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20 مليون شخص عرضة ألمراض القلب في بريطانيا
قال��ت جمعي��ة �أمر��ض �لقلب �لربيطانية يف تقرير له��ا، �إن �أكرث من ع�رشين مليون 
بريط��اين ال ميار�ضون �أي نوع من �لن�ض��اط �لريا�ضي. وحذرت �جلمعية من �أن عدم 
�لقيام باأي ن�ضاط، من �ضاأنه �أن يزيد من خماطر �الإ�ضابة باالأمر��ض �لقلبية، �لتي 

تكلف �مل�ضت�ضفيات �لربيطانية 1.2 مليار جنيه �إ�ضرتليني �ضنويا على �الأقل.
وُتع��رف �جلمعي��ة �ل�ضخ���ض �ل��ذي ال ميار���ض �أي ن�ض��اط ريا�ض��ي، باأن��ه ال يتب��ع 
�لتوجيه��ات �حلكومي��ة �خلا�ض��ة بالن�ض��اط �جل�ضم��ي. ويع��د �حل��د �الأدن��ى م��ن 
�لن�ض��اط �لريا�ض��ي 150 دقيق��ة كل ��ضبوع. ومتثل �لن�ضاء ن�ضب��ة 36 يف �ملئة من 
�الأ�ضخا�ضالذي��ن ال ميار�ض��ون �أي ن�ض��اط ريا�ض��ي يف بريطانيا، �أي م��ا ي�ضل �إىل 
11.8 ملي��ون �مر�أة، مقاب��ل 8.3 مليون رجل يف بريطانيا. وورد يف �لتقرير �أن 
�لربيطاني��ن يف �ملتو�ض��ط يق�ضون خم�ض حياته��م ال يفعلون �ضيئ��ا، �أي يجل�ضون 
دون �لقي��ام ب��اأي ن�ضاط ريا�ضي، وهو م��ا يعادل 78 يوما كامل��ة للن�ضاء، مقابل 
74 يوما للرجال. ووجدت �الأبحاث �لطبية �أن ن�ضبة 76 يف �ملئة من �لربيطانين 
�لذي��ن- يخ�ضع��ون لعملي��ات جر�حية على م�ضت��وى �لقلب، �أو يحول��ون �إىل �أق�ضام 
�إعادة �لتاأهيل ب�ضبب �أمر��ض قلبية- هم من �الأ�ضخا�ض �لذين ال ميار�ضون ن�ضاطًا 
ريا�ضي��ًا. ويق��ول مايك كنابت��ون، �لطبيب �ملتخ�ض�ض يف �أمر����ض �لقلب: "�نعد�م 
�لن�ض��اط �جل�ضماين وكرثة �جللو�ض يف بريطاني��ا ميثالن ن�ضبة عالية يف بريطانيا، 
و�إذ� جمعنا تاأثري هذين �لعاملن، فاإننا �ضنجد �أنهما ميثالن تهديد� كبري� ل�ضحتنا 
�لقلبي��ة، وم��ن �أ�ضباب �لوفاة �ملبكرة �أي�ضا". ويح��ذر �لتقرير من �أن نحو 5 مالين 
�ضخ�ض يتوف��ون �ضنويا يف �لعامل، ميكن ت�ضنيفه �ضمن قائمة �الأ�ضخا�ض �لذين ال 
ميار�ض��ون �ي ن�ض��اط ريا�ضي، مما يجعل عدم �لقيام ب��اأي ن�ضاطات ج�ضمية ب�ضكل 

م�ضتمر، و�حد� من �أهم ع�رشة �أ�ضباب �ملوؤدية للوفاة يف �لعامل.

 

تريزا ماي تدافع عن عالقات بريطانيا مع السعودية 
رغم انتقادات زعيم المعارضة

د�فع��ت تريز� م��اي رئي�ض��ة وزر�ء بريطانيا عن زيارته��ا �إىل �ل�ضعودي��ة، قائلة �إن 
�لعالقات مع �ململكة مهمة الأمن ورخاء بريطانيا.

