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اخبار قصيرة

وإعادة فتح املنطقة الخضراء في بغداد

الحكومةالعراقيةتبحثحزمةالقراراتالثانيةلتلبيةمطالباملتظاهرين
نعط تعليمات بإطالق
برهم صالح :لم
ِ
النار وما حدث فتنة
البرلمان العراقي يصوت على اعتبار
ضحايا التظاهرات شهداء

بغداد ـ وكاالت :حبثت احلكومة العراقية ،ظهر الثالثاء ،حزمة
القرارات الثانية لتلبية مطالب املتظاهرين.
وذكر بيان ملكتب رئيس ال��وزراء العراقي عادل عبد املهدي ،أن
جملس الوزراء ناقش حزمة القرارات الثانية يف جلسته االعتيادية
ال�ت�ي ع��ق��دت ال��ث�لاث��اء ،م��ش�يرة إىل أن ع��ب��د امل��ه��دي أك���د خ�لال
لقائه رئيس جملس القضاء األعلى السيد فائق زي��دان «أهمية
التعاون ب�ين السلطات ال��ث�لاث والعمل اجل��اد لتحقيق تطلعات
املواطنني ،ومناقشة جهود احلكومة لالستجابة ملطالب املتظاهرين
واإلجراءات القانونية املتعلقة بها».
وأكد عبد املهدي وزيدان «العمل على تنفيذ ما ورد من مكتب
املرجعية الدينية يف خطبة اجلمعة املاضية ،وضرورة بسط األمن
واالستقرار واحرتام القانون والنظام بعد عودة احلياة إىل طبيعتها
ومتكني األجهزة احلكومية من القيام بواجباتها».
وكان رئيس ال��وزراء العراقي عادل عبد املهدي أكد ،يف وقت

والخرطوم تتلقى نصف دعم السعودية
واإلمارات البالغ  3مليارات دوالر

من بغداد للمطالبة بتحسني اخلدمات العامة وتوفري فرص العمل
وحماربة الفساد ،قبل أن متتد إىل حمافظات يف اجلنوب والوسط.
يف السياق أعلنت السلطات العراقية ،الثالثاء ،افتتاح املنطقة
اخلضراء وسط بغداد بعد الشروع بتلبية مطالب املتظاهرين.
وتأتي ه��ذه اخلطوة بعد جن��اح املفاوضات الرامية إىل تهدئة
األوض����اع ب�ين مكتب رئ��ي��س ال�����وزراء وامل��ت��ظ��اه��ري��ن ،ال�ت�ي أفضت
إىل توجيهات من رئيس ال���وزراء العراقي للبدء بتلبية مطالب
املتظاهرين ،وعلى أث��ر التحركات املثمرة ال�تي ق��ام بها رئيس
جملس النواب العراقي حممد احللبوسي واللجان النيابية ،وعلى
خلفية كلمة رئيس اجلمهورية العراقية الدكتور برهم صاحل،
حبسب وكالة «واع».
وكانت قد أعلنت قيادة العمليات املشرتكة للقوات العراقية
يف بيان هل��ا« :خ�لال تأمني احلماية للمجلس البلدي واحملكمة
واملتظاهرين قرب ساحة املظفر من خالل قوة غري مسلحة تابعة
حلماية املنشآت وأث��ن��اء تواجدها ق��رب املتظاهرين تعرضت إىل
إطالق نار كثيف أدى إىل استشهاد أحد املنتسبني من عناصرها،
وجرح أربعة آخرين بينهم ضابطني إثنني».
من جهته أك��د الرئيس العراقي ،برهم ص��احل ،أن السلطات
تعط أي تعليمات بإطالق النار على املتظاهرين.
العراقية مل ِ
وأوض���ح ص��احل خ�لال مؤمتر صحفي مساء االث��ن�ين ،أن��ه على
اخلارجني عن القانون اخلضوع لسلطة الدولة وقوانينها.
وأض��اف أن ما حدث يف العراق فتنة وجرمية ال ميكن السكوت
عليها ،وأن هذه االحتجاجات جاءت على خلفية البؤس واملظامل.
ولفت إىل أنه سيتم فتح حتقيق بأسباب العنف ووضع آليات جادة
ملنع استخدام القوة املفرطة ومحاية حق املواطن بالتظاهر السلمي.
وشدد على أن الشعب العراقي الذي واجه اإلرهاب بشجاعة يعاني
منذ سنوات من الفقر ،وهلذا سيتم تشكيل جلنة خرباء مستقلني
للحوار مع القوى الفاعلة ،ويف مقدمتهم املتظاهرون.

