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ابنة بوتو تنتقد قانونًا باكستانيًا يعاقب على الجهر 
باإلفطار في نهار رمضان

مبارك "مبتسم وبصحة جيدة" في أول ظهور له 
خارج السجن

 

الفروف: ال أدري سبب الضجة حول صور لقائي 
مع ترامب

قال وزير اخلارجية الرو�ضي �ضريغي لفروف اإنه يجهل اأ�ضباب ال�ضجة الإعالمية 
الت��ي اأثارها ن�رش �ضور من لقائه مع الرئي���س الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا 
الأ�ضبوع. واأ�ضاف لفروف: "البيت الأبي�س اأو�ضح اأنه مل تكن هناك اأية ف�ضيحة. 
ويذك��ر موقعه��م اأن كل �ضيء كان متفق��ا عليه، كما يكون الأم��ر بالن�ضبة لوزراء 
اآخرين". وظهر يف الإعالم الأمريكي جدل �ضاخن ب�ضاأن ح�ضور ال�ضحافة يف لقاء 
ترام��ب م��ع لفروف يف 10 مايو/اأيار، بعد اأن ن���رشت اخلارجية الرو�ضية �ضورا 
لرتامب يت�ضافح مع لفروف وال�ضفري الرو�ضي لدى وا�ضنطن �ضريغي كي�ضلياك، ما 
اأث��ار ا�ضتياء بع�س ال�ضحفيني الأمريكيني الذين ا�ضتكوا من منعهم تغطية اللقاء. 
وكانت ماريا زاخاروفا، الناطق��ة الر�ضمية با�ضم اخلارجية الرو�ضية، اأ�ضارت اإىل 
اأن مو�ضك��و قدم��ت اأ�ضم��اء امل�ضورين للجان��ب الأمريكي م�ضبق��ا، ومل ي�ضدر عن 

وا�ضنطن اأي طلب بعدم ن�رش ال�ضور.

انتق��دت بخت��اور بوت��و زرداري، البن��ة الك��رى لرئي�ضة ال��وزراء الراحل��ة بنازير 
بوت��و، ورئي�س باك�ضت��ان ال�ضابق، عا�ضف علي زرداي، اخلط��ط الهادفة اإىل ت�ضديد 
العقوب��ات عل��ى املفطري��ن يف �ضه��ر رم�ض��ان. وو�ضف��ت زرداري يف تغري��دة لها 
بتوي��رت م�رشوع القانون املقرتح باأنه "�ضخيف". وت�ضاءلت اإن كان "يتعني اعتقال 
الأطف��ال، وكب��ار ال�ضن، ومن يعانون م�ضكالت طبية ب�ضب��ب �رشب املاء خالل �ضهر 
رم�ضان".واأ�ضاف��ت اأن م���رشوع القانون املق��رتح يجع��ل الباك�ضتانيني "ميوتون 
ب�ضب��ب �رشب��ات ال�ضم���س، اأو اجلفاف ال�ضدي��د". وم�ضت قائلة اإن م���رشوع القانون 
"مثري للغ�ضب، فلي�س كل النا�س بقادرين على ال�ضوم.. ولي�س هذا هو جوهر الدين 
ال�ضالم��ي". واأ�ضافت بختاور اأن بع�س رجال الدين الباك�ضتاين اأباحوا لل�ضائمني 
الإفط��ار عن��د �رشب��ات ال�ضم�س احلادة والت��ي ميكن اأن ت��وؤدي اإىل خماطر �ضحية. 
واأقرت جلنة ال�ضوؤون الدينية يف جمل�س ال�ضيوخ الباك�ضتاين بالإجماع هذا الأ�ضبوع 
تعديال ق�ضى برفع العقوبة ال�ضجنية اإىل ثالثة اأ�ضهر وفر�س غرامة قد ت�ضل حلدود 

اأو التدخني. 500 روبية �ضد كل من يجاهر بتناول الطعام 

ا�ضتقب��ل الرئي�س امل�رشي الأ�ضبق، ح�ضني مبارك، نائ��ب رئي�س الرملان الكويتي 
ال�ضاب��ق مبارك اخلرينج، يف منزله �رشق القاهرة، وظهر مبارك يف ال�ضور ب�ضحة 

