إسبانيا :إلغاء أكثر من  100رحلة جوية بسبب مظاهرات «برشلونة»
قال التلفزيون االسباني الرسمي ان املظاهرة احلاشدة في
مطار (ال برات) الدولي في (برشلونة) تسببت في إلغاء اكثر
 100رحلة جوية اليوم االثنني فيما اسفرت املواجهات مع قوات
االمن عن اصابة العشرات بجروح .واضاف التلفزيون ان تدفق
املتظاهرين الى املطار ادى الى قطع جميع الطرق ووسائل النقل

8

املؤدية الى اليه ما ادى الى حدوث اختناقات مرورية وطوابير
لعدة كيلومترات منعت طواقم الرحالت اجلوية من الوصول الى
املرافق.واوضح ان املواجهات بني املتظاهرين وقوات االمن التي
حاولت تشتيتهم واعادة احلياة الطبيعية الى املطار تسببت في
اصابة  56شخصا بجروح نقل  10منهم الى املستشفى.

وعلى الرغم من ان مطار (ال ب��رات) كان البؤرة األساسية
للمظاهرات فقد خرجت مظاهرات اخ��رى في مناطق مختلفة
من اقليم (كتالونيا) تسببت في قطع عشرات الطرق والسكك
احلديدية الى جانب ايقاف حركة املترو والقطارات في بعض
احملطات في (برشلونة).
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بوتني بحث مع محمد بن زايد التطورات على الساحتني اإلقليمية والدولية

اإلمارات وروسيا ..عقود من التعاون وآفاق واسعة للشراكة االستراتيجية
وصل الرئيس الروسي فالدميير بوتني
إلى أبوظبي أمس الثالثاء ،قادما من الرياض،
في زيارة رسمية إلى اإلمارات يلتقي خاللها
ول��ي عهد أبوظبي ،الشيخ محمد بن زاي��د،
لبحث آف��اق التعاون بني البلدين وآليات
تنميتها وتعزيزها في املجاالت املختلفة.
كما سيناقش اجلانبان مجمل التطورات
على الساحتني اإلقليمية والدولية ،والقضايا
وامللفات ذات االهتمام املشترك ف��ي إط��ار
الشراكة االستراتيجية التي وقعها البلدان
خالل يونيو .2018
وكان بوتني قد زار السعودية ،حيث التقى
خادم احلرمني الشريفني ،امللك سلمان بن عبد
العزيز ،وولي عهده ،األمير محمد بن سلمان،
في الرياض.
وشهد خادم احلرمني والرئيس الروسي
فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية،
وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات
بني حكومتي اململكة العربية السعودية
وروسيا ،بحضور صاحب األمير محمد بن
سلمان.
ووص���ف امل��ل��ك سلمان ب��ن عبدالعزيز،
زي��ارة الرئيس بوتني بأنها فرصة كبيرة
لتوطيد أواصر الصداقة بني بلدينا .في حني
شدد الرئيس الروسي على دور السعودية
احملوري ،قائالً إنها تلعب دورا ً مؤثرا ً إقليميا،
ومحورياً في مجموعة العشرين ،مؤكدا ً أن
التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمني
االستقرار في الشرق األوسط.
وشهدت العقود األخيرة انطالقة قوية
في التعاون بني اإلم��ارات وروسيا بقطاع
الرياضة ،وهناك رؤي��ة استراتيجية لدى
صانعي ال��ق��رار ال��ري��اض��ي ف��ي الدوليتني
لتعميق تلك الشراكة ،واعتبارها جسرا من
جسور التعاون والتواصل بني الدولتني
والشعبني ال سيما أن هناك رغبة أكيدة لدى
اإلم����ارات ف��ي حتقيق نقلة نوعية مبجال
الرياضة واالستفادة من خبرات وق��درات
أص��ح��اب التجارب الناجحة ف��ي ك��ل مكان
ب��ال��ع��ال��م ،ف��ي ال��وق��ت نفسه ال���ذي تعتبر
فيه اإلم���ارات حاليا واح���دة م��ن أب��رز دول