فلسطني تسلم الجامعة العربية ملف ترسيم حدودها البحرية

الكيان الصهيوني يفرض حصار ًا شام ًال على الفلسطينيني

اجمللس السيادي السوداني
يبدأ لقاءات غير رسمية
لبحث عملية السالم
اخل���رط���وم ـ وك�����االت :ب���دأ اجمل��ل��س ال��س��ي��ادي
السوداني لقاءات غري رمسية مع ممثلي «اجلبهة
الثورية» السودانية يف أديس أبابا لبحث القضايا
املتصلة بعملية السالم يف السودان.
وقال مصدر حكومي سوداني لـ  RTإن الناطق
ال��رمس��ي باسم «جملس ال��س��ي��ادة» حممد الفكي
وعضو «السيادة التعايشي» دخ�لا يف اجتماعات
غري رمسية منذ يومني مع اجلبهة الثورية باديس
أبابا ملناقشة عدة قضايا.
وأوض�����ح امل���ص���در أن ذل���ك ي��ه��دف إىل تسريع
واختصار عملية التفاوض املباشر ،اليت ستنطلق
مبدينة جوبا عاصمة مجهورية جنوب ال��س��ودان
األس���ب���وع امل��ق��ب��ل ،م���ؤك���دا أن ال���وف���د احل��ك��وم��ي
املفاوض سيسافر إىل جوبا قبل يومني من انطالق
جلسة التفاوض املباشر لعقد سلسلة لقاءات مع
احلركات املسلحة جبانب الوساطة لوضع جدول
التفاوض.
يف سياق آخر قال وزير املالي السوداني إن بالده
تلقت نصف ال��دع��م ال��ب��ال��غ ث�لاث��ة م��ل��ي��ارات دوالر
الذي تعهدت به السعودية واإلمارات يف أبريل ،ومن
املتوقع سداد الباقي بنهاية العام املقبل.
واتفقت الدولتان اخلليجيتان على تقديم حزمة
املساعدة للسودان بعد وق��ت قصري من اإلطاحة
بالرئيس السابق عمر البشري ،ما ميثل طوق جناة
يف موعده بالنسبة لقيادة السودان اجلديدة.
وق��ال وزي��ر املالية السوداني إبراهيم البدوي يف
وقت متأخر االثنني ،إن السعودية واإلمارات أودعتا
 500مليون دوالر يف البنك املركزي السوداني،
بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دوالر من املنتجات
البرتولية والقمح ومدخالت اإلنتاج الزراعي.

سابق الثالثاء ،عودة األوضاع يف البالد إىل طبيعتها بعد حنو أسبوع
من ان��دالع مواجهات دامية بني متظاهرين وق��وات األم��ن ،مشددا
على استمرار حكومته يف إص��دار ق��رارات تليب مطالب احملتجني
املشروعة .وذكر بيان ملكتب عبد املهدي ،تأكيده خالل استقباله
مجعا كبريا من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من خمتلف
احملافظات «املرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان
يف كل األحداث اليت مرت يف تأريخ العراق» .وأضاف عبد املهدي:
«عودة األوضاع إىل طبيعتها وقيام احلكومة بإصدار حزمة قرارات
أولية استجابة للمطالب املشروعة واالس��ت��م��رار بتقديم ق��رارات
أخرى يف جلسات احلكومة» .وتابع رئيس ال��وزراء« :أبناء العشائر
الذين يعيشون وسط اجملتمع وهلم مكانتهم بني املواطنني ميكن
أن يساعدوا يف تقديم مقرتحات وحلول تعرب عن مطالب عموم
املواطنني واملتظاهرين بشكل خاص».
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة ،منذ الثالثاء املاضي ،بدأت