جيدة وابت�ضامات ارت�ضمت على وجهه.
وت��داول رواد مواق��ع التوا�ضل الجتماع��ي لفيديو اأثناء ا�ضتقب��ال الرئي�س مبارك 

وجنله جمال للنائب الكويتي اأم�س.
كم��ا التقط النائ��ب اخلرينج �ض��ورة جمعته مع مب��ارك وجنله "جم��ال، ون�رشها 
عل��ى ح�ضابه ال�ضخ�ضي يف تويرت وعلق "اخلرينج" على �ضفحته ال�ضخ�ضية قائال: 
"ت�رشف��ت اليوم يف لقاء فخامه الرئي�س ال�ضابق جلمهورية م�رش العربية ح�ضني 
مب��ارك". يذك��ر اأن مب��ارك احتفل منذ عدة اأي��ام بعيد ميالده ال���89 داخل منزله 
لأول م��رة منذ 6 �ضنوات ويعد هذا الظه��ور الأول ل�"مبارك" بعد عودته اإىل منزله 

فى "م�رش اجلديدة".

ومقاب��الت  �ض��ورا  اأم���س  �ضان��ا  وكال��ة  ن���رشت 
لأ�ضخا�س قالت اإنهم �ضاركوا مع "اخلوذ البي�ضاء" 
يف فرك��ة اأف��الم اأعدتها قن��اة تلفزيوني��ة تركية، 
ح��ول تعر�س اأحي��اء ومناط��ق يف حل��ب للق�ضف 

بال�ضالح الكيميائي.
ويف اعرتاف��ات اأح��د امل�ضارك��ني بثه��ا التلفزيون 
ال�ض��وري قال وليد هندي اإن��ه "عمل منذ ان�ضمامه 
لأح��د التنظيم��ات الإرهابي��ة مع اأ�ضح��اب اخلوذ 
البي�ض��اء مدة ثالثة اأع��وام مقابل مبالغ مالية من 

قب��ل ما ي�ضمى املجل�س املحل��ي وممولني من دول 
خليجية".

وتابع هن��دي قائ��ال، "اأخرونا اأن��ه �ضيتم �رشبنا 
بالكيميائ��ي واأح�رشوا لنا لبا�ض��ا واقيا كي نكون 
جاهزي��ن وقمن��ا بتمثيلي��ة �ضورتها قن��اة تركية 

للرتويج ملا نقوم به يف املركز يف اخلارج".
ولفت اإىل اأنه اأثناء تنفيذ متثيلية ال�رشبة املزعومة 
كان يتم ت�ضويرهم م��ن قبل م�ضورين وخمت�ضني 
و�ضط اإطالقه��م �ضفارات الإنذار واإح�ضار النقالت 
لنق��ل امل�ضابني ثم يبثون املقاط��ع على الإنرتنت 
لته��ام اجلي���س ال�ضوري باأنه هو م��ن نفذ ال�رشبة 

املزعوم��ة، م�ض��ريا اإىل اأنه �ض��ارك اأكرث من مرة يف 
فركة اأفالم و�ضور حول �رشبات مزعومة.

ويف اع��رتاف ل�ضخ�س اآخر، وه��و عماد عبد اجلواد 
ال��ذي اأق��ر ب��دوره اأن��ه ك��ان �ضاه��دا عل��ى امتالك 
امل�ضلح��ني يف حل��ب مل��واد كيميائي��ة واأن��ه ق��ام 
بنقله��ا قائال، "اأثناء عملي كحار�س طلبوا منا نقل 
ما قالوا اإنه م��واد تنظيف ك�ضائل اجللي وم�ضحوق 
الغ�ضيل من حي ال�ضكري اإىل حي العامرية للتمويه 

على نقل املواد الكيميائية".
واأو�ض��ح اأن مهمت��ه كان��ت تقت���رش عل��ى تنزي��ل 
احلمول��ة عن��د مدخل اأح��د الأبني��ة م�ض��ريا اإىل اأنه 

