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رســخ صاحب السمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، 
رعــاه الله، مكانته ضمــن أكثر 10 قادة 
متابعة وتأثيراً عبر موقع إنســتغرام، مع 
ارتفــاع عدد متابعي ســموه على موقع 
التواصــل االجتماعي إلــى 2.35 مليون 
متابــع. كما جاء ســموه ضمــن صدارة 
قائمة أكثر حســابات قادة العالم تفاعًال 
علــى إنســتغرام، حيث حظي حســابه 
علــى الموقــع بأكثر مــن 6.61 ماليين 
إعجــاب وتعليــق، متفوقاً علــى الكثير 

من حســابات القادة والحكومات، وذلك 
بحســب دراسة أعدتها مؤسسة بيرسون 
مارستلير للعالقات العامة وشملت 325 
حساباً لقادة دول وحكومات ومسؤولين 
كبــار في أنحاء العالم. وطبقاً للدراســة 
التي صدرت أمس، جاء صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً 
ضمن قائمــة أكثر 10 قــادة كفاءة عبر 
«إنســتغرام» في العالم، مــع تمتع كل 
صورة أو فيديو ينشــرهما على حسابه 
فــي الموقــع بمعــدل 35966 تفاعــًال. 
ويأتي الكشــف عن هــذه القوائم، بعد 
أسابيع من نشر تقارير أجرتها مؤسسات 
دولية أظهرت أن صاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم، عزز مكانته 
ضمــن صدارة أكثر قــادة العالم متابعة 
علــى مختلف منصات مواقــع التواصل 
االجتماعــي، مــع ارتفاع عــدد متابعي 
حساب ســموه على تويتر إلى 7 ماليين 
و750 ألــف متابــع. وأظهــرت دراســة 
تحليلية لـ«بيرســون مارستلير» وشملت 
وحكومــات  دول  لقــادة  حســاباً   325
ومسؤولين كبار أن هذه الحسابات تضم 
مجتمعــة 48.7 مليــون متابع. وجاء في 
صــدارة قائمة أكثر زعماء العالم متابعة 
عبر «إنســتغرام»، رئيس الوزراء الهندي 
تــاله الرئيس األميركي وبابــا الفاتيكان 

فرانسيس.

اســتخدم الجيــش األميركــي، للمــرة 
األولــى، أحــدث مقاتلة بــال طيار في 
معركــة الموصــل، بحســب النقيــب 
جوشــويا  األميركيــة،  القــوات  فــي 
هاينــر، الذي أوضح لوســائل إعالمية، 
أنهــم يســتخدمون مقاتالت «النســر 
العراقية.  القوات  لمســاندة  الرمادي» 
وقرر الجيش األميركي، اســتخدام تلك 
الطائــرات بســبب خلوها مــن طاقم 
بشــري، حفاظــاً علــى ســالمة أرواح 
أفراده، مــع دقة اســتهدافها للمواقع 
 فــي ما تســمى «حــرب الشــوارع».

بغداد - البيان، وكاالت 

الديموغرافــي  التغييــر  عمليــة  دخلــت 
في ســوريا، حيز التنفيذ أمــس، إذ بدأت 
أكبــر عمليــة إجــالء لمدنييــن ومقاتلين 
عرفتهــا البــالد منذ بــدء األزمــة، إذ بدأ 
إجــالء آالف المدنييــن والمقاتلين من 4 
مناطــق محاصــرة موزعة بالتســاوي بين 
النظــام والمعارضة، بموجــب اتفاق بين 
الطرفين. وينص االتفاق على إجالء اآلالف 
علــى مراحل مــن بلدتي الفوعــة وكفريا 
الفصائل  مــن  المحاصرتيــن  الشــيعيتين 
المقاتلة في إدلب، ومن مدينتي الزبداني 
ومضايا المحاصرتين من قوات النظام في 

ريف دمشق.    دمشق - وكاالت

قمعت ســلطات ســجون االحتالل أمس، 
األســرى الفلســطينيين في معتقل نفحة 
الصحــراوي. واقتحمــت وحــدات القمع 
التابعــة لمصلحة الســجون فــي المعتقل 
«قســم 10» واعتدت على األســرى أثناء 
تأديتهــم صــالة الجمعــة. وقــال ممثــل 
األســرى أشرف حنايشــة إن قوات القمع 
اقتحمت القسم مســتهدفة خطيب صالة 
الجمعــة األســير ناصر صــالح والمحكوم 
بالسجن المؤبد. وأضاف حنايشة إن جنود 
االحتالل اعتدوا علـــى الخطيب، ونقلــوه 
للعزل بذريعة  تحـــريض  األســرى علــى 

