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(إنــسـتــغــرام) وتــقـدم بــيــانـات
كــامـــلــة لــلـــمــســتـــخــدمــ عن
احلـــــــســــــابـــــــات اخلـــــــاصــــــة
ــسـتــخـدمــ سـواء كــانـوا بـا

أصدقاءهم أم أال.
وأوضـــــح (إنسـتغرام) أن تلك
ــوجــودة عـلى الــتــطــبـيــقــات ا
(غــوغل بالي) و حتــمــيــلــهـا
أكـثـر من نــــــصف مـلـيـون مرة
مــنــذ أبـــريل/نــيــســان تــشــكل
خــــــطــــــورة كــــــبــــــيــــــرة عــــــلى
ستخدم وأصدقائهم نظرا ا
ألنــهــا تـــقــدم تـــلك الــبـــيــانــات
ألطــــراف خــــارجــــيــــة. وأشــــار
إنــــــســــــتـــــغــــــرام إلى أن تــــــلك
التـطبـيقـات لن يكـون لهـا مكان
فـي الـتـطـبـيق بـصـورة نـهـائـية

. للمستخدم

{ واشــنــطن - وكــاالت - كــشف
ـاضي عن أول عـلــمــاء االثـنــ ا
ية لتيتان خريطة جيولوجية عا
قـمــر كـوكب زحل تـشــمل سـهـوال
شـاسـعة وكـثـبـان مـواد عـضـوية
ــيـثـان مــجـمــدة وبـحـيــرات من ا
ـا يُـلـقي الـضـوء على الـسائل 
عـالم غــريب يـعـد مــرشـحـا قـويـا
لـلــبـحث عن وجــود حـيـاة خـارج
كوكب األرض. ورُسمت اخلريطة
بناء على معلومات رادار وأشعة
حتت احلـمــراء وبـيــانـات أخـرى
جــمـــعــتــهـــا مــركـــبــة كــاســـيــني
الـــفــضـــائـــيـــة الـــتـــابـــعــة إلدارة
الـــطـــيـــران والــفـــضـــاء (نـــاســا)
األمـــريـــكـــيــــة الـــتي درست زحل
وأقماره في الفترة ما ب 2004

و2017 .وتيتان الـذي يبلغ طول
قطره 5150 كيلـومتـرا هو ثاني
أكــــبــــر قــــمـــــر في اجملــــمــــوعــــة
ـــواد الـــشــــمـــســـيــــة.وتـــلــــعب ا
الـــعـــضــــويـــة وهي مــــكـــونـــات
كـــربـــونـــيـــة ضـــروريـــة حلـــيـــاة
الـكـائـنـات احلـيـة الـدقـيـقة دورا
مـــهـــمـــا عـــلـى تـــيـــتـــان. وقـــالت
ـة جيولـوجيا روسالي لوبـيز عا
الـكـواكب في نـاسـا  في تـصريح
ــواد الــعــضـويــة مــهــمــة جـدا (ا
الحــتــمــالـيــة وجــود حــيــاة عـلى
ســطح تــيــتــان والــذي يــعــتــقــد
الـكــثـيـر مـنـا أنــهـا تـطـورت عـلى
ــيـاه األرجح داخل مــحــيط مـن ا
السـائلة حتت الـقشـرة اجللـيدية

لتيتان).
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ماكـشـفته الـتـسريـبـات االمريـكـية حـول وثائـق ايرانـية
تـتـحدث عن مـصادر مـعـلومـات في الـوسط السـياسي
الــعـراقي تـبـيع اســرار الـبـلـد وتـسـمـح بـاتـسـاع نـفـوذ
طهران ال يضيـف جديداً للعراقـي البسطاء ذلك انّ
اجلـــمــيع فـي هــذا الــــــــبــلـــد يـــعــلم مـــدى الـــتــغـــلــغل
االســـتــــخـــبـــاري االيـــرانـي في االجـــهـــزة والـــوزارات
والـهيئـات العـراقيـة  وما هي اجلـهات واالسـماء التي
تـسهـل اليـران ذلك الـتغـلـغل. حـتى انّ بـعـض الوثـائق
الـتي تثـبت عمـالة سـ وصاد مـتوافـرة في اجللـسات
اخلـاصة ألقـطاب الـسلطـة والوصـول اليـها كـان دائماً

