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الدكتور أحمد القحطاني األستاذ  ابتكر 
المســاعد في كلية الطــب في جامعة 
اإلمارات عالجــًا إماراتياً %100 لترميم 
الركبــة وإزالة الخشــونة، حقق نتائج 
مذهلــة من خــالل التجــارب التي تم 
إجراؤهــا على عدد من المرضى داخل 
الدولــة وخارجها، إذ طلــب أطباء من 

50 دولة اســتخدام هــذا العالج. وقال 
إن  لـ«البيــان»  القحطانــي  الدكتــور 
االبتكار الجديــد يعتبر طفرة في طب 
العظام، وجاء نتيجة أبحاث دامت أكثر 
من 9 ســنوات. وذكر أن العالج الجديد 
عبارة عن حقنة يطلق عليها اسم «جي 
اكــس ان»، وتعمل علــى ترميم الركبة 
وإزالة الخشــونة، وقــد تغني المريض 
عن مفصل الركبــة الصناعي، الفتاً إلى 

أن الحقنــة تم تجربتهــا على عدد من 
المرضى وبينت تحسناً واضحاً في األلم 
والحركــة والعظــام وعادوا لممارســة 
اختيــار  شــريطة  الطبيعيــة  حياتهــم 
المرضى ممن يعانون من بداية خشونة 
الركبة أو مراحلها المتوســطة. وقال إن 
الحقنــة التي تباع حاليــاً في 50 دولة، 
بنــاء على طلــب األطبــاء المعالجين، 
يتراوح سعرها بين 800 - 1000 دوالر.

يؤكــد أبناء زايد الخير يوماً بعد يوم 
أنهم فرســان العمل اإلنساني، الذي 
أرســى أسســه ومبادئه المغفور له 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 
طيــب الله ثراه، وتســير على نهجه 
القيادة الرشيدة، ففي بادرة إنسانية، 
اصطحــب المهندس عويضة مرشــد 

المرر رئيس دائرة الشــؤون البلدية 
والنقــل في أبوظبي، أســرته لقضاء 
يوم كامل مع الالجئين السوريين في 
المخيم اإلماراتــي األردني لالجئين 
الســوريين فــي مريجيــب الفهود. 
وأوضــح المــرر أن هــذه الزيــارة 
جاءت إليمانه وقناعته بأن ســعادة 
اإلنســان تكمن في العطــاء، مؤكداً 
حرصه علــى أن يلمــس أبناؤه عن 

قرب جهود اإلمارات اإلنسانية التي 
عمت أنحاء العالم، مشــيداً بحرص 
القائميــن علــى المخيــم اإلماراتي 
بالخدمــات  واهتمامهــم  األردنــي 
عبدالله  وقــدم  لالجئين.  المقدمــة 
للضيوف  المخيــم  مدير  المحــرزي 
عرضــاً توضيحيــاً أبــرز مــن خالله 
أهم إنجازات فريــق الهالل األحمر 

اإلماراتي.

عــاد المختطفون القطريون فــي العراق، 
والبالغ عددهــم 26 مختطفاً، إلى الدوحة 
على متن طائــرة قطرية خاصة أمس، بعد 
أن كانــت وزارة الداخلية العراقية أعلنت 
في وقت ســابق إطــالق ســراحهم، فيما 
أعلنــت وزارة الخارجيــة الســعودية عن 
وجــود مواطنين ســعوديين بينهم.  وقال 
معالــي الدكتور أنور قرقــاش وزير الدولة 
للشــؤون الخارجيــة، فــي تغريــدة على 
«تويتــر»: «قلوبنــا مع أشــقائنا في قطر، 

نفــرح لفرحهــم، وكم منزل فــي الدوحة 
يشــع هذه الليلة فرحة بعودة األحباب». 
وبحســب بيان للحكومــة العراقية، تلقى 
رئيس الوزراء حيدر العبادي اتصاالً هاتفياً 
من نظيــره القطــري الشــيخ عبدالله بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني، أعرب خالله عن 
عميق شــكره للجهود الكبيرة التي بذلتها 
بغداد من أجل إطالق ســراح المخطوفين 
القطريين وعودتهم إلى أهلهم. كما أعربت 
الســعودية عن الشــكر والتقدير للحكومة 
العراقيــة، على جهودها فــي العثور على 

المخطوفين وإطالق سراحهم.

وجهــت واشــنطن خطابــاً شــديد اللهجة 
إلى الرئيس الســوري بشــار األسد محذرة 
إياه من أنه ســيكون مخطئاً إذا اســتخدم 
الكيماوي مجدداً بعدمــا أكدت أن نظامه 
ال يــزال يحتفــظ بــه. وأكد وزيــر الدفاع 
األميركــي جيم ماتيس خالل زيارة قام بها 
إلى إســرائيل أن النظام الســوري احتفظ 
ببعض أسلحته الكيماوية «من دون شك»، 

وقال إن ذلك «يعد انتهاكاً لقرارات مجلس 
األمــن، وســيكونون مخطئيــن إذا حاولوا 
استخدامها ثانية». وتوصلت المعارضة إلى 
اتفاق مع نظام األسد يطلق بمقتضاه سراح 
500 سجين يعبرون إلى مناطق المعارضة 
في إطار اتفاق مبادلة بين الطرفين. وقال 
الناطق باسم جماعة «أحرار الشام» محمد 
أبــو زيــد إن المفاوضــات اكتملــت، وإن 
الســجناء وصلوا إلى منطقة تسيطر عليها 

المعارضة خارج حلب.

