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واصل القطاع الســـياحي يف ديب تحقيق إنجازات نوعية عىل العديد من املســـارات املتعلقة بدخول أعداد كبرية من الغرف 
الفندقية وزيادة مطردة ألعداد الســـياح بدعم من توسع الناقالت الوطنية ووصولها إىل أسواق جديدة، متجاوزة التحديات 

العاملية واإلقليمية.

إعداد: لؤي عبدالله – غرافيك: محمد أبوعبيدة

7.26
زائـــر إىل ديب خالل 5  ماليني 
األسواق  شـــهور من مختلف 

العاملية

% 85
املنشآت  إشـــغال  نســـب  متوســـط 

101 %الفندقية من يناير إىل مايو املاضيني
منو عدد الزوار القادمني

إىل اإلمارة من السوق الرويس

366
ألـــف زائر صيني  بـــني يناير 

ومايو بنمو 58 %

944
ألفاً من السوق الهندي تشكل 
الحصة األكرب من إجاميل الزوار

% 19
التعاون  مجلس  أسواق  حصة 
الخليجـــي مـــن مجمل عدد 

الزوار يف اإلمارة

13
مليون ليلة قضاها الزوار

يف فنـــادق ديب خـــالل أول 5 
شهور من العام الجاري

3.6
لياٍل متوســـط مـــده اإلقامة 

للسائح خالل الزيارة الواحدة
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4
انطالقاً من قاعدة صغرية نسبياً، حيث بلغ  التكافل تشهد توسعاً  العديد من رشكات   ال يزال 
إجاميل دخل أقساط التأمني يف النصف األول من 2016 لدى 8 من أرسع 10 رشكات تأمني منواً 

أقل من 100 مليون دوالر أمرييك.

5
التي تتمتع بها  افتقاره للمميزات  إىل  التكافل يف دولة اإلمارات أيضاً  يرجع ضعف أداء قطاع 

رشكات التأمني التقليدية، التي غالباً ما تكون أكرب وتستفيد من وفورات الحجم األفضل.

6
تكتتب رشكات التأمني التقليدية األكرث حجامً والحاصلة عىل تصنيف عال عىل معظم األعامل 
التنافسية  القدرة  السلع ذات  تكون مقيَّدة بخطوط  مع  غالباً  التكافل  بينام رشكات  التجارية، 

العالية.

7
الرشكات  أن  إال  يرتسخ وجودها،  ليك  كبرياً  رأساملياً  استثامراً  اإلسالمية  التأمني  تتطلب رشكات 
الجديدة نسبياً غالباً ما تتعرض لضغوط حتى تتمكن من توليد األرباح وتحقيق إيرادات صحية 

للمستثمرين فيها.

1
 ازدياد االنتقائية من قبل بعض رشكات التأمني، التي تختار األعامل التي تكتتب عليها بحذر أكرب 

للتخفيف من مخاطر تعرضها لخسائر االكتتاب.

2
  االرتفاع الكبري للتعرفة يف األسواق الخليجية، ومنها السوق اإلماراتية خالل العامني املاضيني، 

بعد تطبيق آليات التسعري اإلكتوارية.

3
التباطؤ يف أنشطة التأمني نتيجة لتأثري االنخفاض الحاد يف أسعار النفط والغاز عن املستويات 

القياسية التي وصلت إليها يف العام 2014 عىل النمو االقتصادي.

ب من  تواجه رشكات التأمني التكافيل 7 تحديات رئيسية تصعِّ
حصولها عىل حصص متزايدة يف السوق اإلماراتية، خصوصاً مع 

وجود منافسة قوية من الرشكات التقليدية سواًء الوطنية منها أو 
األجنبية، ونتيجة لهذه املنافسة، فإن رشكات التكافل تستحوذ عىل 
15 % فقط من إجاميل أقساط التأمني، يف حني أن عددها يقارب 

30 % من إجاميل عدد رشكات التأمني يف اإلمارات.

اعداد: عبد الرحيم الطويل - غرافيك: حسام الحوراين
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غرافيك: حسام الحوراين

خيانة «الشقيق» ألشقائه مل تعد خافية، فأبعادها باتت مفضوحة ومبذولة للعامة ولكن ما كشفه القيادي يف «التنظيم الرسي» عبد الرحمن 
خليفة بن صبيح السويدي خلف صدمة كبرية يف جميع األوساط العربية التي تابعت املقابلة التي بثتها جميع القنوات الفضائية اإلماراتية ليعلم 

الجميع كيف تآمرت قطر عىل دولة اإلمارات وحاولت رضب مرشوعها النهضوي الناجح واملتفرد.

الجزيرة دربت شـــباب من «التنظيم الرسي» 
لنرش  االجتامعي  التواصل  وســـائل  الستخدام 

الفوىض وإشاعة االضطرابات يف الدولة.

دعمـــت الهاربني ماديـــاً ومعنويـــاً وإعالمياً 
الوسائل لالتصال باألجهزة اإلعالمية  وملكتهم 
والقنوات  الصحـــف  مبراســـيل  وأوصلتهـــم 

الفضائية يف تركيا. 

التنســـيق  مكتب  متول  قطر 
اإلخوان  لجامعـــة  الخليجي 
املدعو  ويديره  إيران،  ومقره 
تحت  عبدالرحمن  يحيى  أبو 

إرشاف الحكومة القطرية. 

استقبلت الدوحة بعض الهاربني من 
الـــرسي»  «التنظيـــم  منســـويب 

ومنحتهم وثائق سفر. 

الدوحة دعمت حســـن الدقي وهو 
أحد مؤســـيس التنظيـــم الرسي يف 
اإلمارات، ولعب دوراً كبرياً يف تجنيد 
املتطرفني لتنظيم داعش يف ســـوريا 

والعراق

األعامل الخرييـــة تعترب واجهة لنقل 
األموال إىل فروع التنظيم اإلخواين يف 
بلدان أخـــرى، ودعم مشـــاريعهم 
الهادفـــة إىل تجنيد الشـــباب ونرش 

األفكار املتطرفة.

عالقة مشبوهة تجمع قطر 
وإرسائيل وحامس والرابط 

بينهم «اإلخوان»

قطر هـــي أرض اإلرهابيني 
اآلمنـــة، وحيـــث يقيمون 
ويعقـــدون  ويعملـــون 
اجتامعاتهم فيها، وتعد أكرب 

مكان لإلساءة لإلمارات.