متاحاً.
ـا يسـمع من  ووصـل االمر بـالـعـراقي عـدم اكـتـراثه 
مــعــلــومــات جــديــدة عن الــوالء الــســلــطــوي الــعــراقي
ـا لألجـهـزة واحلـرس في ايـران  ألنه بـات مـشـبـعـاً 
ــسـه في احلــيــاة الــيـــومــيــة من مــخــاز اطّــلـع عــلــيه و

ودناءات.
كانت األدلـة واضحـة وتتـجلى في كل فـصل سياسي
ــتــدني في مــســتــواه  الـعــلــمي واالخالقي فـي تـبــوأ ا
ــتـقــدمـة فـي الـدولــة  بـحــجـة ـراكــز ا والـقــيــــــــمي ا
ــقــــــــــــراطــيـــة ومــبــاديء الــعـــمــلــيــة خــيــارات الـــد
السياسيـة التي ال مبدأ لهـا من قريب أو بعيد  سوى
فسـدين واجملرم التـوافقـــــــــات الـتي تغطي عـلى ا
وال تــصـنع الــرمــوز الــكـــــــاذبــة وتــمـنــحــهم صــكـوك

الغفران .
بل انّ لـقـب مـوال لم يــكن يـومـاً مــسـبــة ألحـد بل كـان
ــفـاخــر الــتي يــتــرقى بــهــا الــسـيــاسي مــفــخــرة من ا
ــان أو وزيـراً أو الـعــراقي لــيــكــــــون نــائـبــاً في الــبــر
مــحــافــظـاً أو  مــســؤوالً أمـنــيــاً أو من ذوي الــدرجـات

اخلاصة .
االن  أصبح أكثر وضوحـاً للقاصي والداني  شعار
ايــــران بـــــره بــــره وبــــغـــــداد تــــبـــــقى حـــــرة  وبــــاتت
االنـتــفـــــــــــاضــة الـعــراقــيــة في مـرمـى الـشــمس في
وضـوح شـعــاراتـهـا الـتي تـدعــو الى إزالـة الـفـاسـدين

والعمالء والقاتل  وتعيد البلد ألهله الطيب .
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ومـن بـــركـــات وإشـــــــــعـــاعـــات ونــــفـــحـــات الــــهـــبّـــة
ـذهـلــة  الـــــــتي بــدأت في مـفــتـتح الــرافـديــنـــــيــة ا
تشرين األول الفائت ومـا زالت قائمة حتى اآلن  هو
ـظــلـوم بـخــيـاالت وأمـراض أن إيــران  وشـعـــــبــهـا ا
الـنـظـام  قد انـتـــــفـضت وثـــــــارت في بـدايـة تـشبه
الى حـد بــعــيـد  مــا بــدأت به الـــــثــورة الــعـراقـــــيـة

الكبرى . 
إنه مسمار قـويٌّ بتابوت الدجّـال األكبر  و (التُكتُك)
العراقية تصدر اليوم  الـثورةَ العظيمةَ الى الكاشان

اإليرانية اجلميلة . 
ــدهــشــتـان تــنــتــصـران  والــقَــتَــلَـة الــثـــــــــــورتـان ا
ـنـون ويـتـآكـلــون  مـثل جـذع شـجــرة  أكَـلَـتـهـا يـتـعـفـَّ
األرضــة من حــيث ال حتــدس وحتـــــتــسب وتــتــفــكّــر

