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و�ش���دد وزير الدف���اع الأميركي جيم 
ماتي�س مرارًا عل���ى اإعطاء الأولوية 
للجهود الديبلوما�شي���ة لحل الأزمة 
الكوري���ة ال�شمالي���ة، لكن���ه لحظ اأن 
ل���كل  ي�شتع���د  اأن  البنتاغ���ون  عل���ى 

الحتمالت.
م���ن جهته، اأك���د الأمين الع���ام لالمم 
غوتيري����س  اأنطوني���و  المتح���دة 
اأم����س، انه بالمكان تف���ادي الحرب 
م���ع كوري���ا ال�شمالي���ة، داعي���ًا ال���ى 
اجراء محادثات مبا�شرة بين القوى 
للبرنام���ج  ح���د  لو�ش���ع  الرئي�ش���ة، 

النووي.
ون���ّوه غوتيري����س ب���اأن الخط���وات 
الأخي���رة المتبادلة بي���ن الكوريتين 
كانت على قدر م���ن الأهمية، م�شددًا 
اإن  نن�ش���ى  ل  ان  "وج���وب  عل���ى 
الم�شكل���ة ال�شا�شي���ة ل���م يت���م حله���ا 
بعد" .وقال "اعتق���د اإنه ن بالمكان 
تف���ادي الحرب"، مح���ذرًا في الوقت 
نف�شه من "اأنني ل�شت واثقًا بعد من 

ان ال�شالم بات م�شمونا" .
واأو�شح المين العام لالمم المتحدة 
"يتمك���ن  اإن هدف���ه ه���و �شم���ان اأن 
المعني���ون الرئي�شي���ون ف���ي النزاع 
من اإج���راء محادثات جدية، وايجاد 

�شبيل لنزع ال�شالح النووي" .
وت�شاع���د التوت���ر م���ع بيون���غ يانغ 
الع���ام  الأخي���رة  اختب���رت  بعدم���ا 
الفائت �شواريخ بال�شتية عدة قادرة 
عل���ى بل���وغ الأرا�ش���ي الأميركي���ة. 
لكنه تراجع مع محادثات بداأت قبل 

اأ�شبوع بين �شيئول وبيونغ يانغ.
واتفق���ت الوليات المتح���دة وكندا 
في بيان م�شترك، خالل اجتماع �شم 
20 دول���ة في �شاأن كوري���ا ال�شمالية 
اأم����س، على درا�شة فر����س عقوبات 
اأحادي���ة عل���ى بيون���غ يان���غ، خالفًا 

للواردة في قرارات مجل�س الأمن.
وذك���ر البي���ان اأن الجتم���اع، ال���ذي 
ال�شمالي���ة  كوري���ا  برنام���ج  بح���ث 
عل���ى  واف���ق  النووي���ة،  لالأ�شلح���ة 
دعم الح���وار بي���ن الكوريتين "اأماًل 
ف���ي اأن يف�ش���ي اإلى تهدئ���ة م�شتمرة 

للتوترات" .
المتح���دة  الولي���ات  وا�شت�شاف���ت 
وكندا الجتماع ال���ذي ا�شتمر يومًا 
واح���دًا ف���ي فانكوف���ر، لبح���ث �شبل 
اإجب���ار كوريا ال�شمالية على التخلي 

عن اأ�شلحتها النووية.
وقال البي���ان اإن الم�شاركين »اتفقوا 
خط���وات  واتخ���اذ  درا�ش���ة  عل���ى 
لفر����س عقوب���ات اأحادي���ة وتدابير 
ديبلوما�شي���ة اأخ���رى، تتج���اوز تلك 
الت���ي تطال���ب به���ا ق���رارات مجل�س 
الأم���ن التابع لالأم���م المتحدة«. ولم 

يخ�س في التفا�شيل.

