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حامد بن زايد أثناء تقديم واجب العزاء سلطان بن محمد بن سلطان وعبدالله بن سالم يعزيان أسرة الشهيد  |  وام 

وفد القوات المسلحة خالل تقديم العزاء

ميثاء الشامسي خالل إلقاء كلمتها |  وام 
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  مكتوم بن محمد متوسطاً الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه بحضور سعيد الطاير |  تصوير: سيف محمد 

  نائب حاكم دبي خالل تكريم الفائزين بالجائزة

 مكتوم ومنصور بن محمد وسلطان الجابر وأحمد الفالسي وسعيد الطاير وعبدالله المري وعدد من المسؤولين خالل الحفل
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عبيد بن سرور خالل استقباله الوفد الزائر  |  من المصدر 

جانب من التخريج  | من المصدر 

جانب من الدورة |  من المصدرمحمد المري خالل ترؤسه اجتماع فريق التوعية |  من المصدرخالل الجلسة الحوارية |  من المصدر
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حقق الحجم اإلجاميل الستثامرات رأس املال املغامر 
(وهو األموال املقدمة من قبل املستثمرين للرشكات 
الناشئة والرشكات الصغرية التي تظهر إمكانات للنمو 

عىل املدى الطويل) خالل الربع األول من العام 
الجاري منواً بنسبة %11.9 باملقارنة مع الربع األخري 
من العام املايض، لتصل إىل أكرث من 15 مليار دوالر 

عاملياً، وذلك بحسب موقع «كرانش بيس». 

موقع إلكرتوين لنقل األفراد 
ومشاركة الرحالت (سان 
فرانسيسكو-كاليفورنيا) 

51.0

أوبر
1

أوبر

أوبر

أوبر

خامس أكرب مصّنع 
هواتف ذكية يف 

العامل (بكّني)

46.0 2
شياومي 

أكرب موقع لخدمات 
السكن املؤقت عاملياً (سان 

فرانسيسكو-كاليفورنيا)

25.5 3
إير يب إن يب

4
باالنتري

20.0
برمجيات تحليل البيانات 

(بالو آلتو - كاليفورنيا)

5
ميوتوان

– ديانبينغ

 18.3
أكرب موقع لصفقات 

الرشاء املخّفض يف 
8الصني (بكنّي)

ديدي 
كوايدي

16.0
األفراد  لنقل  إلكرتوين  موقع 

ومشاركة الرحالت (بكّني) 

9
فليب
كارت

15.0
موقع للتجارة اإللكرتونية (بنغالور – 

الهند)

10
سبيس 

إكس
12.0

صناعة الفضاء (هاثورن – كايفورنيا)

6
سناب 
تشات 

16.0
تطبيق ذيك للتواصل 

االجتامعي (فينيس – 
كاليفورنيا)

7
وي وورك 

16.0
تجهيز وتأجري املكاتب 

االفرتاضية والواقعية 
(مدينة نيويورك)

املصدر: موقع «كرانش بيس» - صحيفة وول سرتيت جورنال – «داو جونز فينترش سكور»
إعداد: وائل اللبابيدي 
 غرافيك: حسام الحوراين

حجم استثامرات رأس املال املغامر حسب القطاع الرشكة (القيمة السوقية: مليار دوالر)
(مليار دوالر – 2016)* 

2.32.03.15.712

 املعدات
 الطبية

تقنية 
املعلومات

اإلعالم 
والرتفيه

التقنيات 
الحيوية

الربمجيات

*باالعتامد عىل تحليالت 4,164 
استثامر رأس مال مغامر يف أمريكا
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أصبح التســـوق عن طريق اإلنرتنت جانباً مهامً وال غنى عنه اليـــوم يف عرصنا الحايل، ولذلك يقدم لنا خرباء 
التسوق يف «مول فور ذا وورل» بعض النصائح املهمة لتضمن لنا تجربة تسوق مريحة وآمنة سواء عن طريق 

الهاتف الذيك أو املوقع.

عادة ما يتم استخدام وسائل أمان وتشفري إضافية، 
وهذا ما يجعلها أكرث أماناً من املواقع ومستعرضات 
الويـــب. لذلك مـــن األفضـــل اللجـــوء إىل هذه 

التطبيقات لضامن تجربة تسوق ناجحة.

