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{ لـندن  –وكـاالت - صـمـمت شـركـة
رولز رويس لصناعـة احملركات نظام
دفـع مـــخـــصـــصـــا لالســـتـــخـــدام في
طـــــائــــــرات األجـــــرة (الــــــتـــــاكــــــسي
الـطائـر).وقـالت الشـركـة البـريـطانـية
ركبة كـهربائية إنها وضعت خطـطا 

تقلع وتهبط عمودي. 
ـكن للـمـركـبة (إيـفـتـول) أن حتمل و
أربـعــة أو خـمـسـة أشــخـاص.وتـصل
ـــركـــبــة إلى 250 مــيال في ســـرعــة ا
الساعة (402 كيلـومتر في الـساعة)
ـكـنهـا الـتـحـلـيق في رحالت تـبلغ و
الـــواحـــدة مـــنــهـــا نـــحــو 500 مــيل

بحسب الشركة.
وتــقـــول رولــز رويـس إن احملــرك قــد
يــطـــرح لالســتــخــدام مــطــلع الــعــقــد
القادم.وتنـضم رولز رويس بهذا إلى
مــجــمــوعـة مــتــنـوعــة من الــشــركـات
األخرى تـسـعى إلى تـصنـيع تـاكسي

طائر.
وقــبـيـل انـعــقـاد مــعــرض فـارنــبـورو
اجلــــــوي قــــــال رئــــــيـس الــــــفــــــريق
الـكـهـربـائي بـالـشـركـة روب واتـسون
ــكــنــنـا من (نــحن في وضع جــيــد 
لـعب دور قيـادي في الـعـالم الـصـاعد
لـلـنقل اجلـوي الـشـخـصي. سـنـسعى
لـلـعــمل بـالـتـعــاون مع مـجـمـوعـة من

الشركاء).
ـركبات الـطائـرة لزمن طويل وظلت ا

rÒLBð f¹Ë— e Ë—

…dzUÞ …dł√ W³ d

االخـــيـــرة عــــلى الـــتـــوالـي كـــانت من
2006 (أيـطـالـيـا) نـصــــــــــيب اوربـا
انيا) 2014 (ا 2010 (اسبانيا) 
و2018 ®فــــرنــــســــا) وبـــــذلك فــــأن من
حـصل ــونــديــال 21 مــجــمــوع عــدد ا
االوربــيــون عـلى 12 بــطــولــة بـيــنــمـا
امـريــكــا الالتـيــنــيـة حــصــلت عـلى 9
بـــطـــوالت 5 مـــنــــهـــا لـــلــــبـــرازيل و2

لالرجنت و2 لالرغواي.
ــــونـــديـــال خـــروج من مـالمح هـــذا ا
توقع حصولها على البطولة الفرق ا
كـوريا اجلنوبية هي من بشكل مبكر 
ـــانــــيــــا من الـــدور االول اخـــرجـت ا
واليـابان كـادت ان تخرج بـلجـيكا من

{ جـــاكـــرتـــا (أ ف ب) - تــلـــقى
الـرئيس الـكـوري اجلـنـوبي مون
جـاي-إن ونظـيـره الـشـمـالي كيم
جــــونغ اون االثــــنـــ دعــــوة من
رئـــيس انـــدونـــيـــســـيـــا جـــوكــو
ويدودو حلضـور فعـاليات دورة
االلـــعـــاب االســـيــــويـــة (اســـيـــاد
التي تقام في اندونيسيا (2018
من  18آب الى  2ايـلــول بـعــدمـا
اتفقت الدولتان على خوض عدد
ــســابـقــات بــفـرق مــوحـدة. من ا
وأعـلـن مـتـحــدث بـاسم الــرئـيس
االنــــدونــــيـــسـي أنه  تــــوجـــيه
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الـــدور 16 والــبـــرازيل واالرجـــنـــتــ
والــبــرتــغــال والــســويــد واســبــانــيــا
خــرجــوا من االدوار االخـرى مـن قـبل
دول اوربــيــة  ولـــيــكـــون الــدور قــبل