ورف����س زعيم كوري���ا ال�شمالية كيم 
تطوي���ر  ع���ن  التخل���ي  اأون  جون���غ 
�شواريخ نووية ق���ادرة على �شرب 
رغ���م  عل���ى  المتح���دة،  الولي���ات 
عقوبات الأمم المتح���دة التي تزداد 
�ش���دة، ما اأث���ار مخاوف م���ن ن�شوب 
ح���رب جدي���دة ف���ي �شب���ه الجزي���رة 

الكورية.
وعبر اجتم���اع فانكوفر ع���ن التزام 
�شمان تطبيق العقوبات المفرو�شة 

بالفعل تطبيقًا كاماًل.
وق���ال وزي���ر الخارجي���ة الأميرك���ي 
ريك����س تيلر�ش���ون في وق���ت �شابق 
اأم����س اإن »على جميع ال���دول العمل 
مع���ًا لزيادة الق���درة عل���ى اعترا�س 
تف���ادي  تح���اول  الت���ي  ال�شف���ن 
العقوب���ات، ونادى ب�شرورة وجود 
عواق���ب جدي���دة بالن�شب���ة لكوري���ا 
ال�شمالية في حال حدوث اأي اعتداء 

جديد
م���ن جه���ة اخ���رى اأخ���ذ الرئي�ش���ان 
الأميركي دونال���د ترامب وال�شيني 
با�شتئن���اف  علم���ًا  جينبين���غ  �ش���ي 
الحوار ف���ي �شبه الجزيرة الكورية، 
واأعرب���ا عن »اأملهما« ب���اأن يدفع هذا 
الأمر بيونغ يانغ اإلى تغيير موقفها، 
البي����س  البي���ت  اأعل���ن  م���ا  وف���ق 

)الثالثاء( .
اأن  الأميركي���ة  الرئا�ش���ة  وقال���ت 

"اأعرب���ا )خ���الل ات�شال  الرئي�شي���ن 
هاتفي جرى الثنين( عن اأملهما باأن 
ي�شج���ع )الح���وار بي���ن الكوريتين( 
عل���ى تغيي���ر ف���ي الموق���ف المدم���ر 

لكوريا ال�شمالية"
وك���رر ترامب خ���الل الت�شال عزمه 
عل���ى ال�شتمرار ف���ي ممار�شة »اأكبر 
ق���در م���ن ال�شغوط« عل���ى نظام كيم 
جون���غ اون ليتخل���ى ع���ن ال�ش���الح 

النووي.
ال�شي���ن  اأنب���اء  »وكال���ة  ونقل���ت 
الجدي���دة« ع���ن �ش���ي ت�شدي���ده على 
اأن يوح���د »كل الأط���راف  �ش���رورة 
جهودهم ل�شمان ا�شتم���رار التهدئة 
الحالية التي لم يكن �شهاًل الو�شول 

اإليها".
اأن  الثني���ن  الكوريت���ان  واأعلن���ت 

�شمالي���ة  كوري���ة  اأورك�شت���را  فرق���ة 
ت�ش���م 140 فنانًا �شتعزف في كوريا 
الألع���اب  دورة  خ���الل  الجنوبي���ة 
الأولمبي���ة ال�شتوي���ة ال�شهر ،المقبل 
و�شط تقارب حذر بين الطرفين بعد 
اأ�شهر من التوت���ر المرتبط ببرنامج 

بيونغ يانغ النووي.
لك���ن كوري���ا ال�شمالي���ة تبق���ى ملف���ًا 
وبكي���ن  وا�شنط���ن  بي���ن  ح�شا�ش���ًا 
الت���ي انتقدت الثالث���اء اجتماعا في 
مدينة فانكوف���ر الكندية حول تنفيذ 
العقوب���ات الت���ي ت�شته���دف بيون���غ 

يانغ.
ديبلوما�شيي���ن  الجتم���اع  وي�ش���م 
وم�شوؤولي���ن ع�شكريي���ن من حوالى 
ال�شي���ن  با�شتثن���اء  دول���ة  ع�شري���ن 
ورو�شي���ا، الع�شوي���ن الدائمين في 

مجل����س الأمن الدول���ي وال�شريكين 
في المفاو�شات ال�شدا�شية المتوقفة 

منذ 2008.
وقال الناطق با�شم وزارة الخارجية 
ال�شينية ل���و كانغ اأم�س اإن "الفرقاء 
المعنيي���ن الأكثر اأهمية ف���ي م�شاألة 
غي���ر  الكوري���ة  الجزي���رة  �شب���ه 
م�شاركين في الجتماع، لذا ل اأعتقد 
اأن الجتم���اع يحظ���ى بال�شرعية اأو 

