
زار �سوق اأبوظبي العاملي واطلع على اأبرز اإجنازاته
حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س اأ�ساقفة القد�س وي�ؤكد على نهج 
الت�ســامح وال�ســالم والتعاي�س الجتماعي واحتـرام الأديــان

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن 
ال�سلطان حممد اخلام�س مبنا�سبة تن�سيبه ملكا ملاليزيا

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك اخلام�س 
ع�شر ال�شلطان حممد اخلام�س ملك ماليزيا وذلك مبنا�شبة تن�شيبه 

ملكا لبالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب  الدولة رئي�س جمل�س 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل ح�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك اخلام�س ع�شر ال�شلطان حممد اخلام�س.

�سرطة عجمان تقب�س على ع�سابة �سرقة خالل 24 �ساعة
•• عجمان-وام:

متكنت القيادة العامة ل�شرطة عجمان بجهود اأفراد اإدارة التحريات 
واملباحث اجلنائية من اإلقاء القب�س على ع�شابة من خم�شة اأ�شخا�س 

من اجلن�شية الإفريقية بتهمة ال�شرقة.
الإدارة  مدير  نائب  املطرو�شي  �شيف  اهلل  عبد  العقيد  �شعادة  وق��ال 
اجلن�شية  اآ�شيوي   - الأ�شخا�س  اأح��د  ان  ال�شرطية  للعمليات  العامة 
قيامه  بعد  املركبة  داخ��ل  لل�شرقة من  بتعر�شه  يفيد  ببالغ  تقدم   -
اأح��د البنوك يف امارة  األ��ف دره��م من   20 ب�شحب مبلغ مايل ق��دره 
عجمان وو�شعه يف املركبة ثم توجه اإىل مقر عمله حيث قام باإيقافها 
بداخلها  امل��ايل  املبلغ  تاركا  ون��زل منها  القريبة من مقر  املواقف  يف 
وعند عودته لحظ بوجود ك�شر يف الزجاج المامي للباب اجلانبي 

لل�شائق وعدم وجود املبلغ املايل بداخلها.
  )التفا�شيل �س5(

•• تعز -وام:

�شيطر اجلي�س اليمني واملقاومة ال�شعبية �� م�شنودين بقوات 
التحالف العربي لدعم ال�شرعية �� على قرية وجبل الثوباين 
�� التابعة ملديرية املخا �� بعد مواجهات تكبدت فيها ميلي�شيا 
احلوثي و�شالح النقالبية خ�شائر كبرية فيما لذ من تبقى 
منهم بالفرار. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية �شباأ عن م�شدر 
ع�شكري يف ت�شريح له ام�س..اأن اجلي�س حرر مناطق وا�شعة 

يف حميط دار ابن علوان يف مديرية موزع غرب تعز.
يذكر اأن مقاتالت التحالف العربي ا�شتهدفت الليلة املا�شية 
وت��ع��زي��زات وجتمعات  اأ�شلحة  ���� خم���ازن  غ���ارات مكثفة  ���� يف 
غرب  م��واق��ع  ع��دة  يف  النقالبية  و���ش��ال��ح  احل��وث��ي  مللي�شيا 

حمافظة تعز. وقال م�شدر ع�شكري..اإن الغارات ا�شتهدفت 
املخا  م��ف��رق  وحم��ي��ط  ر���ش��ي��ان  وادي  يف  امللي�شيا  حت��رك��ات 
الغارات  اأن  تعز..م�شيفا  غربي  م��وزع  يف  متقدمة  ومواقع 
اأ�شفرت عن تدمري العديد من الآليات الع�شكرية وخمازن 

الأ�شلحة وكبدت امللي�شيا خ�شائر يف الأرواح واملعدات.
من جهة اخرى �شادرت ملي�شيا احلوثي و�شالح النقالبية 
مب�شت�شفى  اخلا�شة  الكلوي  الغ�شيل  وم�شتلزمات  اأدوي���ة 
حياة  تهدد  جرمية  ت��ع��ز..يف  حمافظة  يف  التعليمي  ال��ث��ورة 

املئات من مر�شى الف�شل الكلوي يف املحافظة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية )�شباأ( عن اإدارة هيئة م�شت�شفى 
اإن   ”.. املا�شية  قبل  الليلة  لها  ب��ي��ان  يف  التعليمي  ال��ث��ورة 
امللي�شيا النقالبية �شادرت حوايل األف و 800 عبوة حملول 

غ�شيل كلوي و10  اآلف و200 كي�س بيكربونات �شوديوم 
و200 فلرت خا�س بتعقيم اأجهزة الغ�شيل .. م�شرية اإىل اأن 
ال�شحنة م�شرح بها مراعاة للو�شع ال�شحي ملر�شى الف�شل 
ا�شتمرار مثل هذه  اأن  البيان  الكلوي يف املحافظة. واأ�شاف 
املمار�شات الالم�شوؤوله تنذر بكارثة �شحيه تت�شبب بتوقف 
مركز الغ�شيل الكلوي يف امل�شت�شفى عن العمل والذي �شتكون 
الكلوي  الف�شل  مر�شى  م��ن  احل���الت  م��ئ��ات  وف���اة  نتيجته 
حممال   .. م�شتمر  ب�شكل  للغ�شيل  تخ�شع  وال��ت��ي  امل��زم��ن 

امللي�شيا الإجرامية م�شوؤولية م�شادرة تلك امل�شتلزمات.
وطالب املنظمات الدولية و هيئات حقوق الن�شان ممار�شة 
مزيد من ال�شغط وب�شتى الو�شائل على امللي�شيا النقالبية 

ل�شتعادة تلك املواد اخلا�شة مبر�شى الف�شل الكلوي.
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النظام م�ستعد لهدنة �سرط التحقيق بخان �سيخون

»�س�ريا الدميقراطية« تدخل الطبقة معقل داع�س

•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
يف  العربي  ال�شفر  معر�س  ام�س  �شباح  اهلل  رع��اه  دب��ي 
دورت��ه الرابعة والع�شرين يف يومه الأول . وقد جتول 
���ش��م��وه ي��راف��ق��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي يف اأرج��اء املعر�س الذي 

ي�شت�شيفه مركز دبي التجاري العاملي على مدى اأربعة 
2500 �شركة حكومية  اأيام وت�شارك فيه مايزيد عن 

وخا�شة من 150 دولة مبا فيها دولة الإمارات.
وتوقف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
للثقافة  ملتقى  ي�شكل  ال��ذي  املعر�س  يف  خالل جولته 
من  العديد  عند  واجلمال  والفن  وال��رتاث  وال�شيافة 
من�شات العر�س م�شتهال �شموه ذلك عند جناح دائرة 

ال�شياحة والت�شويق التجاري.    )التفا�شيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت:

دخ��ل��ت ق����وات ���ش��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ام�����س، مدينة 
ال��ط��ب��ق��ة، ال��ت��ي ت��ع��د اأح����د م��ع��اق��ل ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف 
ال�شوري  املر�شد  وفق  �شوريا،  �شمال  الرقة  حمافظة 
حل��ق��وق الإن�����ش��ان. وق���ال م��دي��ر امل��ر���ش��د، رام���ي عبد 
�شوريا  ق��وات  دخلت  بر�س:  فران�س  لوكالة  الرحمن، 
الطبقة  مدينة  اإىل  مرة  لأول  الثنني  الدميقراطية 
ال���ت���ي حت��ا���ش��ره��ا م���ن اجل���ه���ات ك���اف���ة، ومت��ك��ن��ت من 
ومن  اجلنوبي  الق�شم  يف  ع��دة  نقاط  على  ال�شيطرة 

التقدم يف اأطرافها الغربية.
واأكدت �شوريا الدميقراطية على موقعها الإلكرتوين 
الغربية  وال�����ش��م��ال��ي��ة  ال��غ��رب��ي��ة  اجل��ب��ه��ات  يف  تقدمها 
على  �شيطرتها  اإىل  م�����ش��رية  امل��دي��ن��ة،  يف  واجل��ن��وب��ي��ة 
ق�شم  وحتريرها  املدينة  غرب  عدة  ونقاط  م�شتديرة 

من حي الوهب يف اجلبهة اجلنوبية.