بلغت حصيلة حملــة «ألجلك يا صومال» أمس 
فــي يومها األول 165 مليــون درهم عبر البث 
الموحــد من خالل قنــوات التلفزة المحلية في 
أبوظبــي ودبي والشــارقة والذي شــهد تجاوباً 
كبيراً من قبــل مختلف الجهات والمؤسســات 
المواطنين  الحكومية والخاصة والمحسنين من 
والمقيميــن. ولبــى مجتمــع اإلمــارات نــداء 
اإلنســانية إلغاثة الشعب الصومالي الشقيق في 
محنته الحالية بســبب المجاعــة والجفاف من 

خالل االستجابة الســريعة للحملة التي أطلقت 
بتوجيهات من صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم 
من صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة. ومن أبرز 
المتبرعين للحملة كل من، مؤسســة محمد بن 
راشد لألعمال اإلنسانية بمبلغ 3 ماليين درهم، 
وهيئة الصحة في دبي بـ2 مليون درهم، وفاعل 

خير بـ 2 مليون درهم والهيئة العامة للشــؤون 
اإلســالمية مليــون درهــم ومصــرف اإلمارات 
اإلســالمي مليــون درهــم، والدكتــور حمدان 
المزروعــي مليون درهم وســيف بن درويش 
الكتبي مليون درهم ومجموعة «في بي ســي» 
مليون درهــم وحمد بن ســهيل الكتبي نصف 
مليون درهم. وشــهدت مراكــز الهالل األحمر 
فــي مناطق الدولة كافة إقباالً كبيراً وتدفقاً من 
جانــب المواطنين والمقيميــن.  وتتوجه اليوم 
باخــرة ضخمة إلى الصومال، محملة بشــحنات 

من المالبس والغذاء.

أكــدت المندوبــة األميركية لــدى األمم 
المتحــدة نيكــي هالــي، «الحاجــة إلى 
تركيز مجلس األمن على التهديدات التي 
تشــكلها إيــران وحــزب اللــه على أمن 
واســتقرار الشــرق األوســط». وشددت 

علــى القــول: «ســوف نرفــع أصواتنــا 
بالحديث عن إيــران وحزب الله ونتخذ 
إجراء ضد فوضويتهما». وذلك في جلسة 
لمجلس األمن.  ودعت اإلمارات مجلس 
األمــن خــالل الجلســة إلى االســتمرار 
في بــذل قصــارى جهــده للتحقيق في 
انتهــاكات إيــران. وجــاءت الدعوة على 

رأس المقترحــات الثالثــة التــي قدمتها 
اإلمارات لحلــول ترمي إلى تعزيز األمن 
واالســتقرار فــي المنطقــة، وتضمنــت 
دعــوة األمم المتحدة إلى توجيه اهتمام 
خاص لمشكالت الشباب وزيادة مشاركة 
الجهات الفاعلة في عمليات السالم. وفي 
بيان الدولة الــذي ألقاه القائم باألعمال، 

الدائمــة للدولة لدى  المندوبــة  نائــب 
العامة  المناقشــة  المتحــدة، أمام  األمم 
لمجلس األمــن، جمال جامع المشــرخ، 
ذكر المجتمع الدولي بالقاســم المشترك 
الوحيد ما بين الصراع في كل من سوريا 
واليمن، أال وهــو إيران. مؤكداً أن إيران 

دولة راعية لإلرهاب في المنطقة.

<08-06

 مقاتل من الشرعية اليمنية على جبهة القتال ضد المتمردين في تعز  |   أ.ف.ب 

 –

تترقــب قــوات الشــرعية اليمنية على 
جبهــات المخا وميدي والقوات البحرية 
االنتهاء من تحرير معســكر خالد غربي 
تعــز إلطــالق معركة تحريــر الحديدة. 
وأكــدت مصــادر فــي قــوات التحالف 
العربــي لـ«البيــان» أن مينــاء الحديدة 
ســيتم تحريره خالل األيام المقبلة فور 
انتهاء حملة تحرير معســكر خالد غربي 

تعز.
وأشــارت المصادر إلــى أن الواليات 
المتحدة تم إطالعهــا خالل زيارة وزير 
دفاعها جيمس ماتيس للســعودية على 
أهميــة عمليــة تحرير الحديــدة كونها 

الذين  لالنقالبييــن،  الرئــوي  الشــريان 
يســيطرون من خالله على سفن اإلغاثة 

ويستقبلون النفط وغيره.
وقــال قيــادي فــي الجيــش اليمني 
لـ«البيان» إن الشــرعية مدعومة بفرق 
التحالف ســتهاجم  تدخل ســريع مــن 
االنقالبيين فــي ميناء الحديدة من عدة 
محــاور بريــة وجويــة وبحريــة بدعم 
اســتخباراتي قــوي ما يقلل إلــى الحد 
األقصى وقوع خسائر وسط األهالي من 

المدنيين.
واندلعت معــارك ضارية في محيط 
معسكر خالد بن الوليد غربي تعز حيث 
حررت قــوات الشــرعية منطقة مطلة 

20>19>الثوباني القريبة من المعسكر.
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 طفلة لبت النداء وأصرت على تقديم التبرع بنفسها   |   تصوير: محمد الزرعوني 
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 حمدان بن محمد ومحمد الشرقي 

 سلطان القاسمي خالل العزاء بحضور أحمد الطاير | تصوير: محمد هشام وسيف محمد وعماد عالء الدين 

 زايد بن مكتوم معزياً أحمد الطاير محمد بن سعود وراشد بن حميد خالل العزاء 

 محمد المر خالل تقديم واجب العزاء عبيد الطاير يتلقى العزاء من ضاحي خلفان وسعيد الكندي

 محمد بن خليفة وخلف الحبتور

 محمد المري معزياً أحمد الطاير وسعيد الطاير 

 سلطان السويدي وسعيد الطاير عبيد وسعيد الطاير ومحمد الرميثي ومحمد العبار خالل العزاء سامي القمزي مقدماً واجب العزاء

 حميد النعيمي وسعود بن صقر وسيف بن محمد خالل تقديم واجب العزاء

سعود المعال خالل العزاء بحضور أحمد الطاير

 مكتوم بن محمد معزياً أحمد الطاير ولي عهد دبي ونهيان بن مبارك وأحمد الطاير خالل العزاء
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إعداد: عبد الرحيم الطويل – غرافيك: حسام الحوراين

604
بلغ إجاميل مشرتيات املؤسسات يف الفرتة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية األسبوع املايض حوايل 15.3 مليارات درهم، 

يف حني بلغت مبيعاتها نحو 14.7 مليارات درهم، أي إن صايف االستثامر املؤسيس بلغ 604 ماليني درهم كمحصلة رشاء.

