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شــهدت المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات»، 
التي أطلقها صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اللــه، تجاوباً وتفاعًال كبيراً من جميع أفراد 
المجتمــع وفي مقدمتهم أعضاء مجلس الوزراء، حيث 
ســجل عدد منهم في المنصة، وذلــك إيماناً منهم بأن 
التطوع قيمة إنســانية ســامية، ولها دور مهم في بناء 

المجتمعات وتطورها واستدامة مسيرة تنميتها، وهي 
قيمة متأصلة في أفراد المجتمع اإلماراتي بالفطرة.

وجــاء هــذا التفاعل بعــد أن شــهدت «متطوعين. 
إمارات»، تســجيل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، متطوعاً في صناعــة األمل والقطاع 
البيئي، وتســجيل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، متطوعاً في مجال العمل اإلنساني.
وشــهدت المنصة تسجيل الفريق سمو الشيخ سيف 

بــن زايد آل نهيان، نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، وســمو الشــيخ منصور بن زايــد آل نهيان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو 
الشــيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم، نائب حاكم دبي 
وزير المالية، وســمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان 
بــن مبارك آل نهيــان، وزير الثقافــة وتنمية المعرفة، 
ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة 

للتسامح متطوعين في المنصة.

أكدت مصادر خليجية مسؤولة أن فشل الجهود التي 
بذلها أمير قطر تميم بن حمد لتوســيط أمير الكويت 
للخــروج من العزلــة التي تســببت بهــا تصريحاته 
المؤيدة إليران واإلخوان وحزب الله، يضع قطر أمام 
استحقاقات صعبة، خاصة في ظل رفض دول مجلس 
التعــاون أي حــل توافقــي ال يتضمن االلتــزام التام 

بالثوابت الخليجية ومقررات قمم الرياض.
 وفي ظل هذه االســتحقاقات، تشهد العائلة الحاكمة 
في قطر حراكاً داخلياً في محاولة لمعالجة التداعيات 
التي ســببتها تصريحات أمير قطر. وكشف المعارض 
القطري الشــيخ الدكتور ســعود بن ناصــر آل ثاني، 
أنــه تلقى دعــوة لزيارة الدوحة بهــدف البحث عن 

صيغــة توافقية للخروج من األزمة الحالية. وقال في 
تصريحات صحافية إن اجتماعه في الدوحة ســيكون 
بحضور رئيس الوزراء القطري وعدد من مستشــاري 
األمير، وســيتناول أربعة محاور هي: مناقشــة تقدم 
الجانب القطري باعتذار رســمي لكل من الســعودية 
واإلمــارات والبحريــن، وإيقــاف عمليــات المكتب 
اإلعالمي التابع للمكتب التنفيذي للشيخة موزة بنت 
مســند، وتجميد التحالف بين قطــر وإيران وتوقف 
المكتب التنفيذي عن دعم العمليات في ليبيا ومصر 
وشمال أفريقيا والســودان، وطرد العناصر المتطرفة 

التي تحتضنها قطر تحت مسميات مختلفة.
وعّلقت مصادر خليجية على الحراك داخل أســرة 
آل ثانــي، بقولهــا إن المصلحة العليا لــدول الخليج 
ال تتعلق باألشــخاص، إنمــا بالسياســات والمصالح 

العليــا المشــتركة. وأضافت أن أي ســيناريو يحقق 
الرؤية الخليجية الجماعية سيكون مخرجاً من األزمة، 
وفــي مقدمة ذلك التــزام قطر بالبوصلــة الخليجية 
وتوقفهــا عــن دعم جماعــات وتنظيمــات إرهابية 
وكذلــك التراجع عن االرتماء فــي المحور اإليراني. 
وقالت المصادر، من الواضح أن مساعي األمير تميم 
لتوســيط أمير الكويــت لم تثمر عن بــوادر انفراج 
قريــب، غيــر أن خريطة الحل واضحــة، وتتمثل في 
تخلي الدوحة عن الرهانات الخاســرة وعدم التحول 
إلى جســر لألعداء في اختراق الصف الخليجي، بدالً 
من الهروب عبر حملة عالقات عامة غير مجدية في 
ظل انكشاف دعم الدوحة لتنظيمات إرهابية تشكل 
خطــراً عالمياً، وهو مــا تؤكده يوميــاً مراكز بحثية 

مرموقة في العالم.

أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعلــى للقوات 
المســلحة، أن دولــة اإلمــارات والمملكــة العربية 
الســعودية، تقفان معاً في خندق واحد في مواجهة 
التحديــات والمخاطــر التــي تواجــه دول المنطقة، 
ألنهمــا تنطلقان من ثوابت راســخة تعلــي من قيم 
التضامن والتعاون بين األشــقاء، وتؤمنان بأن مجلس 
التعــاون لدول الخليــج العربية يكون أقــوى وأكثر 
تأثيراً بوحدته وتضامن دوله وشعوبه، وأن المخاطر 
والتحديــات في البيئتين اإلقليمية والدولية تحتاجان 
مــن المجلس أن يكون صفــاً واحداً لصون أمن دوله 
والحفاظ على مكتســباتها التنموية والحضارية. وقال 
ســموه: إن اإلمارات كانت وما زالت وســوف تظل، 
ركناً أساســياً مــن أركان العمل الخليجي المشــترك، 
وداعمة لوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
ونقل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد تحيات 
صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولــة، حفظه الله، إلى أخيه خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود 
وتمنياته للمملكة العربية الســعودية الشقيقة قيادة 
وشــعباً المزيد من التقدم والنماء. وبحث سموه مع 
خادم الحرمين الشــريفين، تعزيــز العالقات األخوية 

وعدداً من القضايا اإلقليمية والدولية.

■ خادم الحرمين مستقبالً محمد بن زايد في جدة  |  تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي

شــهد صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، ظهر أمس، ســباق األوكس 
اإلنجليــزي للخيــل المقــام على مضمار أبســوم 
العريق في إنجلترا، وذلك بحضور ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم، ولي 
عهد دبي. وتابع صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد، 
مختلف أشواط الســباق المخصص للمهرات عمر 
ثالث سنوات، إذ شهدت فعاليات السباق منافسة 

حاميــة وصراعــاً بين نخبــة من الخيــول النتزاع 
أفضــل األلقاب في أحد أهــم المحافل األوروبية 
المتخصصة في ســباقات الخيل. وجاء في المركز 
األول الجــواد «جــي كــي شيســتروتون» لفريق 
جودلفيــن بقيادة الفارس وليام بويك وبإشــراف 
المدرب شــارلي أبليبي، بعد منافســة مع ثمانية 
خيــول متقاربة في المســتوى، وذلك في شــوط 
«إنفســتك مايل هانديكاب لمســافة 1700 متر». 
ويشهد مضمار إبســوم اليوم انطالقة سباق ديربي 
أبســوم الكالســيكي لمســافة الميل ونصف الميل 
جروب «1». بمشاركة خيول اإلمارات التي تسعى 

لمواصلة سجل إنجازاتها المشرفة.

■ محمد بن راشد وحمدان بن محمد خالل متابعة السباق  |  تصوير: خليفة اليوسف
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أعلنــت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
اختيار خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبــد العزيز آل ســعود ملك 
المملكــة العربية الســعودية، الشــخصية 
اإلسالمية للدورة الحادية والعشرين، الفتة 

إلى أن خدمات خادم الحرمين الشــريفين 
الجليلــة والســجايا الكريمــة والمواقــف 
النبيلــة جعلته في صــدارة القادة والرواد 
التاريخييــن الذيــن تعتز األمة اإلســالمية 
بخدماتهــم ومواقفهم وجميــل مكارمهم، 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة 

05>المنظمة للجائزة أمس.