وتعقل .
قـد تكـون هــــذه فـاحتـة طيـبة لـشرقٍ جـميلٍ حـرٍّ خالٍ
من الـغـزو الـفـكـري  مــــــــــثل الـذي تـقـوم به إيـران
مـنذ أربـعـ سنـة  ومن الغـزو الـعسـكري مـثل الذي
قــام به مــســتــوطــنــــــون لــقـــطــاء  جيء بــهم من كل
أوصـال األرض  لـيـحـتـلـوا أرض فـلـسـطـ الـعـربـية

حتى اآلن .
ـسـتقـلة  من عجـائب وغـرائب ثورة الـعـراق النـقـية ا
هـو أنــهـا مــا زالت يـتــيـمــة ووحـيـدة  حتــولت مــعـهـا
ساحات ودكات الشرف والدم الـكثير والدمع الغزير
 الى فـرجـة مـجانـيـة لعـالم بـدا وكأنه بال ضـمـير وال
آدمـية  وهـا هي الـقـوة األرضـيـة الـعـظـمى أمـريـكا 
ومـعــهـا أوربـا ودول اخــرى مـؤثـرة وفـاعــلـة  حتـافظ
سألـة الواضحة  على دورها وصـمتهـا الدنيء في ا
وإن حتدثت فـحـديـثهـا لن يـذهب بـعيـداً عن جتـارتـها

وعطر النفط العراقي.
ـوت  لـكن ال كالم عن عـطـر الـدم الـبـريء  وقـنـابل ا
ورصاص الـغـدر الذي تـسـتعـمـله احملـميـة اخلـضراء
بـبــغـداد الـثـائـرة  ضـد األجـســاد الـعـاريـة الـطـاهـرة
الـعزالء الـبطلـة  حيث الـضحـايا قـد عـــــبـر عديدهم
الـسبـعة عـشر ألـفاً  مـنهم الـشهـيد ومنـهم اجلريح 
فضالً عن الذين خـطفوا وغيـبوا وضاعت أخبارهم 
أو سجّلت ضد مجهول  سمّاه وزير اجلند (الطرف
ـبـكـيات ـضـحـكـات ا الثـالث) فـي واحدةٍ مـن أغرب ا

بتأريخ الكون كله .
في هـذه الصـفحة الـعظـيمـة  تكاثـرت وتنـاسلت فوق
الـشـاشـات واجلـرائــد  جـمـوع من كـائـنـات مـرتـزقـة
مــغــســـــــــولــة من كل ذرة ضــمــيــر وشــرف  وكـان
دورهـا كي حتــافظ عــلى أثــاث بــطــونـهــا وكــروشــهـا

الضخمة اجلائفة.
ـعـلـنة من  هـو دور ( فـرشـاة القـنـادر ) ووظـيـفـتـهـا ا
دون خــــجل  هــــو تــــلـــــمــــيع وجه
القتــــــــــــلة واحلـرامية ودكاك
الــغـزاة  بـل وتــسـويـق وتـســويغ

وجه هذه اجملزرة الرهيبة .
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

وقـد أجرى الـباحـثون الـدراسة
عــــــلـى حــــــاالت 36499 رجالً
بـدايــة من عـام 1990 وشـمـلت
تــسـجــيل بــيـانــات كل مــشـارك
بــالــدراسـة ومــعــلــومــات حـول
أسـلــوب حــيـاة كل حــالــة عـلى
ــــا يـــشـــمـل الـــنـــظـــام حـــدة 
الـــغــذائي والـــنــشــاط الـــبــدني
وعـادات الــتـدخــ بـاإلضــافـة
إلى الــتــاريخ الــطـبي لــلــحــالـة
وعـــائـــلــتـه وجــاء فـي الــبـــيــان

الصحافي: 
ـتـابـعـة طـويـلـة األمـد (تـشـيـر ا
للمشارك إلى أن تناول الفطر
بـشـكل مـنـتــظم يـقـلل من خـطـر
اإلصابـة بسـرطان الـبروسـتات
لـــدى الــرجـــال بــخـــاصــة بــ
الـــــرجـــــال الــــــذين تـــــتـــــراوح
أعــمــارهم بــ 50 ومـــا فـــوق
وفـي الـــرجـــال الـــذيـن يـــتـــألف