 1.2
مليار درهم إجاميل مشرتيات 
البنوك بارتفاع 11 % مقارنة 
العام  من  ذاتها  الفرتة  مع 
مبيعاتها  بلغت  كام  املايض، 
ما  وهو  درهم،  مليار  حوايل 
االستثامري  صايف  أن  يعني 
درهم  مليون   201 بلغ 

كمحصلة رشاء. 

14
مشرتيات  إجاميل  درهم  مليار 
خالل  ديب  أسهم  من  الرشكات 
املذكورة، مقابل مشرتيات  الفرتة 
بـ11.5 ملياراً خالل العام املايض، 
أي بنمو 22 %، أما املبيعات فقد 
 ،%  32 بنمو  ملياراً   13.6 بلغت 
 351 االستثامر  صايف  بلغ  وعليه 

مليون درهم كمحصلة رشاء.

37.96
مليار درهم إجاميل مشرتيات 
األفراد بانخفاض 3 % مقارنة 
العام  من  ذاتها  الفرتة  مع 
مبيعاتها  بلغت  كام  املايض، 
درهم،  مليار   38.6 حوايل 
صايف  أن  يعني  ما  وهو 
ماليني   604 بلغ  االستثامري 

درهم كمحصلة بيع. 

27.5
مليار درهم إجاميل ما اشرتاه 
من  اإلماراتيون  املتداولون 
بداية 2017،  منذ  أسهم ديب 
يف املقابل باعوا أسهامً بقيمة 
لتكون  درهم،  مليار   28.2
االستثامر  صايف  املحصلة 
مليون   716 بقيمة  البيعي 

درهم.

52.8
قيم  مليار درهم إجاميل 
السيولة التي تم تداولها 
بداية  منذ  ديب  سوق  يف 
وحتى  الجاري  العام 
املايض،  األسبوع  نهاية 
 %  3 منو  بنسبة  وذلك 
مليار   51.1 مع  مقارنة 
سيولة  إجاميل  درهم 
العام  من  ذاتها  الفرتة 

املايض 2016.

%20
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%15

%58

العرب

الخليج

أجانب

إماراتيون

تداوالت  إجاميل  درهم  مليار 
األجانب من أسهم ديب منذ بداية 
أسهامً  باعوا  املقابل  يف   ،2017
بقيمة 23.96 مليار درهم، لتكون 
املحصلة صايف استثامر رشايئ بقيمة 

716 مليون درهم.
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ℇ›رات د‶ₑ₁ اء ℇ₇

قال تقرير نرشتـــه منصة «عقارات ديب» املتخصصة يف االستشـــارات العقارية عىل موقعها 
اإللكرتوين: «إن ســـوق عقارات ديب شهد تفوق املســـتثمرين األجانب عىل العرب يف رشاء 
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يوماً السقف الزمني لألشهر 
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شهدت بيع 14216 عقاراً
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مليون درهم متوسط أسعار العقارات 
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مليون درهم متوسط أسعار 
العقارات التي اشرتاها العرب 
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األوىل من 2017

1.98 
709
1.2

40



«20«21

19 www.albayan.ae

«20

 ■

 –

 ■



20

 ■

 –

8000

5/3

5+17

 ■

 ■



21

4 10

 ■

 2016

 2015

 12

90

2

  ■



22

34

103

100

3900

10

2.2



23

% 60

10

 440

%70

4.7

150

3





أعلنت الهند أنها نجحت في تجربة إلطالق 
صاروخ بحري أسرع من الصوت قادر على 

تدمير أهداف أرضية بعيدة المدى بدقة.
وقالــت وزارة الدفــاع الهنديــة في بيان 
إن ســالح البحريــة أجرى تجربــة ناجحة 
لصــاروخ كــروز بعيــد المدى مــن طراز 
(براهموس) أطلق مــن على متن فرقاطة 
للصواريــخ الموجهة تابعة لهــا في خليج 

البنغال.
وأكــد البيان أن التجربة ركزت على تدمير 

أهــداف أرضيــة بعيدة عن ســاحل البحر 
بدقة. وأضاف أن الصاروخ تم تطويره في 
الهند بمشــاركة روســية مؤكداً أن معظم 
سفن الخطوط األمامية في البحرية الهندية 
مجهزة إلطالق صاروخ «براهموس». وأكد 
البيان أن نجاح اختبار صاروخ (براهموس) 
يعزز قدرات الردع للبحرية الهندية وينقل 
البــالد إلى ناد يضم دوالً قليلة تمتلك تلك 
نيودلهي - وكاالت القدرات.  

