
يتاأه��ب، زعم��اء م��ن اأك��ر اقت�ص��ادات يف العامل 
لتجدي��د التزامه��م بدع��م النمو العاملي وحت�ص��ن 
التن�ص��يق يف مواجه��ة الغمو���ض الناج��م عن قرار 
ان�ص��حاب بريطانيا من الحت��اد الأوروبي.وقالت 
نتخ��ذ  ال�صيا�ص��ة"اإننا  ل�ص��انعي  بي��ان  م�ص��ودة 
اإج��راءات لتعزيز الثق��ة وبناء النمو"م�ص��يفة" يف 
�ص��وء التط��ورات الأخ��رة، نوؤك��د ت�ص��ميمنا على 
ا�ص��تخدام كل اأدوات ال�صيا�ص��ة، النقدي��ة واملالي��ة 
والهيكلية، ب�ص��كل فردي وجماعي، لتحقيق هدفنا 
باإيج��اد منو ق��وي ودائ��م ومتوازن."كما اأ�ص��ارت 
م�صودة البيان، الذي من املتوقع �صدوره يف ختام 
الجتماع، اإىل اأن خروج بريطانيا من الحتاد زاد 
من الغمو�ض يف القت�ص��اد العاملي، ولكن اأع�صاء 
جمموع��ة الع�رشي��ن "يف و�ص��ع جي��د يتي��ح له��م 
معاجلة العواق��ب القت�ص��ادية واملالية املحتملة 
مالي��ة  وزراء  اجتم��اع  ا�ص��تباقي."وميثل  ب�ص��كل 
وحمافظ��ي البن��وك املركزي��ة م��ن دول جمموع��ة 
الع�رشين، يف مدينة ت�صنغدو بجنوب غرب ال�صن، 
الأول م��ن نوع��ه من��ذ ت�ص��ويت بريطاني��ا ال�ص��هر 
الأوروب��ي،  الحت��اد  م��ن  بالن�ص��حاب  املا�ص��ي 
كما اأن��ه ميثل اأول ظهور لوزي��ر املالية الريطاين 
اجلديد.وق��ال وزي��ر اخلزانة الأمريكي ج��اك لو اإن 
م��ن املهم بالن�ص��بة لدول جمموع��ة الع�رشين دعم 
النمو امل�ص��رك با�ص��تخدام كل اأدوات ال�صيا�صة مبا 
يف ذلك ال�صيا�صات النقدية واملالية بالإ�صافة اإىل 
الإ�صالحات الهيكلية لتعزيز الكفاءة.واأردف قائال 

لل�صحفين: “اإن هذا هو الوقت املهم كي ن�صاعف 
كلنا جهودنا ل�ص��تخدام كل اأدوات ال�صيا�ص��ة التي 

منلكه��ا لتعزي��ز النم��و امل�ص��رك”. ي�ص��ار اإىل اأن 
�ص��ندوق النق��د ال��دويل خف���ض، يف وقت �ص��ابق، 

توقعاته للنمو العاملي ب�ص��بب ان�ص��حاب بريطانيا 
من الحتاد الأوروبي.
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اإيران _وكالت:اأعلن املتحدث با�صم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اأن مندوب اإيران 
ل��دی الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم مذكرة احتجاج للوكالة على اإف�ص��اء وثائق 

�رشية حول برنامج اإيران النووي طويل الأمد.
واأ�ص��اف املتح��دث با�ص��م منظم��ة الطاق��ة الذري��ة الإيرانية به��روز كمالون��دي اأن 
املعلوم��ات التي ن�رشتها وكالة "اأ�صو�ص��يتد بر�ض" كانت �رشي��ة وكان من املقرر اأن 
تبقى �رشية. نعتقد ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بك�صف هذه املعلومات".
وكان رئي�ض منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اأكر �صاحلي �رشح يف وقت �صابق 
ب��اأن اإي��ران طلبت من الوكال��ة اأن يبقى هذا الرنامج �رشي��ا ول داع لإطالع اجلميع 
علي��ه، و"اتفقن��ا بطبيعة احل��ال اأن يتم اإطالع اللجنة امل�ص��ركة املتعلق��ة بالتفاق 

النووي عليه".
وق��ال �ص��احلي اإنه مثلم��ا اأعلنت وكالة "اأ�صو�ص��يتد بر���ض" قام اأحد الدبلوما�ص��ين 

بالإعالن عن جزء من هذا الرنامج".
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مجموعة العشرين تتأهب بعد انسحاب بريطانيا من 
االتحاد األوروبي

 اأعلن وزير خارجية اليونان يف ت�رشيحات ن�رشت، ، اأن على تركيا التحلي ب�صبط النف�ض 
وجتنب اإعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد النقالب الع�صكري الفا�صل.

وق��ال نيكو���ض كوتزيا���ض يف مقابل��ة اإن "الفائزين يف ال���رشاع الركي عليه��م اإظهار 
ال�صماحة جتاه املهزومن، والتحلي ب�صبط النف�ض ولي�ض اإعادة تطبيق عقوبة الإعدام".