الداخلية في غزة تُحذر من أساليب يستخدمها العدو لجمع المعلومات األمنية

ال���ق���دس احمل��ت��ل��ة ـ وك�������االت :س��ل��م وزي���ر
اخلارجية الفلسطيين ،رياض املالكي ،الثالثاء،
األم�ين ال��ع��ام جلامعة ال���دول العربية ،أمحد
أب���و ال��غ��ي��ط ،م��ل��ف��ا ك��ام�لا أع���دت���ه السلطة
الفلسطينية ح��ول ترسيم احل���دود البحرية
لفلسطني .وأع��رب أبو الغيط خالل اسقباله
وزير اخلارجية الفلسطيين ،عن «سعادته بهذا
اإلجناز املهم ،الذي يسهم يف ترسيخ الشخصية
القانونية لدولة فلسطني ،ويُعزز من مركزها
ال���دول���ي» .وص����رح م��ص��در م��س��ؤول ب��األم��ان��ة
العامة للجامعة أن املالكي شرح لألمني العام
اخل��ط��وات ،ال�تي تعتزم السلطة اخت��اذه��ا من
أج��ل إج��راء االنتخابات التشريعية يف عموم
فلسطني ،مبا يف ذلك يف قطاع غزة والقدس
احملتلتني ،تليها االنتخابات الرئاسية.
إىل ذل�����ك ف�����رض ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��ون��ي
الثالثاء حصارا شام ًال على كافة األراض��ي
الفلسطينية ،يستمر ح��ت��ى منتصف ليل
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األربعاء واخلميس ،وذلك مبناسبة احتفاالت
مايسمى يوم الغفران اليهودي.
وجاء يف بيان للجيش الصهيوني أنه «خالل
يومي الثالثاء واألربعاء ستكون معابر الضفة
ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زة مغلقة ،ك��م��ا سيعزل
فلسطني احملتلة بشكل كامل مع العامل.
وتتوقف يف «يوم الغفران اليهودي» حركة
امل����واص��ل�ات وامل�ل�اح���ة اجل���وي���ة مت���ام���اً ،كما
تعطل كل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة
واملرئية» بينما يندفع عشرات االف من قطعان
املستوطنني باجتاه القدس وحائط الرباق.
ه�����ذا وأص����ي����ب ص���ب���اح ال����ث��ل�اث����اء ،ش��اب��ان
فلسطينيان برصاص قوات العدو الصهيوني
ج��ن��وب ج��ن�ين وزي���ت���ا مش���ال ط��ول��ك��رم ،فيما
اعتقلت  9شبان من مناطق متفرقة بالضفة
الغربية احملتلة.
ومن جهة أخرى ،أصيب الشاب عبد السالم
كتانة من قرية النزلة الغربية مشال طولكرم