ئة). النهائي (اوربي 100 با
ــؤثـرة والــتي ـالمح االخــرى ا ومن ا
احــدثت الــفــارق هــو بــروز الالعــبـ
ــــغـــاربـــة) واالفـــارقـــة في الـــعـــرب (ا
ـنـتــخـبـات االوربــيـة والـتـي شـكـلت ا
ـــا تـــقـــدمه هـــذه فــــارقـــا واضـــحـــا 
الــعـنـاصــر وهي تـلـعـب في فـرق مـثل

(بلجيكا وفرنسا).
ـالمح الـفـنـيـة لـلـمـبـاريـات هي ومن ا
االهداف في الوقت الـقاتل (اللـحظات
ـبـاريـات وكـذلك االخــيـرة) لـنـهـايــة ا
اهــداف (اخلـــطــأ) نـــيــران صـــديــقــة
رتدة وكثرة االهداف من الهـجمات ا

والفوز بضربات اجلزاء
ـعلم) ـدرب الذين يـطـلقـون علـيه (ا  ا
"ســتـانـيـسالف شـيــرشـيـسـوف" فـهـو
بأنـفعـاالته وحركـاته وتقـاسيم وجهه
وهـو يـطـلب من اجلـماهـيـر الـروسـية
االستـمرار بـتشـجيع مـنتـخبـهم حتى
وهـو خـاسـر شـكـلت عالمـة فـارقـة في
ونـديال بشـخصـيته القـوية وقدرته ا

الـدعــوة حلـضــور دورة االلـعـاب
اآلسـيـويـة الى الـرئـيس الـكـوري
اجلــنــوبـي ونــظــيــره الــشــمــالي
اجلــمــعـــة من دون االشــارة الى
تـلــقي اي رد من الــطـرفــ حـتى
تـحـدث جـون بودي االن. وقـال ا

الـى وكـــالــــة فــــرانـس بـــرس (
.( ارسال الدعوات الى الرئيس
وأعـلــنت الـكـوريـتــان اجلـنـوبـيـة
اضي أنهما والشمالـية الشهـر ا
ـنـتخـبـات مـوحدة سـتشـاركـان 
في ثالث ريـاضـات هي الـكـانوي
والــــتــــجــــذيف وكــــرة الــــســــلــــة

! في الــســيــطــرة عــلى اداء الالعــبــ
ــنــتــخب وعــلى الــرغم من خــســارة ا
ــــبــــاريــــات الــــروسي فـي جــــمــــيـع ا
ونديال اال ان احتاد التجريبية قبل ا
درب ذو الكرة الروسي تـمسك بهذا ا
ـنـتخب الـشـخصـيـة الـفريـدة لـيـقود ا
الى الـدور الــثـمــانـيــة بـعــد ان اخـرج
رشـحة لـنيل الـبطـولة احدى الـدول ا
(اســبـانـيــا) ولم يـخــرج اال بـضـربـات

اجلزاء  مع الفريق الكرواتي !
ــنــظـم لــلــدورة مع روســيـــا الــبــلـــد ا
اجلـمـاهــيـر الـروســيـة شـكــلت ايـضـا
ــتــاز في مــجــال الــتــنــظــيم مــلــمح 
وتـوفـيــر الـبـنى الــتـحـتــيـة واالجـواء
ـــهــرجــانــات ـــثل هــذه ا ـــنــاســبــة  ا
ــيـة. مـبـارك لــلـفـريق الــفـرنـسي الـعـا
الــذي اسـتــحق الـفــوز بـكــأس الـعـالم
ومبارك لالداء الفني الرائع للمنتخب
ــركـز الــكــرواتي الــذي حــصل عــلى ا
الثاني بجدارة وألول مرة  وال ننسى
ـركـز ان نـبـارك لـبــلـجـيـكـا فــوزهـا بـا
الـــثـــالث ايـــضـــا ألول مـــرة وشـــكــرا
لروسيا االحتاديـة التي اعادت عظمة
(االحتـاد الــسـوفـيـتي) الـسـابق بـهـذا