اإلضراب. األرض المحتلة - وكاالت

حدد الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية اللواء 
أحمد عســيري هدفين ســيعمل التحالف بكل قوة على 
عــدم الســماح بنقلهما إلــى اليمن، أولهما منــع انتقال 
النمــوذج الليبي إلــى اليمن عبر بناء مؤسســات الدولة 

وإنهاء االنقالب الحوثي، والثاني عدم الســماح أن تصبح 
ميليشيات الحوثي كميليشيات حزب الله في لبنان.

وأكد عســيري في ندوة بباريس، أن التحالف يريد أن 
يبقــى لليمن علم وهوية وســفارات ووزارات وهيئات. 
ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية وضعت مراكز القيادة 
والســيطرة بين المدنيين، لذلك تجــري العمليات بحذر 

لحماية الســكان، مؤكداً أن التحالف ينفــذ حظراً بحرياً 
وليس حصاراً. وكشــف أن قــوات التحالف منحت أكثر 
من ستة آالف تصريح لجهات دولية للعمل داخل اليمن، 
وانتقــد منظمــات تطلق تقاريــر عن اليمــن وهي غير 
متواجدة هناك. وقال إن ميناء الحديدة تحول إلى قاعدة 

الستهداف حركة المالحة في باب المندب.

 مقاتلون من الشرعية على جبهة القتال في ميدي   |  تصوير: علي جعبور 

دب الهلــع فــي العديد من عواصــم العالم 
جــراء التوتر المتصاعد بين كوريا الشــمالية 
والواليــات المتحدة األميركية، وبينما دعت 
روسيا والصين إلى التهدئة توعد جيش كوريا 
الشــمالية إنه سيدمر الواليات المتحدة «بال 
رحمــة» إذا قررت مهاجمــة بالده.  ونقلت 
وكالة األنباء المركزية الكورية الرســمية عن 
الجيــش قوله فــي بيان «ســيكون رد فعلنا 
علــى الواليات المتحدة وقواتها البحرية من 

القســوة بحيث لن يتــرك للمعتدين فرصة 
للنجــاة». وكان نائــب وزيــر الخارجية في 
كوريــا الشــمالية هان ســونغ ريــول انتقد 
األميركــي دونالد ترامب  الرئيس  تغريدات 
التي توعد فيها بالتحرك ضد كوريا الشمالية. 
وقال إن ترامب يثير المشــكالت بتغريدات 
عدائية. مــن جانبها، دعت روســيا والصين 
إلــى التهدئة وحذر وزيــر الخارجية الصيني 
وانــغ يي الواليــات المتحدة مــن أن القوة 
العسكرية «ال يمكن أن تحل الوضع في شبه 

 جندي كوري عند نقطة حدودية  |  رويترزالجزيرة الكورية».

ضبط مفتشــو المطاعم في والية فلوريدا، 13 
مخالفــة في منتجــع مار االجو الــذي يملكه 
الرئيــس األميركي دونالــد ترامب، من ضمنها 
لحوم مبردة بطريقة غير سليمة وأسماك نيئة 
خطيرة على الصحة ومبــردات معطوبة، وتم 
كشف تلك المخالفات خالل حملة تفتيش في 
المنتجــع أواخر يناير الماضي. ولم يرد ممثلو 
«مار االجو» على طلبات للحصول على تعقيب 
عن المشــكالت التي تــم رصدها في المنتجع 

الخــاص الذي تبلــغ كلفة عضويتــه 200 ألف 
دوالر، وأطلق عليه أخيراً اســم البيت األبيض 
الجنوبي. وقال المســؤولون إنه تمت معالجة 
المخالفــات في اليوم نفســه. وذكــرت إدارة 
الفنــادق والمطاعم فــي فلوريدا أن بعضاً من 
المخالفات تعتبر «ذات أولوية قصوى» وهو ما 
يعني أنها قد تؤدي إلى وجود بكتيريا مســببة 
لألمراض في الوجبــات المقدمة في المنتجع. 
وذكــرت أنه تمــت معالجــة المخالفات على 
الفــور وامتثلت المطابــخ الثالثة في المنتجع 

للقواعد المطلوبة قبل مغادرة المفتشين. 
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%1.21
ارتفاعا يف ســـعر الرصف املرّجـــح للدرهم العام 
املايض مقابل عمالت الـــرشكاء املوردين للدولة 
الذين يشـــكلون 48.5 % من الـــواردات عقب 

ارتفاع 4.45 % يف 2015.