التمثيـــل  مكتـــب  منـــح 
يف  اإلرسائيـــيل  التجـــاري 
الدوحـــة وفـــداً إخوانيـــاً 

تأشريات لزيارة نابلس 
وسهل مهمته هناك

إغداق أموال التربعات عىل 
املنظامت يف أوروبا جعلها 

تتأثر وتروج لفكر القرضاوي 
وتنظيم اإلخوان املتطرف

www.albayan.ae
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قامت الحكومة القطرية بترسيب 

املطالب الـ13 للدول العربية 

غرافيك: حسام الحوراين

قامت الحكومة القطرية بترسيب 

املطالب الـ13 للدول العربية 

غرافيك: حسام الحوراين

مددت الدول العربية الداعية ملكافحة 
اإلرهاب املهلة لقطر 48 ساعة 

الدوحة ترفض االستجابة للمطالب 

وتطلق حملة تلفيقات 

الدول األربع تصدر بياناً عن حقها يف اتخاذ 
إجراءات ضد الدعم القطري لإلرهاب
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غرافيك: حسام الحوراين

التنظيامت  إدارة 
اإلرهابية يف ليبيا 

متويل وإدارة العمليات 
اإلرهابية يف مرص

فتوى القرضاوي 
فتحت الباب أمام 
تجنيد اإلرهابيني 

يف العراق

دعم تجنيد 
اإلرهابيني يف 

جبهتي النرصة 
وداعش
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شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله،  
أمس إنجــازات خيول جودلفيــن في نيو 
ماركت، حيــث حققت ثنائية رائعة وذلك 
بحضور ســمو الشيخ حمدان بن محمد آل 
مكتــوم ولي عهد دبي وعدد من الشــيوخ 
والمســؤولين والمالك، وجمهور غفير من 

عشاق السباقات اإلنجليزية.
وأضــاف «بينغ ذيار» لجودلفين اإلنجاز 
الثانــي للفريــق بتتويجــه بطًال للشــوط 
الخامــس «ويــذر بايــز ســتاليونز ميــدن 
ســتيكس» لمسافة 1400 متر للخيول عمر 

سنتين.
وقاد الفارس جيمس دويل «بينغ ذيار» 
أبلبي،  المــدرب شــارلي  للفوز بإشــراف 

مســجًال زمناً قدره 1.26.44 دقيقة بفارق 
رقبة عن «دوسويل» بقيادة روبرت تارت 
وإشــراف جون غوسدن، فيما جاء «يافور» 

في المركز الثالث بقيادة سين ليفي.
تنافس للفوز باللقــب 10 خيول، حيث 
كان «بينــغ ذيــار» المرشــح األول للفوز. 
وبالفعل لم يخيِّب ظن ترشيحات معجبيه، 

حيث ظفر باللقب بمهارة عن الوصيف.
ونال «بارفيت» لجودلفين لقب الشوط 
األول االفتتاحــي «بــث 365 هانديــكاب» 
ســيلفر بونبري كــب لمســافة 1400 متر، 
وذلك بقيادة الفارس وليام بويك وإشــراف 
المدرب جون غوســدن مســجًال زمناً قدره 
1.22.89 دقيقة بفارق طولين عن «ماكزيم» 
بقيادة ريان مور وإشــراف روجر شارلتون. 
فيما جاء «فوارق» لسمو الشيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة 

جيم كرولي وإشراف أوين بورس.
تنافــس فــي الشــوط 18 خيــًال، وكان 
«بارفيت» المرشــح األول للقب، وبالفعل 
حقق التوقعــات وتوج بطــًال بجدارة في 

الشوط االفتتاحي.

حــلَّ «تريبــال كويســت» لجودلفين في 
المركــز الثانــي خلف «غلوبــال جيانت» 
بقيادة أف. بيري وإشــراف إيد دنلوب في 
الشوط السادس «ويذر بايز ستاليونز ميدن 

ستيكس» لمسافة 1400 متعر.
وقــاد «تريبــال كويســت» مارتن لين 
وإشراف شارلي أبلبي، فيما حل «بسطام» 
فــي المركــز الثــالث بقيادة ليــام كنيري 

وإشراف جون كوين.
تنافــس فــي الشـــــــوط 11 خيًال، 
نحــو  منصبــة  الترشــيحات  وكانــت 
«فالكــون آي» لجودلفين ولكنه خيَّب 

التوقعات وحلَّ سادساً.

ج «كليمــي» بقيــادة ريان مــور بطًال  تــوِّ
الثاني «دوشــيس أوف كامبريدج  للشوط 
ستيكس» لمســافة 1200 متر للفئة الثانية 
بإشراف المدرب إيدن أوبرين مسجًال زمناً 
قــدره 1.10.34 دقيقة بفارق طول وثالثة 
أرباع الطــول عن «نيالتــي» بقيادة وليام 
بويك وإشــراف مارك جونستون، فيما جاء 
«مامبــا نويــر» في المركــز الثالث بقيادة 

أندريا أتزيني.
تنافــس فــي الشــوط 8 خيــول، وكان 
«كليمــي» المرشــح األول للقب، وبالفعل 

حقق التوقعات وتوج بطًال مهارة.

ظفر «مرزوق» بلقب الشوط الثالث «بت 
365 هانديــكاب» لمســافة الميــل وربع 
الميل بقيادة الفارس جيه. إيجان وإشراف 
المدرب جيرمي نوسيدا، مسجًال زمناً قدره 
2.2.34 دقيقــة بفارق ثالثــة أرباع الطول 
عن «أوســيس شــارم» لجودلفيــن بقيادة 
جوزفين غوردون وإشــراف شارلي أبلبي، 
فيما جاء «أتكنسون غريمشو» في المركز 
الثالث بقيادة جيمي كوين وإشراف أندرو 
بالدينغ، وتاله في المركز الرابع «ليش ال» 
لجودلفين بقيادة أويسن مورفي وإشراف 

المدرب سعيد بن سرور.

خطــف «رولي بولي» بقيادة الفارس ريان 
مور لقب الشــوط الرئيســي «تاتر ســالز 
فالماوث ســتيكس» لمســافة الميل للفئة 
األولــى بإشــراف المدرب إيــدن أوبرين، 
مســجًال زمناً قدره 1.36.01 دقيقة بفارق 
طول وربع الطول عن «وحيدة» لجودلفين 
بقيادة وليام بويك وإشراف المدرب شارلي 
أبلبي. فيما جاء «إريبيان هوب» لجودلفين 
في المركز الثالث بقيادة جوزفين غوردون 

وإشراف المدرب سعيد بن سرور.
وشهد الشوط صراعاً ساخناً بين 7 خيول 
قوية وكان التنافس قد انحصر في المرحلة 

األخيرة ببين «رولي بولي» و«وحيدة».

انتزع «برايفت ميشن» لقب الشوط األخير 
«شيلسي ووترفرونت هانديكاب» لمسافة 
الميل، وذلك بقيادة الفارس أويسن موفي 
وإشــراف هوجي موريسون مســجًال زمناً 
قــدره 1.40.02 دقيقــة بفــارق طول عن 
«دكتــور جوليوس نو» بقيادة فينلي مارش 
وإشراف ريتشارد هيوز، فيما جاء المرشح 
األول «فينيشــينغ تتــش» لجودلفيــن في 
المركز الثالث بقيادة مارتن لين وإشــراف 

المدرب سعيد بن سرور.