واأ�ص��ار كوتزيا�ض اإىل اأن الحتاد_الأوروبي رحب بف�ص��ل النقالب، ويرغب يف اأن تكون 
تركيا دولة دميقراطية حترم م�ص��الح واحتياجات كل اجلماعات الدينية والجتماعية 

والعرقية.
وردا عل��ى �ص��وؤال عم��ا اإذا كانت اأثينا �ص��تعيد ثمانية ع�ص��كرين اأتراك ف��روا اإىل اليونان 
بطائرة هليكوبر ع�ص��كرية، قال كوتزيا�ض اإن "هذا �ص��يقرره الق�صاة وال�صلطات الأخری 
ذات ال�ص��لة باملو�ص��وع. وقطعا �ص��تاأخذ يف العتبار مدی �ص��لوع اجلنود الثمانية يف 
النقالب". كما اأ�صاف اأنه ينبغي على املرء البتعاد عن الربط بن من يقاتلون من اأجل 
نيل حقوقهم باأ�ص��لوب دميقراطي ومن ينفذون انقالبات ويفجرون الرملانات ويقتلون 
املتظاهرين، لفتا اإىل اأن "هوؤلء النا�ض ل ي�ص��تحقون ت�ص��امننا معهم باأي �ص��ورة من 
ال�ص��ور. ول ينبغي على اأحد اأن ين�ص��ى اأن من كانوا وراء النقالب اعتدوا على موؤ�ص�صات 

الدميقراطية الركية".

بولندا تستقبل البابا بإجراءات أمنية مشددة

ألمانيا تعلم الالجئين ليسهموا في إعمار سوريا

إيران تحتج على إفشاء وکالة الطاقة أسرارها

ابوظب��ي _ وكالت : اتخ��ذت ال�ص��لطات يف بولن��دا اإجراءات اأمنية م�ص��ددة، ا�ص��تعدادا 
ل�ص��تقبال البابا فران�ص��ي�ض الذي من املقرر اأن ي�ص��ل البالد الأربعاء، للم�ص��اركة يف 
الي��وم العاملي لل�ص��باب. ووف��ق ما ماورد من انباء فاإن ال�ص��لطات البولندية �ص��تن�رش 
نح��و 20 األ��ف �رشطي، كم��ا اأعادت موؤقت��ا فر�ض حواج��ز املراقبة عل��ى احلدود مع 
ال��دول املجاورة، وذلك حت�ص��با لوقوع هجمات اإرهابية مماثل��ة لتلك التي وقعت يف 
فرن�ص��ا وبلجيكا. ويتوقع املنظمون اأن ي�صارك يف اليوم العاملي لل�صباب نحو مليوين 
�صخ�ض، ت�صجل منهم زهاء 400 األف حتى الآن ب�صكل ر�صمي، ويتوقع اأن تفر�ض اأزمة 
الالجئن نف�ص��ها على اأجن��دة الزيارة. وبداأ الآلف من احلجاج ال�ص��باب يتدفقون من 
مناطق بعيدة مثل اجلزر البولينيزية ال�صتوائية للم�صاركة يف هذا احلدث، الذي اأجري 

اآخر مرة يف مدينة ريو دي جانرو الرازيلية عام 2013.

املاني��ا _ وكالت: ذك��رت وزي��رة الدفاع الأملانية اأور�ص��ول فون ديرلي��ن، اأن وزارتها 
اأطلق��ت برام��ج تعليمي��ة لتاأهي��ل اأكرث م��ن 100 لجئ �ص��وري وتعليمهم احل��رف التي 
�ص��تلزمهم لدی اإعادة اإعمار بالدهم.اأما عن تفا�ص��يل هذا الرنامج فقد حتدثت ديرلين 
قائلة "اأن الرنامج التعليمي املذكور، يهدف لتعليم الالجئن جملة وا�ص��عة من احلرف 
والخت�صا�ص��ات املدنية ت�ص��مل التكنولوجي��ا والطب والت�ص��الت.ولفتت النظر اإىل اأنه 
بو�ص��ع الالجئن اخلا�ص��عن للرنام��ج التعليمي املذك��ور، تنفيذ مه��ام يوكلها اجلي�ض 
الأمل��اين له��م، فيما ه��و من املحظ��ور عليهم اخلدم��ة يف �صفوفه.واأ�ص��افت: "فكرة هذا 
الرنام��ج تكم��ن يف اأنهم �ص��وف يعودون اإىل بالده��م ذات يوم، و�صي�ص��همون يف اإعادة 
اإعماره��ا".ومل ت�ص��تبعد الوزي��رة احتمال تدريب اجلي���ض الأملاين قوات الأمن ال�ص��ورية، 
م�ص��رة اإىل اأن��ه مل يتبنّ له��ا حتى الآن، م��ا اإذا كان من املزمع تو�ص��يع نطاق الرنامج 
التعليمي امل�ص��ار اإليه، اأو �ص��موله اأكرث من مليون لجئ و�ص��لوا اأملانيا العام املن�رشم، 
وكانت فون دير لين اأثارت جدل داخل حزب الحتاد الدميقراطي امل�صيحي الذي تنتمي 
ل��ه موؤخ��را، حن قال��ت اإنه من املمك��ن يف حالت معين��ة اأن يعمل مواطن��ون من دول 

الحتاد الأوروبي يف وظائف ع�صكرية باجلي�ض الأملاين.