ي. احلدث العا
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مـرات كـثــيـرة  أرى  عــراقـيـ يــحـمــلـون تــقـاريـرهم
الــطـبـيـة بـأيـديــهم عـلى شـاشـات الــتـلـفـزيـون واألسى
ـال إلجراء عـملـية ـلـكون ا يـغطـي وجوهـهم ألنّهم ال 
وصل  لـهم أو ألحد أبـنائـهم . وحـ وقعت مـعركـة ا
جـرى بـتر أطـراف مـا اليـقل عن سـتـمـائـة طـفل وطـفـلة
فـور اإلصـابـة  ألنّ الـعالج بــوسـائل جـراحـيـة أخـرى
ـال . وكـان الـبـتـر غـيـر مــتـوافـر لـلـعـاجـزيـن عن دفع ا
عدم  ومن كان غـير معدم وهو أرخص ثمناً عـلى ا

يخرج من حصار وموت أمده ثالث سنوات?.
ستـشفيات الـعامة البد أن تـتوافر على قـواعد عامة ا
أسـاسيـة تـتيح اجـراء العـملـيات مـجانـاً  وهذا يـحدث
في أعــظم الـدول الـرأسـمــالـيـة  عـبـر تــرتـيب مـواعـيـد
وجـدولـة قـد تـطـول شـهـوراً لـكـنـهـا في الـنـهـايـة جترى
. وحــ تـكـون احلـالـة طـارئـة يـتم الـعالج شـبه مـجـانـاً
ـسـتشـفـيـات العـامـة في أوروبا فوراً في الـكـثـير من ا
ـواطني الـبلد . فـكيف احلـال في بلـداننـا التي بـالكاد
تتنفس بعض هواء اقتصاد السوق احلر وخصخصة
الـصـحة وسـواهـا . بـلـدانـنـا لم تـرتق بـنـواحي احلـياة
ـانـيا أو االخـرى كمـا ارتـقت دول مـثل بـريـطـانـيـا او ا
الـنرويج  وبالـتالي ال يـجوز مـطلقـاً رمي الثـقل االكبر
من قـطاع الصـحة عـلى اخلصـخصة  في مـجتـمعات
التـــزال حتــبــو وال تــوجـــد فــيــهــا فـــرص عــمل عــادلــة
وينخرها الـفساد الذي يواجه بريحه الـصفراء العاتية
كلّ مـن يسـعى لـلحـصـول على وظـيـفة أو فـرصـة عمل

حتى في القطاع اخلاص .
البـد أن يــكــون لـكل عــراقي بــطــاقـة صــحـيــة تــصـنف
وضعه الوظيفي في اجملتـمع من حيث يعمل في قطاع
عــام او خـاص أو ال يــعـمل لــعــجـز من حــرب أو عـوق
والدي أو مـتقاعـد  ويتم اعـطاء نـقاط لـكل حالـة يكون
لزاماً مراعاته في توفير العالج شبه اجملاني للمواطن
الذي البديل له سوى مستشفيات الدولة  التي يعرف
الـعراقـيون حالـها الـبائس السـيمـا في جنـوب العراق

نتفض على هذا الفساد العظيم . ا
اليحق أليّ سـياسي أن يـحكم ومـواطنه يـتسول داخل
بـلده النـفطي الـغني عـلى شاشات الـتلـفزيون من أجل

جمع مال من متبرع لعملية جراحية .
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ضـــربــا من اخلــيـــال الــعــلـــمي لــكن
شــركـات الـطــيـران والـتــكـنـولــوجـيـا
تعـمل حالـيا عـلى حتقيـق األمر على