وتو�ج��ه م��اي ت�ضاوؤالت ب�ض��اأن دع��م بريطانيا للتحال��ف بقي��ادة �ل�ضعودية �لذي 
يح��ارب �حلوثين يف �ليمن. وقال جريمي كوربن زعيم حزب �لعمال، �أكرب �أحز�ب 
�ملعار�ض��ة يف بريطاني��ا، �إن �أ�ضلحة بريطانية �ل�ضنع ت�ضه��م "يف كارثة �إن�ضانية" 
يف �ليم��ن. لق��د حتدثت مع �ل�ضعودين يف ع��دد من �ملنا�ضبات و�أث��رت ق�ضايا من 
ه��ذ� �لن��وع. ور�أينا بالفعل بع���ض �لتغيري�ت. ويف و�حدة من �للق��اء�ت �لتي �ضوف 
�أح�رشه��ا يف �ل�ضعودية �ضيكون مع �مر�أة وزيرة. و�ضوف �جتمع بها و�حتدث معها 
ع��ن �لدور �ل��ذي توؤديه. ونحن ن�ضجع، عموم��ا، �لنا�ض على �أن ينظ��رو� لدور �ملر�أة 
يف جممتعن��ا، ويف ت�رشيح��ات �ضحفية قبي��ل �ضفرها �إىل �ململك��ة �الأردنية، �لتي 
تزوره��ا قبل �ل�ضعودي��ة، قالت ماي �إن �ملعون��ات �الإن�ضانية �إح��دى �لق�ضايا �لتي 
�ضوف تناق�ض خالل زيارتها. ود�فعت �أي�ضا عن حملتها �لر�مية �إىل �إقامة عالقات 
جتاري��ة جديدة، قائل��ة �إن بريطانيا لديه��ا "عالقات طويلة �الأم��د وتاريخية" مع 
�ل�ضعودي��ة و�الأردن. وقال��ت �إن هات��ن �لدولت��ن "مهمتان بالن�ضب��ة لنا من حيث 

�الأمن، كما �أن لهما �أهمية لنا من حيث �لدفاع، و�أي�ضا من حيث �لتجارة".
و�أ�ضاف��ت "غري �أنه كما قل��ت عندما �أتيت �إىل �خلليج يف نهاية �لعام �ملا�ضي، �أمن 

�خلليج هو �أمننا ورخاء �خلليح هو رخاوؤنا".
ورد� عل��ى �ضوؤ�ل ب�ضاأن حقوق �ملر�أة يف �ل�ضعودية، حيث تو�جه �لن�ضاء قيود� ت�ضمل 
�ملن��ع من قي��ادة �ل�ضيارة، �أ�ضارت ماي �إىل �لتغي��ري�ت �لتي وعدت حكومة �ململكة 
باإدخاله��ا يف �إط��ار برناجمها �مل�ضمى "روؤي��ة 2030". و�أ�ضافت "�آم��ل �أي�ضا �أن 
ي��ر�ين �لنا�ض كام��ر�أة زعيمة، ويرون ما ميكن للن�ض��اء �أن يحققنه، وكيف ميكن �أن 
ت�ضغ��ل �لن�ضاء مو�ق��ع مهم��ة." ويت�ضمن برنام��ج "روؤية 2030" زي��ادة م�ضاركة 

�ملر�أة يف قوة �لعمل من 22 يف �ملئة �إىل 30 يف �ملئة.

