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 ألف وجبة لـ120 رشكة طريان 
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طناً من الخرضاوات
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ألف عربة أغذية

غرافيك: حسام الحوراين
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حازت رشكات الوساطة العرش الكبار عىل نصيب األسد من تداوالت سوق ديب املايل 
خالل يوليو املايض، واستحوذت عىل نحو 66 % من إجاميل التداوالت بالسوق، فيام 

يتنافس باقي رشكات السمرسة والبالغة نحو 38 عىل نحو 34 %.

إعداد: رامي سميح ـ غرافيك: حسام الحوراين

 1.37
تداوالت  درهم  مليار 
املجموعـــة  نفذتهـــا 
املاليـــة هريميس بعد 
مليون   467.8 تداول 

سهم.

 1.31
تداوالت  درهم  مليار 
كـــورب  «مينـــا 
املالية»  للخدمـــات 
تـــداول 1.06  بعـــد 

مليار سهم.

 1.26
تداوالت  درهم  مليار 
«الرمـــز  نفذتهـــا 
كابيتال» عىل 853.16 

مليون سهم.

 1.21
تداوالت  درهم  مليار 
«مبـــارش  نفذتهـــا 
املالية»  للخدمـــات 
مليـــون   817 عـــىل 

سهم.

 1.12
قيمة  درهـــم  مليار 
«أبوظبي  تـــداوالت 
لألوراق  اإلســـالمي 
 1.03 عـــىل  املالية» 

مليار سهم.

 923
مليون درهم تداوالت 
«أبوظبـــي الوطنـــي 
عىل  املالية»  لألوراق 

556.5 مليون سهم.

 852
مليون درهم تداوالت 
ديب  «اإلمـــارات 
لـــألوراق  الوطنـــي 
املاليـــة» عىل 629.8 

مليون سهم.

 613
مليون درهم تداوالت 
التجاري  «أبوظبـــي 
عىل  املالية»  لألوراق 

421 مليون سهم.

 577
مليون درهم تداوالت 
لـــألوراق  «املـــرشق 
املاليـــة» عىل 524.4 

مليون سهم.

 499
مليون درهم تداوالت 
لتـــداول  «غلوبـــال 
 461 عىل  األســـهم» 

مليون سهم.
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املصدر: دائرة األرايض واألمالك يف ديب – منصة (عقارات ديب aqaratdubai.ae)- إعداد: مرشق عيل حيدر- غرافيك: حازم عبيد

تجاوزت مبيعات العقارات الجاهزة لالستخدام يف ديب خالل الـ7 أشهر املاضية أكرث من 12.4 مليار درهم متثل قيمة بيع 8727 شقة وفيال جاهزة وبلغت مساحاتها 970000 
مرت مربع. ومع أن الشقق تفوقت عىل الفلل بالعدد وبالقيمة إال أن العقار الجاهز مل يحقق نصف ما حققه العقار عىل الخريطة. فقد سجلت مبيعات العقارات ذاتها عىل 

الخريطة خالل الفرتة ذاتها أكرث من 21 مليار درهم قيمة بيع 14855 عقاراً عىل الخريطة وبلغت مساحاتها 1.6 مليون مرت مربع.

%81
حصة مبيعات الشقق 

الجاهزة

7290
شقة سكنية وتجارية جاهزة مباعة

10
مليارات درهم القيمة اإلجاملية

733000
مرت مربع مساحاتها اإلجاملية

677
فيال سكنية جاهزة مباعة

2.4
مليار درهم القيمة اإلجاملية

235000
مرت مربع مساحاتها اإلجاملية

%19
نصيب مبيعات الفلل

الجاهزة

1143 شقة بيعت بـ 2.2 مليار درهم

644 شقة بيعت بـ 1.2 مليار 
درهم

325 شقة بيعت مبليار 
درهم

356 شقة بيعت بـ 888 
مليون درهم

76 شقة بيعت بـ 916 مليون 
درهم 

1
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غرافيك: حازم عبيد

انتقال العب كرة القدم الربازييل نيامر إىل نادي باريس سان جريمان هي أحدث املقدرات البارزة التي قامت باقتناصها قطر يف السنوات القليلة املاضية. 
ويف ما ييل الئحة موجزة مبشرتيات قطر يف سعيها الدؤوب للحصول عىل الرشعية الدولية.