كشــف ولــي ولي العهــد الســعودي األمير 
محمد بن سلمان عن اتجاه السعودية إلنشاء 
صناعــة محليــة لألســلحة بغــرض تقليل ما 
تنفقه المملكة على شراء السالح من الخارج 
بجانــب صناعات أخرى تشــمل الســيارات 
ودعــم قطاع الترفيه. وأشــار إلــى أن بالده 
تعمل بثقة للدفع نحــو إصالحات اقتصادية 
واجتماعية وتنميــة قطاع الترفيه، مؤكداً أن 
طموحات الســعوديين بال حدود.  وشدد في 
مقابلة مع صحيفة «واشــنطن بوست» على 

أن الشرط األساسي والجوهري لإلصالح هو 
رغبة الشــعب في التغييــر. وأضاف: «األمر 
األكثــر إثــارة للقلق هو إذا ما كان الشــعب 
السعودي غير مقتنع، وفي حال كان الشعب 
السعودي ُمقتنعاً، فالسماء هي الحد األقصى 
للطموحــات». وعبــر  عن تفاؤلــه بالرئيس 
األميركي دونالد ترامب، مؤكداً أنه ســيعيد 
الواليــات المتحــدة إلى مســارها الصحيح، 
مشيراً إلى أن ترامب استعاد جميع تحالفات 
واشنطن - وكاالت واشنطن.   

تقــرر تغريــم مجموعــة «فولكســفاغن» 
األلمانية لصناعة السيارات 2.8 مليار دوالر 
كعقوبــة جنائية فــي الواليــات المتحدة 
بنتائج  التالعــب  إنهــاء فضيحــة  بهــدف 
اختبــارات معــدل عــوادم المالييــن من 
ســيارات المجموعة التي تعمل بمحركات 

ديزل (سوالر). 
وقــد أصــدر القاضي االتحــادي األميركي 
شــون كوكس في مدينــة ديترويت حكم 
الغرامــة أمس بعد 6 أســابيع من اعتراف 

أكبر مجموعة ســيارات في العالم بالتآمر 
وعرقلــة العدالة في تحقيقــات الفضيحة، 
التــي تفجــرت في ســبتمبر 2015، عندما 
برنامج  باستخدام  «فولكسفاغن»  اعترفت 
كمبيوتــر  معقــد لتقليل كميــات العوادم 
المنبعثة من الســيارات أثنــاء االختبارات 
مقارنة بالكميــات الحقيقية المنبعثة أثناء 
التشــغيل فــي ظــروف الســير الطبيعية.  
واشنطن - د ب أ  

تواصــل الســلطات الفنزويليــة قمعهــا 
لنظام  المعارضة  الشــعبية  للتظاهــرات 
الرئيــس نيكــوالس مــادورو حيث قتل 
12متظاهــراً برصــاص الشــرطة وســط 
تصاعــد حالــة االحتقان فــي البالد، في 
وقت نددت المملكة المغربية بالتدهور 
العميــق للوضــع في فنزويــال ووجهت 
انتقــادات إلى األقلية األوليغارشــية في 

السلطة.
واعتبرت الخارجية المغربية في بيان 
أن «المظاهرات الشــعبية الواسعة التي 
تشــهدها فنزويــال هي نتيجــة للتدهور 
السياسية، واالقتصادية  للوضعية  العميق 

واالجتماعية في البالد».
وأضــاف البيــان أن هــذه الوضعيــة 
«ال تتناســب مــع المــوارد المهمة من 
المحروقــات التي يزخر بهــا البلد والتي 
تظــل، لألســف، تحــت ســيطرة أقليــة 
أوليغارشــية في السلطة»، مشيراً إلى أن 
«المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم 
محرومين من أبسط حقوقهم اإلنسانية».

ميدانيــاً، أعلــن مســؤول رســمي أن 
رجــًال قتــل بالرصــاص خــالل تظاهرة 
فــي العاصمــة الفنزويلية كــراكاس، مع 
استمرار المواجهات العنيفة بين الشرطة 
والمتظاهرين ولجوء السلطات إلى القمع 
وترهيب الشــعب بالقوة المفرطة وعبر 
االستعانة بالجيش وزجه في مواجهة مع 

الشــعب.  وكتب كارلوس أوكاريز رئيس 
بلدية ســوكر التابعة لكراكاس حيث يقع 
حي بيتاري الذي وقع فيه الحادث «ببالغ 
الحزن واألسى أعلن مقتل ملفين غايتان 
العامــل المتواضــع فــي بلدية ســوكر-

بيتاري». وأضــاف أوكاريز الذي يعارض 
حكومــة نيكوالس مــادورو «نطالب بأن 

يتم التحقيق مع الجناة ومعاقبتهم».
وقتــل ثمانيــة أشــخاص آخرين في 
األسابيع الثالثة الماضية خالل التظاهرات 

المعارضة لمــادورو، التــي تنتهي دائماً 
بمواجهات بين المتظاهرين والسلطات.

وتم اإلبالغ عن مواجهات في مناطق 
متعددة من كراكاس، وأكثرها وقع في 
حي «ال فال» الذي يسكنه أشخاص من 
الطبقــة العاملة، حيث تعرضت محال 
تجاريــة للهجــوم وأغلقت الشــوارع 
واشعلت النيران، واستخدمت الشرطة 
القنابــل المســيلة للدمــوع وخراطيم 
الميــاه ضــد المتظاهرين فــي الوقت 

الذي حلقت فيــه الطائرات المروحية 
فــوق مناطــق المواجهــات. ويلقــي 
المتظاهرون بالمسؤولية على مادورو، 
وريــث «الثــورة البوليفاريــة» التــي 
أطلقها الراحل هوغو شافيز عام 1999، 
فــي األزمــة االقتصادية التــي تضرب 
البــالد والنقص فــي المــواد الغذائية 
حيث  االساســية،  والحاجات  واألدوية 
ينهش الفساد المؤسسات اإلدارية التي 

يدريها أنصار مادورو.