مـــن املمكن أن تكون نتائج البحـــث مضللة وبالتايل 
ينتهي بك املطاف يف مواقع مزورة. لذلك يجب الحذر 
من األخطـــاء اإلمالئية أو املواقع التي تســـتخدم يف 

مجاالت مختلفة 13
وذلـــك عن طريق تحميل برامج مكافحة الفريوســـات 

4لحامية نفسك من أي نوع من االخرتاقات.
لن يحتاج البائع عن طريـــق اإلنرتنت إىل تاريخ 
ميالدك إلعالمك عن أفضـــل العروض. لذلك كن 
عىل وعي تام أن تفاصيل بطاقتك وتواريخ ميالدك 
من املمكن أن يتم ربطهـــا للقيام بعمليات رشاء 

5غري مرغوب بها. 2
الشـــبكات املفتوحة متتلئ بالكثري مـــن الثغرات التي 
تسمح للمستخدمني من شـــبكات أخرى بالوصول إىل 
بياناتها. لذلك يجب االمتناع عن التســـوق أو تسجيل 

الدخول ألي حساب عن طريقها.

املصدر: «البيان اإللكرتوين» غرافيك: محمد أبوعبيدة

يجب عليك أن تتحىل 
بالذكاء والوعي والثقة 

عند تسوقك عن 
طريق اإلنرتنت!.
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إعداد: ليىل بن هدنة  - غرافيك: أسيل الخلييل

 يكمل الرئيس األمرييك، دونالد ترامب، اليوم السبت، مئة يوم له يف البيت األبيض، وسط انتقادات لسياسته، حيث يرى 
معظم األمريكيني أنه مل يحقق وعوده االنتخابية، وبالرغم من إظهاره تحسناً قليالً يف طريقة كالمه وردود أفعاله ورصاحته، 

إال أن 6 من أصل 10 أمريكيني اليزالون يعتقدون أنه يعاين من مشكلة يف ردود أفعاله تجاه القضايا وال يستطيع فهم 
املشكالت األساسية لجموع األمريكيني. 

20
 يناير، وقع ترامب قراراً تنفيذياً بإلغاء 

واستبدال نظام التأمني الصحي املعروف 
باسم «أوباما كري»، لكنه فشل يف متريره. 

23
 يناير، االنسحاب من اتفاقية الرشاكة 

عرب املحيط األطليس.

25
 يناير وقع الرئيس األمرييك قراراً تنفيذياً 

ببناء جدار عازل مع املكسيك، لكن 
إشكالية متويل هذا الجدار تبقى صعبة. 

27
 يناير وقع قراراً تنفيذياً بحظر دخول مواطني 7 
دول مسلمة، لكن القضاء األمرييك أوقف تطبيق 

هذا القرار، لكنه أصدر نسخة جديدة معدلة 
تستثني العراق. 

5
 فرباير، الرئيس األمرييك يرتاجع عن بناء سجون يف 

الخارج.

28
مارس، أصدر ترامب قراراً تنفيذياً بإلغاء 

القوانني الخاصة بالحد من التغري املناخي.

6
أبريل نجح ترامب يف تعيني نيل غورستش 

قاضياً يف املحكمة العليا األمريكية بعد 
تغيري تاريخي يف قواعد مجلس الشيوخ.

7
أبريل، قام ترامب بتحركات عسكرية ملفتة، شملت 

قصفاً مفاجئاً ملطار الشعريات يف سوريا بعد استخدام 
نظام بشار األسد أسلحة كيميائية يف خان شيخون.

17
أبريل، بعث الجيش األمرييك حاملة الطائرات كارل فينسون 
مع غواصة نووية إىل سواحل شبه الجزيرة الكورية، تحسباً 

لقيام بيونغيانغ بتجربة نووية جديدة. 