اشرتت قطر نادي كرة القدم «باريس سان جريمان» يف 
لعام  العامل  كأس  لتنظيم  رشاوى  ودفعت   2012 عام 

لكرة القدم عام 2022 يف مقابل 170 مليون دوالر.

رشاء متجر «هارودز» يف مقابل 2.5 مليار 
دوالر، وحصة يف مبنى «إمباير ستايت» يف 

نيويورك مقابل 782 مليون دوالر.

رشاء «مجموعة فالنتينو لألزياء» يف مقابل 1.5 
مليار دوالر، و«استديوهات مرياماكس» بقيمة 
830 مليون دوالر، ولوحات كل من الرسامني، 
بول سيزان «العبو الورق» بقيمة 315 مليوناً، 
ولوحة بول غوغان «متى تتزوجني؟» بقيمة 
370 مليون دوالر، ولوحة مارك روثكو 
«املركز األبيض» (برتقايل أحمر أصفر) 
بقيمة 92 مليون دوالر. 

  ■

غراف

رشاء متج
دوالر، وح

نيويورك
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قال الرئيــس األميركي دونالد ترامب إن 
عالقــات الواليــات المتحدة مع روســيا 
«عند مســتوى خطير للغايــة هو األدنى 
بالمســؤولية على  على اإلطالق» وألقى 
الكونغــرس في هذا الوضــع، وذلك بعد 
يوم مــن توقيعه على عقوبــات جديدة 

ضد موسكو.
وكتــب ترامــب علــى تويتــر أمس: 
«عالقتنا مع روســيا عند مســتوى خطير 
للغاية هو األدنى على اإلطالق». وأضاف: 
«هذا بفعل الكونغرس. نفس األشــخاص 
الذيــن لم يتمكنــوا من منحنــا (قانون) 

الرعاية الصحية»، في إشارة إلى انتكاسة 
مريرة ُمني بها هذا الشــهر عندما أخفق 
زمــالؤه الجمهوريون الذين يســيطرون 
على مجلسي الكونغرس في إقرار تشريع 

للرعاية الصحية داخل مجلس الشيوخ.
وتقيــدت رغبــة ترامب فــي عالقات 
أفضــل مع روســيا بنتائــج توصلت إليها 
وكاالت مخابرات أميركية وأشــارت إلى 
أن الحكومة الروســية تدخلت في حملة 
العام  األميركيــة  الرئاســية  االنتخابــات 
الماضي. ويحقق في األمر مستشار خاص 
ولجــان بالكونغرس، وتنفي موســكو أي 
تدخــل كما ينفي ترامــب أي تواطؤ من 
جانب حملته. وأقر الكونغرس العقوبات 

التدخل  الجديدة لمعاقبة روســيا علــى 
في االنتخابات وضم شــبه جزيرة القرم 
مــن أوكرانيــا عــام 2014. وعــادة مــا 
تظهر انقســامات قوية بين الجمهوريين 
القضايا  العديد من  والديمقراطيين فــي 
لكن مشــروع القانون حظي بتأييد واسع 
النطــاق مــن الحزبيــن. وردت روســيا 
بالقول إن العقوبات تصل إلى حد حرب 
تجارية شــاملة وتقضي علــى اآلمال في 

تحسين العالقات مع إدارة ترامب.
وعلى الرغم من انتقاد ترامب العلني 
للعقوبــات اتخذ نائبــه مايك بنس موقفاً 
صارماً من روسيا خالل جولة قام بها هذا 

األسبوع في دول البلطيق.

تعهــدت أنقــرة بمنــع كل نشــاط معاٍد 
للصيــن تقوم به قــوات صينيــة معارضة 
على األراضي التركية، في تغير في موقف 
أنقرة التي كانت ســابقا قريبــة من أقلية 
األويغور، المجموعة اإلثنية المســلمة في 
شمال غرب الصين الناطقة باللغة التركية.

واعتبــر وزير الخارجيــة التركية مولود 
تشــاوش أوغلو خالل مؤتمــر صحافي مع 
نظيــره الصينــي وانغ يــي بعــد اجتماع 
التــزم فيــه الطرفان العمل معــا لمحاربة 
«اإلرهاب»، أن «األمن الصيني بمثابة أمن 

بلدنا».