محمد بن راشد يتحدث بحضور حمدان بن محمد إلى المدرب شارلي أبلبي والفارس جيمس دويل محمد بن راشد في لقطة بحضور حمدان بن محمد والجليلة بنت محمد | تصوير: علي عيسى

حمدان بن محمد يطالع الجليلة تربت على الخيل

«رولي بولي» خطف الفوز من «وحيدة» لجودلفين«بارفيت» لجودلفين نال لقب الشوط األول بجدارة سعيد منانة يتسلم جائزة فوز «بينغ  ذيار» لجودلفين

يختتم مهرجان «جوالي كب» في نيوماركت 
اليــوم بعد انطالقه يوم الخميس بمشــاركة 
نخبة الخيول العالمية. ويتضمن سباق اليوم 
الختامي «دارلي جوالي كب» لمسافة 1200 
متــر للفئة األولــى للخيول عمر 3 ســنوات 
بمشاركة 10 خيول قوية من أبرزها «هاري 
آنجيــل» لجودلفيــن بقيــادة آدام كيربــي 
وإشــراف كاليف كوكس، و«تسليط» لسمو 
الشــيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم بقيادة 

جيم كرولي وإشراف وليام هاجس.
وأبرز المنافســين على اللقــب «ليماتو» 
بقيادة هاري بنتلي وإشــراف هنري كاندي. 
و«ذاتــن مان» بقيادة توم كويللي وإشــراف 
جيمس فانشاو و«براندو» بقيادة توم إيفيس 
وإشــراف كيفن ريان. ويتطلع للفوز باللقب 
كل مــن: «كارافاجيــو» بقيــادة ريــان مور 

وإشــراف إيدن أوبرين، «جــرول» للدكتور 
مروان كوكاش بقيادة بول هاناغان وإشراف 
ريتشــارد فاهي، «مســتر لوبتــون» بقيادة 
جيمــي سبنســر وإشــراف ريتشــارد فاهي 
و«إنتيليجنــس كــروس» بقيادة بــي باجي 

وإشراف إيدن أوبرين.

تبدأ انطالقة الشــوط االفتتاحي األول «روزا 
ديلــس ســتاليونز ميــدن فيلليز ســتيكس» 
لمســافة 1400 متــر في الخامســة إال ربعاً 
«بتوقيــت اإلمــارات»، بمشــاركة 14 خيًال 

قويــاً من أبرزها «بويتك شــارم» لجودلفين 
بقيادة وليام بويك وإشــراف شــارلي أبلبي، 
«ون ســكند» لعبداللــه المنصــوري بقيادة 
جيــم كرولــي وإشــراف مارك جونســتون، 
«جوســي» لصالــح الحميزي وعمــاد الصقر 
بقيادة جوزفين غوردون، «وجانبية» لفوزي 
عبداللــه ناس بقيادة هاري بنتلي وإشــراف 

جورج بيكهام.

يشهد الشوط الثاني «سبا آت بيدفورد لودج 
أوتيل ســتاليونز فيلليز هانديكاب» لمسافة 

1400 متــر، مشــاركة 10 مهــرات أبرزهــا 
«آيالند فيشــن» للشــيخ جمعة بن دلموك 
آل مكتوم بقيادة جامي سبنســر وإشــراف 
ديفيد سيمكوك، «انشــراح» لفوزي عبدالله 
ناس بقيادة كيــران أونيل، و«علوجا» لصالح 
الحميــزي وعمــاد الصقر بقيــادة جوزفين 
غوردون. إلى جانب «أون هارتوس» بقيادة 
وليام بويك و«جيمناســتي» بقيادة ريان مور 

وإشراف جون غوسدن.

يتوقــع أن يشــهد الشــوط الثالــث «بت 

365 مايل هانديكاب» لمسافة 1600 متر 
للخيــول عمــر 3 ســنوات، صراعاً شرســاً 
بيــن 10 خيول قوية مــن أبرزها «آفاق» 
لســمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
بقيادة جيم كرولي وإشراف شارلس هيلز، 
«ماونتــن آنجيــل» لزياد كلــداري بقيادة 
هــاري بنتلــي وإشــراف روجــر فيريان. 
غــوردون  جوزفيــن  بقيــادة  «حجــاج» 
و«سيتي أوف جوي» لسعيد سهيل بقيادة 

ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوت.
و«ماثــس برايــز» للملكــة إليزابيث 

بقيادة كيران شومارك.

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع «بونبري كب» 
لمسافة 1400 متر، صراعاً شرساً بين 20 خيًال 
يتصدرها «تبارك» لســمو الشيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتوم بقيادة ريان مور وإشراف 

ريتشارد هانون.
وأبــرز المشــاركين بالشــوط «ســتيدي 
بيس» لجودلفين بقيــادة جوزفين غوردون 
و«تشــويق» لسمو الشــيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم بقيادة جيم كرولي.

ينتظر أن يشهد الشــوط الخامس لمسافة 
1400 متر «ســيوبر التيف ستيكس» للفئة 
الثانية، صراعاً ســاخناً وقوياً بين 10 خيول 
يتصدرهــا «عقبة» لجودلفين بقيادة وليام 
بويك وإشــراف شــارلي أبلبــي و«زمان» 
لجودلفيــن بقيادة آدام كيربي وإشــراف 
شارلي أبلبي. إلى جانب «مكسب» لمحمد 
القطامي بقيادة ماكدونالد وإشــراف ميك 
بقيادة  العتيبــي  شــانون، «زاكي» ألحمد 

توم كويللي. 

 خيول جودلفين تواجه األقوياء في ختام المهرجان اليوم
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 تنطلق اليوم التصفيات اآلسيوية للمنتخبات تحت 23 سنة، املؤهلة إىل نهائيات آسيا التي ستقام يف الصني، ويشارك 
40 يف التصفيات 40 منتخبنا تتنافس عىل 16 بطاقة يشارك أصحابها يف النهائيات التي ستقام يف يناير املقبل.

امللعب 
طحنون بن محمد – القطارة العني

توقيت املباريات:
6.25 مساء
9.15 مساء قرغيزستان 

إيران 
عامن

رسيالنكا

السعودية 
العراق

البحرين
أفغانستان

قطر 
سوريا
الهند

تركامنستان

اإلمارات 
أوزبكستان

لبنان
نيبال

فلسطني 
األردن

طاجيكستان
بنغالدش

ميامنار 
أسرتاليا

سنغافورة
بروناي

تايالند 
إندونيسيا

ماليزيا
منغوليا

كوريا الشاملية 
الوس

الصني تايبيه
هونغ كونغ

فيتنام 
كوريا الجنوبية
تيمور الرشقية

ماكاو

اليابان
الصني

كمبوديا
الفلبني

اعداد:العويض النمر   - غرافيك: أسيل الخلييل

 يتأهل للنهائيات صاحب املركز األول يف كل 
مجموعة، إىل جانب أفضل خمسة منتخبات 

تحصل عىل املركز الثاين يف املجموعات العرش، 
باإلضافة ملستضيف البطولة.

24
تضم قامئة االبيض األوملبي 24 العبا من مختلف اندية 
الدولة يعتربون هم أمل ومستقبل كرة االمارات خالل 

السنوات املقبلة.

04
خاض األبيض 4 مباريات ودية استعدادا للتصفيات أمام منتخب 

طاجكستان وأنتهت لصالحه بهدفني مقابل هدف، وأمام 
البحرين، وأنتهت بفوزه بثالثة أهداف لهدفني، وتعادل يف 

مباراتيه أمام املنتخب السعودي يف الرياض بهدف مقابل هدف، 
وهدفني لهدفني عىل التوايل.

حسن العبدويل
االمارات

ضابط رشطة

 ■

 ■
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فولكسفاغن تهزم مرسيدس في رعاية 
 أبطال العالم

أعلن االتح��اد األلماني لك��رة القدم أمس 

أن شركة فولكس��فاغن المصنعة للسيارات 

س��تحل م��كان منافس��تها مرس��يدس-بنز، 

لتصبح الراعي الرئيس��ي لالتحاد اعتباراً من 

عام 2019.

