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كينيا: املعارضة تدعو لإلضراب احتجاجاً على تزوير االنتخابات
نيروبي - وكاالت: حث رايال أودينجا زعيم املعارضة في كينيا أنصاره على عدم التوجه إلى أعمالهم 
اليوم، واتهم احلكومة بالتخطيط سلفا لتزوير االنتخابات وقتل مؤيديه. وقال أودينجا حلشد من نحو 
أربعة آالف من أنصاره في كيبيرا أكبر األحياء الفقيرة في نيروبي امس إن حزب »اليوبيل أراق دماء 
األبرياء. ليس هناك عمل« في إشارة للحزب احلاكم. وجاءت تصريحات أودينجا وسط موجة غضب في 
البالد بعد إعادة انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا لوالية جديدة األسبوع املاضي.

من جهة اخرى، قال مسؤولون وشهود إن الشرطة الكينية قتلت ما ال يقل عن 11 شخصا في حملة على 
االحتجاجات في مدينة كيسومو والضواحي احمليطة بالعاصمة بعد اعادة انتخاب كينياتا.

منظمة التحرير مستبقة زيارة الوفد األميركي:
ال مفاوضات مع إسرائيل قبل وقف االستيطان

عواصــم - وكاالت: أكدت منظمــة التحرير 
الفلســطينية أنه لن تكون هناك أي مفاوضات 
فلســطينية مع احلكومة اإلسرائيلية قبل وقف 
االستيطان. وقال عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير حنا عميرة، إن اجتماع اللجنة الذي عقد 
مساء أمس األول، أكد أن أي مفاوضات فلسطينية 
مع احلكومة اإلســرائيلية البد أن يسبقها وقف 
االســتيطان أوال، واملفاوضــات على إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة خالل فترة محددة ثانيا.
وأوضح في بيان امس إن االجتماع ناقش بشكل 
أساســي انتخاب هيئة جديدة ملنظمة التحرير، 
الفتــا إلى أن االتصاالت واملشــاورات مســتمرة 
وعلى جميع املســتويات مــن أجل عقد املجلس 

الوطني الفلسطيني.
جاء ذلــك غداة اعالن البيت األبيض أن وفدا 
ميثل الرئيس دونالد ترامب، سيصل إلى املنطقة 
لبحث ســبل حتريــك املفاوضات بني إســرائيل 
والســلطة الفلســطينية، وذلك بعــد أن أوقفت 
واشنطن مساعيها عقب التوتر والتصعيد الذي 

رافق أحداث األقصى الشهر املاضي.
وتوقعت وســائل إعالم إسرائيلية أن يصل 

الوفد إلى املنطقة األسبوع األخير من أغسطس 
اجلــاري، وأن ترامــب سيرســل صهــره جاريد 
كوشــنير ومبعوثه اخلاص للشــرق األوســط 
جيسون غرينبالت، لالجتماع مع القادة في كل 
من إسرائيل ورام اهلل، بهدف مناقشة سبل جتديد 
املفاوضات بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

من جهــة أخرى، حمل رئيس هيئة شــؤون 
األســرى الفلسطينيني عيســى قراقع، سلطات 
االحتالل املسؤولية عن حياة وصحة املئات من 
األسرى الفلسطينيني املرضى واملصابني واملعاقني 
والذين يعانون أمراضا خطيرة وصعبة في سجون 
االحتالل في ظل اســتمرار االســتهتار بعالجهم 
وعدم إجراء فحوصــات دورية لهم ونقلهم إلى 
املستشفيات. ولفت إلى أن ١8 أسيرا يقبعون في 
مستشفى الرملة وهم من احلاالت اخلطيرة جدا 

واملهددة حياتهم باملوت في أية حلظة.
وطالب قراقع بإيالء االهتمام الدولي والقانوني 
وحترك املؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العاملية 
إللزام إســرائيل باحترام املعاهدات واالتفاقيات 
الدوليــة في العناية باألســرى املرضى وتوفير 

كل العالجات الالزمة لهم.