العالم في بعض الرياضات مثل الفروسية
واجلوجيتسو والرماية ورياضات ألعاب
أصحاب الهمم.
ومت��ت��ل��ك روس���ي���ا ت��اري��خ��ا ط��وي�لا مع
ال��ري��اض��ة واإلجن����ازات ال��ري��اض��ي��ة ،وتعد
اللجنة األوملبية الروسية من أق��دم اللجان
ف��ي العالم م��ن حيث ت��اري��خ التأسيس إذ
تأسست في عام  ،1911وما أشهر املدارس
السوفيتية سابقا وال��روس��ي��ة حاليا في
مختلف أنواع الرياضة من شطرجن ومالكمة
ومصارعة ورفع أثقال وجمباز ،مبا في ذلك
اجلمباز الفني ،بل أن أبطال العالم باملالكمة
للوزن الثقيل للمحترفني ،حسب تصنيف
االحتادات الدولية كافة ،هم من اجلمهوريات
السوفيتية السابقة» الروسية حاليا» .وال
تخلو أية دورة أو بطولة دولية بالتنس من
الالعبني والالعبات الروس.
وهناك رياضيون روس دخلوا التاريخ
من أوسع أبوابه ،مثل حارس املرمى الشهير
ليف ياشني ،وال��رب��اع فاسيلي ألكسييف،
ويلينا إيسينبايفا أول رياضية تتخطى
العارضة وهي على ارتفاع أكثر من خمسة
أمتار في الوثب بالزانة كما أن الرياضيني
ال��روس يتصدرون أيضا بطوالت العالم
واألوملبياد في الرياضات الشتوية ،واأللعاب
القتالية بشكل عام.
ومما ال شك فيه أن ملف الرياضة يبقى
واح��دا من امللفات احليوية في مد جسور
التواصل بني الشعبني اإلماراتي والروسي
وهو قابل دائما للنمو والتطور ،كما أنه يبقى
مجاال حيويا للمناقشات واملباحثات في أي
لقاء يجمع مسؤولي البلدين ،ويدرك صانع
ال��ق��رار الرياضي في اإلم���ارات أن األلعاب
القتالية واجلليدية م��ن ال��ري��اض��ات التي
ميكن أن تتحقق فيها االستفادة من املدرسة
الروسية ،ول��دى روسيا خبرة كبيرة في
تنظيم بطوالت أوروب��ا والعالم واأللعاب
األوملبية الصيفية والشتوية ،فقد استضافت
موسكو األل��ع��اب األومل��ب��ي��ة الصيفية عام
.1980
كما استضافت مدينة سوتشي الروسية

محمد بن زايد مستقبال بوتني

الواقعة على البحر األسود األلعاب األوملبية
الشتوية عام  ،2014وكانت موسكو أولى
املدن التي رشحت نفسها إلقامة أول دورة
أوملبية للشباب في  ،2010كما استضافت
مؤخرا استضافة مونديال كرة القدم لعام
 ،2018وتركت بصمة قوية على كل تلك

باسيل يُقحم احلكومة اللبنانية
في اشتباك سياسي
فوجئ ال��وس��ط السياسي اللبناني ،م��ع حلول
الذكرى التاسعة والعشرين إلخراج العماد ميشال
ع��ون م��ن القصر اجلمهوري ف��ي بعبدا عندما كان
رئيساً للحكومة العسكرية ،باخلطاب «الناري»
الذي ألقاه صهره رئيس «التيار الوطني احلر» وزير
اخلارجية جبران باسيل في هذه املناسبة ،ملا حمله
من «مضامني حربجية (مستفزة) أقل ما يقال فيها
إنها محاولة لالنقالب على التسوية السياسية التي
أوصلت عون إلى رئاسة اجلمهورية» ،حسب مصدر
وزاري بارز.
وسأل املصدر ال��وزاري عن «األسباب التي أمْلت