تقول �أجهزة �أمنية �إن �لرجل �مل�ضتبه به يف قتل 14 
�ضخ�ض��ا يف تفجري قط��ار�ت �ضان��ت بطر�ضبريغ من 

قرغيز�ضتان و�إنه يحمل �جلن�ضية �لرو�ضية.
وقالت �الأجهزة �الأمنية �لقرغيزية �إن ��ضم �لرجل هو 
�أكربي��ون جاليل��وف، و�إنه مول��ود يف �أو�ض يف عام 
1995. و�أ�ضيب يف �لتفجري �لذى وقع بن حمطتن 
لقط��ار �الأنف��اق بعد ظه��ر �الثن��ن 49 �ضخ�ضا على 
�الأق��ل. وت�ضارب��ت �لتقاري��ر ب�ض��اأن �إن كان �لرج��ل 

�نتحاريا �أم ال.
وقال��ت و�ضائ��ل �إع��الم قرغيزي��ة ر�ضمي��ة �إن �أجهزة 

�الأم��ن يف �لب��الد "عل��ى تو��ضل م��ع �أجه��زة �الأمن 
�لرو�ضية الإجر�ء �ملزيد من �لتحقيقات".

وعرث على قنبلة �أخرى فى وقت الحق مبحطة قريبة 
و�أبطل مفعولها.

وقال رئي�ض �ل��وزر�ء �لرو�ضي دميرتي مدفيديف يف 
وقت �ضابق على موقع �لتو��ضل �الجتماعي في�ضبوك 
�إن �لهجوم كان "عمال �إرهابيا".وقد �أعلنت �ل�ضلطات 

يف بيرت�ضبريغ �حلد�د ملدة ثالثة �أيام.
وع��ربت �لوالي��ات �ملتح��دة ع��ن "دعمه��ا �لكامل" 
لرو�ضيا يف مو�جهة �الإره��اب وحما�ضبة �مل�ضوؤولن 

عن �لهجوم.
يف  حتقيق��ا  �الإره��اب  مكافح��ة  جه��ات  وفتح��ت 

�النفجار ولكنها مل ت�ضتبعد وجود �ضبب �آخر لوقوعه.
وكان��ت �أول �ض��ور ن���رشت عل��ى مو�ق��ع �لتو��ض��ل 
�الجتماع��ي لالنفجار ق��د �أظهرت فج��وة كبرية يف 
ج�ض��م عرب��ة قط��ار مبحط��ة "تيخنولوغيت�ضي�ضك��ي 
�إين�ضتيتوت" كما يظهر يف �ل�ضور عدد من �ل�ضحايا 
على �الأر���ض. و�أ�ض��ارت �لتقارير �الأولي��ة �إىل وقوع 
بلو�ض��اد  �ضيناي��ا  �أحدهم��ا يف حمط��ة  �نفجاري��ن، 

و�لثاين يف تيكنولوغي�ضي�ضكي �إن�ضتيتوت.
ولك��ن �للجنة �لوطني��ة �لرو�ضية ملكافح��ة �الرهاب 
�أك��دت فى وقت الح��ق وقوع �نفج��ار و�حد فقط يف 
عرب��ة بن �ملحطت��ن فى ح��و�ىل �ل�ضاع��ة 14.30 

بالتوقيت �ملحلى )11.30 بتوقيت غرينت�ض(.

�ألغ��ت �لوالي��ات �ملتح��دة متوي��ل �ضن��دوق �ل�ض��كان 
�لتاب��ع لالأمم �ملتحدة، وهو وكالة ت�ضجع على حتديد 

�لن�ضل يف 150 بلد�.
�ل�ضن��دوق  �إن  �الأمركي��ة  �خلارجي��ة  وز�رة  وقال��ت 
"يدع��م �أو ي�ضاه��م يف �إد�رة برنام��ج لالإجها�ض �أو 

�لتعقيم �لق�رشي ".
وه��ذ� �أول ذر�ع لالأمم �ملتح��دة ت�ضحب �إد�رة �لرئي�ض 
دونال��د تر�م��ب متويله.وق��ال �ضن��دوق �ل�ض��كان �إنه 
ياأ�ض��ف لق��ر�ر �الإد�رة �الأمريكي��ة و�إن��ه مل يخ��رق �ي 
قانون.و�ضتمتن��ع �لوالي��ات �ملتح��دة ع��ن دفع مبلغ 

32.5 مليون دوالر من ميز�نية �ل�ضندوق خالل عام 
2017.وكان تر�م��ب قد �أعاد �حلظر على متويل �أي 