بــدأت فــي إيــران الحمــالت الدعائيــة 
لالنتخابات الرئاســية المزمعــة في مايو 
المقبــل، والتــي ستشــهد منافســة بين 
الرئيس الحالي حســن روحاني وخصومه 
المتحــدة تقييم  الواليــات  فيمــا تعيــد 

سياستها حيال طهران.
ووافق مجلــس الخبراء اإليراني، الذي 
يتولــى تحديد أهلية المرشــحين لخوض 
الســباق الرئاســي، علــى ترشــيح ســتة 
شــخصيات لالنتخابات في 19 مايو بينهم 
روحاني، في حين استبعد الرئيس السابق 

محمود أحمدي نجاد.
وقال شــاهد علــى مقربة مــن منزل 
أحمــدي نجــاد في شــرق طهــران ليل 
الخميــس لرويتــرز إن «حوالي 50 رجل 
شرطة أغلقوا نهايتي الشارع المؤدي إلى 

منزله لمنع أي تجمع محتمل لمؤيديه».
فــي  اإليرانيــة  الشــرطة  وانتشــرت 
الســاحات الرئيســية لطهران فــي الليلة 
الماضيــة بعد إعالن أســماء المرشــحين 
المقبولين وفقا لتسجيالت فيديو تداولتها 

مواقع التواصل االجتماعي.
الســتة  المرشــحين  مؤيــدو  وبــدأ 
المخوليــن خــوض االنتخابات الرئاســية 

علــى  االنتخابيــة  حمالتهــم  اإليرانيــة 
مواقــع التواصل االجتماعي في األســبوع 
الماضي. وتحجب إيران مواقع فيســبوك 
وتويتر ويوتيوب لكــن ماليين اإليرانيين 
يلجأون إلى الشبكات االفتراضية الخاصة 
لدخول هذه المواقع. ويعتبر كبار القادة 
اإليرانيــون أن االنتخابــات تمثــل تحدياً 
لتجــدد الضغــوط األميركية علــى البالد 
في عهد إدارة الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب، ودعــوا إلى مشــاركة كثيفة في 
التصويــت. وفــاز روحاني باكتســاح في 
االنتخابات الرئاســية عام 2013 اســتنادا 
لوعــود انتخابيــة بإنهاء العزلــة الدولية 

إيــران وإنعاش االقتصاد  المفروضة على 
الــذي أصابته العقوبات بالشــلل. ويقول 
المحللــون إن المنافــس األقوى لروحاني 
هو رجل الدين إبراهيم رئيسي المحافظ 
النافــذ المقــرب مــن خامنئــي. ويتبنى 
ترشــيح روحانــي معتدلــون ومحافظون 
بــارزون بينهم رئيس مجلس النواب علي 
الريجاني. والمرشــحون األربعة اآلخرون 
هم اسحق جهانكيري نائب الرئيس األول 
ومحمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران 
ووزير الثقافة المتشــدد السابق مصطفى 
ميــر ســليم ونائــب الرئيــس اإلصالحي 

السابق مصطفى هاشمي طبا.
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أربكــت المســيرات والفعاليات الشــعبية 
التضامنية مع إضراب األسرى الفلسطينيين 
التــي تواصلت في مــدن وبلــدات الضفة 
الغربية المحتلة، قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
التنكيل  وأفرطــت قــوات االحتــالل فــي 
والعنــف لتفريق المســيرات مــا أدى إلى 

إصابة العشرات من المشاركين فيها.
وشــارك مئات األطفال في نابلس شمال 
الضفة في مســيرة انطلقت مــن أمام مقر 
المحافظة وصوالً إلى دوار الشــهداء وسط 
المدينــة، وذلــك فــي إطار األنشــطة التي 
تنظمهــا اللجنــة الوطنيــة إلســناد إضراب 
الســجون  فــي  الفلســطينيين  األســرى 
اإلســرائيلية. وأصيب عدد مــن المواطنين 
بحاالت اختناق، نتيجة قمع قوات االحتالل 
اإلســرائيلي، مسيرة ســلمية انطلقت عقب 
صالة الجمعة، من قرية رافات شمال غرب 
القــدس، وصوالً إلى الســياج الــذي يفصل 

القرية عن معسكر «عوفر».
أمــا في قرية مركة جنــوب غرب جنين 
نصبت حركة التحرير الوطني الفلســطيني 

«فتح» خيمة اعتصام للتضامن مع األسرى.
ورفع المحتشــدون داخــل الخيمة صور 
األســرى والشــعارات الوطنية التي تطالب 
اللجنــة الدوليــة للصليب األحمــر وجميع 
الهيئــات والمؤسســات الدوليــة، بالقيــام 

بمسؤولياتها.
وقال رئيس نادي األســير قدورة فارس، 
في كلمة له، إن الفعالية نظمت على مقربة 

مع سجن عوفر، لنرسل رسالة ألسرانا أننا لن 
نتركهم وحدهم يواجهون غطرســة وفاشية 
االحتالل. وأوضح أنه ال يمكن لإلنسان الحر 
أن يفقد كل أســلحته فــي المواجهة، لذا ما 

كان من أســرانا إال أن يحولوا أمعاءهم إلى 
سالح في وجه االحتالل.