قال جاســم الصديقي، رئيــس مجلس إدارة 
إشــراق العقارية: إن الشركة وقعت مؤخراً 
اتفاق مع «مبادلة للتطوير» التابعة لشــركة 
مبادلة للتنمية لتنفيذ مشروع ضخم مشترك 
في جزيــرة الريم والمارية الفتاً إلى حصول 
الشــركة علــى رخصة من مجلــس أبوظبي 
للتخطيــط والتطويــر العمرانــي للبناء على 

أرض بين الجسرين.
وأضاف أن الشركة تمتلك 400 مليون درهم 
ســيولة لم يتم استثمارها في أي من األسهم 

وصناديق االســتثمار. وأضاف الصديقي، رداً 
على استفســارات المســاهمين على هامش 
الجمعية العمومية أمس: «كان هناك مقترح 
مــن مجلس اإلدارة الســابق لالســتثمار في 
األســهم وصناديــق االســتثمار لكنــه قوبل 
بالرفض، موضحاً أن الشركة تعمل حالياً على 
تقييم فرص استثمار عقارية قد يتم الدخول 
فيها مســتقبًال كما تم حل جميع المشكالت 

مع شركة «طموح».
وقــال رئيس مجلــس إدارة «إشــراق»، إن 

الشــركة تمكنت مؤخــراً اســترجاع أصول 
متمثلة في وحدات ســكنية بقيمة 180 إلى 
190 مليون درهم لم تكن في حوزة الشركة.

ورداً علــى إمكانيــة قيــام الشــركة بإعادة 
هيكلة رأســمالها أســوة بشــركات عقارية 
أخرى قــال الصديقــي: «ال يوجد نقاش في 
هذا الشــأن حالياً ولكن مــن الممكن النظر 

فيه بالمستقبل القريب إلطفاء الخسائر».

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي 
المدير العــام رئيس مجلــس إدارة صندوق 
النقــد العربــي، أهميــة مواءمة السياســات 
الضريبيــة التي تعتمدها الــدول العربية مع 
االقتصادي،  االنفتاح  التنمية وسياســة  خطط 
مشــيداً بسياســات التنويع االقتصــادي التي 
تتبناهــا اإلمــارات ودول مجلــس التعــاون 
الخليجي بشكل عام. وأوضح الحميدي لوكالة 
أنبــاء اإلمارات أن االســتدامة المالية تتطلب 
تنويــع اإليــرادات وتعزيــز مناخ االســتثمار 

من خالل تشــريعات مبتكرة، مشــيراً إلى أن 
الضريبــة في حد ذاتها تعــد من أهم أدوات 
السياســات الماليــة التــي ال يجــب أن ينظر 
إليها باعتبارهــا أداة جبائية لزيادة اإليرادات 

فحسب. 
وقال الحميدي على هامش المؤتمر الصحافي 
الــذي نظمه الصندوق في مقره في أبوظبي، 
أمس، بمناســبة اليوم العربي للشمول المالي 
الــذي يوافق 27 أبريل من كل عام، إن الدول 
العربية تســعى إلى تطبيق سياسات متعددة 

تســتهدف في األســاس التنويــع االقتصادي 
لمواجهة أهم التحديات التي تشــهدها خالل 

المرحلة الحالية وهي البطالة. 
وقال إن اإلمارات بشكل خاص ودول مجلس 
التعاون بشــكل عــام تعد مثــاالً يحتذى في 
توجيه هــذه اإليرادات إلى تعزيــز النفقات 
االســتثمارية التي في النهاية تؤدي إلى زيادة 
اإلنتاجية والتنويع االقتصادي من أجل تقليل 
أبوظبي ــ وام االعتماد على النفط.  

تفقد رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشــاهد، أمــس، مركز واليــة تطاوين 
(جنــوب)، حيــث أعلــن وســط جــو 
مشــحون عن إجــراءات لفائــدة هذه 
الوالية الصحراويــة الحدودية مع ليبيا 
والجزائــر، والتي تشــهد منذ أســابيع 

احتجاجات للمطالبة بالتنمية.
رئيس  تطاويــن  مدينة  واســتقبلت 
الحكومــة الــذي رافقــه نحــو 10 من 
الطاقة والتشغيل  بينهم وزراء  وزرائه، 
واالســتثمار، بإضــراب عــام. وأعلــن 
الشــاهد في خطاب ألقاه بمقر الوالية 
وحضره مســؤولون وعدد من مواطني 
المنطقة، حزمة إجراءات ومشاريع قال 
إنها ســتوفر نحو 2000 موطن شــغل 
بشــكل شــبه فوري في هــذه الوالية، 
حيث نسب البطالة من بين األعلى في 
تونس. وتطاوين والية منتجة للبترول، 

اإلنشــائية،  بالمواد  غنيــة  وصحراؤها 
وفق السلطات. وأقر الشاهد بأن سكان 
واليــة تطاوين ال يســتفيدون بالحجم 

الكافي من «مواطن الشــغل التي يتم 
بعثها في إطار النشاط النفطي». ومنذ 
األحد الماضي يعطل مئات المعتصمين 

عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول 
النفط في تطاوين.