الطرفني مع  ب��ني  ت��رتاف��ق  امل��ع��ارك  اأن  املر�شد  وذك��ر 
غارات كثيفة للتحالف الدويل، بقيادة وا�شنطن، على 

مواقع املتطرفني على اأطراف املدينة.
وتقع مدينة الطبقة على ال�شفاف اجلنوبية ل�نهر_

مدينة  غ��رب  ك��ي��ل��وم��رتاً   50 نحو  بعد  على  ال��ف��رات 
باإنزال  مار�س   22 يف  الطبقة  معركة  وب��داأت  الرقة. 
بري لقوات اأمريكية يرافقها عنا�شر من قوات �شوريا 

الدميقراطية جنوب نهر الفرات.
النظام  اإن  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت  ذل���ك،  اىل 
لإعالن  م�شتعد  مو�شكو،  طلب  على  وب��ن��اء  ال�����ش��وري، 
وقف �شامل للعمليات القتالية يف حال مت اإر�شال جلنة 
خرباء للتحقيق يف الهجوم على خان �شيخون وق�شف 
مطار ال�شعريات. واأ�شافت الوزارة الرو�شية اأن اجلانب 
الدوليني  اخل��رباء  اأم��ن  �شي�شمن  اأن��ه  اأعلن  ال�شوري 
تعر�شت  التي  ال�شعريات  مطار  منطقة  يف  للتحقيق 

لق�شف اأمريكي بداية اأبريل/ني�شان اجلاري.

حممد بن را�شد خالل زيارته معر�س ال�شفر العربي  )وام(

زار معر�ض ال�سفر العربي 
حممد بن را�سد: الإمارات ت�سري بخطى 
ثابتة وحثيثة نح� نه�سة �سياحية كربى

•• اأبوظبي- وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ام�س يف جمل�س �شموه بق�شر البحر باأبوظبي املطران 
عطااهلل حنا رئي�س اأ�شاقفة القد�س الذي يزور البالد 
رئي�س  ب��زي��ارة  اللقاء  ب��داي��ة  يف  �شموه  ورح��ب  حاليا. 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  القد�س  اأ�شاقفة 

ذات  الق�شايا  الأحاديث حول عدد من  تبادل  وجرى 
الهتمام امل�شرتك خا�شة يف ما يتعلق برت�شيخ مبادئ 
ونبذ  املنطقة  �شعوب  بني  وال�شالم  واملحبة  الت�شامح 

مظاهر العنف والتطرف والإرهاب.
من جهة اخرى زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
يف  العاملي  اأبوظبي  �شوق  مقر  ام�س  امل�شلحة  للقوات 

جزيرة املارية يف اأبوظبي.   )التفا�شيل �س3-2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س اأ�شاقفة القد�س  )وام(

اإميانويل ماكرون يحتفل مع اأن�شاره  )ا ف ب(

ع�شر دقائق كانت كافية للرئي�س ال�شيني لقناع ترامب

وزير الدفاع المريكي خالل زيارته كابول  )رويرتز(
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امللي�سيا االنقالبية ت�سادر اأدوية وم�ستلزمات الغ�سيل الكلوي  

اجلي�س واملقاومة ي�سيطران على عدة مناطق غرب تعز

هوالند ي�سوت ملر�سح الو�سط ويعترب لوبان جمازفة لفرن�سا

انفجار يف اأفغان�ستان تزامنًا مع زيارة ماتي�ضماكرون مر�سح للف�ز باجل�لة الثانية لالنتخابات الفرن�سية

ا�ستقالة وزير الدفاع ورئي�س اأركان اجلي�س الأفغاين •• باري�س-وكاالت:

فرن�شوا   الفرن�شي،  الرئي�س  اأعلن 
اأن��ه �شي�شوت يف  ، الثنني،  هولند 
النتخابات_ من  الثانية  ال��دورة 
اأي����ار م��اي��و ملر�شح   7 ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف 
الو�شط اإميانويل ماكرون ، معترباً 
اأن مر�شحة اليمني املتطرف مارين 
بالن�شبة  ت�شكل )جمازفة(   ، لوبان 

مل�شتقبل البالد.
وقال هولند، غداة الدورة الأوىل 
اإن ح�شور  الأح����د،  م��ن الق����رتاع، 
بلدنا  يعر�س  اليمني_املتطرف 
ه���ذه  واإزاء  ل���ل���خ���ط���ر.  جم���������دداً 
التعبئة ومن  ب��د م��ن  امل��ج��ازف��ة، ل 
م���ن جانبي  ال��و���ش��وح يف اخل���ي���ار. 

�شاأ�شوت لإميانويل ماكرون.
ه�������ذا وجن�������ح م����ر�����ش����ح ال����و�����ش����ط، 
اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون، يف جت����اوز 
النتخابات  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة 
اجلولة  يف  ليتناف�س  ال��ف��رن�����ش��ي��ة، 
مر�شحة  م���ع  وال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ث��ان��ي��ة 

يحيل  ــري  ــس ــ� امل ــاء  ــقــ�ــس ال
املفتي اإىل  ــًا  ــي اإرهــاب  220

•• القاهرة-وكاالت:

باإحالة  م�����ش��ري��ة  حمكمة  ق�شت 
املفتي  اإىل  اإرهابياً  ع�شرين  اأوراق 
للت�شديق على اإعدامهم كما قررت 
الإ�شكندرية  يف  اأخ�����رى  حم��ك��م��ة 

تاأييد اإعدام متطرف اآخر.
اإره��������اب   11 ال������دائ������رة  وك�����ان�����ت 
مب���ح���ك���م���ة ج�����ن�����اي�����ات ال����ق����اه����رة 
ال�شرطة  اأمناء  -واملنعقدة مبعهد 
حممد  امل�شت�شار  برئا�شة  ب��ط��رة، 
����ش���ري���ن ف���ه���م���ي- ق�������ررت اأم�������س 
ع�شرين من  اأوراق  اإحالة  الثنني 
اجلمهورية  مل��ف��ت��ي  الإره����اب����ي����ني 
باإعدامهم  احلكم  يف  ل�شت�شارته 
بتهمة قتل رجال �شرطة يف اأعمال 
اإرهابية تلت عزل الرئي�س ال�شابق 

حممد مر�شي عام 2013.
هوؤلء  الق�شائية  م�شادر  وق��ال��ت 
املتهمون �شمن 156 �شخ�شا تعاد 
املعروفة  الق�شية  يف  حماكمتهم 
واملحكمة  كردا�شة،  اأح���داث  با�شم 
حددت يوم الثاين من يوليو متوز 
للنطق باحلكم على جميع  املقبل 

املتهمني يف الق�شية.

•• كابول-وكاالت:

انتحاريا  ه���ج���وم���ا  ا����ش���ت���ه���دف 
ال��ق��وات اخلا�شة  اأم�����س الث��ن��ني 
اجلوية  القاعدة  ق��رب  الأفغانية 
ال�شابقة يف مدينة خو�شت بجنوب 

�شرق البالد.
ومل ترد اأي معلومات عن �شقوط 
اأعلنت  ال����ذي  ب��الن��ف��ج��ار  ق��ت��ل��ى 
عنه،  م�شوؤوليتها  طالبان  حركة 
الأفغانية  ن��ي��وز  ت��ول��و  ق��ن��اة  ل��ك��ن 
وق��ع حوايل  اأن��ه  اأك���دت  الر�شمية 
بوا�شطة  ظهرا  الواحدة  ال�شاعة 

�شيارة مفخخة.
و�شول  م���ع  ال��ت��ف��ج��ري  وت����زام����ن 
وزي��ر ال��دف��اع الأم��ريك��ي جيم�س 
زيارة  يف  كابل،  العا�شمة  ماتي�س 
تعزيز  ���ش��ب��ل  ل��ب��ح��ث  م���ف���اج���ئ���ة 
امل�شاعدات الع�شكرية مع عدد من 
امل�شوؤولني، وعلى راأ�شهم الرئي�س 

ل�سان اجلاهل مفتاح حتفه:

المّية اخلطرية ل�سّيد الق�ة الأوىل يف العامل!
•• الفجر - ناتا�صا تاتو   -   ترجمة خرية ال�صيباين