%5.7
فقدها اليوان مقابل 

الدرهم يف 2016.

الصني رشيك استرياد 
رئييس وتستحوذ عىل 
12.4 % من واردات 

الدولة.

% 1.49
ارتفاع ســـعر العملة املحليـــة مقابل عمالت 
رشكاء الصادرات الذين يحتلون املراكز التسعة 

األوىل بـ43 % من الصادرات.

101.6
مليار فائض بامليزان التجاري لصالح الدولة.

وتستحوذ عىل 
واردات من

مقابل 
.201

شـــهدت التجارة الخارجية لدولة اإلمارات انتعاشـــا ملحوظا خالل العامني املاضيني يف ظل ارتفاع الدرهم مقابل معظم العمالت 
الرئيســـية، مام أدى إىل خفض كلفة الواردات مع استمرار النمو الجيد يف الصادرات غري النفطية فيام ازدادت تنافسية الصناعات 

املحلية نتيجة انخفاض كلفة واردات املواد الخام املستخدمة يف هذه املنتجات.

%10.1
خرسها الدرهـــم مقابل عملة اليابان 
رابع أهـــم املورديـــن للدولة بحصة 

5.65 % من اإلجاميل.

%13.2
فقدها ســـعر رصف الجنيه االسرتليني 
انخفاض  مقابل الدرهم يف 2016 بعد 

7.7 % يف 2015.

%4.7
انخفـــاض الروبيـــة الهندية مقابل 
الفرنـــك  تراجـــع  مـــع  الدرهـــم 

السويرسي 2.4 %.

% 15
حصة الهند وكوريا الجنوبية وسويرسا من 

إجاميل واردات اإلمارات.

1.1
تريليون درهم صادرات الدولة 
وإعادة التصدير العام املايض 

والواردات 995.1 ملياراً.

غرافيك: محمد أبوعبيدة
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ا⅀ₙ‶رات
 اℿوℇ₇ ‶ً℆ₚₖ‶₁ ℒₖ ⁄⁑‶رة اₚₖℿ‶س

سجلت دولة اإلمارات إجاميل حجم تجارة أملاس خالل العام املايض، بنحو 26 مليار دوالر، ما 
يجعلها السوق األكرب عاملياً يف هذه التجارة، متبوعة بكل من بلجيكا ثم اململكة املتحدة.

⁓⁑ₛ ⁄⁑‶رة اₚₖℿ‶س: (ₗₙ℆‶ر دوℾر)
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26.37

23.19

19.97

14.91

6.88

3.553.193.07
1.871.70 1.44

اعداد: عبد الرحيم الطويل
غرافيك: حسام الحوراين

46.5 
مليار درهم واردات الدولة من األملاس خالل العام املايض بنمو طفيف، مقارنة مع 45.5

مليار درهم إجاميل واردات الدولة خالل العام 2015.

48.9 
مليار درهم قيمة إعادة التصدير نحو باقي دول العامل، وهو ما ميثل نحو 51.3 % من 

إجاميل تجارة الدولة من األملاس العام املايض، والتي بلغت 95.4 مليار درهم.

255
مليون قرياط حجم تجارة األملاس يف الدولة خالل العام املايض، مبتوسط سعري يصل إىل 

103.5 دوالرات للقرياط الواحد، وهو ما يعترب سعراً تنافسياً مقارنة بباقي الدول.

 %7.6
حصة تجارة األملاس من إجاميل تجارة ديب الخارجية غري النفطية خالل العام املايض، 
مقارنة مع 12 % حصة تجارة الذهب، وما يقارب 5 % بالنسبة لتجارة املجوهرات.