ال�شفة التمثيلية".
ون���دد ل���و »بعقلي���ة الح���رب الباردة 
ل���دى الفرق���اء المعنيي���ن« م���ن دون 

ت�شمية اأي دولة.
ودعت بكي���ن اإلى اإبق���اء المحادثات 
الخا�ش���ة بالعقوب���ات داخ���ل اإط���ار 
اأن  رغ���م  وعل���ى  المتح���دة.  الأم���م 
اأيدت���ا عقوب���ات  رو�شي���ا وال�شي���ن 

دولي���ة عل���ى كوري���ا ال�شمالي���ة، اإل 
المتح���دة  الولي���ات  اأنهم���ا طالبت���ا 
ف���ي  الع�شكري���ة  التماري���ن  بوق���ف 
المنطق���ة في مقاب���ل تعلي���ق بيونغ 

يانغ تجاربها ال�شاروخية.
وقال �شتيف غولد�شتاين الم�شوؤول 
الخارجي���ة  وزارة  ف���ي  الكبي���ر 
الأ�شب���وع  لل�شحافيي���ن  الأميركي���ة 
الما�ش���ي اأن ال�شين ورو�شيا لي�شتا 
لكنهم���ا  الجتم���اع  اإل���ى  مدعوتي���ن 

�شُتبلغان بنتائجه "فور انتهائه" .
والولي���ات المتح���دة الت���ي �شتقوم 
خالل قمة فانكوفر بمراجعة فاعلية 
النظ���ام  عل���ى  الحالي���ة  العقوب���ات 
مزي���د  فر����س  ودر����س  النعزال���ي 
م���ن العقوب���ات، ل ت���زال ت�شكك في 
ا�شتعداد كيم جون���غ اون للتفاو�س 
البرنامجي���ن  ع���ن  التخل���ي  عل���ى 
لكوري���ا  والبال�شت���ي  الن���ووي 

ال�شمالية.
وهاجم وزي���ر الخارجي���ة الرو�شي 
�شيرغي لف���روف الثنين الوليات 
المتحدة قائ���اًل: "لالأ�ش���ف، ما يزال 
يري���دون  وحلفاوؤه���م  الأميركي���ون 
فر�س روؤيتهم معتمدين ح�شرًا على 
امالء )قراراتهم( و)ا�شدار( النذار 
الأخي���ر. ل يريدون �شم���اع وجهات 
نظ���ر ق���وى اأخ���رى عل���ى ال�شاح���ة 

ال�شيا�شية الدولية  " 

العالم في
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خ���رج حواىل مئت���ي متظاه���ر �شوداين 
اأم�س )الربع���اء(، يف م�شرية يف مدينة 
اأم درمان احتجاج���ًا على ارتفاع اأ�شعار 
امل���واد الغذائية اإذ اأطلقت ال�شرطة الغاز 
امل�شي���ل للدموع لتفريقه���م. وتزامن ذلك 
م���ع اعتق���ال عنا�ش���ر الأم���ن ال�شوداين 
»ال�شيوع���ي«  للح���زب  الع���ام  الم���ن 
اخلطي���ب  خمت���ار  حمم���د  املعار����س 
بعدما نظ���م حزبه تظاه���رة م�شابهة يف 
اخلرطوم احتجاجًا على ارتفاع اأ�شعار 
اخلبز. وارتفعت اأ�شعار املواد الغذائية 
خ�شو�ش���ًا اخلب���ز يف اأنح���اء ال�شودان 

خ���الل الأ�شابي���ع الأخ���رية بعدما قفزت 
يف  النق����س  ب�شب���ب  الطح���ن  اأ�شع���ار 