وبنهاي��ة عهد رعاية مرس��يدس-بنز لالتحاد 

ال��ذي دام 45 عام��اً، تتولى فولكس��فاغن 

رعاي��ة االتح��اد بعقد لمدة خمس��ة أعوام 

تنتهي في 2024.

وق��ال راينه��ارد جرين��دل رئي��س االتحاد 

األلمان��ي بعد اتخاذ مجل��س اإلدارة القرار 

»حضور فولكس��فاغن لدى جميع طوائف 

كرة القدم يتناسب مع االتحاد األلماني«.

ول��م يتم اإلعالن عن تفاصيل مالية للعقد، 

لكن جريندل تحدث عن »زيادة كبيرة« في 

دخل االتحاد األلماني مستقباًل.

وكان��ت صحيف��ة »فرانكفورت��ر ألغماين��ه 

تس��ايتونغ« ق��د قدرت مؤخ��راً قيمة عقد 

الرعاية مع فولكسفاغن بما يتراوح بين 25 

و30 ملي��ون يورو في الع��ام الواحد ، وهو 

م��ا يع��ادل ثالثة أضعاف قيم��ة العقد مع 

مرسيدس-بنز. د ب أ

»كاس« تقلص فترة إيقاف التشيلي نيكولز

انتهت فترة إيقاف التش��يلي هارولد ماين 

نيكول��ز، الذي ترأس لجن��ة التقييم التابعة 

لالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( لدراس��ة 

طلبات اس��تضافة مونديالي 2018 و2022، 

بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي )كاس( 

بتقليص فترة إيقافه.

وقلص��ت »كاس« أمس فت��رة إيقاف ماين 

نيكولز من ثالث س��نوات الى سنتين وبات 

بإمكانه العودة الى مزاولة أي نشاط يتعلق 

بكرة القدم.

وكان��ت لجنة األخالق ف��ي الفيفا أوقفت 

ماين نيكولز في يوليو 2015 عن ممارس��ة 

أي نش��اط مرتب��ط بك��رة الق��دم التهامه 

»بطلب خدمات شخصية«.

وأعد رئيس االتحاد التشيلي السابق التقرير 

الذي اعتبر قطر أسوأ المرشحين الستضافة 

كأس العال��م 2022، ف��ي حي��ن أنه طلب 

خدمات منها ألفراد في عائلته.

وأوق��ف ماين نيكول��ز في البداية لس��بع 

سنوات، لكن العقوبة قلصت الى ثالث في 

أبريل الماضي.أف ب
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أعلن نادي بايرن ميونيخ، أمس، أن المدافع األلماني 

جيروم بواتينغ لن يلحق بالفريق البافاري، في الجولة 

المقررة بالقارة اآلسيوية استعداداً للموسم الجديد.

وأوض��ح اإليطالي كارل��و أنش��يلوتي، المدير الفني 

للبافاري، أن بواتينغ سيواصل برنامج استعادة لياقته 

ف��ي ميونيخ، بع��د التعاف��ي من إصابت��ه بعضالت 

الفخذ، كي يس��تعد النطالقة الموس��م في منتصف 

دب أ أغسطس المقبل. 

ذكرت وس��ائل اإلعالم األميركية الصادرة أمس أن 

نيوي��ورك نيكس المش��ارك في ال��دوري األميركي 

للمحترفي��ن ف��ي كرة الس��لة بص��دد التراجع عن 

ق��راره التخل��ي عن نجم��ه كارميل��و أنطوني إلى 

هيوس��تن روكتس، بعدما بلغ��ت المفاوضات بين 

الناديي��ن مرحلة متقدمة.وبحس��ب مص��ادر فإن 

المسؤولين عن نيويورك نيكس اوقفوا المفاوضات 

مع هيوس��تن ويرغبون في التف��اوض مع أنطوني 

أف ب إلقناعه بالبقاء. 

بواتينغ يتخلف عن جولة 
بايرن اآلسيوية

نيويورك نيكس يتمسك 
بكارميلو

دف��ع الكولومب��ي راداميل فال��كاو مهاجم 

فريق موناكو الفرنسي، المتهم بالتهرب من 

الضرائب، مبلغ 8.2 ماليين يورو للسلطات 

المالية في اس��بانيا، بحسب ما أفاد مصدر 

قضائي وكالة فرانس برس.

ويش��تبه بأن فالكاو لم يعلن بشكل صحيح 

ع��ن عائدات بقيمة 5.6 ماليين يورو حصل 

عليه��ا من حق��وق بيع ص��وره بين 2012 

و2013 حي��ن كان يدافع ع��ن ألوان نادي 

العاصمة اإلسبانية أتلتيكو مدريد.

وسيتمكن المهاجم الكولومبي من استعادة 

مبل��غ ال�8.2 ماليين ي��ورو التي دفعها إلى 

السلطات اإلس��بانية في حال تمت تبرئته 

من تهمة التهرب الضريبي، بحسب ما أكد 

المصدر لفرانس برس.

ويتضم��ن المبل��غ الفوائ��د المتوجبة على 

فال��كاو ع��ن المبل��غ ال��ذي كان مديناً به 

أ ف ب لسلطات الضرائب. 

سجل فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس 

أس��رع زمن أمس في كلتا الجولتين األولى 

والثانية من التجارب الحرة لس��باق الجائزة 

الكب��رى البريطان��ي المق��رر غ��داً ضم��ن 

منافس��ات بطولة العالم لسباقات سيارات 

فورم��وال-1، متفوقاً عل��ى زميله البريطاني 

لوي��س هاميلت��ون المتوج بالس��باق أربع 

بانتصاره  المنتشي  بوتاس،  مرات. وس��جل 

الثاني في الموس��م والذي حققه في سباق 

النمس��ا مطلع هذا األسبوع، دقيقة واحدة 

و496ر28 ثانية محققاً أسرع زمن للفة على 

مضمار سيلفرستون البالغ طوله 5891 متراً، 

في الجولة الثانية من التجارب الحرة.

وجاء هاميلتون في المركز الثاني بالتجربة 

الثاني��ة بف��ارق 47ر0 ثاني��ة خل��ف زميله 

بوتاس بعد أن احتل المركز الثاني أيضاً في 

التجربة األولى بفارق 078ر0 ثانية.    د ب أ

فالكاو يدفع 8 ماليين يورو لسلطات الضرائب

بوتاس األسرع في التجارب الحرة لسباق 
بريطانيا

فينوس وموغوروتسا..صراع الخبرة والطموح

Ⅶ ويمبلدون -أ ف ب

 يجمع نهائي فردي السيدات في بطولة 

ويمبل��دون االنجليزية لك��رة المضرب، 

ثالث البطوالت األربع الكبرى، اليوم بين 

األميركية فينوس وليامس  جيلين: خبرة 

المصنف��ة عاش��رة وش��باب األس��بانية 

غاربيني موغوروتسا الرابعة عشرة.

وتعد فينوس )37 عاما( الفائزة بخمسة 

القاب على مالعب ويمبلدون العشبية، 

وس��بعة الق��اب كبي��رة ف��ي مس��يرتها 

)توجت في فالش��ينغ مي��دوز االميركية 

عام��ي 2000 و2001(، بطل��ة من طينة 

نادرة تدفع بالزمن إلى األمام وال تخشى 

التقدم في السن.