املصدر : 
وزارة االقتصاد وعملية كمربيل
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رفضــت لجنة الشــؤون الخارجيــة والدفاع 
واألمن الوطنــي بمجلس النــواب البحريني 
اقتراحين بقانون يمنحنان أبناء البحرينية من 
أجنبي الجنســية البحرينية، مؤكدين أن منح 
الجنســية البحرينية متعلق بســيادة الدولة، 
األمــر الذي يتطلب عدم التوســع في منحها 
من دون ضوابط. ورأت اللجنة أن المســاواة 
متحققــة بالفعل، بمســاواة أبنــاء البحرينية 
األجانــب مع أبناء البحرينيين من أهل البالد 
فــي جميع الخدمات المقررة للمواطنين من 

تعليم وصحة وإسكان، وذلك مدعوم باهتمام 
ورعاية مــن ملك البحرين حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وحــرص الحكومة علــى تقديم 
هذه الخدمات بالكامــل. كما أن االقتراحين 
قد يتعارضــان مع الخط الذي تتخذه مملكة 
البحرين من بنود اتفاقية األمم المتحدة لمنع 
جميع أشــكال التمييز ضد المرأة «ســيداو» 
بشأن المســاواة في منح الجنسية البحرينية 
ألبنــاء البحرينية المتزوجة من أجنبي إضافة 
إلــى أن االقتراحين قد يؤديان إلى ازدواجية 

وفرضيــة غير مقبولة، حيــث إنه وفي بعض 
الحــاالت يجيز القانون للمــرأة البحرينية أن 
تطلب االلتحاق بجنســية زوجها، فإذا حصل 
أبناؤها على الجنســية البحرينية، فســيكون 
األبناء البحرينيــون ألبوين أجنبيين. وذكرت 
اللجنة أن التشريعات المقارنة بدول مجلس 
التعاون الخليجي تســير على نفس التشريع 
الذي تسير عليه مملكة البحرين في النصوص 
المنامة - البيان الحالية لقانون الجنسية.  

دمر الجيش الجزائــري خمس قنابل وأربعة 
مدافع تقليدية بمحافظة ســكيكدة شــرقي 
البــالد، في وقت قتــل ثالثة مــن المهربين 
ودمر مركبتهــم بمدينة تندوف في الجنوب 

وألقى القبض على 48 آخرين.
وكشــف بيان لــوزارة الدفــاع الجزائرية أن 
عمليــات دهم وتفتيش كشــفت عن مخابئ 
لألسلحة شرقي البالد وأن الوحدات الخاصة 
للجيــش دمرت خمس قنابــل وأربعة مدافع 
تقليديــة وأضاف البيــان أن وحدات الوزارة 

ببــرج باجــي مختــار ووحدات مــن حرس 
الشــواطئ أوقفــت 58 مهاجراً غير شــرعي 
من جنســيات إفريقيــة مختلفــة بينهم 39 
شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع 
بشــواطئ الشــلف وبني صاف. وأفاد البيان 
مــن جهة أخرى أن وحــدات من قوى األمن 
الجزائرية المشــتركة بمدن تمنراست وعين 
قــزام وبرج باجــي مختار قبضــت على 48 
وصــادرت منهــم ســيارتين رباعيتي  مهرباً 
الدفع وكاشــفين عن المعــادن و60 مطرقة 

ضغط و60 مولــداً كهربائياً ومعدات تفجير، 
فيما قضت وحدات أخرى على ثالثة مهربين 
ودمــرت مركبتهــم بمدينة تنــدوف جنوبي 
البــالد. وأوضح البيان، أنه نتــج عن العملية 
مصادرة رشاشــين من نوع «اف ام» وقاذف 
صاروخي من نوع «اربي جي» وبندقية آلية 
من نوع كالشــنكوف «بي ام أ كا» ومسدس 
آلي ونظارة ميدان وجهاز اتصال عبر األقمار 
الصناعيــة، باإلضافــة إلــى كميــة كبيرة من 
الذخيرة.  الجزائر ـ وكاالت
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استضافت روسيا، محادثات بمشاركة 
عشــر دول للتباحث بشأن إمكانيات 
التعاون األمني في أفغانســتان التي 
تموج بالصراعات، فيما تعمل روسيا 
على تعزيز دورها في صناعة السالم 
بالمنطقة.وقالــت وزارة الخارجيــة 
الروســية فــي بيــان لهــا إن القوى 
اإلقليميــة أعربت عن قلق مشــترك 
تزايــد األنشــطة اإلرهابية في  إزاء 
البــالد، مــا أدى إلــى تصعيــد فــي 
إراقة الدماء والمعاناة بين الشــعب 
األفغاني.  وأضافــت الوزارة أنه تم 
التأكيــد على أنه ال يمكن إيجاد حل 