كميات القمح.
وهت���ف املتظاهرون الذي �ش���اروا نحو 
اأم درم���ان الواقع���ة  �شاح���ة يف و�ش���ط 
عل���ى ال�شف���ة الغربي���ة لنه���ر الني���ل: »ل 
الأ�شع���ار!«.  لرتف���اع  ل  ل  للج���وع!  ل 
وحتركت �شرطة مكافحة ال�شغب ب�شكل 
�شري���ع ملن���ع امل�ش���رية واأطلق���ت الغ���از 
امل�شي���ل للدم���وع عل���ى احل�ش���د. وق���ال 
مرا�ش���ل »فران����س بر����س« اأن ال�شلطات 
ا�شتخدم���ت املياه يف ال�ش���وارع املوؤدية 

اإىل ال�شاحة ملنع تقدم املحتجن.
وتاأتي تظاهرة اأم�س تلبية لدعوة حزب 
»الأم���ة«، اأك���ر الأح���زاب املعار�شة يف 
ال�ش���ودان، بعدم���ا خرج���ت احتجاجات 
م�شابه���ة قبل يوم قرب ق�شر رئا�شي يف 
اخلرطوم بناء على دعوة اأطلقها احلزب 
"ال�شيوع���ي" . وفرقت ال�شرطة تظاهرة 
اأم����س با�شتخدام الغ���از امل�شيل للدموع 
والهراوات.ويف وقت �شابق اليوم، قال 
الناطق احل���زب »ال�شيوعي« علي �شعيد 
اإن عنا�شر من »جهاز المن واملخابرات 

الوطني« اعتقلوا زعيم احلزب.

 اأك���د طبي���ب البيت الأبي����س اأن نتيج���ة اختبار قيا����س م�شتوى 
الإدراك ال���ذي اأج���ري للرئي����س الأمريكي دونال���د ترامب جاءت 
عادي���ة، م�شددا على اأن���ه يف حالة �شحية ممت���ازة واأنه ل يعاين 
م���ن اأي خلل يف الإدراك. وقال���ت �شحيفة "تلغراف" الريطانية 
اإن ترام���ب ه���و م���ن طل���ب اخل�ش���وع لفح����س الإدراك عل���ى يد 
الدكت���ور روين جاك�شون، طبيب البيت البي�س، م�شرية اإىل اأن 
النتيجة كان���ت "30 على 30". واأو�شح���ت ال�شحيفة اأن رئي�س 
اأم���ريكا خ�شع ل�"برنامج تقييم مونرتي���ال املعريف"، الذي ي�شم 
جمموع���ة من الأ�شئلة املتنوعة واملختلفة. ويبحث هذا الختبار 
املع���ريف عن عالم���ات �شع���ف الإدراك عن���د ال�شخ����س املمتحن، 

بالإ�شاف���ة اإىل معرف���ة م���ا اإذا كان يع���اين من مر����س الزهامير. 
كم���ا يركز على وظائفه املعرفية مث���ل الذاكرة والنتباه واللغة.. 
وت�شم���ل الأ�شئلة كتابة جمموعة م���ن الأرقام املرتبة من الأ�شغر 
اإىل الأك���ر ومن الأك���ر اإىل الأ�شغر.  كما ُيطل���ب من ال�شخ�س، 
الذي يج���ري الختبار، حتديد اأ�شماء بع����س احليوانات ور�شم 
ال�شاع���ة، من خالل و�ش���ع كل الأرقام يف مكانه���ا ال�شحيح، قبل 
اأن يح���دد عقارب ال�شاعة على توقيت معن. ويت�شمن الختبار، 
ال���ذي ي�شتغرق ح���وايل 10 دقائق، حفظ عدد م���ن الكلمات مثل: 
الوج���ه – اأحمر – كني�ش���ة – اأقحوان. وبعد 5 دقائق يجب على 

املُمتَحن اأن يعيد كتابتها بالرتتيب ال�شحيح.