أرض الواقع.
وأعــــلــــنت شـــــركــــات أخــــرى مــــثل
ايـــربــاص وأوبــر ومــجـــمــوعــة من
الشـركـات النـاشئـة مـثل كيـتي هوك
اثـلـة.وقالت شـركة عن مشـروعـات 
رولز رويس في تـقرير لـلبي بي سي
بـدئية للتـاكسي الطائر (إن الفكرة ا
هي استخدام تـكنولوجيـا توربينات
الغاز من أجل توليد كهرباء لتشغيل
ستة أنـظمة دفع كـهربائـية مصـممة
خــصـــيـــصــا لـــتــكـــون مــنـــخــفـــضــة

الضجيج).
وســوف يــكــون جــنــاحــا الــتــاكــسي
الطـائر قـادرين عـلى الدوران بـزاوية

ركبة من90 كن ا  درجة ما 
اإلقالع والـهـبــوط عـمـوديـا. وبـوسع
ـروحيات ركـبة استـخدام مـهابط ا ا

وجودة بالفعل. طارات ا وا
وقــالت الــشـركــة (نـعــتــقـد أنه نــظـرا
للعـمل الذي نقوم به حـاليا لـتطوير
أنـظـمـة دفع كـهـربـائي مـهـجـنـة فـإن
كن أن يـكون مـتاحا هذا الـنمـوذج 
بحلول مطلع أو منتصف عام 2020
ــوذج شـــريـــــطـــة أن يـــتم إنــشـــاء 
جتـاري قـابل لـلــتـطـبـيق وطـرحه في

األسواق).

تــــؤكـــد االوســـاط الـــريـــاضـــيـــة بـــإن
ـباريـات كأس اوربا سـتوى الـفني  ا
ــســتــوى الــفــني لــكـأس افــضل من ا
الـعـالم وهذا يـدل عـلى ان كـرة الـقدم
االوربيـة قد تـطورت كـثيـرا وابتـعدت
سافات ابعد عن امريكا الالتينـية و
وبفرق شاسع عن عن افريقـيا وآسيـا
الفـرق العـربية فـالنـتائج الـتي تشبه
الــفـضـائح تــأتي من نـتــائج مـشـاركـة
ـنتـخبـات العـربيـة في مونـديال (-7 ا
صـفــر) بـلـجـيـكـا  –تونس (5-صـفـر)
ـغرب روسيا  –مصـر. عدا مـا قدمه ا
من مستوى ونتائج مشرفة بالبطولة
!كـمــا ان نــتــائج الــبـطــوالت االربــعـة
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انــتــهـى كــرنــفــال كــأس الــعــالم بــكــرة الــقــدم  الــذي
اسـتضـافـته روسـيـا الـعظـمى حـقـاً وفـعالً  عـلى مدى
ثالثــ يـــومــاً ولــيـــلــة  واســتــثـــمــرت فــيه ســـيــاســيــاً
واقـتـصـاديـاً وثـقـافـيـاً  لـيظـهـر وجه الـشـعب الـروسي
الـعـظــيم  رائـعـاً وجـمـيالً وحـضـاريـاً ووريـثـاً طـبـيـعـيـاً
لـسـمفـونـية وقـصـة ورواية ونـحت ورسم  وتـشيـخوف
وديـسـتـوفـســكي وجـايـكــوفـسـكي وبـوشــكـ ويـسـنـ
وتورغينيف ورسول حمزاتوف  وبذلك فشلت الدعاية
ـونـديال  االنـكلـيـزية واألمـريـكـية الـسـيئـة في تـدمـير ا
ألسبـاب سـياسـيـة غبـيـة تتـصل بـبقـايـا أنفـاس احلرب

الباردة الكريهة .
فـازت فـرنـسا بـالد النـور والـعـلم والـثـقـافـة في مـوقـعة
الـنـهـايـة  عـلى كـرواتـيـا الـصـغـيرة الـتـي كانـت خارج
ـراهـنـات  لـكـنـهـا أنـتـجت نـخـبـة كـرويـة الـتــوقـعـات وا
ـهـا درساً سـياسـيـاً مدهـشاً مبـدعة  فـضالً عن تـقد
تـمثل بـالـرئـيسـة احلـلوة كـرابـار كـيتـا روفـيـتش  التي
ــســتــطـيل ـثــابــة العب إضــافي يــلـعـب فـوق ا كـانـت 
األخضر  خارج كل قياس وأي كارت أحمر من حكم