<17

<03



«09 «08«10

02 www.albayan.ae

 ■

 ■  ■

 ■

 ■  ■  ■



03

 ■  ■  ■

 ■

 ■ ■



04

 محمد بن زايد وخادم الحرمين خالل المباحثات بحضور طحنون ومنصور بن زايد ومحمد بن سلمان |  وام
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تتخطى مكانة الجيل الخامس 5G من شبكات االتصال الخلوي، بكثري، مجرد كونها ثورة يف مسرية تطور النطاق 
العريض املتنقل، حيث سيمهد الجيل الخامس، الطريق أمام عرص التحوالت الرقمية، والجيل القادم من البنى 

التحتية فائقة النطاق العريض، التي سينعكس تأثريها التحويل بقوة عىل كل من الرشكات واألفراد عىل حد سواء، 
حسب تقرير صادر عن إريكسون موبيليتي.

إعداد: وائل يوسف - غرافيك: حسام الحوراين

550
مليون جهاز متصل بشبكات 
الجيل الخامس بحلول 2022

 29
مليار جهاز متصل 

سيصبح قيد االستخدام  18
مليار جهاز مرتبطة بتقنيات 

إنرتنت األشياء

 80
مليار دوالر تداوالت 

تقنيات حوسبة 
الطرفيات بحلول 

عام 2021. %50
منو سنوي متوقع 

لحركة بيانات 
الفيديو سنوياً 

بحلول عام 2022

 رشكات توريد خدمات 
االتصاالت مطالبة بالعمل عىل 

إزالة جميع العقبات التي 
تعرتضهم، لضامن االستثامر 

األمثل لقدرات وتقنيات الجيل 
الخامس

تقنيات حوسبة الطرفيات 
املتنقلة MEC، من شأنها 
متكني طرفيات الشبكة من 

العمل ضمن بيئة معزولة عن 
بقية الشبكة

موجة طلب عىل الحلول 
الصاعدة، مثل 

اإلدارة/التوجيه الذيك لحركة 
البيانات، وخدمة الوظائف 
املتسلسلة، وتحسني أداء 
بروتوكول التحكم باإلرسال

% 15
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وقتل السبعة أشخاص خالل مواجهات 
بين قــوات األمن وجمــوع غاضبة كانت 
تطالب باســتقالة الحكومة األفغانية بعد 
االعتــداء المروع بشــاحنة مفخخة الذي 

أوقع عشرات القتلى.
وأفــادت وســائل إعــالم محليــة بأن 
الشــرطة أطلقــت النــار علــى الحشــد. 
وبحســب قنــاة تولــو نيــوز التلفزيونية 
األفغانية سقط محمد ســالم، ابن النائب 
األول لرئيــس مجلــس الشــيوخ، من بين 
القتلى. وشوهد المحتجون وهو يحملون 
النعوش على أكتافهــم. وقال رئيس هيئة 
تنســيق الطــوارئ الوطنيــة الطبيب باز 
محمــد شــيرزاد فــي تصريحــات لوكالة 
األنباء األلمانية «د.ب.أ»، إن سبعة آخرين 
أصيبوا وتم نقلهم إلى مستشــفيات على 

متن سيارات إسعاف تابعة لخدمة طوارئ 
كابول. وأضــاف «ســياراتنا تواجدت في 
موقــع االحتجاج لتقديــم خدمات فورية 
للمواطنين». واحتشد مئات من المدنيين 
الغاضبيــن في الشــوارع احتجاجــاً على 
تفجيــر األربعاء الماضــي، لكن االحتجاج 
اتخذ منحى عنيفاً عندما فتحت الشــرطة 
ضــد  ميــاه  مدفــع  واســتخدمت  النــار 
المحتجيــن الذين كانــوا يحاولون دخول 
القصر الرئاســي وقصر ســابيدار. وهتف 
المتظاهرون، الذين كانوا يحملون الفتات 

مناهضة ألميركا وباكستان والحكومة.
وُكتــب علــى إحــدى الالفتــات «قّدم 
اســتقالتك يا غني ويا عبدالله»، ورسمت 
عالمــات حمراء فــوق الفتات للشــطب 
علــى صور الرئيس األفغاني أشــرف غني 
عبداللــه  عبداللــه  التنفيــذي  والرئيــس 
وزعيم جماعة الحزب اإلسالمي المتمردة 
الســابقة قلــب الديــن حكمتيــار، التــي 
انضمت إلى عملية ســالم مع أفغانستان. 
وطالــب المتظاهرون بإجــراء إصالح في 