هكذا اذن، قيادة القوة الأوىل يف العامل لي�شت مهمة �شهلة. هذا ما يبدو 
قد اكت�شفه دونالد ترامب، وما يردده ب�شراحة �شاذجة: نعم، كل هذه 
امللفات املزعجة هي اأكرث تعقيدا مما كان يعتقد. لناأخذ اإ�شالح الرعاية 
خ��الل احلملة  اأق�����ش��م  ال���ذي  ك��ري  اأوب��ام��ا  امل��ث��ال،  �شبيل  على  ال�شحية، 
النتخابية ب�شطبه يف ملح الب�شر: اأخريا، “ل اأحد كان يعتقد اأنها م�شاألة 

معرتفا يف النهاية.            )التفا�شيل �س15( معقدة بهذا ال�شكل”، 

قاعدة ع�شكرية الأ�شبوع املا�شي.
وجاء يف تغريدة للق�شر الرئا�شي 
ا�شتقال  تويرت  على  ح�شابه  عرب 
حبيبي  اهلل  ع��ب��د  ال���دف���اع  وزي����ر 
�شاه  ق��دم  اجلي�س  اأرك���ان  ورئي�س 

�شاهيم باأثر فوري.

اجلولة  يف  الأ������ش�����وات  م����ن  ع�����دد 
فاإنه  الأح��د،  اأجريت  التي  الأوىل، 
اأ�شبح الأوفر حظا للفوز يف جولة 
الإعادة املقررة يف ال�شابع من مايو 

اآيار املقبل. 
وه��ذه هي امل��رة الأوىل خ��الل �شتة 
اأي  ال���ت���ي مل ي��ن��ج��ح ف��ي��ه��ا  ع���ق���ود 
اأو  الي�شارية  الأح����زاب  م��ن  مر�شح 

اأق�شى اليمني، مارين لوبان.
م�شريف  وه��و  م��اك��رون،  اإىل  ُينظر 
ال�شتثمارات،  جم�����ال  يف  ����ش���اب���ق 
ال�شيا�شة  اإىل  اأنه وافد جديد  على 
الفرن�شية وخا�س النتخابات دون 
اأي دعم من الأح��زاب الرا�شخة يف 

البالد. 
اأكرب  اأن ح�شل ماكرون على  وبعد 

اأ�شرف غني.
ه�����ذاو ق��ب��ل ال��رئ��ي�����س الأف���غ���اين 
وزير  ا�شتقالة  اأم�س  غني  اأ�شرف 
الدفاع ورئي�س اأركان اجلي�س بعد 
130 جنديا يف  اأك��رث من  مقتل 
على  طالبان  حركة  �شنته  هجوم 

اليمينية الرئي�شية يف بلوغ اجلولة 
الثانية من النتخابات.

ح�شل ماكرون على 23.8 يف املئة 
ح�شلت  بينما  الأوىل  اجل��ول��ة  يف 
امل��ئ��ة، وكان  21.5 يف  ل��و ب��ان على 
بلغت  مرتفعة  اإق��ب��ال  ن�شبة  هناك 
ن��ح��و 79 يف امل���ئ���ة.  وك�����ان اأق����رب 
هو  ولوبان  ماكرون  اإىل  املناف�شني 
ال��ي��م��ني، ف��ران�����ش��وا فيون،  م��ر���ش��ح 
لوك  الي�شار، جون  اأق�شى  ومر�شح 
ميلون�شون، وح�شل كل منهما على 
امل��ئ��ة من  19 يف  م��ن  بقليل  اأك���رث 

الأ�شوات. 
لكن من املتوقع اأن يقف العديد من 
املناف�شني ال�شيا�شيني خلف ماكرون 
يف جولة الإعادة، يف حماولة لإبعاد 
اإليها  تنتمي  التي  اليمنية  اجلبهة 

لوبان عن ال�شلطة. 
قد ُب�شبح اإميانويل ماكرون، الذي 
اأ�شغر  ع��ام��ا،   39 العمر  م��ن  يبلغ 
رئي�س لفرن�شا على الإطالق، واأول 
ل  اخلام�شة  اجلمهورية  يف  رئي�س 
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اأخبـار الإمـارات

زار معر�ض ال�سفر العربي 

حممد بن را�سد: الإمارات ت�سري بخطى ثابتة وحثيثة نح� نه�سة �سياحية كربى
•• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اأم�س  �شباح  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
دورته  يف  ال��ع��رب��ي  ال�شفر  معر�س 
الأول  يومه  والع�شرين يف  الرابعة 
�شمو  يرافقه  �شموه  جت��ول  وق��د   .
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اأرجاء  دب��ي يف  اآل مكتوم ويل عهد 
مركز  ي�شت�شيفه  ال���ذي  امل��ع��ر���س 
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ع��ل��ى مدى 
وت�����ش��ارك فيه مايزيد  اأي���ام  اأرب��ع��ة 
حكومية  ����ش���رك���ة   2500 ع�����ن 
150 دول��ة مبا فيها  وخا�شة من 

دولة الإمارات.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت���وق���ف 
خالل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
ي�شكل  ال����ذي  امل��ع��ر���س  ج��ول��ت��ه يف 
ملتقى للثقافة وال�شيافة والرتاث 
العديد من  وال��ف��ن واجل��م��ال عند 
�شموه  م�شتهال  ال��ع��ر���س  من�شات 
ال�شياحة  دائ����رة  ج��ن��اح  ع��ن��د  ذل���ك 
ا�شتمع  حيث  التجاري  والت�شويق 
م���ن ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى اجل���ن���اح اإىل 
الدائرة  توفرها  التي  الت�شهيالت 
ال�شياحة  ق��ط��اع  يف  للم�شتثمرين 
ال���ذي���ن جتاوز  ول����زواره����ا  دب����ي  يف 
ع�شر  خم�شة  املا�شي  العام  عددهم 
مليون �شائح من خمتلف الأقطار 

العربية والجنبية .
ك���م���ا اأط�����ل�����ع ����ش���م���وه ع���ل���ى اأب������رز 
والثقافية  الرتفيهية  الفعاليات 
التي تنظمها الدائرة للمجموعات 
تو�شف  ال��ت��ي  ال���زائ���رة  ال�شياحية 
ال�شياح  ت�شتقطب  كونها  باملتميزة 
الأج���ان���ب ال��ب��اح��ث��ني ع��ن الأج����واء 
الف�شاء  يف  وال�����ش��ه��رات  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
مبا  ال�����ش��ح��راء  ل�شيما  اخل��ارج��ي 
كالأزياء  ت��راث��ي��ة  رم���وز  م��ن  فيها 
والفلكلور  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  والأك��������الت 
الربامج  م���ن  وغ���ريه���ا  ال���وط���ن���ي 
تعك�س  التي  والثقافية  الرتفيهية 

ويف رحاب دبي التي �شتظل مدينة 
ال�شعادة والأمن والأمان والثقافات 
دولة  اأن  �شموه  ..م��وؤك��دا  امل��ت��ع��ددة 
ثابتة  ب��خ��ط��ى  ت�����ش��ري  الإم����������ارات 
وحثيثة نحو نه�شة �شياحية ي�شار 
ب��ال��ب��ن��ان م��ن خ���الل م�شاريع  ل��ه��ا 
القطاع  ه���ذا  ال��ت��ح��ت��ي��ة يف  ال��ب��ن��ي��ة 
احل��ي��وي ال��ذي ي�شكل راف���دا مهما 
من روافد تنويع القت�شاد الوطني 
لل�شباب  ال��ع��م��ل  ف���ر����س  وت���وف���ري 
املواطن والعربي ناهيك عن تعزيز 
يف  والفني  الثقايف  امل�شهد  وتنويع 
جمتمع الإمارات والذي ي�شتقطب 
للتناف�س  ال��ع��امل  وف��ن��اين  مثقفي 
الفكرية  اإب���داع���ات���ه���م  اإب������راز  ع��ل��ى 
وال���ي���دوي���ة ع��ل��ى اأر������س الإم������ارات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و����ش���دد   .
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم على 
الت�شهيالت  جميع  ت��وف��ري  اأه��م��ي��ة 
ال�شياحة  قطاع  لتطوير  ال��الزم��ة 
امل���زي���د  ب�����الدن�����ا وا����ش���ت���ق���ط���اب  يف 
ال�شياحية  ال�شناعة  اأق��ط��اب  م��ن 
وت�شجيعهم  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
هذه  يف  والتنويع  ال�شتثمار  على 
رئي�شيا  ج��زءا  باتت  التي  ال�شناعة 
للدولة  العامة  ال�شرتاتيجية  من 