باراة . ا
ثمة عالمة عجيـبة وظاهرة مذهلة ظـهرت بفريق فرنسا
باراة النـهائية البطل  اذ كـان يلعب في صفـوفه في ا
 سـبـعة العـبـ مهـاجـرين من بالد العـرب وأفـريقـيا 
وهـذه الظـاهرة سـتدرس بـعنـاية ويـتم التـوقف والتـفكر
أمـامـها طـويالً  من قـبل العـرب الـذين سيـتـأكدون من
ـقـدوره أن يـنـتج اإلبـداع أنـهم شـعب مـبـدع خـالق  
ليس بباب كـرة القدم  بل في الطب والـهندسة والذرة
والـكـومـبـيـوتـر والـفـلك والـفـيـزيـاء والـكـيـمـيـاء والـفـنـون
اجلـمـيــلـة كـلـهــا  اذا مـا تـوفــرت له الـظـروف الــطـيـبـة
الئـمــة  وسـتـسـأل أيـضـا فــرنـسـا وأوربـا عـمـومـاً  ا
سؤاالً مـحرجاً ومـدوخاً لها عن مـاهية مـجتمـعها التي

ستكون عليها بعد عشرين سنة أو أزيد ?
بـهج شاهـدت أن الرئـيسـة اجلمـيلة في حـفل اخلتـام ا
الـتي غـزت صـفـحـات الـفـيـسـبـوك وأخـوته بـالـرضـاعـة
األلكترونيـة  قد قامت بتحية وتـقبيل اجلميع  خاصة
الـرئيس الـفرنـسي الوسـيم الذي شـال خداه نـحو ربع

مليون قبلة رئاسية دافئة .
امـا الــسـيـاســة فـلـقــد تـركت كــدمـاتـهــا الـكـثــيـرة عـلى
شـجع الذي جـمالـيات كـرة الـقدم وروعـتهـا  فصـار ا
يـتـفـرج علـى مبـاراة انـكـلـتـرا وبلـجـيـكـا مـثالً  يـصفق
للـبالجكة ويتـمنى أن يبطـشوا باالنكـليز  كي يسـتعيد
ضموم بعب بريطانيا العجوز  التي بعضاً من ثأره ا
ساهـمت بقـتله وتدمـيره  فهـي التي أهدت عـلى سبيل
ـثال  فـلـسـط الـعـربـية لـلـمـلوم اسـرائـيل الـكوني  ا
وهـي الـــــــــتـي شــــــــــاركـت فـي كل
عــمـــلــيــات قــتل وحــصــار وغــزو
الــعـــراق  وهــذا الــقـــيــاس كــان

سارياً على فرق كثيرة .
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 بغداد

{ زغـرب  –وكــاالت - جــذبت رئــيـــســة كــرواتــيــا
كـولـيـنـدا جـرابـار كـيـتاروفـيـتـش االنـظـار وحـصدت
اليـ بفضل تـصرفـاتها في نـهائي كأس اعجاب ا
الـعـالم لـكــرة الـقـدم في مـوســكـو حـيث وقـفت حتت
األمطار الغزيرة خالل حفل اخلتام بينما وحتتضن
. برغم خسارة كرواتيا 4-2 نتخب كل العب من ا
أمام فرنسا بعد نهائي مـثير في العاصمة الروسية
يوم األحـد.ووقفت كـيتاروفـيتش الـتي كانـت ترتدي
قميص مـنتخب كـرواتيا بـاللون األبـيض واألحمر
ير على منـصة الـتتويج مع الـرئيس الـروسي فالد
انـويل مـاكـرون أثـناء بوتـ والـرئـيس الـفـرنسـي إ
.وفي الـوقت الـذي ـيـدالـيـات عــلى الالعـبـ تـوزيع ا
حصل فـيه بوتـ عـلى مظـلة وقـفت رئـيسـة كرواتـيا
نحها أحد مبتسمة حتت األمطار الغزيرة قبل أن 