النظــام السياســي باســتقالة مســؤولين 
أمنييــن وإعــدام أعضــاء شــبكة حقاني 
وســجناء طالبان. وقالت الناشــطة رحيلة 
جعفري في التظاهرة إن إخوتنا وأخواتنا 
قضوا في االعتداء الدامي، وال يفعل قادتنا 
شــيئاً إلنهــاء هــذه المذبحــة. وأضافت: 
نريــد العدالة، نريد أن يتم شــنق منفذي 
الهجوم. وأكد متظاهر آخر أن التجمعات 
ستتواصل إلى حين استقالة الرئيس اشرف 
غني ورئيس الســلطة التنفيذية في البالد 
عبداللــه عبداللــه. وقال، يومــاً بعد يوم، 
يتعرض مدنيون أبريــاء للقتل على أيدي 
إرهابيين. إذا لم يكن بوســع قادتنا إحالل 

األمن، فعليهم االستقالة.
بياناً  الرئاســي األفغاني  القصر  وأصدر 
بعد ســبع ســاعات من بدء االحتجاجات 
يطالــب فيــه المحتجين بالهــدوء. وذكر 
البيان أن االحتجاج الســلمي أحد الحقوق 
المدنية للمواطنين والحكومة تدعم ذلك 
وأضاف أن االنتهازيين يستغلون مثل هذه 

األحداث إلثارة الفوضى. 

ونشــرت منظمة العدالة مــن أجل إيران 
غيــر الحكوميــة، وفق ما نقل موقع ســكاي 
نيوز عربية، األدلة المصورة والمرئية، وتظهر 
جرافات تعمل في مشــروع بناء في الجانب 
المحــاذي تماًما لموقع المقبرة الجماعية في 

األحــواز، فضًال عن أكــوام القمامــة، وبقايا 
أعمال البناء محيطة بالمقبرة.وأكدت منظمة 
العفــو الدولية أنها اســتعرضت هذه األدلة، 
مشــيرة إلــى أن الســلطات اإليرانية ورغم 
أنهــا لــم تصدر أي إعالنات رســمية بشــأن 
األحــواز، فقد علمت العائالت عبر عامل بناء 
أن غايــة الخطة في نهاية المطاف هي إزالة 
الحاجز الخرساني الذي يحدد موقع المقبرة 
والبناء فــوق أرض المنطقة. وقالت المديرة 
التنفيذيــة لمنظمة العدالة مــن أجل إيران، 
شــادي صدر،«طيلة سنوات، دأبت السلطات 
على التســبب بمعانــاة ال ُتحتمــل لعائالت 
ضحايا عمليــات اإلعدام خارج نطاق القانون 
التــي وقعت عــام 1988. لقــد حرمتهم من 

الحق في منح أحبائهم دفًنا كريًما وأجبرتهم 
علــى المشــي خالل أكــوام من القــاذورات 
لزيــارة موتاهــم. وهــا هــم اآلن يخططون 
لتدميــر مكان دفنهم ســعًيا لمحــو ذكراهم 
من التاريخ». والمقابر الجماعية هي مسارح 
للجريمــة تتطلــب خبرة مهنية فــي مضمار 
الطب الشــرعي الســتخراج الجثث، وضمان 
المحافظــة علــى األدلــة والتعــرف الدقيق 
على هوية أصحــاب الجثث. وبانتهاك حرمة 
الموقع، ستدمر السلطات األدلة المهمة التي 
قد تســتخدم في يوم من األيام إللقاء الضوء 
على عــدد وهويات األشــخاص الذين قتلوا، 

بينما كانوا رهن االحتجاز لدى الدولة.
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ومــع افتتاح قمة بين االتحاد األوروبي 
والصين صباح أمس في بروكســل، رســم 
رئيــس المفوضيــة األوروبية جــان كلود 
يونكر مالمح تحرك جديد لـ«دبلوماســية 
المنــاخ». وقــال إن شــراكتنا اليــوم أكثر 
أهميــة من أي وقــت ســابق، مضيفاً أن 
مكافحة التبدل المناخي أكثر أهمية اليوم 