وتعهد قائال: «إننا لن نسمح بأي نشاط 
معــاد للصيــن في تركيــا علــى اإلطالق. 
وسنتخذ إجراءات لمنع نشر أخبار صحافية 
ضد الصين». وتأتــي هذه التصريحات في 
وقت بدأت الصين عملية واســعة النطاق 
لتعزيــز األمــن في منطقة الحكــم الذاتي 

شينجيانغ التي تضّم أقلية األويغور.
ويشكو قسم من مجموعة األويغور من 
واالقتصادي.  واالجتماعي  الدينــي  التمييز 
ونفذت مجموعة متطرفة من األويغور في 
السنوات األخيرة هجمات بالسالح األبيض 
وتفجيرات أدت إلى مقتل مئات األشخاص 
فــي المنطقة وفــي جميع أنحــاء الصين. 
وتتهــم الصيــن «انفصالييــن» مرتبطيــن 

بمجموعات أجنبية بأعمال العنف وتفرض 
تدابير أمنية مشددة في المنطقة.

ودافعــت تركيــا في الســابق عن هذه 
األقلية الناطقة بلغة مشابهة للغة التركية. 
واتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
عام 2009 بكين بارتكاب «نوع من اإلبادة» 

في شينجيانغ.
وســارت تظاهــرات عنيفــة مناهضــة 

للصين في تركيا عام 2015.
إال أن العالقــات بيــن أنقــرة وبكيــن 
تحســنت بعد التباعد بيــن نظام أردوغان 
والــدول الغربية. وترى تركيــا في الصين 
شــريكا اقتصاديا رئيسيا يسمح لها بتعديل 

موازين القوى مع دول االتحاد األوروبي.

الخارجية  لــوزارة  الناطق اإلقليمي  أّكد 
األميركيــة ناثــان تــك فــي تصريحات 
صحافيــة، أن اإلدارة األميركيــة تقــوم 
بمراجعة شاملة تجاه السياسة األميركية 
في التعامل مع إيران من النواحي كافة.

وأضــاف: «تعد االتفاقية النووية على 
رأس هــذه المراجعة، فهــو ال يزال من 
المبكــر الحكم مــا إذا كانت واشــنطن 
مســتعدة أن تنســحب أو تتراجــع أو 
تتخلى عــن هذه االتفاقيــة ولكن ليس 

هناك شــك بأن وزيــر الخارجية ريكس 
تيليرســون والرئيــس دونالــد ترامــب 
ينظــران إلى هذه االتفاقيــة كاتفاقية ال 
تحقــق الغايات المرغــوب فيها». وتابع 
ناثــان تك قائــًال: «إذا اطلعنــا على نص 
االتفاقيــة فهــي تهدف إلى المســاهمة 
اإليجابية لألمن واالستقرار في المنطقة 
وفي العالم بشــكل عام ولكن لألســف 

هذا لم يحدث».
وفي المقابل، نّددت إيران بالعقوبات 
األميركية الجديــدة، معتبرة أّنها انتهاك 
لالتفــاق النــووي، وحــذرت الواليــات 

المتحدة من الرّد عليها.
واعتبر نائب وزير الخارجية اإليراني 
عبــاس عراقجــي، أّن االتفــاق النــووي 
تعــرض لالنتهــاك وســنرد علــى ذلــك 

بالطريقة المناسبة.
وأعلــن عراقجــي أّن اللجنــة العليــا 
المكلفة مراقبــة تطبيق االتفاق النووي 
والتــي تضــم الرئيــس اإليراني حســن 
روحانــي ومســؤولين آخرين أقرت 16 
إجراء تتضمن سلســلة من الردود على 
الواليات المتحدة»، دون إعطاء تفاصيل 

حول هذه اإلجراءات.