منظمات تقدم �أي خدمات مرتبطة باالإجها�ض.
و�أ�ضارت وز�رة �خلارجية يف بيانها �ل�ضادر �الإثنن 
�إىل �لق��ر�ر �لتنفيذي لرت�مب �ل�ضادر يف �ضهر يناير/
كان��ون �لث��اين، و�مل�ض��ار �إلي��ه با�ضم "تعدي��ل كامب 
كا�ضنت".وقال��ت �ل��وز�رة يف بيانه��ا �إن �ل�ضن��دوق 
يتعاون م��ع �ضيا�ض��ات �ل�ضن يف �لتحدي��د �لق�رشي 
للن�ضل و�لتعقي��م .وي�ضف �ل�ضندوق ه��ذه �الدعاء�ت 
باأنه��ا "خاطئة" ويقول �إن عمله يق��وم على ت�ضجيع 
حق��وق �الأف��ر�د و�الأزو�ج التخ��اذ قر�ره��م �مل�ضتقل، 
دون �إجب��ار �أو متييز.و�أ�ض��اف �ل�ضن��دوق �أن��ه متكن 

م��ن �إنقاذ حي��اة �آالف �لن�ضاء خ��الل �حلمل و�لوالدة 
مب�ضاعدة �لدعم �الأمريكي �لعام �ملا�ضي.وقالت ندى 
توفي��ق مر��ضلة بي بي �ض��ي يف نيويورك �إن �ضندوق 
�الأمريكي��ة  �الإد�ر�ت  م��ن  م�ضتهدف��ا  كان  �ل�ض��كان 
�ملحافظة، كاإدر�ة رونالد ريغان وجورج بو�ض �الأب 

و�الإبن.
وقال��ت وز�رة �خلارجي��ة �إنه��ا �ضتح��ول �ملبلغ �لذي 
كان �ضيعتمد ل�ضن��دوق �ل�ضكان �إىل ح�ضاب "برنامج 
�ل�ضحة �لعاملية"، حيث �ضي�ضتخدمه برنامج �لتنمية 
�الأ���رشة  تنظي��م  بر�م��ج  لدع��م   USAid �لدولي��ة 
ون�ضاط��ات �ضح��ة �الأموم��ة و�الإجن��اب يف �لبل��د�ن 

�لنامية.

يب��دو �أن تبع��ات غياب مل��ك �ملغرب ع��ن �لقم��ة �لعربية 
بالبح��ر �مليت، ما ز�لت م�ضتمرة، فقد �أعفى �الأردن �ضفريه 
يف �لرب��اط من من�ضبه �الإثن��ن 3 �أبريل/ني�ضان 2017، 

لتظل �ل�ضفارة فارغة دون �أّي خلف له يف �لوقت �حلايل.
و�أعل��ن �لديو�ن �مللك��ي �الأردين مو�فقته على قر�ر جمل�ض 
�ل��وزر�ء، �ملت�ضمن �ملو�فقة على نق��ل �ل�ضفري علي �لكايد 
م��ن �ل�ضف��ارة �الأردني��ة ل��دى �ملغ��رب �إىل مرك��ز وز�رة 
�خلارجي��ة و�ض��وؤون �ملغرتبن بعمان �عتب��ار�ً من �الأحد، 

بح�ضب ما ن�رشه موقع ه�ضرب�ض �ملغربي.
�لتغي��ري�ت �لتي ح�ضلت يف �ل�ضف��ارة �الأردنية يف �لرباط 
تز�منت مع تغيري�ت يف عدد من �ضفار�ت �الأردن بعدد من 
�لبل��د�ن، �إال �أنه ج��رى تقرير �الأ�ضماء �لت��ي من �ملفرت�ض 
�أن حت��ل حمل �ضابقيها، يف ح��ن مل يتقرر �إىل حد �ل�ضاعة 