من األمس.
وفي ختام القمة الســنوية، قال رئيس 
المجلــس األوروبي دونالد توســك، اليوم 
نعمل علــى تكثيف تعاوننا حــول التغير 
المناخي مع الصين. وأضاف: أكدت أوروبا 
والصيــن تضامنهمــا مع األجيــال القادمة 

ومسؤوليتهما إزاء الكوكب ككل.
المتحدة أن االنسحاب  واعتبرت األمم 
األميركــي من االتفــاق يمكن في أســوأ 

الســيناريوات أن يترجــم ارتفاعــاً إضافياً 
بـــ0,3 درجــة لحــرارة الكوكــب خــالل 
القــرن الجاري. وأبــدى االتحاد األوروبي 
اســتعداده لقيــادة التصــدي لالحتبــاس 
الحــراري كمــا أعلن المفــوض األوروبي 
ارياس  المنــاخ ميغيــل  للتحــرك بشــأن 
كانيتي.وأورد مشــروع بيان مشــترك تم 
إعــداده قبل إعالن االنســحاب األميركي 
أن الجانبين يؤكدان التزامهما المعلن في 
باريس وانهما مستعدان لتسريع تعاونهما 

لتحسين تطبيق االتفاق.
بدورهــا، دعت الهند القوة اآلســيوية 
الثانيــة إلــى احترام اتفــاق باريس. وقال 
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: نشعر 
بخيبة أمل كبيرة بســبب قــرار الحكومة 
االتحادية بالواليات المتحدة باالنســحاب 

من اتفاقية باريس للمناخ. كندا ال تتزعزع 
فــي التزامها بمحاربة تغيــر المناخ ودعم 
النمــو االقتصــادي النظيــف. وقال رئيس 
الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقابلة 
مع اإلذاعة الرسمية: «إنني مصدوم». فيما 
اعتبــرت جنفياف بونز مــن منظمة دبليو 
دبليو اف غير الحكومية للدفاع عن البيئة، 
أن القــرار األميركي يشــكل دعوة لدول 
أخــرى من أجل تكثيــف تعاونها للتصدي 

للتبدل المناخي.
وفــي محاولــة الحتــواء الغضب الذي 
أثــاره قرار الرئيــس األميركي، أعلن وزير 
الخارجيــة األميركــي ريكــس تيلرســون 
أمس أن بالده ســتواصل جهودها لخفض 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. وقــال في 
تصريح صحافي مقتضب إن لدى الواليات 

المتحــدة حصيلة رائعــة في مجال خفض 
انبعاثاتنا من الغــازات الدفيئة، وال أعتقد 
بأننا ســنغير من جهودنا في مجال خفض 

هذه االنبعاثات في المستقبل. 
الروســي  الرئيس  مــن جانبه رفــض 
الحكم على نظيره األميركي بسبب قراره 
االنســحاب من االتفــاق، داعياً إلى عمل 
مشــترك مع ترامب للتوصل إلى اتفاق. 
وقــال بوتين خالل المنتــدى االقتصادي 
في ســان بطرســبورغ «لــن أحكم على 
أوباما، عفواً ترامب بســبب القرار الذي 
اتخــذه»، موضحاً أنــه كان ليفضل إعادة 
التفــاوض على اتفاقــات موقعة بدالً من 
االنســحاب منها. وأضــاف أن ترامب ال 
يرفــض العمــل بشــأن هــذا الموضوع، 
منوهــاً بأنه يجب عدم التوتر وإنما خلق 
الظروف التي تتيح العمل المشترك وإال 
فسيكون من المتعذر التوصل إلى اتفاق. 
وفي معرض دفاعه عن الرئيس األميركي 
قال بوتين، هناك أيضاً جانب آخر، يجب 
التفكيــر بما هو مناســب للقيــام به مع 
هؤالء الذين ســيفقدون عملهم في إطار 
مكافحــة االحترار المناخــي، ويجب أال 
يصبحوا مســتبعدين. علــى صعيد آخر، 
قال بوتين بشــأن اتهام روســيا بالتدخل 
فــي االنتخابــات األميركية، أن ال شــيء 
ملموســاً وإنمــا مجــرد تكهنــات فــي 
االتهامات الموجهة إلى روســيا بالتدخل 
في االنتخابات األميركية، داعياً إلى وقف 

الثرثرة المؤذية.