أميركيون يرسمون سيناريوهات  املواجهة مع كوريا الشمالية
واشنطن ـ احمد عبداهلل

رسم عسكريون اميركيون 
حديثو التقاعد سيناريوهات 
املواجهــة  مختلفــة ملســار 
العســكرية احملتملــة بــني 
الواليــات املتحــدة وكوريــا 
الشــمالية.  وقــال امليجــور 
البحري جيري هندريكس انه 
من املمكن للقوات االميركية ان 
توجه ضربة وقائية وصفها 

بـ»الكثيفة« الخراج املدفعية 
الكورية الشمالية من املواجهة 
ومن ثم تأمني كوريا اجلنوبية.

 واضاف »في الوقت نفسه 
ســنوجه ضربــة صاروخية 
وجوية الــى املواقع النووية 
السيما مواقع اطالق الصواريخ 
ذات الرؤوس النووية فضال 
عن املطارات«. من جهته، قال 
هاري كازيناس مدير الدراسات 
الدفاعيــة في مركــز املصالح 

القوميــة ان مــن الواضح ان 
املتحــدة تخطــط  الواليــات 
الســقاط اي صاروخ تطلقه 
كوريا الشــمالية ســواء كان 
نوويا او تقليديا اذا ما نشبت 
اعمــال العنف.  بــدوره، قال 
الكولونيل ريتشــارد كالس 
املتقاعــد حديثــا من ســالح 
اجلــو ان الواليــات املتحــدة 
رمبا تبعــد قواتها عن مرمى 
النيران الكورية الشمالية وان 

تعيد انتشار تلك القوات في 
مرتكــزات قريبة مــن بيونغ 
يانغ.  واضاف كالس »قواتنا ال 
ينبغي ان تبقى مبنزلة الرهينة 
للصواريخ الكورية الشمالية 
السيما ان تلك القوات نفسها 
هي التــي ســتتولى الرد في 
حالة بــدء العمليات«. وتابع 
»اال اننــا ال نالحظ اي اعالن 
التعبئة فــي قواتنا.  حلالــة 
بل ال نالحظ حتى اآلن اعادة 

انتشار لقواتنا في شرقي آسيا. 
وباستثناء املناورات املشتركة 
التــي جنريهــا اآلن فــي تلك 
املنطقة مع عــدد من احللفاء 
فانه ال توجد اي حتركات جادة 
مــن قبل قواتنا. لــدى قناعة 
بــان البيت االبيــض يحاول 
احداث اثر نفســي في بيونغ 
املتشــددة  يانغ بتصريحاته 
فيما يراهن عمليا على اجلهود 

الصينية«.

جولة التينية لنائب ترامب حلشد الضغط على ڤنزويال
بــدأ  عواصــم - وكاالت: 
نائب الرئيس االميركي مايك 
بنس امــس جولة في أميركا 
الالتينية تكتسب اهمية كبيرة 
ألنها تأتي على وقع تهديدات 
الرئيس دونالد ترامب بخيار 

عسكري ممكن في ڤنزويال.

التــي  وتهــدف اجلولــة 
تستمر اسبوعا إلى تنسيق رد 
ديبلوماسي اقليمي على األزمة 
السياســية في كراكاس، تبدأ 
في كولومبيا، حليفة الواليات 
املتحــدة التــي تتلقى ماليني 
الدوالرات سنويا من واشنطن 

وتكن القليل من الود للرئيس 
الڤنزويلي اليساري نيكوالس 
مادورو، واحملطــات االخرى 
هي: االرجنتني وتشيلي وبنما.

وتهيمن على اجلولة األزمة 
فــي ڤنزويال ونظرة شــركاء 
وأصدقاء الواليات املتحدة الى 

املســتقبل فيما يتعلق بتلك 
الدولــة، فيما اليــزال آخرون 
عالقــون في املاضي بحســب 
االدارة  مســؤول كبيــر فــي 
االميركية. وفي املقابل، أعرب 
احللفاء اليســاريون بوليڤيا 
وكوبا واالكوادور ونيكاراغوا 

عــن دعمهــم لڤنزويــال فــي 
مواجهة عدوها »االمبريالي«.
ودانــت دول اخــرى فــي 
اميركا الالتينية ترفض بشدة 
اخلطوة السياسية لڤنزويال، 
احتمال نشــر قوات اميركية 

لتنفيذ رغبة واشنطن.