�ال�ضم �لذي من �ملفرت�ض �أن يخلف �لكايد بالرباط.
وياأت��ي �إعف��اء �ل�ضف��ري �الأردين يف �لرب��اط عق��ب �أيام من 
�إقال��ة مدي��ر �ملخاب��ر�ت في�ض��ل �ل�ضوبكي، �ل��ذي ر�ضحت 
�أنب��اء ع��ن �أن �ضبب �إعفائه يرجع لغي��اب ملك �ملغرب عن 

قمة �الأردن.
وغ��اب �لعاهل �ملغربي حممد �ل�ضاد�ض عن �لقمة �لعربية؛ 
وذل��ك بع��د زيارة قام به��ا ملك �الأردن للرب��اط؛ �إذ ر�جت 
�أخبار تفيد باأن �مللك حممد �ل�ضاد�ض �ضيح�رش �لقمة عقب 

هذه �لزيارة �إال �أن �الأمر مل يتم.
و�ضب��ق �أن �أعل��ن �لدي��و�ن �مللكي �الأردين خ��رب �إقالة مدير 
�ملخابر�ت �الأردنية؛ وهو �خلرب �لذي ربطه برملاين �أردين 
�ضابق، يدعى جميل �لنمريي، بتغيب �مللك حممد �ل�ضاد�ض 

عن �لقمة �لعربية.

تفجير قطارات سان بطرسبيرغ: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان"

األردن يعاقب المغرب لغياب الواليات المتحدة تلغي تمويل صندوق السكان في األمم المتحدة
ملكها عن القمة العربية واشنطن - متابعة

عمان - متابعة

موسكو -وكاالت

فاينانشال تايمز: انهيار سد الطبقة في سوريا خدعة من تدبير داعش
كتبت �ضحيفة فاينان�ضال تاميز عن �ملدنين �لفارين من 
مدينة �لطبقة �لقريبة من �لرقة �ضمال �رشق �ضوريا، وجاء 
عنو�نها كالتايل "�ملدنيون �لفارون من �لرقة �ضهود على 
نهاي��ة حكم تنظي��م �لدولة �الإ�ضالمية" ي��ربز تفا�ضيل ما 
يقع من فو�ضى يف �ملدينة. وتقول �ل�ضحيفة �إن ما حدث 

يوؤ�رش حلالة �نهيار يف �ضفوف �لتنظيم.
ويف م��نت �لتقرير ت�ضري �ل�ضحيف��ة �إىل حالة من �لفو�ضى 
�لت��ي ر�فق��ت عملي��ة ف��ر�ر جماع��ي للمدني��ن م��ن تل��ك 
�ملناطق، �خلا�ضعة ل�ضيطرة �لتنظيم، يف وقت تكاد قو�ت 
معار�ض��ة �ضوري��ة مدعومة من �لوالي��ات �ملتحدة، تطبق 
ح�ضارها على �لرقة، �ملعقل �لرئي�ضي للتنظيم يف �ضوريا. 
وت���رشد فاينان�ض��ال تامي��ز يف تقريره��ا ظ��روف هروب 
�ملئات م��ن �ملدنين، وتقول �إن �أخب��ار� �أ�ضاعها �لتنظيم 
ع��ن �حتمال �نهيار �ضد �لطبق��ة �لقريب من �لرقة، ما �أدى 
�إىل ف��زع �ل�ض��كان، فبد�أو� يف �لهروب م��ن منازلهم، �إذ فر 
بع�ضه��م يف لبا�ض �لنوم، تاركن ور�ءهم كل ما ميلكون، 
وكثري منهم يركبون در�ج��ات نارية، ويحملون �أطفالهم 
يف �جت��اه �ملناطق �لتي توجد فيه��ا خميمات �لالجئن، 
وتقع حتت �ضيطرة �لقو�ت �ملعار�ضة. وتقول �ل�ضحيفة �أن 
عنا�رش �لتنظيم �مل�ضلح، عادت وفندت تلك �ملز�عم، �لتي 
تق��ول بانهي��ار �ضد �لطبق��ة، لكن �ملو�طن��ن فوجئو� باأن 
عنا���رش ما ي�ضم��ى بهيئة �حل�ضبة �لتابع��ة لتنظيم �لدولة 
�الإ�ضالمي��ة، فرو� ومل يع��د لهم وجود، بينم��ا �أطلق �رش�ح 
�ل�ضجناء �لذين كانو� معتقلينمن طرف �رشطة "�لنهي عن 
�ملنك��ر" �لتابع��ة للتنظي��م �أطلق �رش�حه��م وخرجو� كلهم 
م��ن �ل�ضج��ون. ونقل �لتقري��ر �ضهاد�ت عدد م��ن �ملدنين 
�ل�ضورين، �لذي �أكدو� �أن �لفو�ضى ت�ضود �ضفوف م�ضلحي 
�لتنظيم، �لذين �ختفو� بعد �أن كانو� ميلوؤون �ل�ضو�رع قبل 
م��ا �أطلقت عن��ه �ل�ضحيفة ��ض��م "ه�ضترييا �نهي��ار �ل�ضد." 
ويخل���ض �لتقرير �مل�ضتن��د �إىل ت�رشيح��ات �ضهود عيان، 
�إىل �أن خ��رب �نهي��ار �ل�ض��د كان خدعة، جل��اأ �إليها م�ضلحو 
�لتنظي��م خللق مناخ مالئم للفر�ر، بعد �أن �أفرغو� �ل�ضجون 