ساعدين مظلة أخرى بعد فترة. ا
ـــعـــجـــبـــ عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل وكـــتب أحـــد ا
االجـتـمــاعي (أجـمـل لـقـطــة في كـأس الــعـالم. حتت
األمـطــار الــغـزيــرة بال مــظـلــة وكـولــيــنـدا جــرابـار-
كــيـــتــاروفـــيــتش حتـــتــضن كـل العب من كـــرواتــيــا
وفرنـسـا حـتى رغم خسـارة كـرواتـيا. هـذه مـشـاعر

نقية ودافئة. ال للسياسة ونعم للرياضة فقط).
وأشار متابع آخر إلى تصـرف رئيسة كرواتيا رغم
خــســارة لـقـب كــأس الــعـالـم وكــتب (بــدت رئــيــسـة
ـة ــنـكــسـر بــالـهــز كـرواتــيـا لــطـيــفـة رغم قــلـبــهـا ا
) بـيـنـمـا قـال مـشـجع آخر واحـتضـنت كل الـالعبـ
ـشـاعـر بـشكل ـشـجعـ مـفـعـمـ با (لقـد جـعـلت ا
أكـبـر). وأظـهـرت جـرابـار-كـيـتاروفـيـتـش حـمـاسـها
ـنـتــخب بالدهـا خالل الــبـطـولـة الـشـديــد ودعـمـهــا 
وحـــضــــرت كل مــــبـــاريــــات كـــرواتــــيـــا في األدوار
اإلقـصـائــيـة بـاسـتــثـنـاء مــواجـهـة إجنـلــتـرا في قـبل
النهائي بسـبب ارتباطهـا بحضور قـمة حلف شمال

األطلسي في بروكسل.

ثالث ســـنــــوات وقـــال (إنـه يـــأمل أن
يـــصـــبح رئـــيس الـــبالد الـــكـــســـنــدر
لوكـاشيـنكو مـشجعـا للـفريق). وأثار
مــارادونـا ضـجــة كـبـيــرة في روسـيـا
البيضاء بعدما وافق على رئاسة ناد

.  انــقــاذه من االفـالس قـبـل عــامـ
ويـخـطط لالنـتـقـال إلى بـريـسـت بـعد
أن تـرك مــنـصــبه كـمــدرب لـلــفـجــيـرة

اإلماراتي.
ووصل مـــــــارادونــــــا إلـى روســــــيــــــا
الـبـيضـاء بـعدمـا حـضر كـأس الـعالم
كـسفـيـر لالحتاد الـدولي (الـفيـفا) في
روســـــيـــــا اجملـــــاورة حـــــيـث أثــــارت
تـصـرفاته الـغـريبـة وبـينـهـا االشارة
بـــاصـــبـــعه األوسـط إلى جـــمـــاهـــيــر

نيجيريا دهشة اجلميع.
وقــال مـارادونـا فـي مـؤتـمــر صـحـفي
بــــعـــد وصــــوله إلـى بـــريــــست وسط
ـشجـع (أود تـشجـيع من عشـرات ا
التقاط صورة مع لوكاشينكو أتمنى
أن يــصـبـح مـشــجــعــا لــنــا) وأضـاف
(أسـتـطـيع الـعـيش بـدون مـشـاكل في

روسيا البيضاء).
ولم يــفــز ديــنــامـو بــريــست مــطــلــقـا
بالـدوري احمللي وقال أحـد مشـجعيه