ب��رص��اص ق��وات ال��ع��دو على ب��واب��ة زيتا مشال
املدينة ،ومت اعتقاله من قبل جنود االحتالل
عقب حماولته ال��دخ��ول ألراض���ي ال���ـ 48عرب
بوابة جدار الفصل العنصري يف املنطقة.
ويف سياق متصل اعتقلت ق��وات ال��ع��دو9 ،
مواطنني فلسطينيني من أحن��اء متفرقة من
الضفة الغربية احملتلة .وذكرت مصادر حملية
أن قوات العدو اعتقلت أسريين حمررين عقب
اقتحام منزهلما يف مدينة اخلليل.
كما اعتقلت ق���وات ال��ع��دو ،ث�لاث��ة شبان
خالل اقتحامها لبلدة سلواد شرق مدينة رام
اهلل وسط الضفة الغربية احملتلة.
من جانبها َّ
حذرت وزارة الداخلية يف قطاع
غ��زة م��ن األس��ال��ي��ب وال��وس��ائ��ل اجل��دي��دة اليت
يستخدمها االح��ت�لال الصهيوني يف عملية
مجع املعلومات األمنية.
وأش����ارت ال�����وزارة يف ب��ي��ان صحفي هل��ا إىل
أن األجهزة األمنية متكنت من إحباط قدرة
عمالء االحتالل وإضعافها بشكل غري مسبوق،
ما جعل أجهزة خمابرات االحتالل تعيش حالة
من العجز ،وحم��دودي��ة القدرة على التحرك
داخل القطاع ،أو مجع املعلومات االستخبارية.
وق��ال��ت ال����وزارة إن «االح��ت�لال ب��دأ بتغيري
أساليبه ووس��ائ��ل��ه ،واس��ت��خ��دام ط��رق جديدة
ل��ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه االس��ت��خ��ب��اري��ة واألم��ن��ي��ة
يف ال��وص��ول للمعلومات ،وال��ن��ي��ل م��ن شعبنا
وم��ق��اوم��ت��ه ،حيث عمد إىل مج��ع املعلومات
األمنية بطريقة التحايل واخل��داع ،عرب عدة
وسائل وأساليب» .ودعت ال��وزارة أبناء الشعب
الفلسطيين بكافة فئاته وشرائحه إىل اليقظة
واالنتباه ،وعدم التعامل مع أي جهة كانت ،إال
بعد التأكد من هوية أف��راده��ا ،والتثبت من
أنها مؤسسات رمسية ومعروفة مُسبقاً وهلا
عناوين واضحة.

األردن يؤكد أن السالم الشامل والدائم طريقه بحل الدولتني
عمان ـ وكاالت :أكد وزير اخلارجية وشؤون املغرتبني األردني ،أمين الصفدي ،أن اإلرهاب عدو
مشرتك تواصل اململكة التصدي له بالتعاون مع اجملتمع الدولي.
جاء ذلك خالل لقاء جرى يف عمان ،الثالثاء ،بني الوزير «الصفدي» ووكيلة األمني العام
لألمم املتحدة للشؤون السياسية وبناء السالم السيدة روزماري دي كارلو.
وحبسب بيان صحفي صادر عن وزارة اخلارجية األردنية ،فقد «استقبل الصفدي الثالثاء وكيلة
األم�ين العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية وبناء السالم وحبث معها آليات تطوير الشراكة
الفاعلة واملهمة بني األردن ومنظمات األمم املتحدة يف اجملاالت كافة» .من جانبها ،أكدت السيدة
دي كارلو أهمية اجتماعات العقبة يف تكريس نهج مشولي حملاربة ا ٍالرهاب ،مستذكرة مشاركة
امللك عبد اهلل الثاني يف نداء كرايست تشريش يف باريس للتصدي للتطرف وخطاب الكراهية
على اإلنرتنت وذلك بعد االعتداء اإلرهابي الذي استهدف مسجدين يف مدينة كرايست تشريش
النيوزيلندية يف آذار/مارس املاضي .واستعرض اجلانبان مستجدات عملية السالم ،إذ أكد الصفدي
أن السالم الشامل والدائم خيار اسرتاتيجي عربي طريقه حل الدولتني الذي يضمن قيام الدولة
الفلسطينية املستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو)  1967وعاصمتها القدس الشرقية
لتعيش بأمن وسالم إىل جانب دولة» إسرائيل» وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية،
مؤكدا ضرورة وقف اجملتمع الدولي ضد أي إجراءات أحادية ال شرعية تقوم بها» إسرائيل».