وذكرت الوكالة في تقرير لمديرها 
العــام وزعته علــى الدول األعضــاء تمهيداً 
لمناقشــته أمام مجلــس محافظــي الوكالة 
الشــهر الجــاري أن إيران أوشــكت على أن 
تخرق مــن جديد الحد األقصى المســموح 

بــه لمخزونها من الماء الثقيــل. وهذا ثاني 
تقرير منــذ تولي الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب مقاليد الحكم في الواليات المتحدة، 
وكان ترامــب وصف االتفاق المبرم في عام 
2015 بأنه أســوأ اتفاق جرى التفاوض عليه 
علــى اإلطــالق، ووصف طهــران بأنها عدو 
في تناقض مع نهج ســلفه الرئيس الســابق 

باراك أوباما.
وأضــاف التقرير أنه في 16 مايو الماضي 
تحققــت الوكالة من أن مصنع المياه الثقيلة 
أغلــق وأن المخــزون اإليرانــي مــن المياه 
الثقيلــة يبلغ 2. 128 طنــاً مترياً. ولفت إلى 
أنــه خــالل الفترة التــي شــملها التقرير لم 
يكن لــدى إيران أكثــر من 130 طنــاً مترياً 

مــن الميــاه الثقيلة.وأضاف أنــه في محطة 
تخصيــب الوقــود في ناتانز لــم يكن هناك 
أكثر من 5060 جهاز طرد مركزي كما قامت 
إيران بسحب 48 جهاز طرد مركزي وتجنبت 
تخصيب اليورانيوم فوق 67. 3 في المئة من 
اليورانيوم «نــوع - 235» وفق خطة العمل 
المشــتركة. كما واصلت إيران حســبما جاء 
في تقرير الوكالة الســماح لمفتشي الوكالة 
بمراقبــة عمليات التخصيب عبــر اإلنترنت 
واألختــام اإللكترونيــة فيما أصــدرت إيران 
تأشــيرات طويلــة األجل لمفتشــي الوكالة 
المعينيــن إليران بنــاء على طلــب الوكالة 
ووفــرت مســاحة عمــل مناســبة لهم في 

المواقع النووية.

■ متظاهرون خالل المواجهات مع قوات األمن في كابول   |   أ.ف.ب 

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
في بيان بهذه المناســبة عــن كامل ثقتها في 
قدرات الدبلوماسية الكويتية العريقة لتمثيل 
العالم العربــي وقضاياه خيــر تمثيل.وقالت 
إن الدبلوماســية الكويتية بقيــادة أمير دولة 
الكويت الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
تلعب دوراً إيجابياً في قضايا المنطقة، منوهة 
بصفــة خاصة بدورهــا التنموي واإلنســاني 
والذي أضــاف للكويت رصيــداً إيجابياً على 
الصعيديــن اإلقليمــي والدولي. مــن جانبه 
هنــأ معالي الدكتور أنور بــن محمد قرقاش 
وزيــر الدولة للشــؤون الخارجيــة، الكويت 
بهــذا النجاح الباهر، وقــال معاليه عبر موقع 

