالف الدولي على مدينة الرقة السورية

قرقاش: احلل في اليمن يكمن مبنع التدخل اإليراني
رأى وزي��ر الدولة للشؤون اخلارجية في اإلم���ارات، أنور 
قرقاش، أنه بإمكان إرادة اليمنيني أن حتقق االتفاق السياسي، 
وأن تبنى دول��ة املستقبل. واعتبر أن هذا االتفاق ال يجب أن 

يستثني أحدا إال أنه ال ميكن أن يؤسس على االنقالب.
وشدد في تغريدات امس االثنني على حسابه على تويتر، على 
أن احلل السياسي يبقى األساس، قائالً: “يبقى املسار السياسي 

أساس احلل في األزم��ة اليمنية، اتفاق يجمع اليمنيني ومينع 
التدخل اإليراني ويعالج مسائل اإلره��اب ومستقبل اجلنوب 

وطبيعة احلكم”.
وأض��اف “خطاب صالح األخير ظاهره خالف مع الشريك 
احلوثي حول السلطة في مناطق االنقالب، ويبقى أنه قد ميثل 

فرصة لكسر اجلمود السياسي الذي كرسه تعنت احلوثي”.

يشار إل��ى أن وتيرة اخل��الف��ات تصاعدت م��ؤخ��راً بني علي 
عبدالله صالح وميليشيات احلوثي، وكان آخرها الهجوم الذي 
شنه املخلوع صالح، السبت، على جماعة احلوثيني متهما 
املسؤولني مبا يسمى اللجان الثورية بالفساد وإهدار املال العام، 
مهّددا في الوقت ذاته بعدم مغادرة #صنعاء في حال افتعال 

الفوضى.

املعارضة اإلسرائيلية: عباس سعى الستئناف التنسيق 
األمني مع حكومة نتنياهو

ق���ال وف���د م��ن ح���زب ميرتس 
اإلسرائيلي اليساري إن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أبلغ 
مشرعني باملعارضة اإلسرائيلية 
ي��وم األح��د أن��ه اق��ت��رح استئناف 
التنسيق األمني مع إسرائيل بعد 
تعليق اس��ت��م��ر ن��ح��و ش��ه��ر لكن 
احلكومة اإلسرائيلية لم ترد على 

مبادرته.
وأوق���ف الرئيس الفلسطيني 
التنسيق األم��ن��ي ف��ي 21 يوليو 
متوز مطالبا إسرائيل بإزالة أجهزة 
كشف املعادن التي نصبتها خارج 

احلرم القدسي ردا على مقتل اثنني 
من رجال األمن على أيدي مسلحني 

هناك.
ووسط احتجاجات فلسطينية 
وأردنية ووساطة أمريكية رفعت 
إسرائيل ب��واب��ات كشف املعادن 
ي��وم 25 يوليو مت��وز وقالت إنها 
ستفرض إج��راءات أمنية أقل لفتا 

لالنتباه.
وجاء في بيان من املشرعني أن 
عباس أبلغ وف��دا زائ��را من حزب 
ميرتس أن السلطة الفلسطينية 
ح��اول��ت م��ؤخ��را االت���ص���ال بهم 

)ق���وات األم���ن اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة( في 
محاولة الستئناف بعض من أوجه 

التعاون.
ونقل البيان عن عباس قوله إنه 
لم يتلق ردا مما حال دون إحراز 

تقدم في مجال حتسني العالقات.
ول����م ي��ت��س��ن ب��ع��د ال���وص���ول 
مل��س��اع��دي��ن ل��ع��ب��اس للتعليق. 
ويشعر كثير م��ن الفلسطينيني 
خاصة حركة حماس باالستياء من 

عالقات عباس مع إسرائيل.
وق��ال مساعد لرئيس ال��وزراء 
اإلس��رائ��ي��ل��ي بنيامني نتنياهو 

طلب عدم نشر اسمه في تصريح 
لرويترز “التصريحات املزعومة 
ه��ي ب��ب��س��اط��ة غ��ي��ر صحيحة”. 
ورف�������ض امل����ص����در اإلس����ه����اب 
م��ش��ي��را إل���ى س��ي��اس��ة ع���دم نشر 
تفاصيل االت��ص��االت األمنية مع 

الفلسطينيني.
ورغ��م تعثر مفاوضات السالم 
يرى الطرفان أن التنسيق األمني 
وسيلة خلفض ح��دة العنف في 
الضفة الغربية احملتلة التي يحظى 
فيها الفلسطينيون بحكم ذات��ي 

محدود.