عســكري لألزمة في أفغانستان، وأن 
الطريقــة الوحيــدة الممكنــة لحلها 
هي التوصل إلى اتفاق على مستوى 
البالد من خالل الوســائل السياسية، 
كما أعلــن في قرارات مجلس األمن 
الدولــي ذات الصلة.  وقال البيان إن 
القوى اإلقليميــة دعت إلى مواصلة 
تقديم المساعدات اإلنسانية للشعب 
لتحقيــق  محاولــة  فــي  األفغانــي 
االستقرار في الوضع بالبالد. واجتمع 
ممثلون من خمس من الجمهوريات 
الســوفييتية الســابقة، باإلضافة إلى 
الهنــد وباكســتان والصيــن وإيران 
الروســية  بالعاصمــة  وأفغانســتان 

موسكو، من أجل هذه المحادثات.

تمكنــت فــرق اإلنقــاذ التابعة لخفر 
الســواحل اإليطالــي وســفن تابعــة 
لمنظمــة أطباء بال حــدود من إنقاذ 
أكثــر مــن ثالثــة آالف مهاجــر بعد 
عمليات اســتمرت طيلة يــوم أمس، 
فيما اتهم المنقذون المنهكون االتحاد 

األوروبي بتجاهل األزمة.
وقــام خفر الســواحل اإليطاليون مع 
خمســة قوارب إنقاذ خاصة بانتشال 
المهاجريــن مــن 16 قاربــاً مطاطيــاً 
وثالثة قوارب خشــبية. وبعد  مكتظاً 
عمليات إنقاذ متواصلة تم إنقاذ 2074 
السواحل، بعد  شخصاً، بحسب حرس 

يــوم مــن فقــدان 97 مهاجــراً على 
األقل يخشــى أن يكونوا غرقوا قبالة 
الســواحل الليبية. وأنقذت ســفينتان 
تابعتــان لمنظمة «أطبــاء بال حدود» 
نحو 1145 شــخصاً من تسعة قوارب 
مطاطيــة مختلفة في عمليات مرهقة 
قالت إنها أكدت أهمية وجودها قبالة 
الساحل الشمال أفريقي.  كما انتشلت 
سفينة تابعة لخفر السواحل اإليطاليين 
وتشــغلها منظمــة مــواس المالطية، 
وسفينتان تابعتان لمنظمتين أهليتين 
ألمانيتيــن باقــي المهاجريــن.  وقال 
المنقــذون إنه تم العثور على مراهق 
ميــت في أحــد القــوارب المطاطية 

خالل عمليات اإلنقاذ.

قتل ثالثة موظفين جنوب سودانيين 
يعملون مع مؤسســة متعاقدة مع 
االثنين  العالمــي  األغذية  برنامــج 
خالل معارك في واو شــمال شرق 
البلــد الغارق في الحــرب األهلية 
منذ نهايــة 2013. وأعلــن برنامج 
األغذيــة العالمي أن الرجال الثالثة 
قتلوا علــى ما يبدو أثناء محاولتهم 
الوصــول إلــى مســتودع لألغذية 
يعملــون حماليــن، وأضاف  حيث 
في بيان أن اثنين قتال بالســواطير 
والثالث بإطالق النار. وذكرت بعثة 
األمم المتحدة في جنوب السودان 

أن 16 مدنيا على األقل قتلوا خالل 
معــارك اندلعت أخيراً في واو بين 
قــوات مواليــة للرئيس ســلفا كير 
واخرى موالية لنائبه الســابق رياك 

مشار.
وقالــت جويس لومــا التي تدير 
العالمي  األغذيــة  برنامج  أنشــطة 
فــي جنوب الســودان فــي البيان، 
إن مقتــل زمالئنــا صــادم ويفطر 
انهم يعملون يومياً إليصال  القلب، 
الطعام إلى ماليين من أبناء بلدهم. 
وبــدأت المعارك األحــد الماضي، 
خــارج واو اثر نصــب المتمردين 
مكمنا للقــوات الحكومية وامتدت 

االثنين إلى المدينة.