مــن ناحيتــه، قال أميــن عــام المبادرة 
الوطنيــة مصطفــى البرغوثي، إن األســرى 

بمن فيهم القادة مــروان البرغوثي وأحمد 
سعدات، يخاطرون بحياتهم من أجل حرية 
شــعبهم وكرامته. ودعا إلى ضرورة تصعيد 
المقاومة الشــعبية في مختلــف المناطق، 

كذلــك تصعيــد حركــة المقاطعــة داخل 
فلســطين وخارجهــا، حتى يتألــم االحتالل 

ويفك قبضته عن أسرانا البواسل.
بدوره، قال رئيــس الهيئة العليا لمتابعة 
شؤون األسرى والمحررين أمين شومان، إن 
األسرى يخوضون إضرابهم من أجل تحقيق 
مطالبهــم العادلة والتي نصت عليها اتفاقية 
جنيــف الرابعــة. ولفت إلــى أن االحتالل 
ومنــذ اليــوم األول لإلضراب، باشــر بعزل 
القــادة مــروان البرغوثي وعميد األســرى 
كريــم يونــس، وأنــس جــرادات، ووجدي 
جودة، وناصــر عويص، وناصــر أبو حميد، 
ووضعهم في عــزل الجلمة، لمحاولة ثنيهم 

عن اإلضراب.

وأضاف أن االحتالل اتخذ أيضاً قراراً بإقامة 
أقســام للعــزل الجماعــي، لوضع األســرى 
المضربيــن فيــه، كمــا منــع المحامين من 
زيارتهم، داعياً ألوســع مشاركة جماهيرية 

في الفعاليات المناصرة لهم.
من جهتــه، دعا عضو إقليــم حركة فتح 
في منطقة شــمال غــرب القدس ناصر طه، 
للوقوف مع األســرى الذيــن يقبعون داخل 
معركتهم  ويخوضــون  االحتــالل،  زنازيــن 
ضد أشــرس احتــالل ويحرمهم من أبســط 

حقوقهم.
وحض المنسق الخاص لعملية السالم في 
الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف إسرائيل 
على وقف جميع األنشــطة االستيطانية في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.

■ جنود االحتالل ينكلون بالمتظاهرين الفلسطينيين قرب نابلس  |   أ.ف.ب

 –

قتل أربعة أشــخاص فــي إطالق نار داخل 
الروســية  الداخليــة  للمخابــرات  مبنــى 
المعروف اختصاراً بـ«إف إس بي» شــرقي 

سيبيريا.
 وقالت ســلطات مدينة خاباروفسك 

وهــي مدينة كبيرة فــي المنطقة أمس 
إن أحد العامليــن بالمخابرات الداخلية 
ومدنيــاً لقيــا حتفهمــا بســبب إطالق 
النار، كما قتــل المهاجم أيضاً. وأضافت 
الســلطات أن المسلح من مواليد 1999 
ويشتبه في ارتباطه بجماعة من النازيين 

الجدد.

أعلن الجيش األميركــي أنه قتل أحد كبار 
قــادة تنظيم «داعــش» الذي شــارك في 
التخطيــط لهجوم وقع في إســطنبول ليلة 

رأس السنة الميالدية الجارية.
المركزية  القيــادة  الناطق باســم  وقال 
تومــاس،  جــون  الكولونيــل  األميركيــة، 

للصحفيين عبــر مؤتمر هاتفــي من تامبا 
بواليــة فلوريدا إن عبــد الرحمن أوزبكي 
قتــل في 6 أبريل الجــاري في عملية برية 

بسوريا استهدفته.
وكان أوزبكــي مســاعداً وثيــق الصلة 
بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وشــارك 
في التخطيط لهجــوم على ملهى ليلي في 

إسطنبول أدى إلى مقتل 39 شخصاً.

يتوجــه الرئيــس المصــري عبدالفتــاح 
السيسي غداً األحد إلى المملكة العربية 
السعودية في زيارة رسمية يلتقي خاللها 
العاهــل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز بحسب بيان صادر عن رئاسة 

الجمهورية المصرية.
وأضــاف البيــان أن مــن المتوقع أن 
تتنــاول القمة «ســبل تعزيــز العالقات 
االســتراتيجية التي تجمع بيــن البلدين 

والتشاور حول مختلف القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام المشــترك وعلى 
رأسها مكافحة اإلرهاب الذي بات يمثل 
تهديداً ألمن واســتقرار األمة العربية بل 

المجتمع الدولي بأكمله».
وتأتــي زيارة السيســي للرياض تلبية 
لدعوة من الملك ســلمان وجهها له أثناء 
لقــاء عقــد بينهمــا على هامــش القمة 
العربيــة التــي عقدت فــي منتجع على 
البحــر الميــت بــاألردن أواخــر مارس 

الماضي.

قتل عشــرة جنود أفغان وأصيب 15 آخرون 
أثنــاء صالة الجمعة عندما هاجم مســلحون 
قاعــدة تابعــة للجيش األفغانــي بوالية بلخ 
شــمالي البــالد. وقــال الناطق باســم وزارة 
الدفــاع األفغانيــة دولــت وزيري فــي بيان 
إن المســلحين كانوا يرتدون بزات عسكرية 
وكانــوا يســتقلون ســيارتين وتمكنــوا من 
اختراق عــدد من حواجز الحماية في قاعدة 
شــاهين العســكرية بوالية بلخ. وأضاف أن 

الهجوم وقع عندما كان العســكريون يؤدون 
صالة الجمعة في مسجد القاعدة.

ونقلت وسائل إعالم محلية عن مسؤولين 
أمنييــن قولهم إن عشــرة مــن الجنود قتلوا 
وأصيب 15 آخرون في الهجوم المنسق الذي 
استمر ساعة على األقل. وأعلن الناطق باسم 
حركــة طالبــان األفغانية ذبيــح الله مجاهد 
تبنــي حركته المســؤولية عــن الهجوم قائًال 
إن ســيارة مفخخة اقتحمت صفوف الجنود 
داخل القاعدة حســبما نقلت وســائل إعالم 

محلية.