يف اإح��دى امل��رات و"بع��د اإفراغ حمول��ة �ضيارتني 
والب��دء بتفري��غ ال�ضي��ارة الثالث��ة حاولن��ا معرفة 
م��ا هي امل��واد الت��ي ننقله��ا ل�ضيم��ا اأن رائحتها 
كان��ت تث��ري احل�ضا�ضي��ة ل��دي ك��وين مري���س ربو 
و�ضاه��دت اأ�ضخا�ض��ا يرتدون بزات ف�ضي��ة واأقنعة 
واقي��ة واأحذية طويل��ة ينقلون الب�ضاع��ة اإىل القبو 
ومن نواف��ذ التهوية حاولنا معرف��ة ما يحدث فيه 
و�ضاهدناه��م يفتح��ون برامي��ل وي�ضكب��ون منه��ا 
�ضائ��ال يف اأ�ضطوان��ة ت�ضب��ه اأ�ضطوان��ة الغ��از وكان 
ال�ضائ��ل ل ي�ضبه �ضائل اجلل��ي ول م�ضحوق الغ�ضيل 
وعندما انتبه قائد املجموعة اإلينا قام بطردنا من 

العمل نهائيا لكننا بقينا يف حي ال�ضكري واقت�رش 
عمل��ي كمراقب فقط ومل ي�ضم��ح يل ولكل من �ضاهد 

عمليات تفريغ ال�ضيارات بحمل ال�ضالح".
وع��رثت وح��دات الهند�ض��ة باجلي���س ال�ض��وري يف 
ال���11 م��ن يناي��ر املا�ض��ي عل��ى م��واد كيميائية 
املجموع��ات  خملف��ات  م��ن  امل�ض��در  �ضعودي��ة 
امل�ضلح��ة يف اأحد اأحياء حل��ب القدمية وذلك خالل 
مت�ضيط الأحياء ال�رشقية، واملواد عبارة عن كريت 
وكلور وم��واد اأولية للحبيب��ات البال�ضتيكية كانت 
ت�ضتخ��دم من قب��ل امل�ضلحني ل�ضته��داف املناطق 

ال�ضكنية يف حلب.

ق��ال ع�ض��و يف الئت��الف ال�ض��وري املعار�س اإن 
الق�ض��اء الرتك��ي اأ�ض��در حكم��ا األغ��ى في��ه جترمي 
األغ��ى  كم��ا  الئت��الف،  �ضف��ر  ج��وازات  حامل��ي 
العقوب��ات املرتتب��ة عليهم، ومنه��ا حرمانهم من 

دخول تركيا.
وكت��ب رئي���س الدائ��رة الإعالمي��ة يف الئت��الف 
الوطني ال�ضوري اأحمد رم�ضان، يف تغريدة ن�رشها 
موؤخ��را يف ح�ضاب��ه عل��ى "توي��رت"، عل��ى خلفي��ة 
لق��اء جمع رئي���س الئتالف الوطن��ي لقوى الثورة 

واملعار�ض��ة ال�ضوري��ة ريا���س �ضي��ف، م��ع وزي��ر 
اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س اأوغلو، يف اأنقرة، 
"الئت��الف الوطني ال�ض��وري ين�ضئ مكتب ات�ضال 
برئا�ض��ة نائب الرئي�س مع اجلانب الرتكي ملتابعة 
التعاون والتن�ضيق وح��ل ق�ضايا ال�ضوريني ومنها 

ق�ضية التاأ�ضريات".
وكانت ال�ضلطات الرتكية بداأت مطلع العام احلايل 
مبخالف��ة حملة "جواز الئتالف" وو�ضل الأمر يف 
ح��الت لالعتقال والتغرمي ومن��ع ال�ضفر واحتجاز 
الع�رشات م��ن حامليه يف املط��ارات الرتكية، بعد 

اأن كانت تعرتف به يف وقت �ضابق.

و "ج��واز الئت��الف" ه��و ج��واز �ضف��ر �ض��وري ل 
يختل��ف عن ج��وازات ال�ضف��ر ال�ضادرة ع��ن وزارة 
الهج��رة ال�ضوري��ة، �ض��وى كون��ه غ��ري مقي��د ل��دى 
احلكوم��ة ال�ضورية ويعتر مزورا، وعمد الآلف من 
ال�ضوري��ني اإىل احل�ضول عليه بع��د تعذر ح�ضولهم 
على اجلواز ال�ض��وري الأ�ضلي املقيد لدى احلكومة 
ال�ضوري��ة. ي�ض��ار اإىل اأن نا�ضطني كان��وا قد طالبوا 
مطل��ع ال�ضهر احل��ايل مبعاقبة املعار���س ال�ضوري 
نذي��ر احلكيم، غداة انتخاب��ه اأمينا عاما لالئتالف 
الوطن��ي لقوى املعار�ضة والثورة ال�ضورية، بتهمة 

اإعالم خمتلفة. "الحتيال"، بح�ضب و�ضائل 

ت�ضهد باري�س حفل تن�ضيب اإميانويل ماكرون رئي�ضا 
ثامن��ا لفرن�ضا لفرتة ت�ضتمر خم�س �ضنوات بعد اأ�ضبوع 
من فوزه على مناف�ضته زعيمة اليمني مارين لوبان.