اشتباكات بني »وحدوا اليمني« و»حياة السود مهمة« تسفر عن مقتل امرأة وإصابة العشرات.. ومقتل شخصني في حتطم »هيليكوبتر« قرب االحتجاجات

مواجهات فيرجينيا حترج ترامب.. وأنصاره يتوعدون »بالثورة« إن عُزل
مانديــال رمــز النضــال ضد 
الفصل العنصري في جنوب 
أفريقيا. وكتــب أوباما على 
»تويتر«: »ال أحد يولد وهو 
يكره شخصا آخر بسبب لون 
بشرته أو أصوله أو ديانته«.
الرئاســي  ورد املرشــح 
السابق بيرني ساندرز على 
ترامــب، فــي تغريــدة على 
»تويتر«، قائال: »ال، ســيدي 
الرئيس. هذا جهد استفزازي 
من قبل النازيني اجلدد إلثارة 
العنصرية والكراهية وإيجاد 
العنــف. ســم األمــر كما هو 

عليه«.
ومن األسباب التي دفعت 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
إلى تولي القضية، أن الرجل 
املتهم بصدم احلشد بسيارته 
قدم من والية أوهايو بشمال 
الواليــات املتحــدة،  شــرق 
مما يتطلب تدخل الشــرطة 

الفيدرالية.
وذكرت شبكة التلفزيون 
األميركية »ســي إن إن«، أن 
املشــتبه به جيمس أليكس 
فيلــدز جونيــور )٢٠ عاما( 
وأصلــه مــن أوهايــو، اتهم 
بالقتــل والتســبب بجروح 

وبجنحة الفرار.
وأعلــن تيــري مكوليف 
حاكم واليــة فرجينيا، وهو 
الطوارئ  دميوقراطي، حالة 
وعلق مسيرة مزمعة للقوميني 

البيض.
وقال مكوليف، في مؤمتر 
رســالة  »لــدي  صحافــي، 
البيض  جلميــع املتطرفــني 
الذيــن قدموا إلى  والنازيني 
تشارلوتســفيل. رســالتي 
واضحــة وبســيطة: عودوا 
إلى دياركم«. وأضاف »أنتم 
غير موضع ترحيب في هذا 
العظيــم... عار  الكومنولث 

عليكم«.

عطلتــه:  ميضــي  حيــث 
»نديــن بأقوى العبارات هذا 
االستعراض الفظيع للكراهية 
والتعصــب والعنــف الــذي 
تســبب فيه عــدة أطــراف. 
هذا أمر مســتمر منــذ فترة 
طويلة فــي بالدنا. ليس في 
عهد دونالــد ترامب، وليس 
في عهد باراك أوباما، إنه منذ 

فترة طويلة«.
وأثار تصريحه الذي بدا 
أنه يساوي بني املعسكرين، 
الدميوقراطيني  لــدى  غضبا 
لــدى  االســتياء  وبعــض 

اجلمهوريني في حزبه.
وقال ترامب إن »الكراهية 
واالنقســام يجب أن يتوقفا 
وأن يتوقفا فورا«. وردا على 
أســئلة لصحافيــني رفــض 
ترامب إدانــة حركات اليمني 
املتطرف بالتحديد. في املقابل، 
انتقدت الدميوقراطية هيالري 
كلينتــون التــي هزمــت في 
االنتخابات الرئاسية األخيرة 
أمام ترامب، الرئيس األميركي 
بدون أن تذكر اسمه. وكتبت 
في تغريدة علــى »تويتر«، 
إن »كل دقيقة نســمح لذلك 
باالســتمرار عبــر تشــجيع 
ضمني أو بعدم التحرك هي 

عار وخطر على قيمنا«.
وأثــارت مواقــف ترامب، 
ردود فعل أيضا من شخصيات 
في حزبه، إذ عبر السيناتور 
اجلمهــوري عــن فلوريــدا 
ماركــو روبيو، عــن موقفه 
في تغريدة علــى »تويتر«. 
وقــال إنه »مــن املهم جدا أن 
تســمع األمة الرئيس يصف 
حوادث تشارلوتســفيل مبا 
هي عليه فعال، هجوم إرهابي 
نفذه مؤمنون بتفوق البيض«.
وخرج الرئيس الســابق 
بــاراك أوبامــا عــن صمته، 
واستشهد بكلمات نيلسون 