نف���ت اإيران ب�شكل قاطع اأم����س الأربعاء، اإدع���اء اأطلقته �شحيفة 
يف  الدخ���ول  قبوله���ا  يفي���د  تامي���ز" الريطاني���ة  "فاينان�ش���ال 
مفاو�شات مع الغرب ب�شاأن برناجمها ال�شاروخي خالل اجتماع 
عق���د موؤخرا يف بروك�شل ح���ول التفاق الن���ووي الذي وقع فى 
2015. ونقل���ت �شبك���ة "بر����س ت���ي يف" الإيراني���ة اأم����س، ع���ن 
املتحدث با�شم وزير اخلارجية الإيراين بهرام قا�شمي، نفيه هذه 
املزاعم حي���ث و�شفها باأنها "ل اأ�شا�س لها" مو�شحا اأن "�شيا�شة 
بالده وموقفها ب�شاأن برناجمه���ا ال�شاروخي الدفاعي وا�شحان 
و�شريح���ان متام���ًا واأن ال���دول الأخ���رى على دراي���ة كافية بهذا 
املوق���ف". وتاب���ع : "اإن برنامج الدفاع الإي���راين لي�س مطروحًا 

للمفاو�ش���ات اأب���دًا" م�شددًا عل���ى اأن عمل اإي���ران ال�شاروخي ذو 
طبيع���ة دفاعية ورادع���ة ولي�س موجها �شد اأي���ة دولة واأن بالده 
ل���ن ت�شم���ح بالتدخ���ل يف اأموره���ا الداخلية وخا�ش���ة �شيا�شاتها 
الدفاعي���ة. وكان���ت "فاينان�ش���ال تامي���ز" ق���د نقل���ت الثالثاء، عن 
وزي���ر اخلارجي���ة الأمل���اين زيجمار جابري���ل قوله اإن���ه اتفق مع 
وزراء خارجية فرن�ش���ا وبريطانيا ومن�شقة ال�شيا�شة اخلارجية 
لالحت���اد الأوروب���ي فيديري���كا موجريين���ي خ���الل حمادثاته���م 
الأخ���رية مع م�شوؤول���ن اإيرانين يف بروك�ش���ل على عقد "حوار 
مكث���ف وجاد للغاية" ب�شاأن برنامج اإيران ال�شاروخي وتاأثريها 

الإقليمي.

دع���ا الرئي����س الفل�شطيني حمم���ود عبا�س 
الأربع���اء  اأم����س  وامل�شيحي���ن  امل�شلم���ن 
اإىل ”�ش���د الرح���ال“ لزيارة القد����س دعما 
لأهلها ولهويتها العربي���ة والإ�شالمية بعد 
الق���رار ”امل�ش���وؤوم“ للرئي����س الأمريك���ي، 
م�ش���ددًا على اأن الزي���ارة لي�شت تطبيعًا مع 
اإ�شرائي���ل. وكان عبا�س يتحدث يف موؤمتر 
دويل ينظم���ه الأزه���ر ال�شري���ف بالقاه���رة 
لن�شرة القد�س بعد قرار الرئي�س الأمريكي 
دونال���د ترام���ب يف كان���ون الأول اإع���الن 
القد����س عا�شمة لإ�شرائيل ونق���ل ال�شفارة 
الأمريكي���ة اإليه���ا. وقال عبا����س اإن اجلولة 
الأخرية من املواجه���ات بن الفل�شطينين 

والإ�شرائيلي���ن ”اأكدت لنا �شواب دعوتنا 
م���ن  العربي���ة والإ�شالمي���ة  اأمتن���ا  لأبن���اء 
امل�شلم���ن وامل�شيحي���ن عل���ى ال�ش���واء من 
اأجل �شد الرحال اإىل املدينة املقد�شة ن�شرة 
لأهله���ا املرابطن فيه���ا ويف اأكنافها ورفعًا 
لروحه���م املعنوية وه���م يواجه���ون اأعتى 

املوؤامرات التي ت�شتهدف وجودهم“.
واأ�شاف “اإن التوا�شل العربي والإ�شالمي 
م���ع فل�شط���ن والفل�شطينين وم���ع مدينة 
القد����س واأهله���ا عل���ى وج���ه اخل�شو����س 
ه���و دع���م لهويته���ا العربي���ة والإ�شالمي���ة 
ولي����س تطبيع���ًا م���ع الحت���الل اأو اعرتافًا 
زيارة  لع���دم  الدع���وات  ب�شرعيت���ه... ”اإن 