على باسيل أن يتوجه إلى جمهوره بخطاب شعبوي
غلب عليه التوتر السياسي وشن من خالله احلمالت
على خصومه كأنهم هم الذين كانوا وراء إخ��راج
ال في الوقت نفسه
العماد ع��ون من بعبدا ،متجاه ً
بعض حلفائه ممن كانوا على ارتباط وثيق بالنظام
في سوريا ال��ذي ق��اد العملية العسكرية التي أدت
إل��ى إبعاد اجل��ن��رال عن قصر الشعب» في .1990
وأض���اف« :مل��اذا وجّ ��ه باسيل مدفعيته السياسية
باجتاه خصومه في الوقت الذي ينصرف فيه رئيس
احلكومة سعد احلريري إلى وقف االنهيار االقتصادي
باعتباره الهم األول واألخير.

األح���داث مب��ا يستدعي انتباه الرياضيني
ومسؤولي الرياضة في اإلم��ارات وال سيما
بعد أن أصبحت واحدة من أبرز دول العالم
ف��ي استضافة وتنظيم االح���داث الكبرى
مبختلف األلعاب.
وك��ان��ت موسكو وستبقى ح��اض��رة في

ذاكرة لعبة املالكمة اإلماراتية خصوصا بعد
أن شهدت اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي
خ�لال اجتماعها في موسكو انتخاب أنس
العتيبة رئيس االحت��اد اإلماراتي للمالكمة
رئيسا لالحتاد اآلسيوي ألول مرة ونائبا
لرئيس االحتاد الدولي وذلك في نوفمبر من

حرائق تلتهم مساحات شاسعة في
لبنان ..وطائرتان من قبرص للمساعدة
التهمت ح��رائ��ق مساحات شاسعة ف��ي مناطق
لبنانية عدة بسبب ارتفاع درجات احلرارة ،واشتداد
سرعة ال��ري��اح ،وأعلن الدفاع املدني أن��ه نفّذ خالل
األيام الثالثة املاضية  223مهمة ،بني إخماد حرائق
وإس��ع��اف وإن��ق��اذ .وت��وزع��ت احل��رائ��ق بني الشمال
واجلنوب وجبل لبنان ،فيما كان ملنطقة املشرف في

الشوف بجبل لبنان ،احلصة األكبر ،إذ أعلن وزير
ال��دف��اع إل��ي��اس بوصعب ،أن طائرتني قبرصيتني
ستصالن إلى لبنان للمساهمة مبهمة إخماد احلريق
في املشرف بتوجيهات من رئيس احلكومة سعد
احلريري ،فيما توجهت وزيرة الداخلية ريا احلسن،
إلى منطقة املشرف للمتابعة.

امليليشيات تتكبد خسائر ضخمة
في صعدة وسط تقدم للجيش اليمني
تكبدت ميليشيات احلوثي االنقالبية ،املدعومة من
إيران ،خسائر بشرية ومادية كبيرة ،في عقر دارها
مبحافظة صعدة خالل الـ 72الساعة املاضية ،في
معاركها مع اجليش الوطني وجراء غارات مقاتالت
حتالف دعم الشرعية وسط تقدم القوات والسيطرة
على مواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة
االنقالبيني ،فيما اش��ت��دت امل��ع��ارك خ�لال اليومني
املاضيني في جبهات باقم وكتاف والظاهر.
ودم��رت مقاتالت حتالف دعم الشرعية ،بقيادة

السعودية ،معسكرا ً للميليشيات احلوثية االنقالبية
في مديرية كتاف ،شرق صعدة ،وفقا ً ملا أفاد به املركز
العسكري حملور كتاف ،الذي أكد أن «غارات التحالف
دم��رت ،أي��ض�اً ،غرفة عمليات عسكرية إضافة إلى
قصف عدد من التجمعات البشرية داخل املعسكر».
وذك�����رت ق���ي���ادة م��ح��ور ك��ت��اف ال��ع��س��ك��ري أن
«املواجهات جت��ددت بني القوات احلكومية بقيادة
اللواء رداد الهاشمي ،قائد محور كتاف مبحافظة
صعدة.