و�مل�ضت�ضفيات، ونقلو� �الأجهزة �إىل معاقل �أخرى لهم.

دمشق - متابعة

وق��ال تر�م��ب يف �جتم��اع باملكت��ب �لبي�ضاوي مع 
�لرئي���ض �مل���رشي: "�أود فق��ط �أن يعل��م �جلمي��ع، �إن 
كان هن��اك �أدنى �ضك، �أننا نقف بق��وة خلف �لرئي�ض 
�ل�ضي�ض��ي. لق��د �أدى عم��اًل ر�ئع��ًا يف موق��ف �ضع��ب 
للغاي��ة. نحن نق��ف ور�ء م�رش و�ضع��ب م�رش بقوة". 
و�لزي��ارة هي �الأوىل �لر�ضمي��ة لل�ضي�ضي �إىل �لواليات 
�ملتحدة من��ذ �نتخاب��ه يف 2014. ومل يوجه �أوباما 
�أي دع��وة لل�ضي�ض��ي لزيارة �لوالي��ات �ملتحدة. وكان 
�لرئي���ض �الأمريك��ي �ل�ضاب��ق ق��د جّم��د �مل�ضاع��د�ت 
مل���رش لعامن بعدما عزل �ل�ضي�ضي، بينما كان قائد�ً 
للجي���ض، �لرئي���ض حمم��د مر�ض��ي �ملنتم��ي جلماعة 
�الإخ��و�ن �مل�ضلم��ن يف منت�ض��ف 2013 بع��د ع��ام 
م��ن توليه �ل�ضلط��ة وذلك عق��ب �حتجاج��ات و��ضعة 
على حكم��ه. و�أظه��ر �الجتماع �ملبا�رش ب��ن تر�مب 
و�ل�ضي�ض��ي، �ل��ذي �أعقبه �جتم��اع منف�ض��ل مع كبار 
�مل�ضاعدي��ن، م��دى ع��زم �لرئي���ض �الأمريك��ي �جلديد 
عل��ى �إعادة بن��اء �لعالق��ات وتعزيز �لعالق��ة �لقوية 
�لت��ي �أر�ضاه��ا �لرئي�ضان عندما �جتمع��ا �أول مرة يف 
نيويورك يف �ضبتمرب/�أيلول.  وقال تر�مب: "�أود فقط 
�أن �أق��ول لل�ضيد �لرئي�ض.. �إن ل��ك �ضديقًا وحليفًا قويًا 
يف �لواليات �ملتحدة.. و�أنا �أي�ضًا". ورّد �ل�ضي�ضي باأنه 
يق��در �أن تر�م��ب يقف بق��وة يف مو�جهة "ه��ذ� �لفكر 
�ل�ضيط��اين �خلبي��ث". ورغ��م �أن تر�م��ب �أ�ض��ار �إىل �أن 
هن��اك "ب�ضعة �أمور" ال تتفق عليها م�رش و�لواليات 
�ملتح��دة �إال �أنه مل يتحدث علنًا عن خماوف �أمريكية 
ب�ض��اأن حق��وق �الإن�ض��ان يف م�رش. ودع��ت جماعات 
حقوقي��ة �إىل �إط��الق ���رش�ح �آي��ة حج��ازي �مل�رشية 
�الأمريكي��ة �لتي تعمل على م�ضاع��دة �أطفال �ل�ضو�رع 
و�عتقل��ت يف مايو/�أيار 2014 بته��م تهريب �لب�رش. 