الجيش اللبناني يعلن اختراق طائرة إسرائيلية مسيرة أجواء البالد
بريوت ـ وكاالت :أعلن اجليش اللبناني ،الثالثاء ،اخرتاق طائرة استطالع إسرائيلية لألجواء
اللبنانية ،من خالل الطلعات اجلوية اليت ينفذها فوق العديد من املدن والقرى اللبنانية خارقا
قرار جملس األمن رقم .1701
وأف��اد بيان للجيش اللبناني ،الثالثاء ،أن طائرة مسرية عن بعد «درون» إسرائيلية ،خرقت
األجواء اللبنانية فوق البحر غرب رأس الناقورة ملسافة حواىل  365مرتا وملدة  15دقيقة ،ث ّم توارت
عن األنظار فوق املياه اإلقليمية اللبنانية ،حبسب وكالة «النشرة» اللبنانية.
وأشار البيان إىل أنه جرت متابعة موضوع اخلرق بالتنسيق مع قوات األمم املتحدة املؤقتة يف
لبنان .وتشهد احلدود اللبنانية اإلسرائيلية حالة من التوتر احلذر ،منذ إعالن سقوط طائرتني
إسرائيليتني مسريتني فوق معقل «حزب اهلل» ،يف الضاحية اجلنوبية للعاصمة اللبنانية بريوت،
فيما أعلن احلزب عن تدمري آلية عسكرية إسرائيلية قرب احلدود مع لبنان .وذكر يف بيانه أن
العملية أسفرت عن قتل وجرح من يف داخل اآللية.

املغرب ..الرباط وموسكو تعززان التعاون باجملال العسكري
الرباط ـ وكاالت :قام وفد عسكري من القوات املسلحة الروسية ،برئاسة اجلنرال ستافسكي
يوري ميخائيلوفيتش قائد سالح اهلندسة ،بزيارة إىل اململكة املغربية من  1إىل  4أكتوبر اجلاري.
وبهده املناسبة ،زار الوفد العسكري الروسي بعض الوحدات واملرافق التابعة ملفتشية اهلندسة للقوات
املسلحة امللكية ،مبا يف ذلك وحدة اإلنقاذ واإلغاثة ومركز التكوين لسالح اهلندسة ،وخمترب التجارب
اجليو-تقنية واهلندسة املدنية .كما قام اجلنرال ستافسكي يوري ميخائيلوفيتش بزيارة ودية للجنرال
دوكوردارمي املفتش العام للقوات املسلحة امللكيةّ ،
مثن على إثرها املسؤوالن حصيلة النتائج اإلجيابية
للتعاون العسكري الثنائي بني اململكة املغربية وروسيا االحتادية .وتهدف هذه الزيارة ،وفق اجلانبني ،إىل
تعزيز عالقات التعاون العسكري القائم بني اململكة املغربية ومجهورية روسيا االحتادية.

السلطات الجزائرية تنفي توقيف نائبة فرنسية
اجلزائر ـ وك��االت :قال وزير اخلارجية اجلزائري صابري بو ق��ادوم مساء اإلثنني إن النائبة
الفرنسية من اليسار املتطرف ماتيلد بانو مل يتم احتجازها يف اجلزائر خالفا التهامات أطلقتها
جمموعتها السياسية يف اجلمعية الوطنية الفرنسية.
وقد أعلن حزب «ال فرانس انسوميز» (فرنسا املتمردة) القبض على النائبة يف األول من تشرين
األول/أكتوبر يف جباية ( 220كم شرق العاصمة) ،ثم أعادتها «حتت احلراسة» إىل العاصمة
اجلزائرية حيث «وضعت حتت املراقبة يف فندق» قبل مرافقتها إىل املطار للعودة إىل فرنسا .يشار
إىل أن هذا احلزب هو بزعامة جان لوك ميالنشون .وقالت بانو إنها «منعت من التحرك» بعد
حديث مع الطالب واألساتذة الذين شاركوا يف مسرية للحركة االحتجاجية اليت تهز اجلزائر
منذ شباط/فرباير .وتابع الوزير إنها «نائبة يف فرنسا وليس يف اجلزائر ،وميكن تفسري مشاركتها
يف املسريات يف اجلزائر على أنها تدخل أجنيب وتعرض للسيادة الوطنية» .وأكدت وكالة األنباء
اجلزائرية نقال عن الوزير انه «مل يتم القبض عليها».