العام املاضي.
واع��ل��ن ال��ص��ن��دوق ال��س��ي��ادي ال��روس��ي
عن  10صفقات استثمار ب��اإلم��ارات بقيمة
تتجاوز  1.3مليار دوالر  ،فيما يوقع روسيا
و اإلمارات على  10اتفاقيات استثمار خالل
زيارة بوتني.

العالول :االنتخابات الفلسطينية
حَ كَم عادل حلسم اخلالفات

تريد السلطة الفلسطينية أن تشمل االنتخابات
قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» والذي
يشهد أسبوعياً مواجهات على الشريط احلدودي مع
قوات االحتالل اإلسرائيلي
ق��ال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول
إن حركته مصرّة على إجراء االنتخابات العامة في
األراض��ي الفلسطينية ،باعتبارها مدخالً الستعادة
الوحدة الوطنية وض��رورة من أج��ل ترتيب البيت
الداخلي ،كما أنها «حَ كَم عادل» حلسم اخلالفات على
الساحة الفلسطينية.

العراق :مقتل  4عناصر من «احلشد
الشعبي» في صالح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي أمس الثالثاء ،أن  4عناصر
من «احلشد الشعبي» بينهم قيادي ،قتلوا خالل عملية
عسكرية ضد معاقل تنظيم «داع���ش» في محافظة
صالح الدين شمالي البالد .وفي تصريح لألناضول،
قال املالزم شرطة نعمان اجلبوري ،إن  4عناصر من
«احلشد» بينهم مسؤول الهندسة العسكرية باللواء
السادس ،قتلوا  ،جراء انفجار منزل مفخخ في قرية
«ال��س�لام» غ��رب��ي مدينة تكريت (ع��اص��م��ة صالح
الدين) .وأوضح اجلبوري ،أن القوة كانت تقوم مبهمة
عسكرية ضمن املرحلة السادسة ل��ـ»إرادة النصر»
العسكرية التي انطلقت األسبوع املاضي.

مئات املستوطنني يقتحمون املسجد األقصى
اق��ت��ح��م م��ئ��ات املستوطنني
اإلسرائيليني ،أم��س الثالثاء،
امل��س��ج��د األق��ص��ى ،ف��ي ال��ق��دس
ال��ش��رق��ي��ة ،ب��ح��راس��ة شرطية
إسرائيلية.
وق���ال���ت دائ������رة األوق�����اف
اإلس�ل�ام���ي���ة ف���ي ال���ق���دس ،في
تصريح مقتضب مكتوب أرسلت
نسخة منه لوكالة ألناضول إن
« 389متطرفا اقتحموا املسجد
األق���ص���ى ب��ح��راس��ة ال��ش��رط��ة
اإلسرائيلية».
وك��ان��ت ج��م��اع��ات ي��ه��ودي��ة
متشددة ،دعت القتحامات واسعة
للمسجد األقصى مبناسبة عيد
«ال��عُ ��رْش» ال��ي��ه��ودي ال��ذي بدأ
اإلثنني ويستمر أسبوعا.
وق���ال ش��ه��ود ع��ي��ان لوكالة
األن������اض������ول إن ال���ش���رط���ة
اإلسرائيلية اعتقلت أحد املصلني
ل���دى ق��ي��ام��ه ب��ش��رح لطالبات
مسلمات عن مصلى باب الرحمة،
في الناحية الشرقية من املسجد
األقصى.

مستوطنون يقتحمون املسجد االقصى