أكدت الســلطات األفغانيــة أن أكبر قنبلة 
غيــر نووية ألقتهــا الواليــات المتحدة في 
أفغانســتان أدت إلى مقتل 36 مسلحاً على 
األقل من تنظيم داعش باســتهدافها شــبكة 
أنفاق عميقة، مستبعدة سقوط مدنيين في 
القصف، في وقت ســارعت مواقع إعالمية 
محســوبة على اإلرهابييــن إلى نفي وقوع 

ضحايا في صفوفها جراء القنبلة.
واســتهدفت قنبلــة العصــف الهوائــي 
الجســيم من طــراز «جي بــي يو43-/بي» 
المعروفة باسم «أم القنابل» والتي تستخدم 
فــي المعركة للمرة األولــى أول من أمس، 
مخابــئ للتنظيم اإلرهابي في إقليم آشــين 

بوالية ننغرهار شرق أفغانستان.
وقالــت وزارة الدفاع األفغانية في بيان: 
نتيجــة للقصــف، دمرت مخابئ وشــبكات 
انفــاق عميقة وقتل 36 مقاتــًال من تنظيم 
داعــش. وكانــت وزارة الدفــاع األميركية 
(بنتاغون) أعلنت أن الجيش األميركي ألقى 
واحدة من «أم القنابل»، على شــبكة انفاق 
تابعــة للتنظيم في أفغانســتان، في عملية 
الرئيــس األميركــي دونالد ترامب  وصفها 
بأنهــا «ناجحة جداً جداً» وأكدت الرئاســة 
األفغانية أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع 

وقوع ضحايا مدنيين. 
مــن جهته، قــال الناطق باســم القوات 
األميركية في أفغانســتان بيل ســالفين إنه 
ليس هناك أي ســبب لالعتقاد بأن مدنيين 
كانوا موجودين عند وقوع القصف وأوضح 
ناطق باســم القوات الخاصــة األفغانية في 
ننغرهــار انه لــم يبق ســوى عائلة واحدة 
في المنطقة المســتهدفة ماماند دارا. وقال 
الضابط احمد جويد سليم، تلقينا األمر أمس 
بنقلهــم عــدة كيلومترات عائلــة المدنيين 
بأمــان اآلن. وأضــاف انه بســبب االنفاق 
والخنادق «من شــبه المستحيل التقدم في 
هــذه المنطقة»، مشــيراً إلــى أن القوات 
البرية التي علقت في كمين، منيت بخسائر. 
وقــال «اآلن قواتنــا تتقدم فــي الوادي وال 
تواجه مقاومة حاليــاً». وأفاد مصدر قريب 
مــن المتمردين األفغان وكالة فرانس برس 
أن عــدد عناصر تنظيم داعــش المختبئين 
فــي المنطقــة يتــراوح بيــن 800 و1000. 
وقال إسماعيل شنواري حاكم منطقة أشين 
حيــث تم إســقاط القنبلــة، لوكالة فرانس 
برس «هذا أكبر انفجار رأيته. غطت ألسنة 
لهب عالية جدا المكان». وأضاف: ال نعرف 
شــيئا عن الخســائر حتى اآلن لكن بما أنها 
استهدفت معقًال لـ«داعش»، نعتقد أن عدداً 

كبيراً من اإلرهابيين قتلوا.

 بدا سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية مع 
اقتراب بدء االقتراع أكثر احتداماً مما كان 
عليه طوال العام وكشــف استطالع رأي 
جديد عن تقلص الفارق بين المرشــحين 
األربعــة المتصدرين للســباق. ويخوض 
المرشــحان الحاصالن على أكثر أصوات 
فــي 23 أبريــل جولة إعادة في الســابع 
مــن مايو المقبل. والســباق محتدم منذ 
أســابيع وإن ظل مرشح الوسط إيمانويل 

ماكرون متصدراً.
«إبســوس  أجرته  اســتطالع  وأظهــر 
سوبرا ســتيريا» لصالح صحيفة لو موند، 
أن ماكــرون ومارين لوبان زعيمة اليمين 
المتطرف ســيحصالن على 22 في المئة 
فــي الجولة األولى بينما يحصل مرشــح 
أقصى اليســار جان لوك ميلينشون على 
20 في المئة ويحصل فرانسوا فيون على 

19 في المئة.
ويعنــي ذلــك أن الســيناريو األكثــر 
ترجيحاً في الجولة الثانية هو المنافســة 
بين لوبان وماكرون. وأظهر االستطالع أن 
ماكرون ســيفوز في هذه المواجهة بـ63 

في المئة من األصوات وهو ما يتسق مع 
معظم استطالعات الرأي األخرى.