في المقابل، تمثل موغورتسا )23 عاما( 

المتوجة في روالن غاروس الفرنسية عام 

2015 ووصيفة بطل��ة ويمبلدون 2015 

حيث خس��رت أم��ام س��يرينا وليامس، 

الش��قيقة األصغ��ر األميركي��ة لفينوس، 

جيل الش��باب ومس��تقبل كرة المضرب 

النس��ائية. وكانت موغوروتس��ا في سن 

الرابع��ة عندما خاضت فين��وس مباراتها 

األولى ف��ي ويمبلدون عام 1997، وبعد 

أس��ابيع أول نهائي في بطوالت الغراند 

سالم في فالشينغ ميدوز.

ومض��ى نح��و 20 عاما بي��ن أول نهائي 

للعمالقة األميركي��ة )1,85 م و75 كلغ( 

في نيويورك والنهائي التاس��ع في لندن، 

والسادس عشر في مختلف البطوالت.

ون��ادراً م��ا اس��تمرت العبة ه��ذا القدر 

م��ن الزمن في مالعب الك��رة الصفراء، 

وف��ي الطليع��ة األميركي��ة م��ن اص��ل 

اكبر  نافراتيلوفا،  مارتينا  تشيكوسلوفاكي 

العبة تبل��غ نهائي ويمبلدون وهي على 

الثامن��ة والثالثي��ن، وأكبر العبة  أبواب 

تحق��ق الفوز في مب��اراة للف��ردي عام 

2004 عندم��ا كان عمره��ا 47 عاماً و8 

أشهر.

›ₒ⁓⅂℅ ⁃ₜ℃ₗ اₖاب
يعا� برشلونة اإلسبا� أزمة كب�ة يف التعاقدات هذا املوسم، بعد أن تع�ت أغلب مفاوضاته 
الدفاع، واصطدمت كل مفاوضاته بحائط  مع الالعب� خاصة يف مراكز الظه� األيرس وقلب 

مطالب األندية.. وهؤالء أبرز ٥ صفقات طارت من ب� يدي الفريق الكتالو�.

ℇ⁄₇℆ا ℃ₓر‶ₙ
يف  رغبته  أبدى  ج�مان  سان  باريس  العب 
لفك  جاهداً  سعى  الذي  لربشلونة،  االنض±م 
رشط  فيه  ليس  بعقد  املرتبط  الالعب  أرس 
الالعب لرشوط  النهاية رضخ  جزاº، ولكن يف 
يف  البقاء  وقرر  الفرنسية،  العاصمة  فريق 

باريس، لتط� الصفقة من برشلونة.

1

⁐‶ن ₙ℆℆ₘ ℆ي
نيس  فريق  مدرب  فيفر  لوسيان  أغلق 
الفرنيس الباب أمام برشلونة الذي رغب يف 
خط  لدعم  اإليفواري  الالعب  مع  التعاقد 
«لن  فيفر:  وقال  الكتالو�،  الفريق  وسط 
أراده  إذا  س�ي..  ميشيل  جان  يف  نفرط 
برشلونة فليكن العام املقبل». وهو ما يعني 

ضياع صفقة أخرى عىل البالوغرانا.

2

℆ₗ℅› ر℃⁅ₔ℆℀
آرسنال  مع  مفاوضاته  يف  برشلونة  توقف 
بسبب  برل�  هيكتور  األيرس  الظه�  لضم 
م±طالت آرسنال يف اإلفصاح عن رقم محدد 
للصفقة، ويف ظل ذلك األمر رصف برشلونة 
يف  وبدأ  الصفقة،  يف  قدماً  امليض  عن  النظر 
البحث عن بديل آخر لدعم تلك الجبهة يف 

دفاع الفريق الكتالو�.

3

ℇₗ※ₚ℅ن د‶ₚ⁈₁
رغم عدم الحاجة فعلياً يف برشلونة لرأس حربة، 
للتعاقد مع  النادي اإلسبا� يسعى بقوة  إال أن 
بوروسيا  العب  د×بيل  عث±ن  الدويل  الفرنيس 
يف  دخل  الصفقة  هذه  حتى  أنه  إال  دورÚوند، 
مدربه  أبدى  الذي  سيتي،  مانشسرت  طريقها 
مع  التعاقد  يف  رغبته  غوارديوال  بيب  اإلسبا� 
الالعب، وهو ما جعل مفاوضات برشلونة تتع� 

مجدداً أمام قوة سيتي يف التفاوض. 

5

‶⁅℅℃ₔₗ℆›ار أز℆
ال تزال املفاوضات مع الالعب اإلسبا� سيزار 
تشيليس  نادي  دفاع  قلب  أزبيلكويتا، 
بالتعاقد  اهت±مه  أبدى  والذي  اإلنجليزي، 
تقدم  رغم  ولكن  الكتالو�،  الفريق  مع 
طرف  أي  من  تأكيد  يوجد  فال  املفاوضات، 
صلبة  أرض  وجود  املتفاوضة،  األطراف  من 
للوقوف عليها أو زمن محدد إلجراء الصفقة.

4

إعداد: زياد فؤاد - غرافيك: محمد أبوعبيدة

■  فولسفاغن ترعى "المانشافت"   |  أف ب

■  فينوس وليامس تواجه غاربيني موغوروتسا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس اليوم   |   أف ب



Ⅶ دبي – البيان

كشفت »ناسداك دبي« عن عرض التريلر 

التعريف��ي للفيل��م الوثائق��ي »أويكين - 

تصوي��ره  اس��تغرق  ال��ذي   ،»Awaken

حوالي خمس س��نوات ف��ي أكثر من 30 

دولة حول العالم، على الشاشة العمالقة 

المثبتة على برج ناس��داك وس��ط ميدان 

»تايمز سكوير« في قلب مدينة نيويورك 

بالوالي��ات المتح��دة بعد غ��ٍد االثنين، 

ولم��دة 30 دقيق��ة اعتباراً من الس��اعة 

الثامن��ة والنصف وحتى التاس��عة صباحاً 

بتوقي��ت نيوي��ورك )الرابع��ة والنص��ف 

وحتى الخامسة مساًء بتوقيت اإلمارات(، 

بينم��ا س��يمكن مش��اهدة الح��دث عبر 

http://www. اإللكترون��ي  الموق��ع 

.nasdaqdubai.com/live/awaken

تأت��ي ه��ذه الخط��وة بالتع��اون بين 

ناس��داك دب��ي »بورص��ة األوراق المالية 

الش��هيرة« والمكت��ب اإلعالمي لحكومة 

دبي وشركة »دبي فيلم« الجهة المنتجة 

الوثائق��ي، وذلك احتف��اًء بهذا  للعم��ل 

اإلنت��اج الفريد الذي انطل��ق إنتاجه من 

دبي التي تواصل ترس��يخ موقعها كمركز 

لإلبداع بصورة عامة بما في ذلك صناعة 

الس��ينما التي بدأت اإلمارة منذ سنوات 

الدخ��ول إليه��ا بالعديد م��ن المبادرات 

المهمة أكدت م��ن خاللها دورها كمركز 

رئيس لهذه الصناعة في المنطقة.