القد����س بدعوى اأنها اأر�س حمتلة ل ت�شب 
اإل يف خدمة الحتالل وموؤامراته الرامية 
اإىل فر����س العزل���ة عل���ى املدين���ة.. فزيارة 
ال�شج���ن لي�ش���ت تطبيع���ًا م���ع ال�شجان“. 
وج���دد عبا����س رف�ش���ه وا�شتن���كاره لقرار 

ترامب ”امل�شوؤوم“ ب�شاأن القد�س.
وق���ال ”نتم�ش���ك بال�ش���الم كخي���ار ل�شعبنا 
ولك���ن �شالمنا لن يكون باأي ثمن.. �شالمنا 
وق���رارات  ال���دويل  القان���ون  اإىل  ي�شتن���د 
جمل����س الأم���ن واجلمعي���ة العام���ة ومب���ا 
امل�شتقل���ة  فل�شط���ن  اإقام���ة دول���ة  ي�شم���ن 
وعا�شمته���ا القد����س ال�شرقي���ة على حدود 
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تفا�شيل اختبار الذكاء  الذي خ�شع له ترامب
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عبا�س يحث على "�شد الرحال" اإىل القد�س لن�شرة اأهلها  
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لكن كوريا ال�شمالية تبقى ملفًا ح�شا�شًا بين وا�شنطن وبكين التي 
انتقدت الثالثاء اجتماعا في مدينة فانكوفر الكندية حول تنفيذ 
العقوبات التي ت�شتهدف بيونغ يانغ. وي�شم الجتماع ديبلوما�شيين 

وم�شوؤولين ع�شكريين من حوالى ع�شرين دولة با�شتثناء ال�شين 
ورو�شيا، الع�شوين الدائمين في مجل�س الأمن الدولي وال�شريكين في 

المفاو�شات ال�شدا�شية المتوقفة منذ 2008.
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ا الجي�ش الأميركي ي�شتعد »جديًا« لحرب محتملة مع كوريا ال�شمالية

موقفه��ا يان��غ  بيون��غ  تغي��ر  ب��اأن  ياأم��الن  جينبين��غ  و�ش��ي  ترام��ب   
اأعلن نائب جمهوري اأن الجي�س الأميركي ي�شتعد »بجدية كبيرة« لحرب محتملة مع كوريا ال�شمالية، اآمال باأل ي�شطر اإلى 

و�شع هذه ال�شتعدادات مو�شع التنفيذ. و�شرح ماك ثورنبيري الذي يتراأ�س لجنة القوات الم�شلحة في مجل�س النواب لعدد 
من ال�شحافيين باأن »الإدارة تدر�س بجدية كبيرة الخيارات الع�شكرية التي يمكن اللجوء اإليها مع كوريا ال�شمالية«. واأ�شاف 

اأن "التدريبات جدية جداً. ثمة تمارين يقوم بها الع�شكريون واآمل باأل تكون �شرورية" .

اأث���ار ق���رار رئي����س وزراء م�ش���ر ال�شاب���ق رئي�س ح���زب »احلرك���ة الوطنية« 
الفريق اأحمد �شفيق منح �شالحياته احلزبية اإىل نائبه اللواء روؤوف ال�شيد 
ج���دًل حول اإمكان اعتزاله ال�شيا�شة، لك���ن الأمن العام للحزب قال اإن �شفيق 

ذلك" . لأعلن  العتزال  اأراد  "لو 
وقال الأمن العام اأحمد ال�شبع يف ت�شريح اإىل �شحيفة احلياة اللندنية  اإن 
ق���رار �شفيق »ل يعني بال�شرورة اعتزال العمل ال�شيا�شي، فاإن كان يريد ذلك 
لأعلنه«، م�شريًا اإىل اأن قراره اتخذ وفقًا لالئحة الداخلية للحزب التي ت�شمح 

لرئي�شه بتفوي�س بع�س اخت�شا�شاته اأو كلها اإىل نائبه.
وق���ال حزب »احلرك���ة الوطنية« ال���ذي يراأ�شه �شفيق يف بي���ان على �شفحته 
يف »فاي�شب���وك« م�ش���اء اأم����س الول )الثالث���اء( اإن رئي����س احل���زب الفري���ق 
اأحم���د �شفيق اأ�شدر ق���رارًا بتفوي�س الل���واء ال�شيد "ملبا�ش���رة اخت�شا�شاته 
وم�شوؤولياته، على اأن يكون ممثاًل للحزب اأمام كل موؤ�ش�شات وجهات الدولة 