أن  األخــرى  االســتطالعات  وتظهــر 

الســباق احتــدم خــالل الشــهر الجاري 
مــع خســارة الزعيمين للتأييد وكســب 
المنافســين اآلخرين والسيما ميلينشون 

لمزيد من التأييد.

وأثــار صعــود ميلينشــون علــى خلفية 
تلفزيونيــة  مناظــرات  فــي  قــوي  أداء 
قلــق المســتثمرين الذين يخشــون من 
عدائــه لالتحاد األوروبــي وخططه إلغاء 

إصالحات مواتية لقطاع األعمال.
وتظهر االســتطالعات أن لوبان، وهي 
معاديــة أيضــا لالتحــاد األوروبي وتريد 
إلغــاء عملــة اليورو، لن تفوز بالرئاســة 
بغــض النظر عمن ســتواجه فــي جولة 
اإلعادة.لكــن بعض االســتطالعات تظهر 
أن ميلينشــون إذا وصل للجولــة الثانية 
فسوف يفوز وقبل أيام من الدورة األولى 
لالنتخابات الرئاسية، هيمن طلب القضاء 
الفرنســي مــن البرلمــان األوروبي رفع 
الحصانة عن لوبن على الحملة االنتخابية 
التي ال يزال من الصعب التكهن بنتائجها.
يشــار إلى أن رئيســة حــزب الجبهة 
الوطنيــة تخضع لتحقيق بشــأن وظائف 
وهميــة لمســاعدين برلمانييــن لحزبها 
باستخدام أموال عامة عائدة إلى البرلمان 

األوروبي.

توعد جيش كوريا الشمالية بتدمير الواليات 
المتحدة «بــال رحمة» إذا قررت واشــنطن 
مهاجمــة بــالده، فــي وقت دعــت كل من 
موســكو وبكين أطــراف األزمــة إلى ضبط 
النفس وتغليب الحلول السياسية محذرة في 
الوقت ذاته من أي عمل عســكري ســتكون 

عواقبه وخيمة.
ونقلــت وكالة األنبــاء المركزية الكورية 
الرســمية عن الجيش قوله في بيان «سيكون 
رد فعلنــا علــى الواليات المتحــدة وقواتها 
البحريــة مــن القســوة بحيــث لــن يترك 
للمعتدين فرصة للنجاة». جاء ذلك في وقت 
اتجهت فيــه مجموعــة قتالية على رأســها 
حاملة طائرات أميركية إلى المنطقة وســط 
مخاوف من احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة 

نووية سادسة.
وكان نائــب وزيــر الخارجية فــي كوريا 
الشــمالية هــان ســونغ ريول قــد ذكر في 
تصريحات ســابقة لوكالة أسوشييتدبرس إن 
بالده ســتجري تجربــة نوويــة جديدة في 
الوقــت الذي تــراه القيادات العليا مناســباً. 
وانتقد المسؤول تغريدات الرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب التــي توعد فيهــا بالتحرك 
ضد كوريا الشــمالية. وقــال إن ترامب يثير 

المشكالت بتغريدات عدائية.
فــي األثناء حضت روســيا والصين، وهما 
من أقرب شركاء كوريا الشمالية، على ضبط 
النفــس وحذرتا من اللجوء إلــى أي أعمال 

عسكرية.

وقــال الناطق باســم الكرمليــن دميتري 
بيســكوف إن روســيا، قلقــة للغاية بشــأن 
تصاعد التوترات في شــبه الجزيرة الكورية. 
وأضاف بيســكوف أن بــالده تطالب جميع 
الــدول المعنية بضبــط النفس ضد أي عمل 

يمكــن أن يعتبر اســتفزازاً، مشــيراً إلى أن 
روسيا تدعم الجهود السياسية والدبلوماسية 

لتهدئة الوضع.
من جانبه، صــرح وزير الخارجية الصيني 
وانــغ يــي فــي بكيــن أن جميــع األطراف 

المشاركة في التوترات بشأن كوريا الشمالية 
يجب أن تكف عن تصعيد الوضع.