من الســيدة األولــى ميالنيا 
ترامــب، قالت فيهــا: »بالدنا 
تشــجع حرية التعبير، لكن 
لنتواصل بــدون كراهية في 

قلوبنا«.
ألقــى ترامــب  والحقــا، 
بالالئمة على »عدة أطراف« 
فــي االشــتباكات، وقــال إن 
جذور »الكراهية والتعصب« 
في جميع أنحاء البالد ممتدة 

قبل صعوده السياسي.
وقــال ترامــب مــن نادي 
الغولــف الــذي ميلكــه فــي 
بيدمينستر في نيو جيرسي، 

وأعلــن املــدون اليميني، 
جيسون كيســلر، الذي دعا 
الى تظاهرة القوميني البيض، 
أن تظاهرات امس االول »حدث 

مهم جدا حلركتنا«.
لكــن ترامب لم يــدن أي 
طرف وغــرد قائــال: »يجب 
علينا جميعــا أن نتحد وأن 
ندين كل ما يعني الكراهية«. 
وأضاف: »ال مكان لهذا النوع 
من العنف في أميركا. لنتحد 

لنكون واحدا«.
وظل البيت األبيض صامتا 
لساعات باســتثناء تغريدة 

سيارة أخرى، قبل أن تنطلق 
مجددا في اجتاه اخللف وسط 
متظاهرين. وأظهرت مشاهد 
أخرى جرحى ممددين أرضا، 
التحقيقــات  وفتــح مكتــب 
الفيدرالية حتقيقا في ظروف 
إقدام شخص على صدم حشد 
من املتظاهرين بسيارته، ما 
أدى إلى مقتل امرأة وعشرات 
االصابات، كما قتل شرطيان 
في حتطم مروحيتهما بالقرب 
مــن املدينة، بدون أن يعرف 
مــا إذا كانت هناك عالقة بني 
هذا احلادث وأعمال العنف. 

منـاهـضـــون للعنـــصرية 
يلوحون بأعالم حلركة »حياة 
السود مهمة« وهتفوا »نقول 
ال للخــوف العنصري« و»ال 
للنازيني ولطائفة كو كلوكس 
كالن، وال ألميركا فاشية«، ولم 
تستطع قوات األمن احتواء 
االشتباكات في البداية، قبل أن 
يقوم أحد املنتمني إلى اليمني 
املتطرف بدهس املتظاهرين.
وأظهــر شــريط ڤيديــو 
بــث علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــي ســيارة داكنــة 
اللون تصدم بعنف مؤخرة 

عواصــم - وكاالت: أثار 
املوقــف امللتبــس مــن قبل 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامــب عن أحــداث العنف، 
في »شارلوتســفيل« بوالية 
فيرجينيــا والتــي لم يشــر 
فيهــا إلى مســؤولية اليمني 
املتطرف أو الفريق املناهض 
له عن العنف الذي اسفر عن 
قتل امرأة ودهس العشــرات 
ردود فعــل وانتقــادات مــن 
قبــل األوســاط السياســية 
حزبــه  فــي  وشــخصيات 

اجلمهوري.
وقد حملت وسائل إعالم 
أميركية، ترامب، مســؤولية 
اليمينــي  التيــار  انتشــار 
املتطرف، متهمة إياه مبحاولة 
تعبئة هذا اجلمهور، والسماح 
ملجموعات عنصرية متطرفة 
بالظهور العلني، في خطوة 
حتســبا  منــه  اســتباقية 
لتطــورات التحقيقــات على 
خلفية التدخل الروســي في 
االنتخابات، واحتمال أن تؤدي 

نتائجها إلى محاكمته.
فسارعت مجموعات ميينية 
متطرفة ناشطة على وسائل 
إلى  التواصــل االجتماعــي، 
التهديد بالنزول إلى الشارع 
والقيام بثورة في أميركا، إذا 
حاول الكونغرس عزل ترامب، 
على خلفية التدخل الروسي 
فــي االنتخابات أو أي شــأن 