وحتقيق روؤية الإمارات 2021 .
ثقافة  ال�����ش��ي��اح��ة  اإن  ���ش��م��وه  وق���ال 
اأن  و�شبابنا  موؤ�ش�شاتنا  وعلى  وفن 
يبدعوا يف هذا القطاع ويرتجموا 
واق���ع  اإىل  وخ���ربات���ه���م  م��ع��ارف��ه��م 
ملمو�س وال�شهام يف اإمناء وتطوير 
ال�شناعة ال�شياحية يف بالدنا التي 
الأ�شا�شية  امل��ق��وم��ات  ج��ل  مت��ت��ل��ك 
راأ�شها  وع���ل���ى  ال�������ش���ن���اع���ة  ل���ه���ذه 
والتاريخ  وال��رتاث  التحتية  البنية 
والطبيعة  امل�����ش��م�����ش��ة  والأج���������واء 
اخل���الب���ة وال���ت���ن���وع ال��ث��ق��ايف وكرم 
الإرادة  وامل��ه��م  العربية  ال�شيافة 

والت�شميم و�شنع امل�شتحيل.
ورح�������ب ����ش���م���وه ب�������ش���ي���وف دول�����ة 
الإمارات من عار�شني وزوار ووجه 
الهتمام  ب�شرورة  املعنية  اجلهات 
اإىل  ال��ق��ادم��ني  ب��ك��ل  اأو����ش���ع  ب�شكل 

ح�شارة �شعب له تاريخ عريق متتد 
ج���ذوره يف اأر����س الآب���اء والأج���داد 

اأر�س دولة الإمارات .
لالإقامة  العامة  الإدارة  جناح  ويف 
ا�شتمع  دب���ي  و����ش���وؤون الأج���ان���ب يف 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
من مدير عام الإدارة �شعادة اللواء 
حممد اأحمد املري اإىل الت�شهيالت 
الإدارة  اأق���رت���ه���ا  ال���ت���ي  اجل����دي����دة 
ومبتابعة  ���ش��م��وه  م��ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
ال���ف���ري���ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
رئي�س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
واخل���ا����ش���ة ب���ت���اأ����ش���ريات ال����زي����ارة 
ال��ق�����ش��رية ل��رع��اي��ا ب��ع�����س ال����دول 
رو�شيا  جمهورية  خا�شة  الأجنبية 
ال�شني  وج���م���ه���وري���ة  الحت�����ادي�����ة 
من  وغ��ريه��ا  وال��ربازي��ل  ال�شعبية 
ال��ن��ظ��ام اجلديد  ي��ه��دف  اإذ  ال���دول 
الرعايا  ل���ه���وؤلء  ال��ت��اأ���ش��ريات  مل��ن��ح 
امل�شتثمرين  م��ن  امل��زي��د  ج��ذب  اإىل 

الراحة  درج�����ات  اأق�����ش��ى  وت���اأم���ني 
والمان .

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب  امل���دي���ر  واأ�����ش����ار 
�شيبلغ  امل�������ش���روع  اأن  اإىل  اإك�����ش��ب��و 
ويكون   2019 ن���ه���اي���ة  ال���ت���م���ام 
ل�شتقبال  تفا�شيله  ب��ك��ل  ج��اه��زا 

احلدث الدويل الهام .
وتابع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
التي  اآل مكتوم جولته -  بن را�شد 
راف���ق���ه ف��ي��ه��ا ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأحمد 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
و�شمو  الإم����ارات  ط��ريان  ملجموعة 
ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب����ن حم���م���د بن 
و���ش��ع��ادة خليفة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
دبي  وال�����ش��ي��اف��ة يف  ال��ت�����ش��ري��ف��ات 
امل��ري مدير  و���ش��ع��ادة ه��الل �شعيد 
والت�شويق  ال�����ش��ي��اح��ة  دائ�����رة  ع���ام 
التجاري يف دبي الرئي�س التنفيذي 
ل�شلطة مركز دبي التجاري العاملي 
- جولته وتوقف �شموه عند جناح 

ثم جناح طريان الإم��ارات اإذ اطلع 
�شموه على جديد ال�شركة يف جمال 
حتديث ا�شطولها العمالق وتوفري 
ال��راح��ة وال�شتمتاع  اأع��ل��ى درج���ات 
طائراتها  م����ن  ع���ل���ى  ل���رك���اب���ه���ا 
احلديثة اإن جلهة توفري الرفاهية 
يف املقاعد اأو لناحية اخلدمات التي 
تقدمها على من طائراتها والتي 
تعترب من اأرقى واأف�شل اخلدمات 
الداخلية يف �شركات طريان العامل 
 A 380 ل�شيما طائرات اإيربا�س

و بوينج 777 .
وعرج �شموه على جناح دبي بارك�س 
واط���ل���ع ع��ل��ى ج���دي���ده���ا يف جمال 
العائلية  ال�شياحية  توفري الأجواء 
حدائق  من  ت�شمها  التي  واملرافق 
التجزئة  لتجارة  واأ���ش��واق  اأط��ف��ال 
ومطاعم  وا�����ش����رتاح����ات  وف����ن����ادق 

ومرافق ثقافية وفنية متنوعة .
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ج���ول���ة  و���ش��م��ل��ت 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي اأج��ن��ح��ة هيئة 

والفنانني واملثقفني اإىل بالدنا.
اإك�شبو  ج��ن��اح  على  �شموه  ع��رج  ث��م 
الأك�������رب  احل��������دث   2020 دب�������ي 
�شموه  اطلع  حيث  عامليا  والأ�شهر 
ملجمع  ال���ن���ه���ائ���ي  امل���ج�������ش���م  ع���ل���ى 
املتوقع  من  ال��ذي  العاملي  املعر�س 
ع�شرين  م��ن  اك���رث  ي�شتقطب  ان 
الدنيا  ا���ش��ق��اع  زائ����ر م���ن  م��ل��ي��ون 
واط�����ل�����ع �����ش����م����وه ع����ل����ى م���ك���ون���ات 
امل�شروع ال�شخم من خالل ال�شرح 
ال�شيد  ق��دم��ه  ال����ذي  ال��ت��ف�����ش��ي��ل��ي 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ع��ل��ي  جن��ي��ب 
اأ�شار  حيث   2020 اإك�شبو  ملكتب 
م�شاحة  ي��غ��ط��ي  امل�����ش��روع  اأن  اإىل 
من ار���س جنوب دب��ي على مقربة 
من مطار اآل مكتوم ال��دويل تقدر 
الكيلو  ون�شف  كيلومرتات  باأربعة 
مرت مربع وي�شمل البنية التحتية 
ومرافق خدمية وترفيهية ومكاتب 
ب���ت���وف���ري جميع  ت��ع��ن��ي  ح��ك��وم��ي��ة 
اخلدمات والت�شهيالت اللوج�شتية 
وزواره  امل��ع��ر���س  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 

الطريان  ���ش��رك��ة  دبي"  ف���الي   "
تطورا  ت�شهد  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 
من  �شواء  ع��ام  بعد  عاما  ملحوظا 
اأو  حيث عدد رحالتها وحمطاتها 
تنقلهم  الذين  الركاب  عدد  جلهة 
ال��ن��اق��ل��ة ع��ل��ى م��ن ط��ائ��رات��ه��ا من 