 شغف وانتظار
النوعية  النجاحات  تتواص��ل  األثناء  وفي 

والزيادة الكبيرة في نس��ب المشاهدات 

لفيلم  المختص��رة  التعريفي��ة  للقط��ات 

التواص��ل  منص��ات  عب��ر  »أويكي��ن«، 

االجتماع��ي ف��ي العال��م »مدته��ا ثالث 

دقائ��ق«، وذلك للمرة األولى، إذ أنتجت 

هذا العم��ل، للمخرج العالمي توم لوي، 

ش��ركة »دبي فيل��م« بمش��اركة المنتج 

المنف��ذ تيرانس ماليك، المرش��ح لجائزة 

العالمي  الوثائقية  أوس��كار ورائد األفالم 

جودفري ريغيو.

مكان مثالي
وق��ال عمر الس��لمان، مدير عام ش��ركة 

»دب��ي فيل��م«: حاولن��ا من خ��الل هذا 

العم��ل الفريد أن نقدم تجربة ال تنس��ى 

يتمك��ن معه��ا الجمهور من استكش��اف 

العال��م بطريق��ة جدي��دة تمام��اً، ودبي 

هي الم��كان المثالي لتقدي��م فيلم بالغ 

 ،»AWAKEN« :التمي��ز مث��ل أويكي��ن

بفض��ل موقعه��ا كمركز لصناع��ة األفالم 

ف��ي المنطق��ة وكمدينة يمك��ن أن ترى 

ف��ي أرجائه��ا مالم��ح المس��تقبل. فهي 

مدينة س��ريعة التطور تتمتع بقدر هائل 

م��ن الديناميكية وتعتم��د على توظيف 

التنموية.  أهدافها  لتحقي��ق  التكنولوجيا 

وتابع السلمان: الفيلم يجسد هذه الروح 

الخاص��ة التي تتمتع بها دبي ويس��تخدم 

كذل��ك التكنولوجيا لرفع س��قف اإلبداع 

في مجال صناعة السينما.

أغنية أوتورو
وتج��در اإلش��ارة إلى أن الفيل��م - الذي 

يأتي جان��ب من مش��اهده على خلفية 

للفري��ق  »أوت��ورو«  الش��هيرة  األغني��ة 

 ،»M83« :»83الفرنس��ي المع��روف »أم

يتتب��ع العالقة التي تجمع بين اإلنس��ان 

والتكنولوجي��ا والطبيع��ة م��ن حولن��ا. 

واس��تغرق تصوي��ر هذا الفيل��م - والذي 

تركزت عملي��ات إنتاجه بصورة رئيس��ة 

في دبي، نحو خمس س��نوات من العمل 

المتواصل، طاف خاللها التصوير 30 دولة 

حول العالم، واستخدمت تقنيات تصوير 

بالغة التطور، مث��ل: »Time-Lapse« أو 

»اخت��زال الزمن«، وهي تقنية تس��تخدم 

لتصوير مش��اهد تس��تغرق في الطبيعة 

وقت��اً طوي��اًل، بينم��ا تع��رض ف��ي ثوان 

الزمنية  الفواصل  بالتحكم ف��ي  معدودة 

بين اللقطات المكونة للصورة المتحركة.

الحـــــواس
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إعالمية كفيفة
تقتحم البحر

موسم زاخر بالفعاليات 
في السركال أفينيو

«40 «39

»قوافي« محمد بن 
زايد بصوت الجسمي

«38

وثائقي يرصد 
عالقة اإلنسان 

بالتكنولوجيا

اللقطات ألهبت 
شغف مواقع 

التواصل االجتماعي

أₓ‶ₙ و⁵ق ₖ ⁃℆ₖ‶⁈ₙ⁆⁄℆‼ أₔ₇‶رك
ال شك أن ك ة التفك� بالتحديات اليومية أمر مرهق ويستنزف الطاقة، ولكن أثبتت الدراسات أن 
واالسرتخاء  الراحة  عىل  تبعث  التي  تلك  سي�  ال  الدماغ،  عمل  طريقة  عىل  كب�ا  تأث�ا  لألماكن 
والشعور باالطمئنان وترتيب افكارك، وقد رصد موقعاً إخبارياً أم�كياً متخصصاً، أخ�اً، 13 مكاناً 

مثالياً تحفز عىل التفك� الجيد وتدفق الحلول ملشكالتك. 

إعداد: ر¶ا عبدالفتاح - غرافيك: حسام الحورا°

استخدام وسائل املواصالت 
العقل عىل رؤية  يســـاعد 
أماكـــن جديـــدة، و¶نحه 
املدى،  قص�  السفر  فرصة 
األفكار  يؤثر عىل تدفق  ما 

وتنوع مصادر اإللهام. 

االستح�م
الدافئ عىل  املاء  يســـاعد 
تدفق  وزيادة  االســـرتخاء 
«الدوبامÈ» إىل الجسم، ما 
التفك�  للدمـــاغ  يســـمح 

بشكل أفضل. 

صالة السين� 
مـــع اإلضـــاءة الخافتـــة 
واملقاعد املريحة والوجبات 
الشهية، تستطيع أخذ نفس 

عميق والتفك� بهدوء. 

احتساء القهوة 
يعد رشب القهوة، وكذا الجلســـة يف 
املقهى، خطوة جيدة لتصفية الذهن 
الواحدة  بالخروج  لألفكار  والس�ح 
تلـــو األخرى، ال ســـي� وأن القهوة 

تساعد عىل الرتكيز. 

م�رسة الرياضية
تحد م�رســـة الرياضة، ســـواء يف 
النادي أو املـــيش يف الهواء الطلق، 
والشـــعور  والتوتر  القلـــق  مـــن 
باإلجهـــاد، ما يســـاعد عىل التفك� 

بشكل أفضل. 

االسرتخاء يف املنزل
تقضيه  طويل  عمل  يوم  بعد 
األع�ل  أو  املكتب  يف  وأنت 
بحاجة  ستكون  الخارجية، 
وس�ع  األريكة  عىل  لالسرتخاء 

موسيقى هادئة. 

التسوق 
نشاط أثبت فاعليته يف رفع 
املعنويات كونه يفصلك عن 
نشاطاتك الروتينية املعتادة، 
يف  التفك�  عىل  ويشجعك 

خيارات متعددة. 

النزهة يف الطبيعة
التجول  لـــك  يوفـــر 
الغابة أو  والجلوس يف 
األشجار   Èب الحديقة، 
الكثيفة، عزلة إيجابية، 
بعيـــداً عـــن ضوضاء 
يجـــدد  إذ  املدينـــة، 
بالطبيعـــة  اتصالـــك 
والهـــواء  امللهمـــة 

واملنعش.

Ⅶ الشارقة- وفاء السويدي

يتمتع صيف الشارقة هذا العام بمجموعة 

المخصصة  والفعالي��ات  النش��اطات  من 

لألطف��ال واليافعي��ن، لتعزي��ز مهاراتهم 

وإعطائهم المزيد م��ن حرية التعبير عن 

طاقاته��م م��ن خالل ورش العم��ل، التي 

تحفز األطفال على اإلبداع واالبتكار. 