وه��ي حمتجزة من��ذ 33 �ضه��ر�ً يف �نته��اك للقانون 
�مل�رشي �لذي يحدد مدة �حلب�ض �الحتياطي �لق�ضوى 
يف �لق�ضايا مبا ال يتجاوز 24 �ضهر�ً. وت�ضري تقدير�ت 
جلماعات حقوقية �إىل �أن حكومة �ل�ضي�ضي �عتقلت ما 
ال يق��ل عن 40 �أل��ف �ضجن �ضيا�ض��ي.  وطاملا كانت 
م�رش �أحد �أقرب �حللفاء لو��ضنطن يف �ل�رشق �الأو�ضط 
وتتلق��ى م�ضاع��د�ت ع�ضكري��ة �ضنوي��ة م��ن �لواليات 
�ملتحدة قيمتها 1.3 مليار دوالر. وتقاتل �إ�ضالمين 
مت�ضددي��ن يف �ضيناء يف ���رش�ع �أودى بحياة مئات 

من �أف��ر�د �جلي���ض و�ل�رشطة. وقال م�ض��وؤول �أمريكي 
�إن �ل�ضي�ض��ي �ضيج��د �لبيت �الأبي���ض م�ضتعد�ً لتخفيف 
�لنقد �الأمريك��ي مل�رش ب�ضاأن حقوق �الإن�ضان وللعمل 
يف حماربة �الإرهاب، لكن��ه لن يكون م�ضتعد�ً لتقدمي 
م�ضاع��د�ت �إ�ضافية مل�رش �أكرب �لدول �لعربية �ضكانًا. 
و�أو�ض��ح �مل�ضوؤول �لذي طلب ع��دم �لك�ضف عن ��ضمه 
قب��ل �جتماعات �ل�ضي�ض��ي مع تر�مب: "م��ا �ضيح�ضل 
عليه هو نهاية �لتوبيخ )بخ�ضو�ض حقوق �الإن�ضان(. 
�إ�ضافي��ة". و�أ�ض��اف:  �أم��و�ل  �أي  نح��ن ل��ن نعطي��ه 

"�ضي�ضعر بخيبة �الأمل الأنه يريد مزيد�ً من �مل�ضاعدة 
ول��ن يح�ض��ل عليه��ا". وق��ال �إن��ه مل يت�ض��ح بعد ما 
�إذ� كان��ت م���رش �ضتفل��ت من خف���ض يف �مل�ضاعد�ت 
�الأجنبية �لتي حت�ضل عليها �ضمن خطة �إد�رة تر�مب 
خلف���ض �مليز�ني��ة �لعامة ل��وز�رة �خلارجي��ة بن�ضبة 
28.7%.  تظاه��ر�ت  تظاه��ر موؤي��دون ومعار�ض��ون 
للرئي���ض �مل���رشي عبد�لفت��اح �ل�ضي�ض��ي، �الإثن��ن 3 
�أبريل/ني�ض��ان، �أم��ام �لبي��ت �الأبي���ض، تز�من��ًا م��ع 
لق��اء قمة يجمع��ه بنظريه �الأمريك��ي دونالد تر�مب.  