محتجون في كركاس يردون على قمع الشرطة بمواصلة التظاهر ضد نظام مادورو أ.ف.ب 
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الهالل بطل الدوري السعودي

أح��رز الهالل لقب بطل الدوري الس��عودي 

لك��رة القدم بفوزه على جاره الش��باب 2-

1 أول م��ن أمس على ملع��ب الملك فهد 

الدولي بالرياض في افتتاح المرحلة الرابعة 

والعشرين.

وس��جل السوري عمر خريبين )13 من ركلة 

ج��زاء( والبرازيلي كارل��وس إدواردو )35( 

هدفي الهالل، وعبد المجيد الصليهم )31( 

هدف الشباب.

وع��زز اله��الل موقعه في الص��دارة برصيد 

60 نقط��ة بف��ارق 11 نقطة ع��ن مطارديه 

المباش��رين األهل��ي حامل اللق��ب والفائز 

عل��ى مضيف��ه الفيصل��ي بالنتيج��ة ذاتها، 

والنصر بطل الموسمين قبل الماضي.

وكان الهالل بحاجة إلى نقطتين الس��تعادة 

اللق��ب الغائ��ب ع��ن خزائنه منذ موس��م 

2010-2011 ورفع رقمه القياس��ي في عدد 

األلقاب إلى 14 لقباً.  أ ف ب

خفض عدد الرياضات في األلعاب 
اآلسيوية إلى 39

أعل��ن المجل��س األولمبي اآلس��يوي أمس 

خف��ض ع��دد الرياضات ف��ي برنامج دورة 

األلع��اب اآلس��يوية الثامن��ة عش��رة التي 

تستضيفها اندونيسيا صيف 2018 إلى 39، 

منها واحدة غير مؤكدة حتى اآلن.

وكان المجلس أعلن في السادس من مارس 

الحالي عقب زيارة لوفد منه إلى اندونيسيا 

لتفقد المنشآت واالستعدادات لالستضافة، 

أن األلعاب ستتضمن 42 رياضة حدا أقصى، 

منها 8 من خارج البرنامج األولمبي.

لكن اندونيس��يا أكدت في وقت الحق أنها 

تريد برنامجاً من 37 رياضة في الدورة.

وج��اء االتفاق على تخفيض عدد الرياضات 

في اسياد 2018 بعد زيارة لرئيس المجلس 

األولمبي اآلس��يوي الش��يخ احم��د الفهد 

الصب��اح إل��ى جاكرتا هذا األس��بوع التقى 

االندونيسيين. وقال مدير  المسؤولين  فيها 

عام المجلس حس��ين المسلم في بيان »إن 

البرنام��ج الرياضي لأللعاب انخفض إلى 39 

رياضة، 53 لعبة و426 مسابقة«.  أ ف ب
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دع��ا الرئيس الس��ابق لالتح��اد الدولي لك��رة القدم 

)فيفا( السويس��ري الموقوف جوزيف بالتر أمس إلى 

تمكين الرئيس الس��ابق لالتحاد األوروبي والفرنسي 

الموقوف ميشال بالتيني من العودة وترؤس أي من 

االتحادين.

وق��ال بالت��ر م��ن مق��ر إقامته ف��ي مدين��ة زيوريخ 

السويس��رية إن بالتيني »يج��ب أن يعود. يمكن أن 

يعود لتس��لم )رئاس��ة( الويفا )االتحاد األوروبي( أو 

أ ف ب الفيفا«.  

أعلن االتحاد الدولي لك��رة القدم )فيفا( عن إيقاف 

إدواردو ل��ي، الرئي��س الس��ابق التح��اد الك��رة في 

كوستاريكا، مدى الحياة لتورطه في فضائح فساد.

وذكرت لجنة األخالق بالفيفا، في بيان لها امس »في 

السابع من أكتوبر 2016 اعترف  إدواردو بتورطه في 

واقع��ة تآمر وابتزاز، واقعة واح��دة لالحتيال، واقعة 

أ ف ب واحدة للتزوير والمؤامرة«. 

بالتر يطلب العفو
 عن بالتيني

إيقاف إدواردو لي 
مدى الحياة

بفريق��ه كليفالند  ليب��رون جيم��س  ع��اد 

كافاليي��رز حام��ل اللق��ب من بعي��د جدا 

ووضعه على مش��ارف الدور الثاني، بعدما 

حول تخلفه بف��ارق 25 نقطة أمام مضيفه 

انديانا بيس��رز إلى ف��وز 119-114، ليتقدم 

عل��ى األخي��ر 3-صفر في ال��دور األول من 

»ب��الي اوف« دوري كرة الس��لة األميركي 

للمحترفين.

في المنطقة الشرقية وعلى ملعب »بانكرز 

الي��ف فيلدهاوس«، أصب��ح كليفالند على 

بع��د فوز واحد من الدور الثاني بعد مباراة 

تاريخية لفريق الم��درب تايرون لو ونجمه 

»الملك« ليبرون جيم��س الذي تقدم على 

أسطورة لوس انجليس ليكرز كوبي براينت 

وأصب��ح ثالث أفضل مس��جل ف��ي األدوار 

اإلقصائي��ة خل��ف األس��طورتين األخريين 

مايكل ج��وردان )5987 نقطة( وكريم عبد 

أ ف ب الجبار )5762 نقطة(. 

راموس-فينوالس  ألبرت  االسباني  واصل 

مفاجآته وبلغ نصف نهائي دورة مونتي 

كارلو لكرة المضرب، ثالث دورات األلف 

نقطة للماس��ترز، بفوزه عل��ى الكرواتي 

مارين س��يليتش الخامس 6-2 و7-6 )5-

7( و6-2 امس. ويأت��ي فوز راموس بعد 

أقل من 24 ساعة على اقصائه البريطاني 

أندي موراي األول من الدور الثالث.