أكــد مصدر مســؤول بــوزارة الخارجية 
الســعودية عــدم صحــة المزاعــم التي 
أطلقها الناطق الرســمي لوزارة الخارجية 
اإلجــراءات  اســتكمال  حــول  اإليرانيــة 
المتعلقــة بالتحقيــق في حادثــة اقتحام 
ســفارة المملكة العربية الســعودية لدى 
طهــران وقنصليتهــا العامة في مشــهد، 
موضحاً أن السلطات اإليرانية عمدت منذ 
البداية إلى التســويف والمماطلة، حيث 
تم إبالغ الجانب اإليراني بجاهزية الفريق 
الســعودي للتواجد في األراضي اإليرانية 
في الفترة من 25 - 29 ديســمبر 2016م 
ليشــارك عند معاينة الســلطات اإليرانية 
لممثليــات المملكة في إيــران واطالعه 

على نتائج التحقيقات.
وأفــاد المصدر بأنه، بعد مضي التاريخ 

المحــدد بأربعــة أشــهر طلــب الجانب 
اإليرانــي تحديــد تاريــخ جديــد لزيارة 
الفريق الســعودي، وتم إبالغهم بمناسبة 
يوم 3 يوليو 2017، وأكد الجانب اإليراني 
موافقتــه علــى ذلــك؛ إال أن الســلطات 
اإليرانية لم ُتشعر المملكة بالموافقة على 
بالفريق  الخاصة  الطائــرة  تصريح هبوط 
السعودي إال في تاريخ 1 أغسطس 2017 
بموجب مذكرة رسمية، وذلك بعد صدور 

بيان وزارة الخارجية السعودية.
في األثناء، أكد أستاذ العلوم السياسية 
بكليــة اإلدارة واالقتصــاد بجامعة الملك 
عبــد العزيز بجدة الدكتــور وحيد حمزة 
هاشــم أن السفارات األجنبية أرض تابعة 
للدول المعنية بهــا وفقاً للقانون الدولي 
واألعراف الدولية، وهي محرمة ال يمكن 
اقتحامهــا أو اإلضرار بها بأي وســيلة من 
الوســائل، مســتنكراً مماطلة الُســلطات 

اإليرانيــة ورفضهــا اســتكمال اإلجراءات 
المتعلقــة بالتحقيــق في حادثــة اقتحام 
المملكة في طهــران وقنصليتها  ســفارة 
العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من عام 

ونصف على هذا االعتداء.
وقال الدكتور وحيد هاشم «إن ما فعله 
الرعاع من اإليرانيين في سفارة المملكة 
ال يمكن أن يحدث إال بمباركة وتوجيهات 
مباشــرة مــن المرشــد األعلــى للدولــة 
الفارســية ولهذا السبب تماطل إيران في 
عدم التحقيق الجاد في األحداث وتحاول 

التدليس على الحقائق».
وأضــاف: «إن هــذا يتطلــب تفعيــل 
دبلوماســية مطالبة مجلس األمن الدولي 
باتخاذ قــرار للتحقيق فــي ذلك الحدث 
الــذي يخزي الحكومة اإليرانية ويشــكك 
فــي مصداقيتهــا السياســية بــل وحتى 

اإلنسانية».
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2.53
نقلــت بلومبيــرغ عن مؤسســة ريكوجنيا 
للتحليــالت المالية أن أســهم شــركة دبي 
لالســتثمار مرشــحة لالرتفــاع. وقالت إن 
أسهم الشركة دخلت في الموجة الخامسة 
من دورة اليوت، ويعني ذلك اتجاه السهم  
لالرتفاع. وتوقعت أن يرتفع ســعر السهم 
على آخر إقفــال وكان 2.53 درهم. تعتبر 
الموجة الخامســة مــن دورة اليوت أطول 
وأقوى موجة مقارنة بالموجة الثالثة، التي 
دبي - البيان تعني االتجاه إلى االنخفاض.  

حذرت رابطة السفر األميركية من المساس 
باتفاقيات األجــواء المفتوحة المبرمة مع 
اإلمارات، وقالت إن تلك االتفاقيات وفرت 

وظائف ودخًال للواليات المتحدة.
وقــال روجر داو رئيــس الرابطة في بيان 
التــي  المفتوحــة  اتفاقيــات األجــواء  إن 
أبرمتهــا الواليــات المتحــدة، خاصــة مع 
اإلمــارات، توفر فــرص العمل في مختلف 
قطاعات السفر والسياحة والطيران. وكان 
مســؤولون مــن الرابطة قــد اجتمعوا مع 

وزيــر الخارجية ريكس تيلرســون للتعبير 
عــن تأييدها التفاقيات مــع دول الخليج، 
خاصــة اإلمارات. وأضاف داو أن الوظائف 
األميركيــة تتوفــر عندمــا تضــاف خدمة 
جديــدة ويصــل زائرون وســائحون جدد، 
وحتى اآلن لم يثبت أن هناك ضرراً حقيقياً 
علــى الوظائف فــي أميركا تتعلــق بتلك 

الطرق الجوية الجديدة.