خمتلف الأجيال والأنواع .
وا���ش��ت��م��ع ���ش��م��وه وم���راف���ق���وه من 
الرئي�س  ال���غ���ي���ث  غ���ي���ث  �����ش����ع����ادة 
الذي  الوطنية  للناقلة  التنفيذي 
اأف���اد ب���اأن ف��الي دب��ي حققت العام 
املن�شرم اأرقاما قيا�شية مقارنة مع 
نظرياتها من ال�شركات القت�شادية 
الركاب  ع��دد  بلغ  حيث  املنطقة  يف 
اأ�شطول  من  على  �شافروا  الذين 
مايزيد   2016 ال��ع��ام  يف  الناقلة 
عن ع�شرة ماليني م�شافر نقلتهم 
ت�شعني حمطة  دب��ي من  واإىل  من 

تطري اإليها حول العامل .
ث�����م ت����وق����ف ����ش���م���وه ك����ذل����ك عند 
و�شلطنة  اب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  اأج��ن��ح��ة 
الكويت  ودول���ة  ودول���ة قطر  عمان 

والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
ودائ��������رة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف 
لل�شياحة  الفجرية  وهيئة  عجمان 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  وج���ن���اح  والآث������ار 
ال�شعودية ال�شقيقة حيث اطلع من 
امل�شوؤولني يف اجلناح على المكانات 
اململكة  بها  تزخر  التي  ال�شياحية 
من اآثار ومعامل ح�شارية ومرافق 
�شركة  تتوجها  متنوعة  �شياحية 
ال��ط��ريان ال�����ش��ع��ودي��ة ال��ت��ي ت�شعى 
ملواكبة عامل الطريان بكل جديده 
وتقدمي اأف�شل الت�شهيالت لركابها 

من اأنحاء العامل .
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وخ���ت���م 
اآل مكتوم جولته  حممد بن را�شد 
التي  اليونان  عند جناح جمهورية 
ال�شياحة  م��ق��وم��ات  اأه����م  ت��ع��ر���س 
ارا�شيها  يف  الأجنبي  وال�شتثمار 
تقدمها  ال����ت����ي  وال���ت�������ش���ه���ي���الت 

للم�شتثمرين وال�شياح معا.
وقد اأعرب �شموه عن ارتياحه لهذا 
التجمع العاملي على اأر�س الإمارات 

اأب�ظبي لالإ�سكان يعفي 16 حالة من �سداد قرو�س بنح� 12 ملي�ن درهم 
•• اأبوظبي-وام: 

قرر جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي لالإ�شكان يف اجتماعه الأول للعام اجلاري 
 16 اإعفاء   .. الإدارة  جمل�س  رئي�س  الغفلي  عيد  �شعيد  معايل  برئا�شة 
بحوايل  تقدر  اإجمالية  وبقيمة  الوفاة  ب�شبب  القر�س  �شداد  من  حالة 

. الهيئة  يف  الإعفاء  ملعايري  وفقا  وذلك  درهم  12مليون 
على  اجتماعه  خ��الل  لالإ�شكان  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س  اطلع  كما 
ملخ�س طلبات خدمة ا�شتبدال منحة اأر�س مب�شكن جاهز والذي �شمل 
936 طلبا مق�شمة على مناطق اإمارة اأبوظبي واطلع كذلك على ملخ�س 
حتليل بيانات الطلبات املرفو�شة يف الإمارة وفق �شروط ومعايري الهيئة 

. واطلع اأع�شاء املجل�س على الأداء العام ملحفظة القرو�س واآلية توزيع 
اإحياء  اأ�ش�س هي  على ثالثة  الآلية  ترتكز  2017 حيث  لعام  القرو�س 

مناطق جديدة و ا�شتكمال مناطق قائمة وتو�شعة م�شاكن .
الراأ�شمالية  امل�شاريع  يف  العمل  �شري  متابعة  الج��ت��م��اع  خ��الل  وج���رى 
الإ�شكانية القائمة ومن اأبرزها م�شروع جبل حفيت الذي ي�شمل 3000 
وحدة �شكنية وم�شروع عني الفاي�شة الذي ي�شمل 2000 وحدة �شكنية 
وجممع الفالح الذي ي�شمل ما يزيد عن 800 وحدة �شكنية حيث �شيتم 
امل�شي مبخططه قريبا . وا�شتمع املجل�س اإىل عر�س املعوقات والتحديات 
يف م�شاريع الإ�شكان وتذليل هذه املعوقات ومتابعتها مع فريق عمل تنفيذ 

متطلبات م�شاريع الإ�شكان .

امل�شاكن  اإ�شغال  الهيئة على درا�شة  اإدارة  من ناحية اخرى اطلع جمل�س 
احلكومية يف كل من : الفالح اجلديدة ويا�س واأبو �شمرة وغنيمة واليحر 
املقرتحة  الآلية  اطلع على  . كما  وال�شلع  والظفرة وغياثي  وال�شالمات 

لتخاذ القرار يف احلالت الطارئة .
غامن  حم��م��د  ج��رب  ���ش��ع��ادة   : الإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  ح�شر 
مبارك  م�شبح  و�شعادة  الأحبابي  ف��الح  حممد  ف��الح  و�شعادة  ال�شويدي 
املرر و�شعادة الدكتور مطر حممد �شيف النعيمي و�شعادة حممد حاجي 
عبد اهلل اخلوري و�شعادة حممد �شعيد بخيت النيادي و�شعادة �شيف بدر 

القبي�شي املدير العام لهيئة اأبوظبي لالإ�شكان .
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��ريب��ي  خلفان  ب�شري  ���ش��ع��ادة  الج��ت��م��اع  ح�شر  كما 

التنفيذي  املدير  القمزي  امل�شاندة و�شعادة علي خليفة  لقطاع اخلدمات 
لقطاع التخطيط وامل�شاريع واأحمد بدر القبي�شي املدير التنفيذي لقطاع 

القرو�س واملنافع بالإنابة بالهيئة .
وتاأ�ش�شت هيئة اأبوظبي لالإ�شكان لتحقيق جمموعة من الأهداف واملهام 
وحتديد  امل��واط��ن��ني  اإ���ش��ك��ان  ب��رام��ج  تنفيذ  ت�شمل  وال��ت��ي  ال�شرتاتيجية 
ملتطلبات  اللوج�شتية  التجهيزات  واإع��داد  الربامج  تنفيذ هذه  متطلبات 
اخلا�شة  وال��ل��وائ��ح  وال��ن��ظ��م  الإ���ش��ك��ان  ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر  التحتية  البنية 
الإ�شكان  برامج  اأن��واع  اخلا�شة مبختلف  الطلبات  وا�شتالم  برنامج  بكل 
املنا�شبة  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  ودرا�شتها  املواطنني  م��ن  الإ���ش��ك��ان  وق��رو���س 

ب�شاأنها .

�سموه يوؤكد: ال�سياحة ثقافة وفن وعلى موؤ�س�ساتنا و�سبابنا اأن يبدعوا يف هذا القطاع ويرتجموا معارفهم وخرباتهم اإىل واقع ملمو�ض

ا�ستقبل رئي�ض اأ�ساقفة القد�ض

حممد بن زايد: نهج الت�سامح وال�سالم والتعاي�س الجتماعي واحرتام الأديان الذي تنتهجه الإمارات نابع من اإرث الآباء والأجداد
•• اأبوظبي- وام: 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
البحر  بق�شر  �شموه  جمل�س  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
البالد  ي��زور  ال��ذي  القد�س  اأ�شاقفة  رئي�س  حنا  عطااهلل  امل��ط��ران  باأبوظبي 
حاليا. ورحب �شموه يف بداية اللقاء بزيارة رئي�س اأ�شاقفة القد�س اإىل دولة 
الق�شايا  الأحاديث حول عدد من  تبادل  وج��رى  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ذات الهتمام امل�شرتك خا�شة يف ما يتعلق برت�شيخ مبادئ الت�شامح واملحبة 

وال�شالم بني �شعوب املنطقة ونبذ مظاهر العنف والتطرف والإرهاب.
القيم  وتوطيد  تعزيز  و�شبل  الثنائي  التعاون  اأوج��ه  اجلانبان  وا�شتعر�س 
الإن�شانية امل�شرتكة بني �شعوب املنطقة و�شالت التقارب املبنية على ال�شماحة 