داخلي آخر.
العنــف  وبــدأت احــداث 
امــس األول عندمــا خــرج 
متظاهــرون مــن القوميــني 
البيض في مســيرة »وحدوا 
اليمــني« وحملــوا مشــاعل 
وهتفوا لتوحيد اليمني، كما 
حملوا أعــالم الكونفيدرالية 
التي تعتبر لدى العديد رمزا 
للعنصرية، في مسيرة ألغتها 
الشرطة، نزل امامهم محتجون 

)ا.ف.پ(  جانب من الصدامات العنيفة بني انصار اليمني والنازيني اجلدد ومعارضيهم في فيرجينيا امس االول   

البرملان يزيد مخصصات عمليات احلرس الثوري في اخلارج

إيران ترّد على العقوبات األميركية
بزيادة ميزانية برنامجها الصاروخي

طهرانـ  وكاالت: رد مجلس الشورى )البرملان( 
االيراني على العقوبات األميركية االخيرة بإقرار 
زيــادة كبيرة في املخصصــات املالية للبرنامج 
الصاروخي لطهران ولعمليات احلرس الثوري 
في اخلارج. يأتي هذا التحرك وسط تصاعد حدة 
التوترات بني طهران وواشنطن منذ تسلم الرئيس 
دونالد ترامب زمام الســلطة في يناير املاضي، 
متعهدا باتخاذ مواقف أكثر صرامة حيال طهران.
وقال رئيس مجلس الشورى علي الريجاني 
»على األميركيني أن يعرفوا أن هذا اإلجراء ليس 
إال خطوتنــا األولى«، وذلك بعــد اعالنه موافقة 
البرملان بأغلبية ســاحقة على سلســلة تدابير 
تهدف إلى »مواجهة األعمال اإلرهابية واملغامرة 

للواليات املتحدة في املنطقة«.
وصوت ٢٤٠ نائبا من أصل ٢٤٤ كانوا حاضرين 
لصالح القرار، وفور اإلعالن عن نتيجة التصويت 

هتف النواب »املوت ألميركا«.
وأفــادت وكالــة االنبــاء االيرانية الرســمية 
)إرنا( أن مشروع القانون ينص على تخصيص 
٢6٠ مليــون دوالر إضافيــة »لتطوير البرنامج 
الصاروخي« ومبلغ مساو لفيلق القدس، التابع 
للحرس الثوري، واملسؤول عن العمليات اخلارجية 

خاصة في ســورية والعراق. ويأتي التصويت 
بعدما فرضت الواليات املتحدة رزمة جديدة من 
العقوبات بحق ايران في يوليو املاضي، مستهدفة 
برنامجها الصاروخي.  وأكد نائب وزير اخلارجية 
االيرانــي عبــاس عراقجي أن مشــروع القانون 
الــذي مت إقراره مدعوم من احلكومة وأنه »ذكي 
للغاية كونه ال ينتهك االتفاق النووي وال يسمح 
للطرف الثاني باختالق األعذار«. وأضاف أن »ايران 
تفتخر بامتالكها خيارات ممكنة وحقيقية ملواجهة 
التصرفات العدائية األميركية«. وقال عراقجي إن 
مشروع القانون هو مبنزلة رد واسع النطاق على 
االجراءات التي أقرها الكونغرس األميركي والتي 
وصفتها وسائل اإلعالم اإليرانية بـ »أم العقوبات« 
كونها تختصر جميع العقوبات املفروضة حاليا 
على ايران. ويشير نص مشروع القانون إلى أن 
»ايران تعتبر أن جميع القوات األميركية العسكرية 
واالســتخباراتية هي مجموعات إرهابية« على 
خلفية »دعمها الضمني واملكشــوف للجماعات 
اإلرهابية« في املنطقة، والدور الذي تتهمها إيران 
بلعبــه في تأســيس تنظيم الدولة اإلســالمية، 
و»دعمها ملنتهكي حقوق اإلنسان األساسية وخاصة 

األنظمة الديكتاتورية والعنيفة«.