في تـصـريح( بـأن النـادي مـنـذ عـام
ـال ـلك ســوى الـقــلـيل من ا لم يــكن 
وكـانت اجلمـاهـير في بـعض األحـيان
تــــتــــبـــرع مـن أجل شــــراء قـــمــــصـــان
الـــفـــريق.لـــكن مع قـــدوم مـــســتـــثـــمــر
إمـاراتي جـديـد فـاز الـنـادي بـالـكـأس
احملـليـة مـرت ويـخطط لـبـناء اسـتاد

جديد بسعة 30 ألف مشجع).
وقــال مـــديــر الـــتــطــويـــر في الــنــادي
فيكتور رادكوف في تصريح ( في ظل
حـقـيقـة أن الـرئيس ديـيـجو سـيـعيش
فـي بـريـسـت فـأنـا أعــتـقــد أن الـنـاس
ســتـــأتي من جـــمــيـع أنــحــاء الـــعــالم

شاهدة مبارياتنا).
وتـــولى العب بـــرشـــلــونـــة ونـــابــولي
الــسـابق (57 عــامــا) الــفـائــز بــكـأس
الــــعـــــــــــــالم 1986 مع األرجـــنـــتــ

تــــــدريـــــــــــــب الــــــوصـل اإلمــــــاراتي
بجانب مـنتخب األرجـنت فـي الفترة

من 2008 إلى 2010.

{ بـــــــريــــــست - وكـــــــاالت - تــــــولى
أسطورة األرجـنت دييـجو مارادونا
رئـاســة نـادي ديـنـامـو بـريـست لـكـرة
الــقــدم فـي روســيــا الــبــيــضــاء مــنــذ
دة ـاضي بعدمـا وقع عقدا  االثن ا

لـلــسـيــدات في اشــارة واضـحـة
الى نـيـة الـبــلـدين الـتـخـفـيف من
حـــدة مـن الـــتــوتـــر الـــســـيـــاسي
بــيــنــهــمــا. وتــســارعت اجلــهـود
الـدبــلـومـاسـيـة بــ الـبـلـدين مـا
أفضى إلى قمة تاريخية ب كيم
ومــون تـلــتـهــا قــمـة بــ رئـيس
كــوريـــا الــشـــمـــالــيـــة ونــظـــيــره
األمــــريـــكي دونـــالــــد تـــرامب في

اضي. سنغافورة الشهر ا
الى ذلك ســيــســيــر وفــد مــوحـد
ـثل البـلـدين خالل اسـتـعراض
الوفود في حفل االفـتتاح.وكانت

"نوتـر ديدييه ديـشان" فـيما 
تغيـير اسم محطـة أخرى بقلب

{ بــاريس -  وكـــاالت- فــيــمــا
كانت باريس تـستعـد لالحتفاء
بالعـبـي مـنــتـخـب فـرنــسـا
الفائز ببـطولة كأس العالم
لــكـرة الـقـدم قــررت شـبـكـة
ــتـرو) قــطـارات األنــفـاق (ا
إطـالق بــــــعـض أســــــمــــــاء
الالعـبـ مـؤقـتـا عـلى عدد
من احملــطـات. وظــهـر اسم
ـنــتــخب ديــديــيه مــدرب ا
ديـــشـــان في مـــحـــطـــتــ

حيث  تغيير اسم محطة
"نــــوتـــــردام ديــــشــــان" إلى

ـنــتـخب الــكـوريــتـان شــاركـتــا 
مــوحـد لـلــسـيــدات في مـســابـقـة
الـهـوكي عـلى اجلـلـيـد الول مـرة
ــبـــيــاد الـــشــتــوي وذلك فـي االو
الــــذي اســــتــــضــــافــــته كــــوريــــا
اضي في اجلنـوبيـة في شبـاط ا
بــيـونـغ تـشــانغ. وتــقـام االلــعـاب
اآلسيـويـة في الـعاصـمـة جاكـرتا
ومـديـنــة بـالـيـمــبـانغ في جـزيـرة
سـومطـرة وسـيـتـنافس 11 ألف
رياضي في 40 مـسـابـقـة  وهي
ـتنوعـة بعد ثاني أكبـر االلعاب ا

بية. االلعاب االو
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