وتقبل واحرتام الآخر وبناء الثقة وتعزيزها.
الت�شامح  نهج  اأن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 
وال�شالم والتعاي�س الجتماعي واحرتام الأديان الذي تنتهجه دولة الإمارات 
على اأر���س الواقع نابع من اإرث الآب��اء والأج��داد واأ�شهم يف تر�شيخ مكانتها 
وعزز من ح�شورها كدولة تن�شد ال�شالم دائما وتدعم جهود تثبيته واإحالله 

مبا يخدم خري وا�شتقرار �شعوب املنطقة والعامل.
كما اأكد �شموه خالل اللقاء على النهج الثابت واملتوا�شل الذي اأ�ش�شه املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف عالقات دولة الإمارات 
ال�شادقة  وامل��ح��ب��ة  امل��ت��ب��ادل  الح����رتام  ال��ق��ائ��م على  وال��ع��امل  املنطقة  ب���دول 
والتعاون يف البناء احل�شاري والتقدم والتنمية، وهو ذات النهج الذي يحظى 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  قبل �شاحب  ورعاية خا�شة من  باهتمام 
القد�س  اأ�شاقفة  رئي�س  اأ�شاد   ، جانبه  من  اهلل.  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بالدور الإيجابي الذي تقوم به دولة الإمارات يف احلفاظ على روابط الأخوة 

وال�شداقة والتعاي�س الإن�شاين بني كافة اأطياف املجتمع يف جو ي�شوده الود 
والت�شامح والحرتام.

يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
اأمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  و�شمو  العني  منطقة 
والفريق  والإن�شانية  نهيان لالأعمال اخلريية  اآل  �شلطان  زايد بن  موؤ�ش�شة 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 

اأبوظبي وعدد من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني يف الدولة وعدد من املواطنني.
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اأخبـار الإمـارات

زار �سوق اأبوظبي العاملي واطلع على اأبرز اإجنازاته

حممد بن زايد: الإمارات ر�سخت مكانتها القت�سادية عامليا بف�سل ال�سيا�سات املرنة والتخطيط ال�سرتاتيجي الفاعل
•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب�����ن 
اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع���ل���ى 
�شوق  مقر  ام�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي يف ج��زي��رة املارية 
يف اأبوظبي تعرف خاللها على اأبرز 
اإجنازات وجناحات ال�شوق وخططه 
مبا  الطويل  املدى  على  امل�شتقبلية 

يج�شد مكانته كمركز مايل دويل.
راف������ق ����ش���م���وه خ�����الل ال�����زي�����ارة .. 
اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو 
الوطني  الأم�����ن  م�����ش��ت�����ش��ار  ن��ه��ي��ان 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��ام��د ب��ن زاي���د اآل 
عهد  ويل  دي�������وان  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان 
�شعيد  �شلطان بن  اأبوظبي ومعايل 
ومعايل  القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
حممد  و�شعادة  التنفيذية  ال�شوؤون 
امل��زروع��ي وكيل دي��وان ويل  مبارك 

عهد اأبوظبي.
����ش���م���وه لدى  ا���ش��ت��ق��ب��ال  وك������ان يف 
�شعادة   .. ال�������ش���وق  م��ق��ر  و����ش���ول���ه 
جمل�س  رئي�س  ال�شايغ  علي  اأحمد 
وكبار  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  �شوق  اإدارة 

الروؤ�شاء التنفيذيني يف ال�شوق.

العاملي  اأبوظبي  �شوق  يف  العاملني 
وا�شتثمار  اجلهود  من  املزيد  ببذل 
به  تتميز  الذي  املتاحة  الإمكانيات 
الدولة يف تعزيز النمو القت�شادي 
اإ�شافية  خطط  وو���ش��ع  وال��ت��ج��اري 
يتنا�شب  اقت�شادي  ح���راك  ل��ب��ل��ورة 

واملرحلة املقبلة.
اأبوظبي  ���ش��وق  اأن  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
املالية  الأ����ش���واق  بقية  م��ع  ال��ع��امل��ي 
حموريا  دورا  ت��ل��ع��ب  ال����دول����ة  يف 
يف ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دول����ة الإم�����ارات 
والتمويل  ل��الأع��م��ال  رائ���د  ك��م��رك��ز 
بالتن�شيق  ال����دويل  ال�شعيد  ع��ل��ى 
العاملية  القت�شادات  مع  والتعاون 

الأخرى.
اأبوظبي  ���ش��وق  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ملمار�شة  اأب�����واب�����ه  اف���ت���ت���ح  ال���ع���امل���ي 
اأكتوبر م��ن عام   21 ي��وم  الأع��م��ال 
مبدئي  ب�����ش��ك��ل  وي��ن�����ش��ط   2015
 .. ث��الث��ة جم���الت رئي�شية ه��ي  يف 
اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة واإدارة 

الرثوات واإدارة الأ�شول.
وي���ق���ع ����ش���وق اأب���وظ���ب���ي ال���ع���امل���ي يف 
مالية  منطقة  وه��ي  املاريه  جزيرة 
اإجمالية  م�شاحة  على  متتد  ح��رة 
تبلغ 114 هكتارا 1.14 كيلومرت 

مربع/.

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وجت�����ول 
�شوق  نهيان يف  اآل  زاي��د  بن  حممد 
�شعادة  وتعرف من  العاملي  اأبوظبي 
منجزات  اأه��م  على  ال�شايغ  اأح��م��د 
ال�����ش��وق م��ن��ذ اإط�����الق خ��دم��ات��ه يف 
من  ح��ق��ق��ه  وم����ا   2015 اأك���ت���وب���ر 
عززت  م�شتمرة  وتطورات  جناحات 
متميز  دويل  م��ايل  كمركز  مكانته 
وم�شاهماته  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اق��ت�����ش��اد دولة  امل��ت��وا���ش��ل��ة يف دع���م 
الإمارات العربية املتحدة واأبوظبي 

امل��ن��ط��ق��ة واإط������الق ال�����ش��وق لإط����ار 
املالية  للتكنولوجيا  متكامل  عمل 
وتد�شني مبادرة املخترب التنظيمي 
التي  املنطقة  يف  نوعها  من  الأوىل 
التكنولوجيا  ���ش��رك��ات  ت�����ش��ت��ه��دف 

املالية النا�شئة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  واط����ل����ع 
اآل نهيان - خالل  زاي��د  حممد بن 
ال�شرتاتيجية  ع���ل���ى   - ال�����زي�����ارة 
الفعالة ل�شوق اأبوظبي العاملي التي 
اأ�شرع معدل ت�شجيل  جعلته يحقق 

ل��ت��م��وي��ل ق���ط���اع ال���ط���ريان وجن���اح 
���ش��ف��ق��ة يف  اأول  اإجن�����از  ال�����ش��وق يف 
�شركتني  ب����ني  ال�����ط�����ريان  ق����ط����اع 
للطريان  الحت������اد  و  ن��ات��ك�����ش��ي�����س 
اأغ��را���س خا�شة  �شركة  م��ن خ��الل 
�شموه  وتعرف  ال�شوق.  يف  م�شجلة 
يف  املتبعة  احلديثة  التقنيات  على 
التي  العاملي  اأبوظبي  �شوق  حماكم 
متكاملة  ال��ك��رتون��ي��ة  ب��واب��ة  ت�شمل 
لإدارة  م��ب��ت��ك��رة  ت��ق��ن��ي��ة  وخ���دم���ات 

اخلدمات الق�شائية.

القيادة  روؤي������ة  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  مب���ا 
احلكيمة.