 

وكاالت

اثينا _ رويترز

 11 الإثيوبي��ة  ال�ص��حة  وزارة  اأ�ص��قطت 
م�ص��نعا لالأدوية امل�رشية من الت�ص��دير 
اإىل اأ�صواقها بعد القيام بحملة تفتي�ض على 
امل�صانع امل�رشية التي ت�صدر منتجاتها 
اإىل ال�صوق الإثيوبية. وُيعتر �صوق الدواء 
الإثيوب��ي من اأهم الأ�ص��واق الت�ص��ديرية 
مل�رش يف القارة الإفريقية، خا�ص��ة واأنه 
ينم��و مبع��دل من��و %25 �ص��نويا. ج��اء 
ذلك خ��الل اجتماع املجل�ض الت�ص��ديري 
وم�ص��تح�رشات  الدوائي��ة  لل�ص��ناعات 
التجميل برئا�ص��ة الدكت��ور ماجد جورج، 
حيث ا�ص��تكى ع��دد من ممثل��ي ال�رشكات 
التي كانت ت�صدِّر منتجاتها الدوائية اإىل 
اإثيوبيا، وقال ج��ورج اإن جلنة من وزارة 
ال�ص��حة الإثيوبية قام��ت بالتفتي�ض على 
13 م�ص��نعا م�رشي��ا وهو نظ��ام متبع 
يف اإثيوبي��ا يتم من وق��ت اإىل اآخر لبيان 
م��ا اإذا كان��ت ال���رشكات الت��ي ترغب يف 
الت�ص��دير تطب��ق ال�ص��راطات الإثيوبية 
اأم ل، م�ص��يفا: "كان��ت نتيج��ة التفتي�ض 
خميب��ة لآم��ال امل�ص��انع امل�رشية رغم 
اأن بع�صها ي�ص��در منتجاته ل�15 دولة". 
وقال "جورج" اإنه مت ت�ص��كيل جلنة ت�صم 
ع��ددا م��ن اأع�ص��اء املجل���ض وال�رشكات 
املت���رشرة م��ن الق��رار الإثيوب��ي جلم��ع 

معلومات عن ال�ص��وق الإثيوبية والأدوية 
الت��ي يحتاجها وم�ص��انع ال��دواء هناك، 
كما �ص��يتم عقد لقاء مع ال�صفر الإثيوبي 
بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة وحماولة 
اإيج��اد حل لها. ومن جهة اأخری، ك�ص��ف 
"ج��ورج" اأن املجل�ض الت�ص��ديري للدواء 
اإن�ص��اء �رشك��ة قاب�ص��ة لإن�ص��اء  يدر���ض 
م�ص��انع دواء خ��ارج م���رش اأو الدخ��ول 
م��ع امل�ص��انع امل�رشي��ة يف اخل��ارج اأو 
اإن�ص��اء مكاتب علمية لت�ص��ويق املنتجات 
تعاق��دات  عم��ل  اأو  امل�رشي��ة  الدوائي��ة 
للت�ص��نيع ل��دی الغر، م�ص��را اإىل اأن ذلك 
ياأت��ي يف اإطار امل�ص��كالت التي يواجهها 
الدواء امل���رشي يف الت�ص��جيل باخلارج، 
اخ��راق  عل��ى  الق��درة  اإىل  بالإ�ص��افة 
ال��دواء.  �ص��ادرات  وزي��ادة  الأ�ص��واق 
واأو�ص��ح "جورج" اأنه �ص��يتم البدء بثالث 
دول ت�صم اإثيوبيا ل�صعوبة ت�صجيل الدواء 
امل�رشي بها والتع�صف يف الإجراءات مع 
ال���رشكات، والدولة الثاني��ة اجلزائر التي 
اأوقفت ا�ص��تراد الدواء لعدم توافر العملة 
كازاخ�ص��تان  اإىل  بالإ�ص��افة  الأجنبي��ة، 
التي تقدم حوافز كبرة للت�صنيع داخلها 
وذل��ك يف اإط��ار جتم��ع الأورا�ص��ي ال��ذي 
ت�ص��عى م���رش لالن�ص��مام اإلي��ه حالي��ا، 
وي�ص��م رو�ص��يا الحتادي��ة وبيالرو�ص��يا 

وكازاخ�صتان واأرمينيا وقرغي�صتان.

إثيوبيا تمنع مصانع أدوية مصرية 
من التصدير إلى أسواقها

مصر _ وكاالت

اليونان تدعو تركيا للتحلي بضبط النفس 
بشأن عقوبة اإلعدام