املعنية".
وط���رح القرار ت�شاوؤلت حول اعتزال �شفيق العمل ال�شيا�شي، خ�شو�شًا اأنه 
جاء بعد تراجعه عن خو�س انتخابات الرئا�شة املقرر القرتاع فيها يف اآذار 
املقب���ل، علما اأن���ه كان اأعلن من الإم���ارات ال�شهر املا�شي عزم���ه على خو�س 

النتخابات.
وجاء قراره ترك رئا�شة احلزب بعد يوم من لقائه عددًا من اأمناء احلزب يف 
املحافظ���ات ناق�س فيه كيفية دعم الن�شاط احلزب���ي يف املرحلة املقبلة، واأكد 
خالله اأنه داعم  للحزب بكل قوة وميد يده للجميع ل� »العمل الوطني واإثراء 

التجربة الدميوقراطية« يف البالد.
ويعد �شفيق اأح���د امل�شوؤولن املقربن من الرئي����س امل�شري ال�شابق ح�شني 
مب���ارك، وياأت���ي مثله من داخ���ل املوؤ�ش�شة الع�شكرية التي خ���دم فيه يف �شلك 
الط���ريان حتى و�شل اىل رتب���ة فريق قبل اأن يتوىل حقيب���ة وزارة الطريان 

يف احلكومة امل�شرية عام 2002.
وكان قد توىل رئا�شة اأركان القوات اجلوية عام 1991، ثم عن قائدًا للقوات 
اجلوي���ة يف ني�شان 1996، وقد بق���ي يف من�شبه حتى عام 2002 حيث عن 

وزيرًا للطريان املدين يف حكومة امل�شرية.
وظ���ل �شفي���ق لوق���ت طوي���ل ع�شكري���ًا مهني���ًا بعي���دًا ع���ن ممار�ش���ة الن�شاط 
ال�شيا�شي، لذا بدا بالن�شبة للكثريين من �شخ�شيات الظل البعيدة عن واجهة 

امل�شهد ال�شيا�شي امل�شري.
ولد �شفيق يف القاهرة يف ت�شرين الثاين 1941. وتخرج من الكلية اجلوية 
ع���ام 1961 وعمل طي���ارًا حربيًا يف الق���وات اجلوية امل�شري���ة، و�شارك يف 
العديد م���ن احلروب التي خا�شتها م�شر عر عمل���ه يف املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

امل�شرية .
ووا�ش���ل تلقي���ه العلوم الع�شكري���ة ليح�شل عل���ى زمالة كلية احل���رب العليا 
م���ن اأكادميية نا�ش���ر الع�شكرية العلي���ا وزمالة كلية احل���رب  العليا لالأ�شلحة 

امل�شرتكة بباري�س والدكتوراة يف العلوم الع�شكرية.
كم���ا عمل ملحقًا ع�شكريًا يف ال�شفارة امل�شرية بالعا�شمة الإيطالية روما من 

عام 1984 اإىل عام 1986.
ويف غم���رة التظاهرات التي عمت كل املدن امل�شرية املطالبة با�شقاط النظام 
امل�ش���ري والتي انطلقت يف 25 كانون الثاين 2011، كلفه الرئي�س امل�شري 
ال�شابق بت�شكيل احلكومة اجلديدة بعد ا�شتقالة حكومة اأحمد نظيف ب�شبب 

تلك التظاهرات.
وخ�شر �شفي���ق النتخابات الرئا�شية عام 2012 اأم���ام حممد مر�شي املنتمي 
جلماع���ة الإخ���وان امل�شلم���ن. وكانت ه���ذه اأول انتخابات رئا�شي���ة ت�شهدها 
م�ش���ر يف اأعق���اب انتفا�ش���ة 2011 التي اأطاح���ت بالرئي����س الأ�شبق ح�شني 

مبارك.

اأحمد �شفيق "ل 
يعتزم اعتزال 

ال�شيا�شة"