البرنامج النووي اإلماراتي: 
حقائق وارقام

تسعى دولة االم��ارات العربية املتحدة الن يبدأ انتاج الطاقة من أول 
املفاعالت النووية االربعة التي تبنيها قرب ابوظبي، سنة 2018 بعد 
حصول الطرف املشغل على الرخصة الالزمة لذلك من هيئة حكومية 
رقابية.  في االتي معلومات حول البرنامج النووي للطاقة السلمية في دولة 

االمارات، املشروع االول في احدى دول اخلليج العربية الغنية بالنفط.

املؤسسات العاملة
- مؤسسة االم��ارات للطاقة النووية: تأسست في 2009 وهي 
مؤسسة حكومية تتولى تصميم وانشاء وتشغيل البرنامج النووي. 
كما انها تعمل، بصفتها ذراًعا لالستثمار حلكومة أبوظبي، على جذب 

استثمارات في قطاع الطاقة النووية على الصعيدين احمللي والدولي.
- “نواة”: شركة للطاقة مملوكة بالشراكة بني مؤسسة اإلمارات 
للطاقة النووية والشركة الكورية اجلنوبية للطاقة الكهربائية 
“كيبكو” التي فازت بعقد بناء املفاعالت، وهي املسؤولة بشكل مباشر 

عن تشغيل البرنامج.
- الهيئة االحتادية للرقابة النووية: جهة حكومية تأسست في 2009 
وتتولى مسؤولية وضع اللوائح وإص��دار التراخيص اخلاصة بكافة 
األنشطة النووية في دولة اإلمارات، وفي اجلهة الوحيدة املخولة باعطاء 

الضوء االخضر لبدء انتاج الطاقة النووية في موقع براكة.

الكلفة
العقد الرئيسي: أعلنت دولة االمارات في نهاية 2009 انها اوكلت 
الى كونسورسيوم بقيادة “كيبكو” بناء املفاعالت النووية بقيمة 

20،4 مليار دوالر.
شركات محلية: وقعت احلكومة االماراتية ايضا عقودا بنحو ثالثة مليارات 

دوالر مع اكثر من 1400 شركة اماراتية محلية تعمل في قطاعات مختلفة.
- الوقود النووي: تشارك ست شركات عاملية في قطاع توريد 
الوقود النووي، بينها اريفا الفرنسية وريو تينتو البريطانية، في 
تزويد املفاعالت بالوقود النووي ملدة 15 عاما، ضمن عقود تقدر 

قيمتها بنحو ثالثة مليارات دوالر.

إخالء فندق في مكة املكرمة 
إثر اندالع حريق

مت  امس االثنني اخالء فندق في مكة املكرمة التي تستعد الستقبال 
نحو مليوني مسلم الداء مناسك احلج، اثر اندالع حريق وفق ما افاد 
الدفاع املدني. وأوضح املتحدث الرسمي لإلدارة العامة للدفاع املدني 
الرائد نايف الشريف أن “فرق الدفاع املدني مبكة املكرمة سيطرت 
اليوم على حريق اندلع في فندق سكني بحي العزيزية”، الفتا الى ان 
احلادث نتج من “اشتعال النار في وحدة تكييف خارجية تقع بالدور 
الثامن من مبنى الفندق   وال��ذي يسكنه 600 حاج من اجلنسيتني 
التركية واليمنية”. وأف��اد أن��ه “مت إج��الء جميع ساكني الفندق 
احترازيا عن طريق وحدات اإلنقاذ”، مؤكدا السيطرة على احلريق من 
دون تسجيل اي اصابات و”إعادة جميع ساكني الفندق ملواقعهم بعد 
انتهاء احلادث”.  ويتوقع وصول نحو مليوني مسلم الى مكة املكرمة 

بحلول نهاية  اغسطس الداء فريضة احلج.