ونصــب المعتصمــون خيامــاً فــي 
منطقة الكامور التي تمثل نقطة العبور 
الرئيســة نحو حقول البترول. ويطالب 
المعتصمــون بتخصيــص 70 في المئة 
من الوظائف بالشــركات البترولية في 
تطاوين لســكان الوالية، و20 في المئة 
من عائدات النفط لتنمية المنطقة. وفي 
خطابه بمقر الوالية، أعرب الشاهد عن 
تفهمه لمشاعر «الضيم» التي يحس بها 
ســكان تطاوين التي يقطنها نحو 150 
ألف نســمة وتبلغ نســب البطالة فيها 
نحــو 26 فــي المئة، وفــق آخر تعداد 
للسكان أجري سنة 2014. وحالياً، يبلغ 
المعــدل العام للبطالة في تونس 15,5 
فــي المئة. وأعــرب مواطنون حضروا 
خطــاب الشــاهد عــن عــدم رضاهم 
عــن اإلجــراءات التي أعلنهــا ولوحوا 

بالتصعيد.

تظاهر ألف طالب في العاصمة الفرنســية 
باريــس رفضــاً لزعيمة اليميــن المتطرف 
ماريــن لوبن ومرشــح الوســط ايمانويل 
ماكــرون، اللذين ســيتواجهان في الدورة 

الثانية من االستحقاق الرئاسي الفرنسي.
المشــاركون هتــاف «ال لوبــان  وردد 

وال ماكــرون» في التظاهــرة التي تخللتها 
حــوادث محدودة عندما رشــق الشــبان 
قوى األمن بزجاجات، ردت عليها الشرطة 
بالغاز المســيل للدموع في محيط ســاحة 
الفرنســية.  العاصمة  وســط  الجمهوريــة 
وجــرت التظاهــرة بدعــوة مــن حركات 
للفاشــية»  «مناهضــة  وطــالب  تالميــذ 
و«مناهضة للرأسمالية»، وكتب المحتجون 

شعار «ال لوبان وال ماكرون» على الفتات، 
فيمــا دعت بعــض الفتاتهم إلــى االمتناع 
عن اختيار أي من المرشــحين في الدورة 
الثانيــة. وقالت ايلودي البالغة 17 عاماً إن 
جزءا كبيرا من الفرنسيين ال يريد ماكرون 
وال لوبــان، موضحة أن انتخاب المرشــح 
الوسطي الشاب الداعم للشركات يعني أن 

األثرياء سيواصلون مضاعفة ثرواتهم.

وأوضــح تانغي (17 عامــا) الذي يتابع 
عامــه األخير من الدراســة الثانوية وغاب 
عن الحصص للمشــاركة في التظاهرة «ال 
جدوى من اإلعــداد المتحانات البكالوريا، 
واإلعداد ألي مستقبل إن كان يشمل لوبان 
في السلطة»، قبل شهر ونصف على موعد 
امتحانات شهادة البكالوريا بنهاية المرحلة 

الثانوية في فرنسا.

27الجمعة | ٠٢ شعبان ١٤٣٨ هـ | ٢٨ أبريل ٢٠١٧م | العدد ١٣٤٦٣

أبــدى ناشــطون عراقيون تخوفهــم من عودة 
قوات الحشــد الشعبي إلى الواجهة في أعقاب 
تمكنهــا مــن دخــول مدينــة الحضــر جنوب 
الموصــل وتحريرها من أيدي تنظيم «داعش» 
اإلرهابي مشــددين على أن هذه القوات غير 
مقبــول وجودها في المنطقــة وخاصة مدينة 

الموصل.
وأجلــت القــوات العراقيــة، 3500 مدني، 
غالبيتهم من النساء واألطفال من قرى بجنوب 
الموصل، في ثاني يوم من العملية العســكرية 
التي تستهدف تحرير ناحية «الحضر» من قبضة 