وجتّم��ع �ملحتجون �ضد �لزي��ارة يف �ضارع الفاييت، 
�ملقاب��ل للبي��ت �الأبي�ض، ر�فعن �الأع��الم �مل�رشية، 
ور�ضومات تتهكم عل��ى �لرئي�ض �مل�رشي، باالإ�ضافة 
�إىل الفت��ات كتب عليه��ا "�لقتل �جلماعي للدولة رمز 
�لطغي��ان يف م���رش ".  كم��ا رف��ع �ملحتج��ون الفتة 
"رئي�ضن��ا �ملنتخب هو حممد مر�ضي"، يف �إ�ضارة �ىل 
�أول رئي���ض م��دين منتخب و�لذي يقب��ع يف �ل�ضجون، 
من��ذ �أن عزله �جلي�ض يف 30 يونيو/حزير�ن 2013، 
�إث��ر �حتجاجات �ض��ده، يف خطوة يعتربه��ا �أن�ضاره 
وطال��ب  �ضعبي��ة".  "ث��ورة  ومعار�ض��وه  "�نقالب��ًا"، 
�ملحتج��ون تر�م��ب بع��دم تق��دمي �لدع��م �مل��ايل �إىل 
�ل�ضلط��ات �مل�رشي��ة �أو م�ضاعدتها. ويف �ملقابل نظم 
موؤيدون مظاهرة د�عمة لل�ضي�ضي، كانت على م�ضافة 
خط��و�ت من �ملظاه��رة �ض��ده، رفعت ه��ي �الأخرى، 
�الأع��الم �مل�رشية، باالإ�ضاف��ة �إىل الفتة كتب عليها 
نيوي��ورك  يف  �مل���رشي  للمجتم��ع  عظي��م  "���رشف 
ونيوجري�ض��ي �لرتحيب بالرئي���ض �ل�ضي�ضي و�لرئي�ض 
تر�م��ب".  و��ضتقبل �لرئي�ض �الأمريكي دونالد تر�مب، 
نظريه �مل�رشي عبد�لفت��اح �ل�ضي�ضي، يف وقت �ضابق 
�لبلدي��ن يف مكافح��ة  ب��ن  �لي��وم، معلن��ًا �رش�ك��ة 
�الإره��اب، يف ت�رشيح��ات لل�ضحفين، قبي��ل �لقمة.  
وق��ال تر�م��ب �إن��ه حليف مل���رش، موؤكد�ً �أن��ه �ضيقدم 
دعمًا �أقوى للقاهرة من ذي قبل، و�أن عالقة و��ضنطن 
و�لقاه��رة "طويل��ة وقوي��ة".  م��ن جانب��ه، �أو�ض��ح 
�ل�ضي�ضي، ل�"تر�مب" يف ت�رشيحات مماثلة قبيل بدء 
�جلل�ضة، �أنه "يقدر ب�ض��دة �ضخ�ضيته �ملتفردة خا�ضة 
يف مو�جه��ة �الإرهاب".  وو�ض��ف �ل�ضي�ضي، �الإرهاب 
باأن��ه "فكر �ضيط��اين يقت��ل �الأبرياء ويدم��ر �ل�ضعوب 
ويروع �الأمنن".  وقال �ل�ضي�ضي: "بكل قوة وو�ضوح 
�ضتج��دين �أنا وم���رش بجانبك يف مو�جه��ة �الإرهاب 

و�لق�ضاء عليه". 

واشنطن - متابعة

�سعى الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب، الثنني 

لإعادة  اأبريل/ني�سان،   3
�سبط العالقات مع 

الرئي�س امل�سري عبدالفتاح 
ال�سي�سي، بعد اأن توترت يف 

عهد الرئي�س ال�سابق باراك 
اأوباما، ومنحه دعمًا كاماًل 
وتعّهد باأن يعمال معًا لقتال 

الإ�سالميني املت�سددين.

لقاء ترامب والسيسي.. تبادل للغزل السياسي وتأكيد مكافحة المتشددين 