اكــتـشـاف األورام اجلــلـديـة في
وقت مــبـــكــر. وفـي حــال إقــرار
اســـــــــتــــــــخـــــــــدام الـالصـق في
تـــشــخـــيص أمــراض ســـرطــان
اجلـــلــد فـــذلك يــعـــني نـــهــايــة
الــــفــــحص بـــــاخلــــزعــــة وهي
الـطـريقـة احلـاليـة الـتي يعـتـمد
عـلـيـهـا األطـبـاء وتـعـتـمـد على
سحب عـينـة من أنـسجـة اجللد

جراحيا من أجل حتليلها. 
من جهـة اخرى  أثـبتت نـتائج
دراســة عــلــمــيــة  إجــراؤهـا
عـــلى مـــدى مـــا يـــقـــرب من 25
عـامـاً أن تـنـاول الـفـطـر بـشـكل
مـنــتــظم يـؤدي إلـى انـخــفـاض
فـــرص اإلصــــابــــة بـــســــرطـــان
ـا نـشـرته الـبـروسـتـات وفــقـاً 
األمـريـكـيـة مـجــلـة (نـيـوزويك) 
نـــقـالً عن (اجملـــلــــة الـــدولــــيـــة

للسرطان).

جــــهــــــــــــدهم حــــالــــيــــا عــــلى
(شــظــــايـا صــغــيــرة) يـتــركــهـا
سـرطان اجلـلد ويـعتـقدون أنه
ـكن الـتـقاطـهـا وفـقا لـسـكاي

نيوز.
ويــعــــــــــــتــ عــلى الــعــلــمــاء
ــكــنــهـا إثــبــات أن الــلــصـقــة 
الــتـــــــــقـــاط اجلــزيــئــات الــتي
تـسـبـبـهــــــا األورام ويـقـولـون
إنه الــــنــــتــــائج الــــنــــهــــائــــيـــة
سـتـســتـغـرق نــحـو عـامـ أي

حتى 2021.
ويعـكف الباحـثون على ابـتكار
وذج أولي لالصقـة مشيرين
إلى احلاجـة إلى إيجـاد طريـقة
لتـحلـيل اجلزيـئات. وبـعد ذلك
يــخــطط الــبــاحــثــون الخــتــبـار
األداة اجلـديدة عـلى مـتطـوع
أصــــحـــاء ومــــرضى ســــرطـــان
ــــكن اجلــــلــــد إلثـــــبــــات أنـه 
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ـــعـــروف تــــصـــدر حـــســــوني ا
بـأيـقـونـة الـتـشـجـيع الـعراقي 
مــــشــــــجـــــعــــ فــــريق أســــود
الـــرافـــدين فـي مـــبـــاراتـــهم مع
مـنــتـخب الـبـحـرين الـتي جـرت
مـــســــاء امس في الـــعـــاصـــمـــة
االردنــــــيــــــة عــــــمـــــــان ضــــــمن
ـزدوجة لبـطولتي التـصفيات ا
كأس العالم  2022 وا اسيا
في الـصـ 2023 حــيث وصل
الى عـمان بـرفقـة والده بـعد ان
أمــر وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
احـمــد ريـاض بــتـجــديـد جـواز
ســـــــــفـــــــــــــره ودفـع رســـــــــومه
وخــــــصـص له مــــــقــــــعــــــدا في
الـــدرجـــة األولى في الـــطـــائــرة
الـــــــتـي اقــــــــــــــلـت جـــــــمـع من
الــــفــــنــــــــانــــ واالعـالمــــيـــ
ـــنــــتـــخب وهي لـــتـــشــــجـــيع ا
الـــطــــائــــرة الــــثــــانـــيــــة الــــتي
تــخـــصــصـــهـــا الــوزارة لـــهــذا
الـغــرض بـعـد الـطـائـرة االولى
الـتـي اقـلت فـنـانـ واعالمـيـ
حلـــضــور مـــبـــارة الـــعــراق مع