تســتعر حرائق الغابات أمس، في النصف 
الجنوبي من جزيرة كورسيكا الفرنسية في 
البحر المتوســط وذلك بعد اجتياح شمالي 
الجزيــرة، وتقتــرب مــن طريــق الجوالة 

الشهير المعروف باسم جي آر 20.
وذكــرت صحيفة كورس ماتــان أّن رجال 
اإلطفاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أجزاء 
من حريق حــول بالنيكا علــى التضاريس 
الصخريــة، وهــى محطة في جــي آر 20، 
وذلك بعد يوم مــن اندالع الحرائق هناك 

وفى أبيتو.
وقــال حاكــم جنوبــي كورســيكا، إنه تم 
جلب الطائــرات لتفريغ مياه ومواد إطفاء 
باإلضافة إلــى ثالث مروحيــات لمكافحة 
الحرائــق فــي بالنيــكا وأبيتــو. ويقع كال 
العاصمــة أجاكســيو.  الموقعيــن شــمال 
ووجهت السلطات تحذيرات بشأن ارتفاع 
درجــات الحرارة المتوقعة في كورســيكا 
والبر الرئيســي الجنوبي الفرنســي، وهو 
عنصر حاسم لحرائق الغابات التي تؤججها 

الرياح العاتية. 
وفــي اليونــان، أمــرت الســلطات بإخالء 
عشــرات المنازل في منقطتين ســكنيتين 
جنوبــي العاصمة الخميس بســبب حريق 

غابات أججته الرياح القوية.
ويكافح الحريق نحو 40 من أفراد اإلطفاء 
و20 شــاحنة إطفــاء وطائرتــان هليكوبتر 

تلقيان المياه. 
واندلــع الحريــق فــي الجونيســي وهي 
منطقة ساحلية على بعد نحو 30 كيلومتراً 
مــن أثينا تتناثــر فيها المنــازل عبر أراض 
باريس - وكاالت زراعية.  

أمــر قائد الجيش الوطني الليبي المشــير خليفة حفتر 
بمنع السفن األجنبية من دخول المياه الليبية من دون 
إذن، في صفعة للمســاعي اإليطالية التحكم بســواحل 

ليبيا عبر اتفاقات منفردة. 
وقــال مدير مكتب اإلعالم بالقيــادة العامة للجيش 
الوطني الليبي، خليفة العبيدي، إن المشير حفتر أصدر 
أوامــره لركن القوات البحرية برئاســة األركان العامة 
بالتصدي ألي قطع بحرية تدخل المياه اإلقليمية الليبية 

دون إذن الجيش الليبي.
وقــال العبيــدي إن األوامر صدرت فعــًال للقواعد 
البحرية في طبرق وبنغازي وراس النوف للتصدي ألي 
قطعة بحرية تدخل الميــاه اإلقليمية الليبية دون إذن 
قيادة الجيش الليبي. تمتد المنطقة التي تســيطر عليها 
قــوات حفتر من الحدود المصرية شــرقاً حتى وســط 
البالد غرباً على مســافة نحو 1300 كيلومتر تطل على 

شواطئ البحر األبيض المتوسط.
وأشــار العبيــدي إلى أن هذه األوامــر صدرت بعد 
اإلعالن عن عزم السلطات اإليطالية إرسال قطع بحرية 
إلى المياه الليبية دون موافقة قيادة الجيش والبرلمان 

المنتخب في شرق ليبيا ويحظى باعتراف دولي.
وبقراره هذا، يعلن المشــير حفتر معارضته لما تم 
االتفــاق عليه بين الســراج وإيطاليا لتقديم مســاعدة 

تقنية وبحرية في إطار مكافحة الهجرة الســرية وتجار 
البشــر الذيــن يجنــون أمــواالً طائلة مســتفيدين من 
الفوضى الســائدة في ليبيا منذ 2011 إلرسال عشرات 

آالف المهاجرين انطالقاً من ليبيا إلى إيطاليا سنوياً.