بسفينة  ت��ص��ط��دم  ام��ي��رك��ي��ة  م��دم��رة 
شحن شرق سنغافورة 

أعلنت البحرية األميركية ان مدمرة اميركية اصطدمت امس االثنني 
بسفينة شحن شرقي سنغافورة، مشيرة الى ان التقارير االولية تفيد 
بتعرض املدمرة الضرار من جراء احلادث. وقالت البحرية في بيان ان 
“املدمرة القاذفة للصواريخ يو اس اس جون اس. ماكني )دي دي جي 
56( اصطدمت بالسفينة التجارية ألنيك ام سي اثناء ابحارها شرقي 
مضيقي ملقة وسنغافورة في 21  اغسطس”. واضافت ان “التقارير 
االولية تشير الى ان جون اس. ماكني اصيبت باضرار في جانبها 
االيسر اخللفي. عمليات البحث واالنقاذ جتري حاليا بالتنسيق مع 
السلطات احمللية”. وبحسب البيان فقد مت االبالغ عن وقوع احلادث 
في الساعة 5،24 )االحد 21،24 ت غ( بينما كانت املدمرة تقوم بزيارة 

روتينية الى ميناء في سنغافورة.
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ماليزيا: اعتقال عدد من 
االشخاص لالشتباه بصلتهم 

بتنظيمات دولية مسلحة 
أعلنت الشرطة املاليزية امس  االثنني اعتقال عدد من االشخاص 
لالشتباه في صلتهم بتنظيمات دولية مسلحة بالتزامن مع استضافة 

دورة ألعاب جنوب شرق آسيا.
وأف��اد املفتش العام للشرطة املاليزية خالد أبو بكر في تصريح 
صحفي بان املعتقلني كانوا من جنسيات ماليزية وأجنبية موضحا 

انهم محتجزون في شعبة مكافحة اإلرهاب بالشرطة.
وقال أبوبكر “سنواصل تتبع األجانب الذين لهم صلة باجلماعات 
اإلرهابية الدولية” مؤكدا استعداد الشرطة واجليش للتعامل مع 

العنف في املناطق السياحية واألماكن العامة في البالد.
وذكر “اعتقلنا خالل األي��ام املاضية عددا من املشتبه فيهم حيث 
يعتقد أنهم على عالقة مع جماعات مسلحة في جميع أنحاء العالم” 

مضيفا “سيتم الكشف عن تفاصيل االعتقاالت في وقت الحق”.

750 قتيال جراء  اكثر من 
الفيضانات في جنوب آسيا 

قضى 750 شخصا على االقل جراء الفيضانات في الهند والنيبال 
وبنغالدش، بحسب حصيلة جديدة للسلطات امس  االثنني. وتضرب 
سلسلة من الفيضانات وانزالقات التربة هذه املنطقة منذ االسبوع 
الثاني من  اغسطس. وكانت حصيلة سابقة االحد اشارت الى 700 
قتيل. ومت العثور ليل اول امس االحد على نحو خمسني جثة اضافية 
في بيهار بشمال الهند، ما يرفع الى 253 عدد القتلى في هذه الوالية، 
وفق ما افاد مسؤول في دائ��رة ادارة الكوارث وكالة فرانس برس. 
وتأثرت ايضا واليات اسام واوتار براديش وبنغال الغربية وهيماليا 

الهندية.
وفي النيبال املجاورة، قضى 143 شخصا وال يزال ثالثون في عداد 

املفقودين جراء الفيضانات التي دمرت نحو ثمانني الف منزل. 
من جهتها، احصت سلطات بنغالدش مقتل 115 شخصا.

ونفقت ايضا حيوانات في محمية كازيرانغا الطبيعية في شرق 
الهند.

وكل عام، يقضي املئات في انزالقات التربة والفيضانات جراء 
االمطار املوسمية التي تضرب جنوب الهند في اول  يونيو وتستمر 

اربعة اشهر في جنوب اسيا.