اضي.  ايران اخلميس ا
وجـــــــــاءت شـــهــرة حـــســوني
اثـنــاء بـطــولــة غـرب اســيـا في
كـــربـالء قـــــــــبل عـــدة اشـــهـــر
عـــنــدمــا ظـــهــر عـــلى شــاشــات
الـتـلـفـاز واضـعـا يـده عـلى عـلم
الــعـراق مـرددا نـشــيـد مـوطـني
عــلـــــــمــا أنه غــيـــر قــادر عــلى
الـــــكالم لـــــكـن حـــــبه لـــــوطـــــنه
ومــنــتــخـب بالده جــعــله يــردد

النشيد.
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يعمل الـعلماء في الـسويد على
تـطــويـر الصق طـبي (بالسـتـر)
يـــوضـع عـــلـى أي شـــامـــات أو
كنه أن التهابات في اجللد و
يكشف في وقت قـصير ما إذا
كـــــــــانـت جـــــــــزءا مـن خـاليــــــــا

سرطانية أم ال.  
ويـأمل العـلـماء الـذين يـعلـمون
و الـسويدية في في جامعـة ما
أن تـكون األداة اجلـديـدة قادرة
عـــــلى حتـــــلــــيـل الــــشـــــامــــات
وتــشــخــيص الــســرطــان خالل
دقائق حسبما أوردت صحيفة
(ديلي ميل) البريطانية األحد.
وتــقــوم فــكــرة هـذه الــلــواصق
عــلـى الــبـــحث عن اجلـــزيــئــات
الـــــــتـي تـــــــصـــــــدرهــــــا األورام
الـسـرطـانـيــة ويـقـول الـعـلـمـاء
الـــســويـــديــون إنــهـم يــركــزون

نظـامهم الغـذائي إلى حد كـبير
من اللحـوم ومنتـجات األلبان
مع اســـــتـــــهالك مـــــحـــــدود من

الفواكه واخلضروات). 
وأظــهــرت الــنــتـائـج أن تــنـاول
الـــفــطــر 3 مـــرات أو أكـــثــر في
األسـبـوع يـقـلل فـرص اإلصـابة
بـسـرطـان الـبـروستـات بـنـسـبة
ـرضى ـئـة مـقـارنـة مع ا 17 بـا
الـذين يــتـنــاولـون الــفـطــر مـرة

 . واحدة أسبوعياً
أمـــا تــــنـــاول كـــمـــيـــات أقل من
الــفـطـر مــرة واحـدة أو مـرتـ
فـــــــــي األســـبــــوع فــــيـــجــــعل
الـرجل أقـل عـرضــة بــنـســبـة 8
ــــــــئـــة فـــقط الحـــتـــمـــاالت بـــا
ــرض مـــقـــارنــة اإلصـــابـــة بـــا
بالرجال الذين يتناولون الفطر
ـعـدل أقل من مـرة واحـدة في

األسبوع.
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اتـخـذ تطـبيـق الصـور الـشهـير
(إنـــســتـــغــرام)مـــا وصف بــأنه
خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة ضـد

متطفل (شبحي) خطير.
وأشـــار مـــوقـع (إنـــغـــادجـــيت)
ــتـــخــصص إلى أن الــتـــقــنـي ا
(إنـسـتــغـرام) بـدأت فـعــلـيـا في
حظـر تطبـيقات مـثل (غوستي)
و(اليـك بـاتــرول) الـذي يــتــطـفل
ــلـــفــات الـــشـــخــصـــيــة عــلـى ا
للـمستـخدمـ ويجمع بـيانات
تــــــنـــــتــــــهك خــــــصـــــوصــــــيـــــة