»البي��ان« التق��ت مجموع��ة مراك��ز 

بالفعالي��ات  بالش��ارقة تزخ��ر جنباته��ا 

واألنشطة التي تس��هم في تربية الطفل 

والفتيات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، حيث 

تقول علياء الهرمودي رئيسة قسم إدارة 

األعمال في نادي س��يدات الش��ارقة: إن 

المخيم��ات الصيفي��ة التي تقام س��نوياً 

تعم��د إلى االس��تفادة األمثل من أجواء 

الصيفي��ة لألطفال ف��ي تنمية  العطل��ة 

وصقل مهاراته��م العملية والعلمية، كما 

أنها تضيف لهم أبع��اداً معرفية جديدة 

وتطلعه��م على تجارب مختلفة وش��يقة 

تحّفزهم على تطوير خبراتهم. 

وأضافت: »مخيم مش��مس الصيفي«، 

الذي يق��ام بنادي الس��يدات هذا العام 

بتش��كيلة واس��عة م��ن خيارات  يتمتع 

الترفي��ه والم��رح التي تق��ام على مدار 

ثمانية أسابيع، تشتمل في مجملها على 

المختلفة واألنشطة  الرياضات  ممارس��ة 

البدنية، إلى جانب تعزيز مجاالت اإلبداع 

واالبتكار لدى األطفال المش��اركين، كما 

أوضح��ت أن المخي��م خصص سلس��لة 

العملي��ة  العم��ل  ورش  م��ن  متنوع��ة 

تمثلت ف��ي تعّلم فن��ون الطهي وفنون 

»األوريغامي« اليابانية )فّن طّي الورق(، 

للفتيات  المخصصة  فضاًل عن األنش��طة 

كفنون الخياطة والتطريز، وفنون تصاميم 

الحن��اء، إضافة إلى األنش��طة الخارجية 

التي تشمل تنظيم مجموعة من الرحالت 

الترفيهية والتعليمية األسبوعية.

متنوعة 
كما أكدت ندى عس��كر النقبي المدير 

العام لمؤسس��ة الشارقة لرياضة المرأة 

يقدمه��ا  الت��ي  الجدي��دة  اإلضاف��ات 

المخي��م الصيف��ي لهذا الع��ام وقالت 

إن المخيم ش��هد مش��اركة 100 طفل 

في أس��بوعه األول والزي��ادة متوقعة 

حت��ى نهايت��ه، كم��ا خص��ص رياضتي 

دعم��اً  و»الفروس��ية«  »التايكوان��دو« 

لمهارات المش��اركين وس��عياً للكشف 

عن مواهبهم.

ولفت��ت إلى ط��رح المخي��م الصيفي 

لخي��ارات إضافية تش��تمل على حزمة 

أبرزه��ا  العم��ل،  مبتك��رة م��ن ورش 

مشاركة حملة سالمة الطفل في تقديم 

ورش عمل »أطفالنا آمنون إلكترونياً«، 

بالتعاون مع المجلس األعلى لش��ؤون 

األس��رة، والعمل على تثقيف األطفال 

وتحبيبه��م بأساس��يات لغتهم األم عبر 

مب��ادرة لغتي، إذ يش��جعهم البرنامج 

على الكتاب��ة والق��راءة والتعّلق بلغة 

الضاد، مس��تخدمين ف��ي ذلك أحدث 

الطرق والوسائل التعليمية المبتكرة. 

صيف الشارقة نشاطات تعزز مهارات المرأة

■ نشاطات مرشدات الشارقة |  من المصدر

عرض تعريفي لفيلم أويكين في نيويورك االثنين
بالتنسيق بين المكتب اإلعالمي لحكومة دبي وناسداك والمنتج

■ لقطة من مشاهد فيلم أويكين  |  من المصدر

■ موقع العرض المنتظر في "تايمز سكوير" بقلب مدينة نيويورك
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رسالة 

 قالت هنادي صال��ح اليافعي، مدير 

إدارة المجلس األعلى لشؤون األسرة، 

أنه »حرصاً على تعميم رس��الة حملة 

س��امة الطفل والهادفة إلى تحقيق 

أم��ن وس��امة الطف��ل اإللكترونية، 

المجتمعي��ة،  الش��راكات  وتفعي��ل 

ج��اء تنظيمنا لمجموع��ة من الورش 

والفعاليات ضمن المخيمات الصيفية  

إليصال أهداف الحملة.
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مهرجان قرطاج الثالث والخمسون 
ينطلق  بـ »فن تونس«

تواصل

في ليلة اس��ترجع فيها التونس��يون عقوداً 

م��ن الغن��اء والموس��يقى الراقي��ة الت��ي 

الثالثة  ش��كلت وجدانهم، انطلقت الدورة 

والخمس��ون من مهرجان قرط��اج الدولي 

بعرض ضخم حمل عنوان )فن تونس( شدا 

خالله مغنون تونسيون من أجيال مختلفة 

أجمل ما سجلته الذاكرة الفنية.

ش��ارك في عرض )فن تون��س( الذي تناول 

التونسية  المس��ارات الموس��يقية  مختلف 

على امت��داد 60 س��نة، ثلة م��ن الفنانين 

التونس��يين الذين تمي��زوا في أداء األغاني 

التونس��ية وهم قاس��م كافي وسالف ونور 

الدي��ن الباج��ي ومحمد الجبال��ي وعدنان 

الشواشي ورشيد الماجري .

وق��ال مدي��ر المهرجان مخت��ار الرصاع إن 

ع��رض االفتت��اح ه��و تكريم للموس��يقى 

التونسية وأجيالها المتعاقبة.

ش��ارك في افتت��اح المهرجان األوركس��ترا 

بقيادة  لتون��س  الفيلهارمون��ي  والك��ورال 

الموسيقي شادي القرفي.   تونس - رويترز 

مرايا

اإلمارات ضيف شرف مهرجان المسرح 
القومي المصري

انطالق

 بعرض لعرائس الماريونيت قدمه خمس��ة 

من أعضاء البيت الفني للمس��رح وأخرجه 

أس��امة فوزي، افتت��ح المهرج��ان القومي 

للمس��رح المص��ري مس��اء أول من أمس، 

دورته العاش��رة التي تس��تضيف االمارات 

ضيفاً للش��رف. وأقيم حف��ل االفتتاح بدار 

األوب��را المصري��ة بحض��ور وزي��ر الثقاف��ة 

حلم��ي النمن��م، ورئيس المهرج��ان الناقد 

حس��ن عطية، وعدد م��ن الفنانين والنقاد 

واألكاديميين. وقال عطية في كلمة االفتتاح 

»ه��ذه ال��دورة أن تتق��دم خط��وة لألمام 

تأكيدا على الدور الثوري للمس��رح، ودوره 

ف��ي التغيير وتأثيره الع��ام في المجتمع «. 