وتفيــد المنظمة الدولية للهجــرة أن أكثر من 111 
ألف شــخص وصلــوا إلى أوروبا عبر البحر المتوســط 
منذ بداية 2017 بينهم 95 ألفاً إلى إيطاليا. وقضى نحو 

2400 شخص أثناء عبورهم البحر.

أمــس،  الصيــن  رحبــت 
الخارجية  وزيــر  بتصريحــات 
تيلرســون  ريكس  األميركــي 
حــول عــدم رغبة بــالده في 
إســقاط النظــام فــي كوريــا 
أسبوع  بعد  وذلك  الشــمالية، 
من ســجال بين البلدين حول 
أســلحة بيونــغ يانــغ. وقــال 
الصينــي  الخارجيــة  وزيــر 
وانغ يي «نؤكــد أهمية هذه 
التصريحات»، رداً على ســؤال 
حــول التعليقــات األميركيــة 
بخصوص كوريا الشمالية التي 
أثارت قلقاً دولياً بعد تجربتي 
بالســتية  صواريــخ  إطــالق 

مؤخراً.
وقــال وانــغ فــي مؤتمــر 
صحافي مشــترك مــع نظيره 
التركي مولود تشــاوش اوغلو 

في بكين «الحظنا أن الجانب 
األميركي يعتنــي أكثر بقضايا 
الجزيــرة  شــبه  فــي  األمــن 
(الكورية). تعتقد الصين دائماً 
أن األمن فــي صلب األزمة». 
بشــكل  يشــير  وانــغ  وكان 
ضمنــي إلى جهود تيلرســون 
المتحدة  الواليــات  أن  لتأكيد 
ال تريد إسقاط نظام كيم يونغ 
اون. وقــال تيلرســون الثالثاء 
واشــنطن:  فــي  للصحافييــن 
«نحــن ال نســعى إلــى تغيير 
النظام، ال نســعى إلــى انهيار 
النظــام، ال نســعى إلى إعادة 
توحيد ســريع لشبه الجزيرة» 
الكوريــة. وأوضــح أن بــالده 
الجلوس إلجراء حوار مع  تود 
كوريا الشــمالية لكنه ذكر بأن 
«الشرط لهذه المحادثات عدم 
وجود مستقبل لكوريا شمالية 

تملك أسلحة نووية».

أمس  كوســوفو  برلمان  علق 
أولى جلساته منذ االنتخابات 
التي جرت في يونيو الماضي، 
حيــث لــم تشــهد الجلســة 
وجــود أغلبيــة تتمكــن من 
وضع جدول لألعمال، وتختار 
وتتخــذ  للمجلــس  رئيســاً 
حكومة  لتشــكيل  خطــوات 

جديدة.
ووافــق 60 عضــواً مقابل 
فــي  آخريــن   60 اعتــراض 
التصويــت على اختيار رئيس 
للبرلمــان المكــون من 120 
عضــواً، ما لم يمكــن التكتل 
الذي يضم مقاتلين ســابقين 
الذي  الصربــي،  الحكــم  ضد 
الرئيس  خلــف  حاليــاً  يقف 
انتخاب  مــن  تقــي،  هاشــم 

ويشــير  للبرلمــان.  رئيــس 
ذلــك إلــى أن التكتــل قد ال 
يتمكن أيضــاً من اختيار أحد 
قادتــه الثوريين وهو راموش 

هاراديناج رئيساً للوزراء.
بأعمــال  القائــم  وأرجــأ 
البرلمان حينئذ جلسة  رئيس 
أن  دون  المعلــق  البرلمــان 
الســتئناف  موعــداً  يحــدد 

جلساته.
وكوسوفو هو إقليم صربي 
ســابق غالبيــة ســكانه مــن 
األلبان الذين حاربوا من أجل 
استقالله عامي 1998 و1999. 
وشــهد القتال ارتكاب فظائع 
بحق المدنيين ما دفع حلف 
«الناتــو»  األطلســي  شــمال 
في نهاية األمــر للتدخل ضد 
القوات الصربية وطردها من 

اإلقليم.