مستخدميها.
وتـــظــهـــر تــلك الـــتــطـــبــيـــقــات
ـوجودة عـلى نـظام ـتـطفـلـة ا ا
تـــشــغـــيل (أنـــدرويــد) مـــلــفــات
الــــــتـــــــعــــــريـف اخلــــــاصــــــة بـ

إليـربـاص عـلى أن يـبـدأ تـسـلـيم
هذه الطائرات للشركة اإلماراتية

في أيار/مايو 2023.
 وتــمــلك اجملــمـوعــة اإلمــاراتــيـة
113 طـــائــرة ايـــربــاص ايه 380
وتنـتظـر استالم 10 طائرات من
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جـــامـــعــــة (بـــافـــالـــو) فـي نـــيـــويـــورك
األمـريـكـيـة إلى مادة مـسـتـخـرجة من
الـعـنب تـسـاعـد عـلى عـالج االكـتـئاب
والــقــلق.  وكــشــفت جتــارب أجــراهـا
اخلــبــراء عــلى الــفــئــران أن مــركَّــبــاً
يُـسـمـى (ريـسـفـيـراتـرول) مـوجـود في
قشـرة العنب يـعمل على تـثبيط إنز

مــــســـؤول عـن االكـــتــــئــــاب والـــقــــلق.
وظـهــرت أعــراض الــقــلق واالكــتــئـاب
عــلى الــفــئــران عــنــدمــا  إعــطــاؤهـا
الــــــــــكــــــــــثــــــــــيــــــــــر مـن هــــــــــرمــــــــــون
الـ(كــورتــيـكــوســتــيـرون) الــذي يــنـظم
اســـتــجــابــة اجلـــسم لــلــتـــوتــر وفــقــاً

لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية.
اً وأوضـحت نـتـائج الـتـجـربـة أن إنـز
يــــــــصــــــــدر مـن هــــــــرمــــــــون يُــــــــدعى
(فــسـفــوديـســتـراز 4) يُـســبب ظــهـور
أعــــراض االكـــتــــئـــاب والــــقـــلـق عـــلى
الــــفــــئــــران فـــيــــمــــا يــــعــــمل مــــركب
(ريسـفيـراترول) عـلى حـمايـة الفـئران
مـن تــلـك األعــراض. وقـــالت رئــيـــســة
فريق اخلـبراء الـباحـثة يـنج شو: »قد
يـكـون (ريــسـفــيـراتـرول) بــديالً فـعـاالً
رضى الذين يعانون لعـقاقير عالج ا

من االكتئاب واضطرابات القلق.

»U¾² ù« «u'UŽ

VMF UÐ oKI «Ë

قـيـمـتـها  16 مـلـيار دوالر مـحل
اتـــفــــاقــــيــــة نـــوايــــا وُقّــــعت في
اضي بقيمة 214 شباطفبرايـر ا
مـــلــــيــــار دوالر حـــيـث أعـــلــــنت
مجموعة طيـران اإلمارات حينها
عن عـزمـهـا شـراء  30طائـرة ايه
350 و 40 طـائـرة ايه 330.. ولم
سؤول اإلماراتي سبب يوضح ا
الـــــتـــــخــــلـي عن طـــــراز ايه 330
واالعــتــمــاد عــلى طــراز ايه 350
وحـــده.  وقــالـت اجملــمـــوعــة في
بيان إنّ الطائرات اجلديدة تتيح
خدمـة نـطـاق واسع من األسواق
اجلــديــدة لــيس عــلى مــســتـوى
ــــنـــطــــقــــة وحــــسـب بل عــــلى ا
مـستـوى الـعـالم وبـرحالت يصل
مــداهـــا إلى  15ســـاعــة طـــيــران
انطالقاً من دبي. وتعـتزم طيران
اإلمارات جتـهـيـز هذه الـطـائرات
ـنـتـجات وتـوفـيـر عدة بـأحدث ا
ـا في ذلك تـوزيـعـات لـلـمـقـاعـد 
متازة وفقا الدرجة السياحـية ا

للبيان.