تنظيم داعش.
وقــال النقيب فــي الجيــش العراقي أحمد 
صالــح إن «قوات مدرعــة من الجيش وفصائل 
ميليشــيا الحشــد الشــعبي أجلوا نحــو 3500 
مدني مــن القــرى المحيطة بناحيــة الحضر، 
وسط اســتمرار المعارك الضارية ضد مسلحي 
التنظيــم». وأوضــح صالــح أن «عــدداً مــن 
المدنييــن تعرضــوا إلصابــات جــراء القصف 
المتواصل واالشتباكات»، الفتاً إلى أن «المئات 
مــن المدنيين اضطروا لقطع مســافات طويلة 

ســيراً على األقدام حتى بلوغهــم مناطق آمنة 
خاضعة لســيطرة الجيش العراقي». وكشــف 
الرائــد أحمد التميمي، وهــو نقيب في قوات 

مكافحة اإلرهــاب عن «وصول أكثر من 1200 
نــازح إلى منطقــة التنك في الجانــب الغربي 
مــن الموصل، بعــد فرارهم مــن منازلهم في 

قــرى تتبع قضاء تلعفر والتــي ال تزال خاضعة 
لســيطرة تنظيم داعــش». وقــال التميمي إن 
«4 من عناصر داعش ســلموا أنفســهم لقوات 

مكافحــة اإلرهــاب، بعد أن فــروا مع جموع 
النازحين باتجــاه منطقة التنــك». وأضاف أن 
«قوات جهاز مكافحــة اإلرهاب في العمليات 
الخاصــة الثانيــة اعتقلــت 12 آخريــن خالل 

التدقيق األمني في مناطق غرب الموصل».
وأبدى ناشطون عراقيون تخوفهم من عملية 
اإلجــالء التي تتم فــي قرى جنــوب الموصل 
وأطلــق عدد من العراقيين نــداءات للحكومة 
العراقيــة بالعمل على وقف انتهاكات قالوا إن 
قوات الحشد الشعبي تمارسها بحق المدنيين، 
مؤكدين أن الميليشيات قامت بعمليات تهجير 
قســري لآلالف مــن أهالي حويجــة العامرية 
بحجة إنشاء منطقة أمنية للحماية من هجمات 

داعش.
ووفقاً لســكان أهالي حويجة العامرية 
فقــد حصلت عمليــات التهجيــر بتهديد 
السالح وبحسب منظمات حقوق اإلنسان 
فــإن ميليشــيات الحشــد الشــعبي تقوم 
بعمليــات تهجير وجرائــم بحق المدنيين 
من الســنة، في إطار الحــرب على تنظيم 
داعــش. وكانت منظمــة العفــو الدولية 
اتهمت ميليشيات الحشد الشعبي بارتكاب 

جرائم حرب.

■ عراقية تحمل طفلتها جلست من اإلعياء بانتظار اإلجالء إلى منطقة آمنة  |   أ.ف.ب

■ تونسيون يتظاهرون في تطاوين خالل زيارة رئيس الحكومة |  أ.ف.ب

حكم على الرئيس التشادي السابق حسين 
حبري، نهائياً، بالســجن مدى الحياة، أمس، 
بتهمــة ارتكاب جرائم ضد اإلنســانية، في 
ختام محاكمته في االستئناف أمام محكمة 

إفريقية مختصة في دكار.
الحكــم حكــم أصدرته  ويؤكــد هــذا 
محكمــة البدايــة فــي مايــو الماضي، في 
إطــار «المحاكــم اإلفريقية االســتثنائية» 

التي أنشــئت بموجب اتفــاق بين االتحاد 
اإلفريقي والســنغال التــي لجأ إليها حبري 
بعدما أطاحه في ديســمبر 1990، الرئيس 

التشادي الحالي إدريس ديبي أتنو.
وهــو أول رئيس في العالم يحاكم أمام 
قضاء دولة أخرى بتهــم ارتكاب انتهاكات 

لحقوق اإلنسان.
وقــدرت لجنة تحقيق تشــادية حصيلة 
القمع الذي جرى خالل حكم نظام حسين 
حبري (1990-1982) بنحو 40 ألف قتيل.