وتب��داأ املرا�ض��م يف مق��ر الرئا�ض��ة بق���رش الإليزي��ه 
باجتم��اع �ضيت�ضمن ت�ضليم �ضفرة اإط��الق ال�ضواريخ 

النووية.
وعن��د دخول الق�رش �ضيتوجه ماكرون برفقة الرئي�س 
الفرن�ض��ي املنتهية وليته فران�ض��وا هولند اإىل باحة 
ال�رشف حي��ث �ضيتم اإعالن نتائ��ج النتخابات وهي 
حلظ��ة متثل ت��ويل ماكرون ال�ضلط��ة و�ضيغادر بعدها 

الرئي�س هولند ر�ضميا ال�ضلطة.
بعد ذل��ك يلقي الرئي�س اجلديد خطابا وُيعزف الن�ضيد 
الوطن��ي قب��ل اأن يتفق��د احلر�س، ثم تنه��ي 21 طلقة 
ليتوج��ه ماك��رون  الإليزي��ه،  املرا�ض��م يف  مدفعي��ة 
اإىل قو���س الن���رش لو�ضع اإكليل من ال��ورود على قر 

اجلندي املجهول.
و�ضي�ضبح هذا امل�رشيف ال�ضابق اأ�ضغر رئي�س لفرن�ضا 
خ��الل فرتة ما بعد احل��رب كما اأن��ه اأول رئي�س يولد 
بعد ع��ام 1958 عندما اأ�ض���س الرئي�س �ضارل ديغول 

اجلمهورية اخلام�ضة بفرن�ضا.
و�ضيتع��ني علي��ه اأن يح��اول ك�ض��ب اأغلبي��ة برملانية 
حلزب��ه  املقبل��ة  الرملاني��ة  النتخاب��ات  خ��الل 
)اجلمهورية اإىل الأمام( الذي حطم احلدود ال�ضيا�ضية 

التقليدية الفرن�ضية.

الحكومة السورية: "الخوذ البيضاء" شاركت في فبركة تمثيلية تركية للقصف الكيميائي

من الصين.. بوتين يحدد مسببات اإلرهاب ويدعو إلى نهج اقتصادي جديد

مراسم تنصيب ماكرون االئتالف السوري المعارض: تركيا اعترفت بـ"جواز االئتالف"
رئيسًا جديدًا لفرنسا دمشق - وكاالت

باريس - متابعة

دمشق - وكاالت

الجيش السوري بصدد السيطرة على منطقة القابون في دمشق
قال��ت و�ضائ��ل الإع��الم الر�ضمي��ة ال�ضورية الأح��د اإن اجلي�س 
ال�ض��وري وحلف��اءه ب�ضدد ال�ضيطرة ب�ض��كل كامل على منطقة 
القاب��ون التي ي�ضيط��ر عليها ق��وات املعار�ضة عل��ى اأطراف 
العا�ضم��ة يف اأعق��اب اأكرث م��ن �ضهرين من الغ��ارات اجلوية 

والق�ضف املدفعي العنيف.
ولك��ن قوات املعار�ضة قالت اإنه��ا مازالت ت�ضيطر على جيب 
�ضغري داخل احلي الذي يقع يف الطرف ال�ضمايل ال�رشقي من 
العا�ضم��ة والذي حتول يف معظم��ه اإىل اأنقا�س بعد تعر�ضه 
ملئ��ات من الغ��ارات اجلوي��ة وال�ضاروخية خ��الل 80 يوما 
تقريب��ا. وكان اجلي�س قد ا�ضتاأنف ق�ضف��ه العنيف على احلي 
الأربعاء بعد اإنذار لي��وم واحد وجهه للمعار�ضة من املنطقة 
ب�ضكل اأ�ضا�ضي لال�ضت�ضالم واملوافقة على الرحيل اإىل مناطق 