■ قارب يقل مهاجرين قرب السواحل الليبية  |  أ.ف.ب 

قضــت محكمة بريطانية فــي لندن أمس، 
بالســجن المؤبــد بحــق مجموعــة مــن 
المشــتبه في كونهــم إرهابييــن، خططوا 
لتنفيــذ هجمات فــي بريطانيــا. واتفقت 
هيئــة محلفين فــي المحكمــة المركزية 
الجنائية في لندن بما ال يدع مجاالً للشــك 
على أّن الرجال الذين أشــاروا إلى أنفسهم 
في محادثة إلكترونية تم اعتراضها باســم 
«الفرســان الثالثة»، خططوا لهجمات ضد 
رجال الشرطة والجنود كانت من الممكن 

أن يسقط إثرها الكثير من الضحايا. وأعلن 
رئيــس المحكمة الحكم حكمــاً ضد متهم 
رابع بالســجن مدى الحيــاة. وكان الرجال 
الذيــن تتراوح أعمارهم مــا بين 25 و 38 
عاماً وينحدرون من برمنغهام وستوك أون 
ترينت محل عملية اســتخباراتية واســعة 

النطاق.
وأسســت السلطات وكالة شحن كجزء من 
المهمــة، وعرضــت الوكالــة وظائف على 
المتهميــن في إطــار العمليــة لكي تكون 

جيــدة االحــكام. وتحركت الشــرطة في 
أغســطس الماضي. وعثرت السلطات على 
قنبلة أنبوبية غير مكتملة التجهيز وساطور 

وأغراض أخرى.
وقالــت وكالة «برس أسوشييشــن» لألنباء 
عقــب الحكم، إّن جاريث بيــرس محامية 
اثنين مــن المتهميــن أعربت عــن قلقها 
العميــق مــن أن هيئة المحلفيــن ارتكبوا 
لندن - د.ب.أ أخطاء في هذه القضية.  

أعلنت الشرطة اإلسبانية إنها 
فككت شبكة إجرامية كانت 
بريطانيا  إلى  إيرانيين  تهرب 
بوثائــق مــزورة. وذكر بيان 
للشــرطة، أمــس، إّنها ألقت 
القبــض علــى 101 شــخص 
معظمهم إيرانيون وإســبان، 
اســتغرقت عاماً،  في عملية 
بريطانيــا  مــع  بالتنســيق 

والشرطة واليوروبول.
أّن زعيــم  البيــان  وأضــاف 
الشــبكة ألقــي القبض عليه 
فــي لندن في نهايــة يونيو، 
بينمــا كان يســتعد للقيــام 

وقالت  البرازيل.  إلى  برحلة 
الشــرطة إن الشــبكة كانت 
تعمــل مــن مدينــة ملقــة 
جنوبي إســبانيا، مشيرة إلى 
اعتقــال 14 عضواً بين يونيو 
ويوليــو. وأضافت الشــرطة 
إســبانياً  اعتقلــت 42  أنهــا 
لبيعهــم وثائــق وهوية إلى 
الشبكة، مشيرة إلى اعتراض 
مطــارات  فــي  إيرانيــاً   44
وكانت  مختلفــة.  أوروبيــة 
الشــبكة تأخذ نحو 25 ألف 
دوالر»  ألــف   30» يــورو 
مقابل جوازات سفر إسبانية 
مــزورة، وترتيبــات الســفر 

واإلقامة.
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إعداد: رميا عبدالفتاح- غرافيك: حازم عبيد

أثناء االستلقاء أو الجلوس أو امليش، اقتنص لحظات الهدوء ودع عقلك وجسمك ميارسان معاً رياضة التأمل للوقاية من 10 أمراض ومشكالت صحية 
جسدية ونفسية، هي األخطر رمبا، مثل: ارتفاع ضغط الدم والقولون العصبي واالكتئاب واألرق والقلق والربو وأمراض القلب، إضافة إىل أنها رياضة 

تعزز املناعة وتخفف األمل واالضطرابات النفسية واإلحساس بالوحدة.