أعلن أعضاء الهيئات المهنية في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية تشــكيل اتحاد 
المحاميــن الخليجييــن ومقره فــي الكويت 
برئاســة نائب رئيــس مجلــس إدارة الهيئة 
الســعودية للمحامين عبدالله بن عبدالعزيز 
الفــالج وتعييــن عضــو جمعيــة المحامين 
الكويتيــة مبارك بــن مجزع الشــمري أميناً 

عاماً لالتحاد.
وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المحامين 
الخليجييــن عبداللــه بن عبدالعزيــز الفالج 
أن إعــالن قيــام االتحاد يعد نجاحــاً للجهود 
التي ســبقته لترجمة رؤيــة وتطلعات قادة 
دول مجلس التعــاون الخليجي على تحقيق 
األهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون 

في شتى المجاالت.
وقــال إن االتحــاد يســعى وفقــاً للنظام 
األساســي إلى تشــجيع ونشــر الوعي بمهنة 
المحامــاة والنهوض بهــا وتطويرها وتحقيق 
مصالــح الهيئات التي تضــم المحامين بدول 
المجلــس عــالوة علــى المســاهمة في كل 
ما يــؤدي إلــى تأهيــل وتطويــر المحامين 
المســتجدين ودعم وتنميــة أداء المحامين 
الممارســين مهنياً على اختالف اختصاصاتهم 
وكذلــك دعم أســس التعــاون والترابط بين 
المحاميــن بــدول المجلــس والتعــاون مع 
الكيانات المحليــة واإلقليمية والدولية ذات 
العالقة بمهنة المحامــاة إلى جانب التعاون 
والتكامــل مع األمانة العامة لمجلس التعاون 

الخليجــي والنــأي عن التدخل في الشــؤون 
السياســية أو المنازعات الدينية وتجنب كل 

ما يضر بالوحدة الوطنية.
وقال عضــو اتحاد المحاميــن الخليجيين 
األمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر 
بــن عبداللطيف الهبــوب إنه وفقــاً للنظام 
األساســي لالتحاد فإن مقــره دولة الكويت 
ويشــرف على إدارة شــؤون االتحاد مجلس 
إدارة مكونــاً من 12 عضــواً وتقوم كل هيئة 
مــن دول المجلس بترشــيح اثنيــن لتمثيلها 
فيه لمدة ســنتين ماليتيــن وتتكون الجمعية 
العموميــة من جميــع األعضاء المنتســبين 
لالتحاد الذين قاموا بســداد االشتراكات في 
حين يتولى المكتب التنفيذي الذي يترأســه 
األمين العام تنفيــذ ومتابعة قرارات مجلس 
اإلدارة. وصدرت الموافقة على تعيين أعضاء 
مجلــس إدارة االتحاد المكون مــن عبدالله 
بــن عبدالعزيز الفالج وبكــر بن عبداللطيف 
الهيئة الســعودية للمحامين  الهبوب يمثالن 
وزايد بن ســعيد الشامسي وعلي بن مصبح 
ضاحــي يمثالن جمعية اإلمــارات للمحامين 
والقانونييــن وناصــر بــن حمــود الكريوين 
ومبــارك بن مجزع الشــمري يمثالن جمعية 
المحامين الكويتية وهدى بنت راشد المهزع 
وفريــد بن غــازي جاســم يمثــالن جمعية 
المحامين البحرينية وراشد بن ناصر النعيمي 
وجذنان بن محمــد الهاجري يمثالن جمعية 
المحاميــن القطريــة والدكتــور محمــد بن 
إبراهيم الزدجالــي وكمال بن محمد اللواتيا 

يمثالن جمعية المحامين العمانيين. السورية يســرى مارديني  الســّباحة 
للنازحين في  «أصبحت صوتاً صارخاً 
العالــم ومثاالً قوياً للصمود واإلصرار 
على إعادة بناء حياتهم والمســاهمة 
في المجتمعات المضيفة لهم». هذه 
النتيجة وصلــت إليها مفوضية األمم 
ودفعتها  الالجئين  لشــؤون  المتحدة 
لتعيين يسرى سفيرة للنوايا الحسنة. 
فــي أغســطس 2015، صارعــت 
يســرى البالغة 19 عاماً مع شقيقتها 
لســاعات  األمواج، وســبحتا  ســارة، 
متواصلة عندما كاد قاربهما المطاطي 
يغرق في طريقهما إلى اليونان، هرباً 
من الصراع فــي بلدهما، وذلك بعد 
محّطتيــن فــي لبنان وتركيــا، حيث 

المــال لمهّربيــن مــن أجل  دفعتــا 
إيصالهما إلى اليونان.