التواصل االجتماعي «تويتر»: نبارك ألنفســنا 
فــوز الكويــت الشــقيقة بعضويــة مجلــس 
األمن للفتــرة 2019/2018، إنجاز مســتحق 
لبلد خّير ودبلوماســية عريقة ناجحة.ويراعى 
في انتخــاب األعضاء غيــر الدائمين التوزيع 
الجغرافــي إذ توجد خمســة مقاعــد للدول 
األفريقية واآلســيوية ومقعدان لدول أميركا 
الالتينية ومقعدان لدول غرب أوروبا ومقعد 
واحد لــدول أوروبا الشــرقية. وينبغي على 
الدولة المرشــحة الحصول على أصوات ثلثي 
الــدول األعضاء فــي الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة. إلى ذلــك، أكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشــيخ محمد 
الخالــد الحمــد الصبــاح، أن أمــن المملكة 
العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعاون 
لــدول الخليج العربية، جزء ال يتجزأ من أمن 
الكويت منوهاً بتسخير كل اإلمكانيات لخدمة 
األشــقاء في المملكة. ونقلــت وكالة األنباء 
الكويتيــة الرســمية «كونا» عن بيــان لوزارة 
الدفاع الكويتية أن الشيخ محمد الخالد أشاد 
بيقظة القوات المسلحة الكويتية واستعدادها 
العســكرية  للقيام بمهامها  التاميــن  وتأهبها 
بــكل كفاءة واقتدار مثنياً على الروح القتالية 
العاليــة التي تتمتع بها، متمنياً لرجال الجيش 
الكويتــي التوفيــق في إتمــام مهامهم وأداء 
المملكة ودول  الوطنــي ومســاندة  واجبهم 
مجلس التعاون. وذكرت «كونا» أن تصريحات 
الشــيخ محمد الخالد جاءت بمناسبة الزيارة 
التي قام بها للقوات الكويتية المشــاركة في 
عملية «إعادة األمل» في السعودية الشقيقة 

لتهنئتهم بشهر رمضان المبارك.

وأوضــح فــي مؤتمــر صحافــي أن كل 
الدالئل تشــير إلى عمل إجرامي نفذه فرد 
مضطــرب نفســياً على ما يبــدو. وأضاف: 
رغم أن الجاني أطلق أعيرة تحذيرية، ليس 
هناك فيما يبدو ما يدل على أنه أراد إيذاء 

أحد أو تعمد إطالق النار على أحد.

وقــال مســؤول بالمجمــع إن 13 مــن 
العامليــن بين القتلى،وأمــا والباقون فمن 

نــزالء المجمــع. وذكرت الشــرطة أنه تم 
العثور في الفجر تقريباً على جثة المســلح 
داخــل غرفة فندقية في المجمع الذي كان 
الدخــان ال يزال ينبعــث منه والقريب من 
مطــار نينوي أكينــو الدولي ومــن قاعدة 
جوية. وقال قائد الشــرطة الوطنية رونالد 
ديال روســا أمــام مؤتمر صحافي «أشــعل 
النار في نفسه داخل الغرفة 510 بالفندق، 
وتمدد على الســرير وغطى نفسه ببطانية 
ثقيلة وسكب البنزين على نفسه فيما يبدو.
وقال مســؤولون إن 54 شــخصاً على 
األقــل أصيبوا، بعضهم بجــروح خطيرة، 
أثنــاء اندفاعهم للهرب من الهجوم الذي 
كان يعتقــد فــي البداية أنه مــن تنفيذ 

متشددين. ■ فلبينية متأثرة عقب فقدان أحد أقاربها في الهجوم   |   أ.ب 

■ المشاركون في قمة بروكسل خالل توقيع اتفاق التعاون   |   إي.بي.إيه
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عدد األلقاب

انتهى موسم كرة القدم يف أغلب بلدان الكرة األرضية، أو أوشك عىل االنتهاء، وتربعت أندية 
عىل عرش كرة القدم متقدمة عىل الجميـــع بحصدها لقب الدوري يف بالدها.. ترى ما هي 

األندية األكرث تتويجاً بدرع املسابقة املحلية يف قارات العامل؟

145
رينجرز اإلسكتلندي هو النادي األقدم بني قامئة أكرث األندية حصداً للقب 
الدوري يف العامل ويبلغ عمـــره 145 عاماً، بينام أوليمباكوس اليوناين هو 

األحدث عمرا وتأسس منذ 92 عاماً.

3
قارة أوروبا تســـتأثر بثالثة أندية من قامئة الست األكرث 
حصـــداً للقب الـــدوري، بأنديـــة رينجـــرز والينفيلد 
وأوليمباكـــوس، بينام تحل قارة أمريكا الجنوبية يف املركز 

الثاين بناديني وأفريقيا بناٍد واحد وهو األهيل املرصي. 
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غرافيك: محمد أبوعبيدة
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