السفير البحريني في الرياض: حلّ األزمة يكمن في اإلطار اخلليجي

قرقاش: »التعاون« يفضل بقاء قطر إن عادت إلى رشدها
التي تسببت بها حكومة قطر 
يكمن في اإلطــار اخلليجي، 
وليس بالهرب إلى التدخالت 
االجنبية والقفز على األسباب 

احلقيقية للمشكلة«.
واضــاف آل خليفــة، في 
مقابلة مع صحيفة »احلياة« 
اللندنية ونقلتها وكالة أنباء 
البحرين الرسمية )بنا(، ان 
»احلديث عن تدويل األماكن 
املقدســة هــو اعتداء ســافر 
على سيادة اململكة العربية 
الســعودية وأمن واستقرار 
دول اخلليج العربي، وتشويه 
للحقائق التاريخية السائدة 
منذ قيام الدولة الســعودية 
احلديثة، وهو يصب في خدمة 
السياسات واألهداف اإليرانية 
املضادة ألماني دول املنطقة 

وشعوبها«.
الى ذلك، قالت ٤ مصادر 
الــدول األربــع  ان  مطلعــة 
املقاطعــة للدوحــة أبلغــت 
الواليــات املتحــدة بأنها لن 
تعاقب الشــركات األميركية 

العاملة معها التي تعمل مع 
قطر أيضا.

لـــ  املصــادر  وذكــرت 
الســعودية  »رويتــرز« أن 
واإلمارات ومصر والبحرين 
بعثــت بخطــاب إلــى وزير 
اخلارجيــة األميركي ريكس 
تيلرسون في يوليو املاضي 
تطمئنه فيه بأن الشــركات 
تتعــرض  لــن  األميركيــة 
لعقوبات من جراء املقاطعة 
وذلك حسبما أفادت مصادر 

مطلعة على الرسالة.
ووفقــا ملصدر اطلع على 
نــص اخلطــاب، فقــد قالت 
الدول األربع في رسالتها إنها 
تثمن عالقاتها مع الشركات 
األميركيــة وتنوي احملافظة 
عليها وإن تلك العالقات لن 

تتأثر باملقاطعة.
وأبلغــت بعثــة االحتــاد 
اإلمــارات  إلــى  األوروبــي 
»رويترز« بأن االحتاد تلقى 
»تطمينات شفهية رسمية« 

مماثلة من ابوظبي.

الســعودية  العربية  اململكة 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
املتحــدة ومملكــة البحرين 
ومصــر ال تنــوي تصعيــد 
التوتــر فــي املنطقــة وذلك 
انطالقــا مــن ثوابتهــا فــي 

احملافظة على االستقرار.
وشدد قرقاش بالقول »ال 
ميكننــا التســامح مع الرأي 
القائل بأن قليال من اإلرهاب أو 
التطرف هو أمر ميكن قبوله 
والتعايش معه ولذلك البد من 
العمل على إزالة أي جوانب 
رمادية تكتنف املوقف احلازم 

من اإلرهاب والتطرف«.
من جهة اخرى، قال السفير 
البحرينــي فــي الســعودية 
الشــيخ حمود آل خليفة ان 
»احلكومة القطرية لم تترك 
أمام الدول األربع خيارا حلفظ 
األمــن واالســتقرار في هذه 
الــدول إال باتخاذ اإلجراءات 
األخيرة، دفاعا عن سيادتها 
وحماية لهويتها ووجودها«، 
مشــيرا إلى أن »حــل األزمة 

الدول الـ 4 
طمأنت واشنطن 
بأنها لن تعاقب 

الشركات األميركية 
في قطر

عواصمـ  وكاالت: أكد وزير 
الدولــة اإلماراتي للشــؤون 
اخلارجية أنــور قرقاش أن 
أفضــل ســبيل لدولــة قطر 
للخروج من األزمة احلالية مع 
الدول املقاطعة لها، يتمثل في 
العمل بجدية لتبديد مخاوف 
جيرانها من زعزعة استقرارها 

كدول ذات سيادة.
وأكد الوزير اإلماراتي أن 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
أثبت مكانته وقيمته الكبيرة 
للجميع وأنه يفضل أن تستمر 
الدوحة جــزءا من املنظومة 
اخلليجية بعد أن تثوب إلى 

رشدها.
جاء ذلك خالل لقاء قرقاش 
مجموعــة مــن املســؤولني 
التحرير بوسائل  ورؤســاء 
اإلعــالم الهنديــة فــي ختام 
زيارته للهند التي استغرقت 

يومني.
الوزيــر اإلماراتي،  وقال 
وفق مــا أوردته وكالة أنباء 
اإلمارات الرسمية )وام(، ان 