مقتل تسعة أشخاص بأيدي 
مسلحني إسالميني في الفيليبني

قتل مسلحون إسالميون تسعة أشخاص وأصابوا عشرة 
بجروح في هجوم شنوه على بلدة في الفيليبني فجر امس  
االثنني حيث أحرقوا منازل بينما كان النساء واالطفال نياما، 
بحسب ما أعلنت الشرطة.  وأفاد قائد الشرطة احمللية جون 
كوندو لوكالة فرانس برس أن نحو 60 من أعضاء جماعة 
أبو سياف التي تقوم بعمليات خطف مقابل احلصول على 
فديات، دخلوا بلدة في معقلهم بجزيرة باسيالن في منطقة 

مينداناو الواقعة جنوب البالد حيث بدأوا بإطالق النار. 
وق��ال كوندو “هذا عمل إرهابي جبان. عندما اشتبكت 
قواتنا معهم في تبادل إلطالق النار استمر 45 دقيقة، أدركوا 
أعدادنا وحجم قوتنا فتراجعوا قبل أن يلوذوا بالفرار”.  
وأضاف “املؤسف أن النساء واألطفال تأثروا في وقت كانوا 
ال يزالون نائمني عند حصول العملية”.  وأوض��ح كوندو 
أن املسلحني احرقوا أربعة منازل ومركز رعاية في بلدة 
مالوسو، مشيرا إلى أن الشرطة واجليش يقومان بعمليات 

ملطاردة املسلحني. 
وج��م��اع��ة اب��و س��ي��اف شبكة م��ن املسلحني تشكلت في 
تسعينات القرن املاضي ب��أم��وال من تنظيم القاعدة، ثم 
حتولت الى فصائل يشارك بعضها في عمليات خطف وأعمال 
عنف. وأعلنت احدى الفصائل التي تتخذ من باسيالن معقال 

لها مبايعتها لتنظيم الدولة االسالمية.

������ إيرانية  أردوغان يؤكد أن عملية تركية 
ضد املقاتلني األكراد واردة دائما

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغ��ان امس االثنني ان عملية 
مشتركة مع اي��ران ضد املقاتلني 
االك��راد “مطروحة على الدوام” 
بعد اسبوع على زي��ارة رئيس 
االرك���ان االي��ران��ي انقرة الج��راء 
محادثات نادرة. وخاضت تركيا 
معارك استمرت لعقود ضد حزب 
العمال الكردستاني احملظور 
فيما حاربت قوات األمن االيرانية 
جناحه لديها امل��ع��روف بحزب 

احلياة احلرة الكردستاني. 
ول����دى امل��ج��م��وع��ت��ان ق��واع��د 
خلفية في العراق. وقال اردوغان 
ل��ل��ص��ح��اف��ي��ني ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه 
اسطنبول للقيام ب��زي��ارة إلى 
مشتركة  عملية  “ان  األردن 
م��ع اي����ران ض��د ه���ذه املنظمات 
االره��اب��ي��ة التي تشكل تهديدا، 
مطروحة على الدوام”. وتأتي 
تصريحاته بعد زي��ارة ق��ام بها 
رئيس األركان اإليراني اجلنرال 

محمد باقري إلى تركيا األسبوع 
امل��اض��ي حيث ن��اق��ش الطرفان 
س��ب��ل ال��ت��ع��اون ض��د املسلحني 

األكراد. 
وخ��الل الزيارة، قدمت ايران 
ألن��ق��رة  مفاجئا”  “اقتراحا 
إلط���الق ت��ع��اون مشتترك ضد 
املسلحني األك���راد ف��ي منطقتي 
ق��ن��دي��ل وس��ن��ج��ار ف���ي ش��م��ال 
ال��ع��راق، بحسب تقرير نشرته 
صحيفة “توركيي” التركية على 

صفحتها األولى امس االثنني. 
وأش����ارت الصحيفة إل��ى أن 
االق��ت��راح شكل مفاجأة ألنقرة 
حيث اشتكى املسؤولون األتراك 
منذ زمن طويل بأن طهران تركت 
ت��رك��ي��ا ل��ت��ح��ارب ك����وادر ح��زب 
ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي وبنيته 
امل��ال��ي��ة وأنشطته السياسية.  
وأك��د اردوغ����ان أن ق��ادة جيشا 
البلدين ناقشوا كيفية العمل ضد 

املسلحني األكراد. 

العاهل املغربي يجدد التزامه الدفاع عن مصالح أفريقيا
جدد العاهل املغربي امللك محمد 
السادس في خطاب متلفز مساء 
اول ام��س  االح��د “التزام املغرب 
ب��ال��دف��اع ع��ن ق��ض��اي��ا ومصالح 
إفريقيا”، مشددا على ان سياسة 
اململكة في ه��ذا االط��ار ترتكز الى 
“شراكات تضامنية رابح-رابح”.