جناحات  اأه���م  على  �شموه  وت��ع��رف 
�شملت  التي  العاملي  اأبوظبي  �شوق 
الأول  عامه  خ��الل  ال�شوق  ح�شول 
ع��ل��ى ج���ائ���زة اأف�����ش��ل م���رك���ز مايل 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  للعام 
اأب��وظ��ب��ي و�شوق  اأف��ري��ق��ي��ا وت�����ش��در 
ديلويت�س  لتقرير  العاملي  اأبوظبي 
اأف�شل  ح��ول   2017 لعام  العاملي 
م����راك����ز ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ال���ي���ة يف 

املنطقة  يف  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة  ���ش��ن��ادي��ق 
اأول  وي��وؤ���ش�����س  الأول  ع��ام��ه  خ���الل 
ال�شتثمار  ل�شناديق  خ��ا���س  ن��ظ��ام 
ال��ع��ق��اري وت��ف��ا���ش��ي��ل ال��ت��ع��اون مع 
لتاأ�شي�س  ال�شنغافورية  النقد  هيئة 
التكنولوجيا  لتطوير  من�شة  اأول 
امل��ال��ي��ة وحت��ف��ي��ز الب��ت��ك��ار يف قطاع 
اخلدمات املالية بني اأ�شواق ال�شرق 

الأو�شط واآ�شيا.
كما اطلع �شموه على خطط حتويل 
مل��رك��ز عاملي  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق 

واأكد �شموه اأن دولة الإمارات بقيادة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
القت�شادية  مكانتها  ر�شخت  اهلل 
املرنة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ب��ف�����ش��ل  ع��امل��ي��ا 
الفاعل  ال�شرتاتيجي  والتخطيط 
قطاعات  مل�شار  الوا�شحة  وال��روؤي��ة 
الق���ت�������ش���اد امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال���دول���ة 
التنموية  التوجهات  تخدم  وال��ت��ي 
ال�شمو  امل�شتقبلية. وطالب �شاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 

الحتادية العليا حتكم ب�سجن مدان 
بالنتماء اىل تنظيم اإرهابي 10 �سن�ات

•• اأبوظبي-وام:

حكمت دائرة اأمن الدولة يف املحكمة الحتادية العليا �� برئا�شة القا�شي فالح 
الهاجري رئي�س الدائرة .. ب�شجن خ . ع . م . ت .اإماراتي اجلن�شية �� يبلغ من 
العمر21 عاما ��� مدة 10 �شنوات وو�شعه حتت املراقبة بعد انق�شاء فرتة 

العقوبة وذلك بعد اإدانته بالنتماء اإىل تنظيم داع�س الإرهابي.
�شابقا  حكما  اأ���ش��درت  الحت��ادي��ة  اأبوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  نيابة  وكانت 
ب�شجن املذكور مدة عام اإل اأن نيابة اأمن الدولة طعنت يف احلكم لتق�شي 

الحتادية العليا بحكمها ام�س.

دائرة الق�ساء يف اأب�ظبي ت�سارك مبعر�س اأب�ظبي الدويل للكتاب غدا
•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت دائرة الق�شاء يف اأبوظبي م�شاركتها يف معر�س اأبوظبي الدويل 
الأربعاء  غدا  والع�شرين  ال�شابعة  دورت��ه  فعاليات  تنطلق  الذي  للكتاب 

مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س وت�شتمر حتى 2 مايو املقبل.
يف  تاأتي  ال�شاد�شة،  للمرة  املعر�س  يف  م�شاركتها  اأن  الدائرة  واأو�شحت 
بطريقة  القانونية  الثقافة  ن�شر  يف  املجتمعي  ب��ال��دور  الهتمام  اإط��ار 
ال�شرتاتيجية  الأول��وي��ة  وحتقيق  املجتمع،  فئات  جميع  ب��ني  مبتكرة 
امل�شتدامة مع  امل�شاركة  بامل�شاهمة يف احلفاظ على الأمن عرب  املتمثلة 

مكونات املجتمع املحلي والدويل.
اإىل الهتمام الكبري الذي توليه لن�شر الثقافة  واأ�شارت دائرة الق�شاء 

القانونية عرب اإطالق العديد من املبادرات وتنظيم الفعاليات وامل�شاركة 
يف املحافل الوطنية انطالقا من احلر�س على تر�شيخ املعرفة القانونية 
جميع  لدى  القانوين  الوعي  معدلت  ورف��ع  القانون،  اح��رتام  وتعزيز 

اأفراد املجتمع.
والفعاليات  الأن�شطة  من  العديد  املعر�س  يف  الدائرة  جناح  ويت�شمن 
ومتنوعة  قيمة  جمموعة  يت�شمن  ال��ذي  املركزية،  املكتبة  ركن  ت�شمل 
الدائرة  اإ����ش���دارات  و�شل�شلة  املختلفة،  التخ�ش�شات  ذات  الكتب  م��ن 
توعية  بهدف  املطبوعات  من  وجمموعة  القانوين  املجال  يف  املتنوعة 
وتثقيف املجتمع. وت�شتمل الفعاليات كذلك على معر�س ت�شكيلي، يتم 
من خالله عر�س جمموعة متنوعة من الر�شومات، اإىل جانب توزيع 
الإ�شدار الرابع لكتيب ق�ش�س وعرب باللغتني العربية والإجنليزية، مع 

و�شع نبذه خمت�شرة عن كل ق�شة.
ويت�شمن جناح الدائرة يف معر�س الكتاب لهذا العام اأي�شا نحو 212 
اإ�شدارا قانونيا اإىل جانب مكان خم�ش�س للقراءة، لت�شجيع زوار املعر�س 
على القراءة والطالع، ف�شال عن تخ�شي�س فعاليات لالأطفال، ت�شمل، 

م�شابقات واأن�شطة لطالب املدار�س وتوزيع هدايا.
الإلكرتونية،  املكتبة  املعر�س  يف  م�شاركتها  خ��الل  ال��دائ��رة  وتعر�س 
ل��ل��دار���ش��ني وال��ب��اح��ث��ني يف املجال  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات  للتعريف 
تت�شم  اإذ  مب�شادرها  ال�شتعانة  يف  للطلبة  الفر�شة  واإتاحة  القانوين، 
الق�شائي،  العمل  تخدم  التي  املقتنيات  من  متميزة  مبجموعة  بغناها 
املخت�شني يف  ودق��ة عالية من قبل جلنة من  بعناية  اختيارها  وج��رى 

املجال القانوين والعلمي مبا يلبي احتياجات امل�شتفيدين.

ور�سة ح�ل معاملة نزلء العقابية والإ�سالحية بدول التعاون 
•• اأبوظبي-وام:

اأعمال ور�شة عمل �شياغة  ام�س الثنني  ب��داأت 
املوؤ�ش�شات  ن�����زلء  مل��ع��ام��ل��ة  ال���دن���ي���ا  ال���ق���واع���د 
التعاون  جمل�س  ب��دول  والإ�شالحية  العقابية 
وزارة  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة  يف  ممثلة  الداخلية 
الأمانة  م��ع  بالتعاون  والإ���ش��الح��ي��ة  العقابية 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العامة 
ومكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات 
واجلرمية يف فندق �شوفوتيل باأبوظبي.  وكان 
اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة 
الداخلية بالإنابة قد افتتح اأعمال الور�شة التي 
حققتها  التي  الجن���ازات  ح��ول  فيلما  ت�شمنت 
بالدولة  والإ���ش��الح��ي��ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
والربامج  النزلء  وتدريب  تاأهيل  وجهودها يف 
لتاأهيلهم  امل��ت��ن��وع��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  والأن�����ش��ط��ة 
واإع��ادة دجمهم يف املجتمع و الرعاية ال�شحية 

والجتماعية التي توفرها لهم .
الأوىل  ال��ع��م��ل  جل�شة  يف  امل�����ش��ارك��ون  ون��اق�����س   
ع�����ددا م���ن امل���و����ش���وع���ات م��ن��ه��ا ق���واع���د الأمم 
ال�شجناء  ملعاملة  ال��دن��ي��ا  النموذجية  امل��ت��ح��دة 
من  ع��ر���س  وت��ق��دمي  مانديال  نيل�شون  ق��واع��د 
مكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات 

نيل�شون  لقواعد  الإر�شادية  للمواد  واجلرمية 
مانديال قائمة مرجعية لتقييم مدى المتثال 

لآليات التفتي�س الداخلية.
للمعاملة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��ب��ادئ  ا�شتعرا�س  ومت   
الآدمية  املعاملة  تت�شمن  وال��ت��ي  وال�شمانات 
كرامتهم  و�����ش����ون  واح����رتام����ه����م  ل��ل�����ش��ج��ن��اء 
ومقدمي  امل���وظ���ف���ني  و����ش���الم���ة  و���ش��الم��ت��ه��م 