وأض��اف »كم��ا نحتضن في ه��ذه الدورة 

مسرحا عربيا شقيقا كخطوة جديدة نحاول 

من خاللها أن نخرج م��ن حدود الجغرافيا 

المصطنعة«. وتحل دول��ة اإلمارات ضيف 

شرف الدورة العاش��رة للمهرجان، وتشارك 

بعرض مسرحي تقدمه فرقة مسرح الشارقة 

الوطني.                    القاهرة - رويترز 

Ⅶ  أبوظبي – البيان

قصي��دة »القوافي« لصاحب الس��مو الش��يخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ول��ي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة، القت 

أصداًء احتفائية جديدة حيث تغنى بها أخيراً 

الفنان اإلماراتي حسين الجسمي بأداء جميل 

حم��ل إل��ى المس��امع معاني الش��يم ورؤية 

وحكم��ة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

زايد، النابعة من أخالق وثقافة وعزة العروبة 

والوطنية، وقد تضمنت القصيدة قيم العدالة 

والحق والوقوف ل��ردع الفتن بجميع أنواعها 

عن الوطن وس��يادته وش��عبه الوفي، وتقول 

أبيات القوافي:

ال�������ق�������واف�������ي ك������ال������رم������ك س����������وت ص���ه���ي���ل

وال�������ف�������ك�������ر خ�����ي�����ال�����ه�����ا وب��������ي��������دي ال������رس������ن

ون������ح������ن م�������ن ن�����������ردع ون�����م�����ن�����ع ب���ال���س���ل���ي���ل

ي��������������وم ق�����������������وات ال����������م����������ع����������ادي ي�����زح�����ف�����ن

ن���ح���س���ب ال���م���ي���ت���ي���ن ب����ح����س����اب ال���دل���ي���ل

ب�������اق�������ي�������ات رس�������وم�������ه�������ن ل���������و ه���������ن ق���ف���ن

وك���������ل م�������ن ه�������و ع���������ال م�������ا ف�����ك�����ر ي���ع���ي���ل

م����������������رة أخ��������������������رى وت��������������راج��������������ع ب�������ال�������وه�������ن

ون�����ح�����ن م������ن ن���ل���ج���ي ون������ع������دل ك������ل م��ي��ل

ب����ال����س����ي����وف ال������ح������دب ون����ط����ف����ي ال���ف���ت���ن

ال��س��ل��س��ب��ي��ل ذوق  م���ث���ل  ص���ف���ي���ن���ا،  وان 

رك���������ن إال  ن������������ك������������ون  وال  ن������������خ������������ون  ال 

ث���ج���ي���ل وزٍن  وزن��������ن��������ا  ال�������ج�������زي�������رة  ف��������ي 

وال�����م�����واق�����ف ف�����ي ال����ص����ع����اب إل����ه����ا وزن

ن�����ح�����م�����د ال�������ل�������ه دارن���������������ا ب�����خ�����ي�����ٍر ف���ض���ي���ل

س���ك���ن داره  ث���������را  ف�������ي  ل�������ي  ف�����ع�����ل  م�������ن 

فخر
وأعرب الفنان الدكتور حس��ين الجسمي عن 

س��عادته بغناء كلمات صاحب السمو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان، ووصفها ب�»الهادفة 

والمثمرة« وق��ال: »قصيدة وأغنية )القوافي( 

من القصائد واألعم��ال التي تحمل القوة في 

معان��ي كلماتها، وحكمة وحب القائد للوطن 

بأوصاف متعددة يش��عر به��ا كل ُمحب لهذا 

الوطن اإلماراتي الذي نعتز به وبقادته وحكمة 

أولي��اء أمورن��ا الذي��ن لهم الس��مع والطاعة 

في نظرتهم المس��تقبلية«، مؤكداً أن األغنية 

أصبح��ت متوفرة في جميع وس��ائل التواصل 

التلف��زة  وقن��وات  واإلذاع��ات  االجتماع��ي 

الفضائي��ة المحلية والعربية.  وقام الجس��مي 

باإلشراف والمتابعة على جميع مراحل تنفيذ 

األغنية وتس��جيلها ما بين استوديوهات فنون 

اإلمارات ف��ي دبي/  اإلمارات واس��توديوهات 

ص��وت الح��ب ف��ي القاهرة/  مص��ر، بعد أن 

لحنها اإلماراتي محمد األحمد، وقام بتوزيعها 

موسيقياً المايسترو زيد عادل، وماسترينغ على 

يد المهندس طيف عادل.

»قوافي« محمد بن زايد بصوت حسين الجسمي

تهدر جهود منظمة الصحة العالمية طوال سنوات

وثائق تكشف محاوالت إجهاض مكافحة التدخين

Ⅶ نيودلهي، لوزان- رويترز

كشف تحقيق لرويترز نشر أول من أمس أن شركة فيليب 

موريس انترناش��ونال تشن حملة س��رية إلفساد معاهدة 

منظمة الصح��ة العالمية لمكافحة التدخين والتي تهدف 

إلنقاذ األرواح من خالل كبح استخدام التبغ.

وف��ي واح��دة من أكبر التس��ريبات ف��ي صناعة التبغ 

على اإلطالق كش��فت وثائق داخلية لدى فيليب موريس 

انترناش��ونال إلى جان��ب تقارير من 14 بل��داً عن عملية 

ضغط سرية تمتد من األميركتين وحتى أفريقيا وآسيا.

وفي رس��ائل بريد إلكتروني داخلية، ينسب مسؤولون 

في فيليب موريس الفضل ألنفسهم في تخفيف إجراءات 

لمكافح��ة التدخين في اجتماع يعقد كل عامين التفاقية 

مكافحة التبغ المعروفة باسم االتفاقية اإلطارية لمكافحة 

التبغ.

وتشمل آالف الصفحات من الوثائق التي اطلعت عليها 

رويترز خططاً لفيليب موريس تهدف إلى تش��كيل »فريق 

مشروع عالمي« بهدف »الفحص الدقيق« للمدافعين عن 

مكافحة التبغ.

وتق��ول فيلي��ب موريس الت��ي تبيع س��جائر مارلبورو 

وأنواع��اً أخرى خارج الواليات المتحدة إنه ال يوجد خطأ 

في تحاور مسؤوليها مع مسؤولي الحكومات.

قواعد
وق��ال توني س��نايدر نائب رئيس االتص��االت في فيليب 

موريس انترناشونال »كش��ركة في صناعة تخضع لقواعد 

تنظيمية مش��ددة فإن التحدث م��ع الحكومات جزء من 

عملنا اليومي«.

ومض��ى يقول »حقيقة أن رويترز اطلعت على رس��ائل 

داخلي��ة تناق��ش تعامالتنا مع الحكوم��ات ال تجعل هذه 

المعامالت مخالفة«.

وتدي��ر فيليب موريس، التي ال تتم دعوتها الجتماعات 

المعاه��دة ش��أنها ش��أن ش��ركات التبغ األخ��رى، مراكز 

عمليات س��رية في مدن تستضيف اجتماعات المعاهدة. 

وخالل تلك االجتماعات يلتقي مس��ؤولو الشركة سراً مع 

مندوبين من دول أعضاء في المعاهدة.

أغنية تحمل معاني العزة والوالء للوطن واستشراف المستقبل

تنسيق
أفاد المكتب اإلعالمي للفنان اإلماراتي حسين 

الجســمي أنه قد تــم عمل تصويــر ومونتاج 

فيديــو كليب ألغنية »القوافــي« مع المخرج 

طــالل الزعابــي، تحت تنســيق ومتابعة خالد 

األحمــد بالتعــاون مع محمد فهــد ومحمد 

درويش الزرعوني.

■  دار األوبرا المصرية احتضنت حفل االفتتاح | من المصدر

■ مقر منظمة الصحة العالمية  |  أرشيفية
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