{ دبـي- أ ف ب: أعـــــــــــــلــــــــــــنـت
مـــجــمــوعــة بــويـــنغ االثــنــ عن
صفـقـة مع شـركة صن اكـسـبرس
التـركية لـلنقـل اجلوي لتـزويدها
بــعــشــر طــائــرات من طــراز 737
مــاكس 8 بــقـــيــمــة 1 2 مــلــيــار
دوالر تضـاف إلى طـلبـيـة أخرى
تــــشــــمل  32طــــائــــرة من طــــراز

ماكس.
ـفـروض ورغم حـظــر الـطـيــران ا
عـــلى هـــذا الــطـــراز قـــال يــانس
بــيـسـكــوف الـرئـيـس الـتـنــفـيـذي
للـشـركة الـتـركيـة خالل فـعالـيات
معـرض دبي للـطيـران لديـنا ثـقة
كـــامــلــة بــأن بــويـــنغ ســتــزودنــا
ــكن االعــتــمـاد بــطــائــرة آمـنــة 
اضي عليهـا. ومنذ آذارمارس ا
مُــنـــعت كل الــطـــائــرات من نــوع
بويـنغ  737ماكس مـن التـحـليق
بــعــد حتـــطّم طــائــرة من الــنــوع
نــفـسه تـابــعـة لــشـركـة الــطـيـران
اإلثـيــوبـيـة في رحــلـة بـ أديس
أبـــابـــا ونــــيـــروبي مـــا أدى إلى

مـقـتل 157 شـخــصــا. وقـبل ذلك
حتــطّــمت طـائــرة تــابـعــة شــركـة
اليـــون ايـــر االنــدونـــيـــســـيــة من
الـــطـــراز نـــفـــسه مـــا أســـفـــر عن
سقوط 189 قتيال قـبالة سواحل
إندونيسيا. وفي أيلول/سبتمبر
اضي دخـلت شـركة بـوينغ في ا
ــرحـــلـــة األخـــيـــرة لـــتـــطــبـــيق ا
تعديالت طـلبت منـها بهدف رفع
حظر الـطيران عن طـائرتها 737

ماكس. 
وأعـــلـــنت مـــجـــمـــوعـــة طـــيـــران
اإلمـارات االثـنــ عن صـفـقـة مع
شركة ايرباص لشراء  50 طائرة
مـن طــــــــــــراز (ايه  –350–900)
بـــقـــيـــمــة 16 مـــلــيـــار دوالر في
خطوة بدت وكأنّها تهدف إلعادة
تــــنـــظــــيـم اســـطــــول الــــشــــركـــة
اإلماراتـية بـعد تـخلـيهـا عن عدد
من طـائرات ايه 380 الـضـخـمة.
وقال الـشيـخ أحمـد بن سعـيد آل
مــكــتـــوم الــرئــيـس الــتــنـــفــيــذي
جملـــمــــوعــــة طــــيــــران اإلمـــارات

لـلصـحـافـيـ خالل مـعرض دبي
للـطيـران أنا سـعيـد باالعالن عن
شراء  50 طـائـرة ايـربـاص 350
بـقــيـمـة  16 مـلــيـار دوالر. ووقّع
الـشـيخ أحـمـد االتـفـاق مع غـيوم
فــاوري الـــرئـــيس الـــتـــنـــفـــيــذي

نــــفس الــــطــــراز خالل األشــــهـــر
ـقـبـلـة.  كـمـا تمـلك 158 طـائرة ا
بوينغ 777 على أن تستلم 150 
طــائــرة أخـــرى من هــذا الــطــراز
خالل الـسـنـوات الـقـادمـة. وحتلّ
اتــفـاقــيـة الــشـراء هــذه الـبــالـغـة