ويتألق األس��باني على المالعب الترابية 

ه��ذا الموس��م، وبل��غ دور األربعة في 

دورت��ي كيت��و االكوادوري��ة وري��و دي 

جانيرو البرازيلية ونهائي دورة ساو باولو 

البرازيلية عندما خسر أمام االوروغوياني 

بابلو كويفاس.                             أف ب

جيمس يصنع ربيع كليفالند

فينوالس يواصل مفاجآته

المفتوحة  أكد منظم��و بطولة برش��لونة 

للتنس أن أندي موراي سيحاول أن يسرع 

في استعداداته للمالعب الرملية من خالل 

الحصول على بطاقة دعوة  للمشاركة في 

البطولة التي تقام األسبوع المقبل.

ول��دى م��وراي، الكثير من العم��ل للقيام 

به بعدم��ا ودع بطولة مون��ت كارلو من 

الثالث. وقبل الخس��ارة بس��اعات،  الدور 

ظه��ر م��وراي غير متأكد م��ن خططه مع 

بدء العد التنازلي لبطولة فرنسا المفتوحة 

للتنس. وقال موراي: »يجب أن اتخذ القرار 

اآلن، إم��ا أن أذه��ب وأحاول المش��اركة 

ف��ي المباريات، أو إما أجهز نفس��ي بدنيا 

بطريق��ة جي��دة، وأن أب��ذل أقصى جهد 

د ب أ ممكن«. 

موراي يشارك في بطولة برشلونة

توفي المدافع الدولي اإلنجليزي السابق اوغو ايهيوغو 

عن 44 عاماً بعد تعرضه ألزمة قلبية، وذلك بحسب ما 

أعل��ن امس نادي توتنهام ال��ذي كان يتولى فيه مهمة 

اإلشراف على فريق دون 23 عاماً.

وتعرض ايهيوغو ألزمة قلبية خالل إش��رافه على حصة 

تدريبي��ة لفريقه وتلقى اإلس��عافات األولية في أرضية 

الملع��ب قبل أن ينقل إل��ى المستش��فى، لكنه فارق 

.أ ف ب الحياة امس 

إنجلترا تودع نجمها السابق 
ايهيوغو

توقيف المشتبه به في االعتداء على حافلة دورتموند

أوقف��ت الش��رطة األلماني��ة أمس، المش��تبه ب��ه بتنفي��ذ االعتداء 

بالمتفج��رات عل��ى حافلة فريق دورتموند لك��رة القدم وفق النيابة 

التي قالت إن دافعه كان ماليا وليس »إرهابيا«.

وقالت النيابة ان »النيابة الفدرالية أمرت وحدة النخبة في الش��رطة 

أمس بتوقيف مواطن ألماني روس��ي عمره 28 عاما ويدعى سيرغي 

دبليو«.

وأوضحت أن المشتبه به الذي كان يراهن على انخفاض سعر أسهم 

نادي دورتموند كان يسعى الى التربح.

استهدفت حافلة تقل فريق دورتموند لكرة القدم في ألمانيا في 11 

أبري��ل بثالثة تفجيرات قبل مباراة لدوري ابطال أوروبا، وهو ما أدى 

الى اصابة العب وشرطي.

ويب��دو أن المتفجرات التي كان فيها قطع من المعدن خبئت داخل 

سياج نباتي وتم تفجيرها عند مرور الحافلة.  أ ف ب 

⁐℃ن ⁄℆ي.. 
أ⁶℃رة اₗ※ₖ℃ز

الجنسية: انجلرتا
تاريخ امليالد

7 ديسمرب 1980
النادي: تشيليس

املركز: قلب دفاع
رقم القميص 26

03
يخطئ من يعتقد أن جون 

ت�ي � يلعب يف حياته سوى 
لتشيليس اللند�، والحقيقة أنه 
بدأ ناشئا يف صفوف وستهام 
يونايتد قبل انتقاله إىل البلوز 
عام 1995، وأع� عام 2000 
إىل فريق نوتنغهام فوريست 
اإلنجليزي الذي كان يلعب يف 

الدرجة األوىل آنذاك.

 عدد املشاركات

 األهداف

التشامبيونشيب
6

60

0
0

0
0

6

4
88

00
405837

127

11213
كأس الرب¼�ليغ

االتحاد
كأس 

الدوري
بطوالت 

أوروبا
بطوالت 

أخرى

2012
بإعالن  إنجلرتا  منتخب  مع  ت�ي  توقفت مس�ة جون 
حرمانه من شارة قيادة املنتخب اإلنجليزي ومنعه من 
إثر  مباريات عام 2012 عىل   4 الثالثة  لألسود  اللعب 
والتي  ب�دج،  واين  زميله  زوجة  مع  الخيانة  فضيحة 
رغم تربئته منها عرب القضاء، إال أنه أعلن اعتزاله اللعب 

دولياً بعدها.

⁃⁇⅂⁈ₖد ا℃ℿ₃ اₙ

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

9
6
142

2
71
6
101
7
7

0 20126

األهداف املشاركات

719
مس�ة جون ت�ي االحرتافية يف إنجلرتا وصلت إىل 719 
مباراة منها 713 مباراة مع تشيليس وحده، وسجل يف 
إجÓيل مبارياته 66 هدفاً، و� يسجل يف حياته أهدافاً 

عىل مستوى األندية سوى مع البلوز فقط.

اعداد: زياد فؤاد - غرافيك: حسام الحورا�
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■  أوغو إيهيوغو   |   أ ف ب■  أندي موراي  |   أ ف ب

■   حافلة دورتموند التي استهدفت بالتفجير  |   أف ب

 ■  فينوالس تألق في اإلطاحة بالكبار   |   أ ف ب■  إدواردو لي  
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