وقال امللك في خطاب الى االمة 
مبناسبة الذكرى ال64 ل�”ثورة 
امللك والشعب” وهي عيد وطني 

حتييه اململكة في 20  أغسطس من 
كل عام، “إن التزام املغرب بالدفاع 
عن قضايا ومصالح إفريقيا ليس 
ول��ي��د ال��ي��وم. ب��ل ه��و نهج راس��خ 
ورث��ن��اه ع��ن أج��دادن��ا، ون��واص��ل 

توطيده بكل ثقة واعتزاز”.
واض����اف ان “توجه امل��غ��رب 
نحو إفريقيا لم يكن ق��رارا عفويا، 
ول���م ت��ف��رض��ه ح��س��اب��ات ظرفية 
عابرة، بل هو وف��اء لهذا التاريخ 

املشترك، وإمي��ان ص��ادق بوحدة 
املصير، كما انه ثمرة تفكير عميق 
وواقعي حتكمه رؤية استراتيجية 
اندماجية بعيدة املدى، وفق مقاربة 

تدريجية تقوم على التوافق”.
وبعدما استعادت عضويتها 
ف��ي االحت���اد االف��ري��ق��ي مطلع هذا 
العام بعد 33 عاما من انسحابها 
من املنظمة القارية بسبب خالف 
ح��ول قضية الصحراء الغربية، 

تقدمت ال��رب��اط بطلب لالنضمام 
ال��ى املجموعة االقتصادية لدول 
غرب افريقيا، في ترشيح دعمته 
بجهود دبلوماسية هائلة في دول 

غرب افريقيا.
واك��د امللك املغربي في خطابه 
ان “سياستنا القارية ترتكز على 
معرفة دقيقة بالواقع اإلفريقي   
وعلى املصالح املشتركة، من خالل 

شراكات تضامنية رابح-رابح”.

القوات العراقية تواصل تقدمها في القرى احمليطة 
بتلعفر في شمال البالد

واصلت ال��ق��وات العراقية  امس 
االثنني تضييق اخلناق على تنظيم 
ال��دول��ة اإلسالمية داخ��ل آخ��ر أكبر 
معاقله في محافظة نينوى بشمال 
ال��ب��الد، بعدما ه��ج��وم ب��دأت��ه فجر 
األح��د وسيطرت خالله على قرى 
عدة محيطة. وأكدت قيادة الشرطة 
االحتادية أنها استعادت السيطرة 
في اليوم األول من العمليات على 

أرب��ع ق��رى في اجلبهة الغربية من 
تلعفر. وف��ي ال��وق��ت نفسه أعلنت 
فصائل احل��ش��د الشعبي ف��ي بيان 
االثنني أن قواتها وصلت إلى مشارف 

القرى الغربية لتلعفر.
وتواصل القوات العراقية تقدمها 
على احملاور الثالثة التي بدأت منها 
هجومها فجر األحد، بعد بيان متلفز 
ل��رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي حيدر 

العبادي أعلن فيه انطالق العمليات 
العسكرية الستعادة تلعفر. ومنذ 
سيطرته ع��ل��ى م��س��اح��ات واس��ع��ة 
من ال��ع��راق وس��وري��ة امل��ج��اورة في 
العام 2014، وإعالنه قيام “دولة 
اخلالفة” حينها، ي��واج��ه تنظيم 
الدولة اإلسالمية معارك على جبهات 

عدة.
وتقع تلعفر على بعد نحو 70 

كيلومترا إل��ى غ��رب مدينة املوصل 
ال��ت��ي اس��ت��ع��ادت ال��ق��وات العراقية 
السيطرة عليها في  يوليو املاضي، في 
ما اعتبر ضربة قاسية لتنظيم الدولة 
اإلسالمية. يقدر عدد مقاتلي تنظيم 
ال��دول��ة اإلسالمية في تلعفر بنحو 
ألف بينهم أجانب، بحسب ما أعلن 
رئيس مجلس قضاء تلعفر محمد 

عبدالقادر لوكالة فرانس برس.