ت�ضيطر عليها قوات املعار�ضة يف �ضمال �ضوريا.
وقال عبد اهلل القابوين م��ن املجل�س املحلي للمنطقة لوكالة 
رويرتز لالأنباء: " اإن النظام ال�ضوري هدد بتدمري ما تبقى يف 

القابون ولن يقبل باأي �ضئ �ضوى حل ع�ضكري".
ومت اإج��الء مئات من ق��وات النعار�ضة واأ�رشه��م من منطقة 
برزة املجاورة بعد اأن ق��رر املتمردون هناك اإلقاء اأ�ضلحتهم 
والرحي��ل اإىل حمافظ��ة اإدلب التي ت�ضيط��ر عليها املعار�ضة، 

وكان من بينهم البع�س من القابون.
وكان��ت هن��اك تقاري��ر غ��ري موؤك��دة م��ن م�ض��در حملي يف 
املنطقة بالتو�ض��ل اإىل اتفاق لإجالء املتمردين من القابون 
الأحد. وهناك نح��و 1500 مقاتل واأ�رشهم حما�رشون الآن 

يف منطقة م�ضاحتها كيلومرت مربع تقريبا.
وم��ع ت�ضاعد الق�ضف يف ال�ضهرين الأخريين فر معظم �ضكان 
هذه املنطقة التي كانت تعج باحلركة فيما م�ضى كما كانت 
توفر املالذ لآلف النازحني من مناطق اأخرى ب�ضوريا خالل 
احل��رب. وميث��ل فقد القاب��ون بعد ب��رزة �رشبة قوي��ة اأخرى 
لق��وات املعار�ضة التي تقاتل من اأجل احلفاظ على تواجدها 
يف العا�ضمة دم�ضق حيث تواجه القوات احلكومية املدعومة 
بق��وة جوية رو�ضية وميلي�ضيات تدعمها اإيران. وتقع القابون 
وب��رزة عند البوابة ال�رشقية لدم�ضق و�ضهدت تلك املناطق يف 
مار���س/ اآذار املا�ضي معارك كانت الأك��ر داخل العا�ضمة 
من��ذ اأكرث من اأربع �ضن��وات. ومتكن اجلي�س م��ن �ضد الهجوم 

بعد ق�ضف جوي عنيف اأجر املعار�ضة على الرتاجع.

دمشق-  وكاالت

قال الرئي�س الرو�سي 
فالدميري بوتني اإن الفقر، 

والظروف االجتماعية 
ال�سيئة اإ�سافة اإىل الفجوة 
الكبرية يف معدالت النمو 

بني الدول ت�سكل اأر�سا 
خ�سبة لالإرهاب الدويل 
والتطرف والهجرة غري 

ال�سرعية.

جاءت ت�رشيحات الرئي�س الرو�ضي اليوم الأحد خالل كلمة 
ل��ه يف افتتاح منتدى "حزام واحد - طريق واحد" للتعاون 
ال��دويل ال��ذي يعق��د يف بك��ني يوم��ي 14 و15 مايو/اأيار 

اجلاري.
وق��ال اإن اأفك��ار العومل��ة والنفت��اح تلق��ى رف�ض��ا متزايدا 
يف الوق��ت الراه��ن. موؤك��دا اأن اختالل الت��وازن يف التنمية 
الجتماعي��ة والقت�ضادي��ة، واأزم��ة من��وذج العومل��ة كلها 
عوام��ل ت��وؤدي اإىل عواقب �ضلبية عل��ى العالقات بني الدول 

والأمن الدويل.
ودع��ا الرئي���س بوت��ني امل�ضاركني لإع��داد اتف��اق اأورا�ضي 
لت�ضهي��ل اإج��راءات التج��ارة، وال��ذي م��ن �ضاأن��ه اأن يع��زز 
التب��ادلت التجارية بني الدول يف املنطقة. م�ضددا على اأن 
ال�رشاكة الأوروبية الآ�ضيوية يجب اأن تغري امل�ضهد ال�ضيا�ضي 
والقت�ض��ادي يف الق��ارة بامل�ضتقب��ل، واأن جتل��ب ال�ض��الم 