وفقاً ملوقع صحيفة «دييل 
ميل»، وجد باحثون أن 10 
دقائق فقط من مامرسة 
التأمل، تعد بديالً جيداً 

للمسكنات.

فوائد نفسية كثرية للتأمل، 
يف مقدمها: الحد من 

املشاعر السلبية، صقل 
مهارات إدارة اإلجهاد، 

الرتكيز عىل الحارض.

 امليالتونني مادة كيميائية يف 
الدماغ تؤثر بها إيجابيا رياضة 
التأمل، وهو ما ينعكس عىل 

صحتنا إذ يساعدنا عىل تنظيم 
نومنا ليالً. 

يشدد املتخصصون عىل رضورة أن 
نتنبه إىل أن رياضة التأمل، ليست 
فقط الجلوس وعدم فعل يشء، 
بل إنها عبارة عن مترين للعقل 
يزيد من اإلدراك بطرق مختلفة.

10

وجد باحثون يف املركز األمرييك 
للصحة التكميلية خالل دراسة 
أجريت العام املايض، أن التأمل 

أكرث فاعلية من األدوية يف تخفيف 
آالم أسفل الظهر املزمنة.

2016
توفر لنا متابعة 

رياضة التأمل ملدة 8 
أسابيع، فائدة نوعية 

تتمثل يف زيادة 
بكثافة قرشة الدماغ 

يف املنطقة التي 
تتحكم بالتعلم 

والذاكرة.

8
أكدت دراسة بريطانية أن أدمغة 

النساء أكرث شباباً بواقع ثالثة 
أضعاف، من أدمغة الرجال، سواء كن 
ميارسن التأمل أم ال، نظراً لقيامهن 

بعمليات عقلية مكثفة يومياً.

3
التأمل يبقي عمر 
املخ أصغر من 
عمره الحقيقي، 

بواقع سبعة أعوام 
ونصف، وذلك 
حسب دراسة 

نرشتها وكالة األنباء 
األملانية.

7  ■

  ■

 ■
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يقال: إن القصة التي ال يستمتع بقراءتها إال األطفال تعترب سيئة بالنسبة لهم. ويف الحقيقة هناك العديد من القصص املالمئة للصغار والكبار عىل حد سواء، إذ ينبغي عىل البالغني 
قراءتها ومتابعة أحداثها واالستمتاع بها، ونستعرض يف ما ييل أهمها:

املؤلف: جون ديفيد
القصص  أهم  من  الكتاب  يعد 
عن  ويتحدث  لألطفال،  الكالسيكية 
مغامرة عائلة تنجو من سفينة غارقة، 
وتستقر عىل جزيرة معزولة، وتتعلم 
والدروس  البقاء  دروس  من  سلسلة 
تنأى  ليك  الحياة،  وسبل  العلمية 

بنفسها عن املخاطر.

تأليف: جيه. كيه. رولنغ
يتحدث الكتاب عن التداخل بني األجيال، وهو 
والصغر.  للكبار  ويصلح  باملغامرات  حافل 
الثوري يف  وتتمثل عبقرية املؤلفة يف أسلوبها 
وقصتها  شخصياتها  فرنى  األطفال،  أدب  رسد 
أكرث  وتصبح  الزمن،  مع  تنمو  ومواضيعها 

تعقيداً مع تطور األحداث. 

تأليف: يس. إس. لويس
الخيايل  الكالسييك  الكتاب  هذا  يتحدث 
عن بعض األطفال اإلنجليز، الذين يعرثون 
عىل بوابات رسية يف أرض نارينا السحرية، 
حيث يبدو بابا نويل فيها حقيقياً، وميكن 
الكتاب  ويوسع  تتكلم.  أن  للحيوانات 
آفاق خيال الصغار والكبار عىل حد سواء.

تأليف: رووالد داهل
يتحدث الكتاب عن صانع للحلوى غريب 
األطوار، وعن مصنعه السحري الذي يدعو 
ويعترب  داخله،  يف  بجولة  للقيام  األطفال 
للعثور عىل  من جانبه  اختباراً رسياً  ذلك 
وريث إلمرباطورية الحلوى خاصته، ميتاز 

بأن لديه ملسة ظالمية.

إعداد: عمر حرزالله - غرافيك: حسام الحوراين

يل 
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