وشــاركت يســرى التي تتخذ من 

ألمانيــا مقراً لهــا، في ألعاب ريو دي 
جانيــرو 2016 األولمبيــة الصيفيــة 
ضمــن فريــق الالجئين في ســباقي 

100م فراشة و100م حرة.
وقالت بعد تعيينها ســفيرة للنوايا 
الحســنة: «أشعر بســعادة لالنضمام 
إلى أســرة مفوضية األمــم المتحدة، 
وأنا حريصة على متابعة نشــر رسالة 
مفادها أن الالجئين أشخاص عاديون 
يعيشون في ظروف مؤلمة ومدّمرة، 
ويمكنهــم القيام بأمــور رائعة إذا ما 
أتيحــت لهم الفرصــة». وقال رئيس 
المفوضية فيليبو غراندي، إن يســرى 
«تمثل اآلمال والمخاوف واإلمكانات 
المذهلــة التــي لــدى أكثــر من 10 
ماليين الجئ شــاب في جميع أنحاء 
العالم». وســبق ليســرى أن ناقشت 
تحديات الالجئين مع عدد من القادة 
مثل بابا الفاتيكان فرانسيس والرئيس 

األميركي السابق باراك أوباما.

■ يسرى مارديني

أعلنت شــركة كوانتاس األسترالية للطيران 
أمــس، عزمهــا االنســحاب مــن الرحالت 
المشــتركة مع طيران اإلمارات على مسار 
ملبــورن - دبــي - لندن وســتعزز الطاقة 
االســتيعابية علــى رحــالت آســيا عندما 
تطلق رحالت مباشــرة بيــن بيرث ولندن 
العــام المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار 
اســتراتيجية لخفض مدة الرحلة إلى لندن 
الكتســاب ميزة تنافســية وعالوة سعرية 

مقارنة مع أكثر من 20 شركة منافسة تسير 
رحالت غير مباشرة على المسار المعروف 
باسم خط الكنغر. ووفقاً لمقارنات األسعار 
علــى اإلنترنت ســتفرض كوانتــاس عالوة 
ســعرية تصل إلــى 48 بالمئة على الدرجة 
االقتصادية و62 بالمئــة على درجة رجال 
األعمــال مقارنة بشــركات أخــرى تقدم 
رحالت غير مباشــرة مثل الخطوط الجوية 
القطرية والســنغافورية على المسار بيرث 
- لندن مقابــل اختصار زمن الرحلة بواقع 

ثالث ساعات.
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أستحق الفرنيس الجنسية املايل األصل نغولو كانتي العب تشيليس التتويج بلقب أفضل العب 
يف الدوري اإلنجليزي من قبل الالعبني املحرتفني بعد أداء متميز خالل املوسم الحايل.

إعداد: مجتبى فاروق - غرافيك: حسام الحوراين

االسم: نغولو كانتي
العمر: 26 عاماً

الخانة: محور دفاعي
الطول: 1.69 سم 

مكان امليالد: باريس
عدد املباريات مع األندية: 199

1
يعد أول العب محور دفاعي 

يحصل عىل جائزة أفضل 
العب يف الدوري اإلنجليزي، 

منذ التحول إىل املسمى 
الجديد مطلع تسعينات 

القرن املايض.

4

2
32

فرنيس  رابع  املميز  املحور  العب  بات 

يحصل عىل لقب األفضل بعد مواطنيه 

أريك كانتونا «يونايتد» وديفيد جينوال 

«توتنهام» وتريي هرني «أرسنال».

يقرتب من الحصول عىل لقب الدوري اإلنجليزي 
فريقني  مع  ولكن  التوايل،  عىل  الثاين  للموسم 
ليسرت،  مع  اللقب  عىل  حصوله  بعد  مختلفني، 

بينام اقرتب تشيليس من التتويج بالبطولة.

إسرتليني  جنيه 
مليون 

 32 تشيليس  دفع 

اشرتاه  الذي  ليسرت  من  قادما 
معه  للتعاقد 

قبل عام من ذلك بخمسة ماليني إسرتليني 

 الفرنيس.
دما من كان

فقط قا

2015
استدعاه املنتخب املايل لتمثيله، إال 
أن الالعب اعتذر لتثبيت أقدامه يف 
بعام  ذلك  وبعد  الفرنيس،  الدوري 
بالده  متثيل  يف  رغبته  عدم  أعلن 
املنتخب  مع  الفرصة  منتظراً 

الفرنيس.
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