وال�ضتقرار والزدهار.
وذك��ر الرئي�س احل�ضور باأن اتفاق منظمة التجارة العاملية 
ب�ضاأن اإزالة احلواجز اأمام حركة الب�ضائع دخل حيز التنفيذ 
يف فراير/�ضب��اط 2017، موؤك��دا ���رشورة تطوي��ر ه��ذا 
التف��اق واإعداد اتف��اق اأورا�ض��ي اأكرث تقدما ب�ض��اأن ت�ضهيل 

عمليات التجارة.
واأ�ضاف بوتني اأن احلمائية يف القت�ضاد العاملي اأ�ضبحت 
قاع��دة يف يومنا هذا، والتي تظه��ر على �ضكل قيود اأحادية 
اجلان��ب، م�ض��ريا اإىل اأن الع��امل يواج��ه م�ض��اكل وحتدي��ات 
خط��رية ج��دا، حي��ث اأن النم��اذج القدمية وعوام��ل التنمية 

القت�ضادية قد ا�ضتنفدت يف العديد من البلدان.
ودع��ا الرئي�س بوتني العامل للتخلي ع��ن اخلطاب العدواين، 
موؤك��دا اأن��ه من خالل منط��ق النهج الق��دمي ل ميكن حل اأي 
م�ضكل��ة يف وقتن��ا. وق��ال" لن نن�ض��ى تلك التهدي��دات التي 
حتمله��ا ال�رشاعات الإقليمي��ة، ولت�ضوية ه��ذه ال�رشاعات، 

اأول ع��ن اخلط��اب الع��دواين والتهام��ات  يج��ب التخل��ي 
املتبادلة، التي ل توؤدي اإل اإىل تفاقم الو�ضع".

واأك��د اأن اأورا�ضيا ق��ادرة على تطوير وتق��دمي برنامج عمل 
هادف، مب��ا يف ذلك ما يتعلق بالق�ضاي��ا الأمنية، وتطوير 
واخلدم��ات  القت�ض��اد،  وتنظي��م  ال��دول،  ب��ني  العالق��ات 
الجتماعي��ة، واأنظم��ة التحك��م، والبحث ع��ن حمركات منو 
جديدة. كما وجه الرئي�س الرو�ضي دعوة للح�ضور للم�ضاركة 
يف منتدى "بطر�ضبورغ" و" فالديفو�ضتوك" القت�ضاديني.

ويعد منتدى "ح��زام واحد - طريق واحد" للتعاون الدويل، 
اأك��ر واأو�ضع اجتم��اع حتت�ضنه جمهورية ال�ض��ني ال�ضعبية 
منذ تاأ�ضي�ضها عام 1949، ويحمل �ضعار "التعاون من اأجل 
الرخ��اء امل�ضرتك".وتعمل بكني من خالل املنتدى  للرتويج 
لروؤيتها الهادف��ة اإىل تو�ضي��ع العالقات بني اآ�ضيا واإفريقيا 
واأوروبا ع��ر مب��ادرة طري��ق "احل��زام والطري��ق"، والت��ي 
تدعمها با�ضتثمارات مبليارات الدولرات. ويهدف املنتدى 
اإىل تو�ضي��ع اأنظمة املعاي��ري الفنية وخط��ط البنية التحتية 
للبل��دان، التي تق��ع يف طريق "احل��زام والطري��ق"، وتعزيز 
النق��ل املتكامل، ومم��رات النقل الري��ة والبحرية واجلوية 

على �ضعيد القارات.
نين��غ جي جه نائب رئي�س جلنة الدول��ة للتنمية والإ�ضالح 
ال�ضينيال�ض��ني تغ��زو الع��امل با�ضتثمارات ت�ض��ل اإىل 700 

مليار دولر
واإىل جان��ب الرئي���س الرو�ضي ي�ض��ارك يف اأعم��ال املنتدى 
زعماء 28 بلدا، بينهم الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، 
والفلبين��ي رودريغ��و دوتريتي، واملالي��زي جوكو ويدودو، 

ورئي�س الوزراء الباك�ضتاين نواز �رشيف.
كم��ا يح�رش املنتدى، الأمني الع��ام لالأمم املتحدة اأنطونيو 
غوتريي�س، ورئي�ضا �ضندوق النقد والبنك الدوليني. ويناق�س 
الق��ادة امل�ضارك��ون، �ضب��ل التع��اون يف جم��الت خمتلف��ة 
بينها البني��ة التحتية والطاقة والنق��ل والثقافة وال�ضياحة 

والتعليم.

بكين  - وكاالت