الصومال ..رئيس وزراء سابق يعلن تشكيل حزب سياسي معارض
مقديشو ـ وكاالت :أعلن رئيس الوزراء الصومالي األسبق علي حممد جيدي يف مقديشو أنه ينضم
يف قائمة التكتالت واألحزاب السياسية املعارضة الراهنة يف البالد .وصرح جيدي أثناء إلقائه كلمة
وجيزة يف مناسبة لرتحيب عمدة العاصمة الصومالية مقديشو أنه أكمل مجيع إج��راءات تسجيل
حزبه املعارض لدى اللجنة املكلفة إلجراء االنتخابات يف البالد .وذكر جيدي بأن الصومال يف طريقها
حنو نظام سياسي رشيد ودولة مؤسساتية مؤكدا بأن قانون األحزاب السياسية دخل حيز التنفيذ بعد
قيام رئيس اجلمهورية بتوقعيه بناء على مصادقة جملس الشعب الصومالي عليه سابقا .وكان رئيس
الوزراء األسبق على حممد يعترب ضمن السياسني املتخندقني مع القيادات العليا للحكومة الفيدرالية
و نهجهم السياسي يف إدارة البالد لذلك يتساءل احملللون عن األسباب وراء إعالنه يف هذه املرحلة.

محادثات مصرية  -روسية للتعاون في مشروع نووي سلمي

املرتزقة السودانية تستعد ملغادرة اليمن بعد تطور مفاجئ

القوات املسلحة اليمنية :سنرد على كل عمل عدائي حتى لو كان غارة واحدة
السعودية تبحث عن ضمانات بشأن
الصواريخ البالستية اليمنية

صنعاء ـ وكاالت :قال متحدث القوات املسلحة اليمنية العميد
حييى سريع ،الثالثاء ،ان إستمرار الغارات اجلوية يؤكد عدم وجود
نوايا حقيقية لدى حتالف العدوان يف التوصل إىل مرحلة جديدة
يسود فيها السالم ،حمذرا ان القوات املسلحة سرتد وبشكل مناسب
على كل عمل عدائي حبجمه ومستواه حتى لو كان هذا العمل
العدائي غارة جوية واحدة.
ويف مؤمتر صحفي يتضمن إحصائية آلخر التطورات العسكرية
لشهرى أغسطس وسبتمرب وخروق العدوان بـاحلديدة قال العميد
س��ري��ع ان إمج��ال��ي ال��غ��ارات بعد امل��ب��ادرة اليمنية للسالم جت��اوزت
 300غارة منها غ��ارات أدت اىل وقوع شهداء وجرحى موضحا :بلغ
ع��دد غ��ارات ال��ع��دوان خ�لال شهري أغسطس وسبتمرب  1760غارة
جوية 1317 ،منها على صعدة تليها حمافظة حجة ب��ـ 249غارة

وال��غ��ارات مشلت حمافظات عدة من بينها عمران وم��أرب واجلوف
وذم��ار والضالع وع��دن وأب�ين واحلديدة وشبوة .واض��اف :ان الغارات
أدت اىل استشهاد  205م��واط��ن وج��رح  166جلهم نساء وأطفال
مشريا اىل ان العشرات من الغارات شنها طريان العدو بعد مبادرة
رئ��ي��س اجمل��ل��س سياسي األع��ل��ى ال��ق��ائ��د األع��ل��ى ل��ل��ق��وات املسلحة
مهدي املشاط.
واكد العميد سريع ان إستمرار الغارات اجلوية يؤكد عدم وجود
نوايا حقيقية لدى حتالف العدوان يف التوصل إىل مرحلة جديدة
يسود فيها السالم ،حمذرا ان القوات املسلحة سرتد وبشكل مناسب
على كل عمل عدائي حبجمه ومستواه حتى لو كان هذا العمل
العدائي غ��ارة جوية واح��دة وق��ال ان دفاعاتنا اجلوية وبإمكانياتها
املتاحة ستتصدى ألي طلعات جوية للعدو سواء كانت قتالية أو
استطالعية.
وتابع متحدث القوات املسلحة :ان عملياتنا العسكرية تهدف لرفع
معاناة شعبنا والدفاع عنه وإذا حتقق هذا اهلدف بالطرق السلمية
فذلك أوىل بالنسبة لنا.