وقــال وانغ خالل مؤتمــر صحافي: نحن 
نعارض بشكل قاطع أي بيانات أو أفعال تثير 
التوتــرات، وندعو إلى وقف االســتفزازات 

والتهديــدات قبل أن يتفاقم الوضع بشــكل 
ال يمكــن إصالحــه. وذكر وزيــر الخارجية 
وكوريــا  المتحــدة  الواليــات  أن  الصينــي 
الجنوبيــة تثيران عداء كوريا الشــمالية وأن 
كوريا الشــمالية تفعــل المثــل، مما يؤدي 
إلــى «خلق منــاخ ينذر بالخطــر». وأضاف 
وانغ:أي شــخص يثير اضطرابات في منطقة 
شبه الجزيرة سيتحمل المسؤولية، وسيدفع 

الثمن للتاريخ.
الصين الســتئناف  دعــوة  وأكد مجــدداً 
المفاوضــات بشــأن إخالء كوريا الشــمالية 
من أســلحتها النووية، وفق ما يســمى بنهج 
المزدوج»  والتعليــق  المــزدوج  «المســار 
وهــو أن توقف بيونغ يانغ برنامجها النووي 
والصاروخي مقابل أن توقف كوريا الجنوبية 
وأميركا تدريباتهما العسكرية السنوية، التي 

تستهدف كوريا الشمالية.
 جــاءت الدعوة لنزع فتيل التوترات بعد 
أن قال مسؤول أميركي بارز للصحافيين أول 
من أمس، إنه يتم تقييم خيارات عســكرية 
بالفعــل، بينمــا تواجــه الواليــات المتحدة 
تهديدات متزايدة من جانب كوريا الشمالية، 
وهي قضية رئيســية ســيتم مناقشتها خالل 
زيارة نائب الرئيس األميركي مايك بنس إلى 

آسيا وأستراليا األسبوع المقبل.
وأضاف مســؤول كبير باإلدارة األميركية، 
طبقاً لنص مكتوب من مؤتمر صحافي خاص 
بزيــارة نائب الرئيــس إن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب ونائبه بنس يعمالن عن كثب 
مع مســؤولين أمنيين وعسكريين أميركيين 

بشأن قضية كوريا الشمالية.

جنود يتوجهون لوضع إكليل من الورود على ضريح مؤسس كوريا الشمالية   |  رويترز

فرنسي مؤيد للوبان يضع ملصقاً لها في مدينة دييب  |   أ.ف.ب
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آرانيا جوهر تبلغ من العمر 18 ربيعاً وترى في الشعر األمل |  أرشيفية

 32



39

 ■   ■

 ■

 ■



طبعت بمطابع هاتف: ٠٤٣٤٤٤٤٠٠  |   فاكس: ٠٤٣٤٤٧٨٤٦  |   خدمة العمالء: ٠٤٣٤٤٢٢٢٢  |  ص.ب: ٢٧١٠ ـ- دبي  |  االشتراكات: ٤٤٨٤٤٤٤ ٠٤  ٦٥٦٤ SMS  |  وكيل اإلعالن: MEMS  |  هاتف: ٠٤٤٥٤٥٤٥٤  |  فاكس: ٠٤٤٥٤٥٤١١ 

السبت  | 18 رجب 1438 هـ | 15 أبريل 2017م | العدد 13450 40

4:38

12:23

3:52

6:44

8:14

www.albayan.ae

372537263626


	Binder1_ 1
	Binder1_ 2
	Binder1_ 3
	Binder1_ 4
	Binder1_ 5
	Binder1_ 6
	Binder1_ 7
	Binder1_ 8
	Binder1_ 9
	Binder1_10
	Binder1_11
	Binder1_12
	Binder1_13
	Binder1_14
	Binder1_15
	Binder1_16
	Binder1_17
	Binder1_18
	Binder1_19
	Binder1_20
	Binder1_21
	Binder1_22
	Binder1_23
	Binder1_24
	Binder1_25
	Binder1_26
	Binder1_27
	Binder1_28
	Binder1_29
	Binder1_30
	Binder1_31
	Binder1_32
	Binder1_33
	Binder1_34
	Binder1_35
	Binder1_36
	Binder1_37
	Binder1_38
	Binder1_39
	Binder1_40