واض��اف العميد سريع  :تصدرت عملية نصرمن اهلل مبرحلتيها
األوىل والثانية قائمة أقوى وأوسع وأكرب عمليات اجليش واللجان
الشعبية مضيفا  :نفذ سالح اجلو املسري  56عملية هجومية منها
 54عملية استهدفت مواقع ومنشآت وقواعد عسكرية يف عمق العدو
وعمليتني يف الداخل.
من جانب آخر غ��ادرت ،يوم األح��د املاضي ،ق��وات سودانية موقع
متركزها يف قاعدة العند العسكرية (مشال عدن) ووصلت إىل ميناء
الزيت استعدادا ملغادرة اليمن.
وق���ال مصدر عسكري ،إن «ق���وة س��ودان��ي��ة تضم أف����راداً وأسلحة
ومعدات ثقيلة وصلت إىل ميناء الزيت يف الربيقة استعدادا للمغادرة،
حيث كان من املقرر أن تغادر اليمن مساء اإلثنني».
يف غضون ذل��ك قالت مصادر دبلوماسية مينية إن الصواريخ
البالستية والطائرات املسرية اليمنية متثل عقدة فعلية للسعودية
وهي تبحث عن كيفية احلصول على ضمانات حقيقية بشأنها.
يأتي ذلك بعد أسبوعني من توقف الضربات اليمنية بناء على
مبادرة صنعاء ،يف ظل غموض املوقف السعودي بشأنها.

القاهرة ـ وكاالت :حتدث وزير اإلنتاج احلربي املصري ،اللواء الدكتور ،حممد العصار،
الثالثاء ،عن تعاون مصر حاليا مع روسيا ،متمثل يف مؤسسة «روس آت��وم» يف مشروع نووي
سلمي إلنتاج الكهرباء يف البالد.
وقال «العصار» ،على هامش «األسبوع الصناعي الكبري» يف العاصمة املصرية القاهرة ،إن
وزارة اإلنتاج احلربي املصرية مسؤولة عن اجلانب اخل��اص بتوطني الصناعات اليت ستمد
املشروع النووي الروسي باملعدات والصناعات املصرية .وأوضح اللواء العصار أن مرحلة التوطني
تتمثل يف ختصيص  %20من املعدات املصرية للمشروع كمرحلة أوىل له ،واليت تشمل مواسري
وكابالت وإنشاءات مدنية وأعمال مقاوالت .وأكد وزير اإلنتاج احلربي املصري أن املشروع
النووي السلمي يهدف إىل تنويع مصادر الطاقة يف مصر ،كما أنه سيمد البالد بكم كبري
من الكهرباء ،وميتاز بأن تكلفة تشغيله أقل بكثري من الطاقة اليت تعتمد على الفحم والسوالر.
وشدد الوزير على أن العالقة بني مصر وروسيا طيبة للغاية ،بدءا من الرئيسني املصري
والروسي عبد الفتاح السيسي وفالدميري بوتني ،وحكوماتهما وشعبيهما ،الفتا إىل أن مصر
تستثمر هذه العالقة إلقامة مشروعات كبرية .وتعقد فعاليات «األسبوع الصناعي الكبري»
يف القاهرة يومي  8و  10أكتوبر/تشرين األول ،بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية
واملصرية ،وسوف يصبح املعرض أول نظري أجنيب للمعرض الصناعي الروسي «إننوبروم».