اخلدمات والزوار.
نائب  ال��ظ��اه��ري  خمي�س  حمد  العميد  واأك���د    
والإ�شالحية  العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ام  م��دي��ر 
بوزارة الداخلية يف كلمة حول هدف الور�شة .. 
اإجناز م�شروع قواعد متثل احلد الأدنى ملعاملة 
حتت  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ب��دول  النزلء 
الفئة  ه���ذه  مل��ع��ام��ل��ة  اخل��ل��ي��ج��ي  امل��ي��ث��اق  م�شمى 

املتحدة  الأمم  اأقرتها  التي  القواعد  على غرار 
ملعاملة النزلء واأطلق عليها ا�شم قواعد نل�شون 

مانديال .
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة   و�شدد على 
ترعى وت�شون حقوق الإن�شان يف جوانب احلياة 
خا�شة يف جمال حتقيق العدالة اجلنائية والتي 
كرامته  على  واحل��ف��اظ  الإن�شان  ل�شون  ترمي 
ودميومة ذلك على جميع الأ�شعدة خا�شة عند 
املتحدة  الأمم  تقييد حريته متا�شياً مع جهود 
احلد  لرت�شيخ  ج��اه��دة  ت�شعى  وال��ت��ي  احلثيثة 

الأدنى ملعاملة النزلء.
ثرية  الور�شة  تكون  اأن  نتطلع  اإننا   : واأ���ش��اف   
ب��ال��ن��ق��ا���س و امل��ق��رتح��ات ال��ه��ادف��ة ح��ت��ى ن�شل 
احلد  متثل  التي  امل�شرتكة  القواعد  و�شع  اىل 

الأدن���ى ملعاملة ال��ن��زلء م��ن اجلن�شني رج��ال و 
ُيراعى  اأن  يجب  والتي  فئاتهم  مبختلف  ن�شاء 
توافقها مع قواعد ال�شريعة الإ�شالمية و القيم 
الإي��ج��اب��ي��ة ال�����ش��ائ��دة ب����دول امل��ج��ل�����س م��ن غري 
انتهاك لآدمية النزيل ول انتقا�س من كرامته.  
العرجاين  معي�س  بن  حم�شن  الدكتور  ق��ال  و 
التعاون  ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  وف���د  رئ��ي�����س 
الور�شة  اإن  له  كلمة  يف  العربية  اخلليج  ل��دول 
العقابية  املوؤ�ش�شات  بعمل  الرت��ق��اء  اإىل  تهدف 
والإ�شالحية بدول املجل�س من خالل التعاون 
الناجحة يف دول  وت��ب��ادل اخل���ربات وال��ت��ج��ارب 
حتقق  خليجية  ك��وادر  لتاأهيل  العربية  اخلليج 

تطلعات قادتنا و�شعوبنا يف كافة املجالت.
 واأعرب الدكتور حامت علي مدير مكتب الأمم 
واجلرمية  امل��خ��درات  مبكافحة  املعني  املتحدة 
بدول جمل�س التعاون اخلليجي عن بالغ ال�شكر 
وال��ت��ق��دي��ر ل��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
ممثلة يف وزارة الداخلية على ا�شت�شافتها لهذه 
املتحدة  الأمم  مكتب  م��ع  و���ش��راك��ت��ه��ا  ال��ور���ش��ة 
وا�شت�شافتها ملقر املكتب وحر�شها على التعاون 
والوقاية  ل��ل��ج��رمي��ة  ل��ل��ت�����ش��دي  م��ع��اً  وال��ع��م��ل 
واملعايري  الوطنية  منظومتها  وتطوير  منها 
اخلليجية املتعلقة بتطبيق احلد الأدنى ملعاملة 

النزلء.

اأب�ظبي للتعليم : اإطالق 15 مدر�سة جمتمعية يف الإمارة
•• اأبوظبي - وام:

اأط���ل���ق جم��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م م�������ش���روع امل���دار����س 
 15 يف   2017  -  2016 ال��درا���ش��ي  للعام  املجتمعية 
م��در���ش��ة ب���الإم���ارة. وي��اأت��ي ه���ذا امل�����ش��روع ان��ط��الق��اً من 
حر�س املجل�س على جعل املدار�س مراكز متطورة تخدم 
تكون  بحيث  بها  امل��وج��ودة  املرافق  تفعيل  عرب  املجتمع 
يف  احل�شاري  والإب���داع  العلمي  النجاح  طريق  املدر�شة 
مفهوم  تطبيق  خ��الل  من  بها  املحيط  املحلي  املجتمع 
مرافق  امل��دار���س  ه��ذه  ت�شم  املدر�شي.  املجتمعي  املركز 
متطورة حديثة الطراز جتمع بني الن�شاطات الريا�شية 
اإىل  املجل�س  ي�شعى  وال����ذي  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
جمتمعية  م��راك��ز  ولت�شبح  املجتمع  خل��دم��ة  تفعيلها 
واأكد  الجتماعي.  التوافق  تعزيز  على  ق��ادرة  متطورة 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري  �شامل  حممد  �شعادة 
العمليات املدر�شية باملجل�س اأن هذه املدار�س هي القلب 
الناب�س لأي جمتمع باعتبارها العامل الرئي�شي لإعداد 
متطلبات  مع  ومتالئم  حديث  مل�شتقبل  الطلبة  اأبنائنا 
���ش��وق العمل  ال��ع�����ش��ر وي��ح��ق��ق ل��دول��ت��ن��ا ك��ل م��ا يطلبه 
م�شرياً اإىل اأن جمل�س اأبوظبي للتعليم اأخذ على عاتقه 
الرتقاء بكفاءة التعليم والو�شول به اإىل القمة العاملية 
التطوير  م��ب��ادرات  على  ب��الإ���ش��راف  املجل�س  ق��ام  وعليه 
هذا  اإن  واأ�شاف   . كافة  التعليم  قطاعات  يف  وتنظيمها 
امل��در���ش��ة حم���ورا اجتماعيا  اإىل ج��ع��ل  ي��ه��دف  امل�����ش��روع 

التكلفة  ت��ق��ل��ي��ل  امل��ج��ت��م��ع م���ع  ف���ئ���ات  ث��ق��اف��ي��ا جل��م��ي��ع 
واإيجاد  م�شتقلة  جمتمعية  اأن��دي��ة  لبناء  القت�شادية 
املحلي  امل�شتويني  على  للم�شاركة  موؤهلة  ب�شرية  م��وارد 
لال�شتفادة  املجتمع  لأف���راد  الفر�شة  واإت��اح��ة  وال���دويل 
من املن�شاآت املدر�شية بعد الدوام املدر�شي. وتبداأ اأوقات 
اليوم  ���ش��اع��ات  ب��ع��د  املجتمعية  امل���دار����س  خ���الل  ال����دوام 
الدرا�شي ومت تخ�شي�س يومني لالناث ويومني للذكور 

يف كل مدر�شة.
وت�شهم املدار�س املجتمعية يف توطيد العالقة الجتماعية 
اإثراء  بني الطالب وويل الأمر واملدر�شة بالإ�شافة اىل 
املعرفة لدى الطالب بامل�شاركة يف مراكز ما بعد الدوام 
املدر�شي وتعزيز دور املدر�شة. وت�شمل املدار�س املجتمعية 
بن  مبارك  مدر�شة  هي  اأبوظبي  مدينة  يف  مدار�س   5
ومدر�شة  اأ  خليفة  ومدر�شة  اأبوظبي  جزيرة  يف  حممد 
ال�شوامخ  ال�����ش��وام��خ يف  ال�����ش��اخم��ة وم��در���ش��ة  ال��ق��م��ة يف 
ومدر�شة عبد اهلل بن عتيبة يف مدينة حممد بن زايد 
. كما تت�شمن 5 مدار�س يف مدينة العني وهي مدر�شة 
اجل��اه��ل��ي يف اجل��اه��ل��ي وم��در���ش��ة احل�����ش��ون يف مزيد 
زايد  بن  احمد  ومدر�شة  الطوية  يف  الطموح  ومدر�شة 
يف زاخر ومدر�شة �شيخة بنت �شرور يف اليحر بالإ�شافة 
اىل 5 مدار�س يف منطقة الظفرة وهم مدر�شة ال�شلع يف 
ال�شلع واخلمائل مركز لالإناث يف مدينة زايد ومدر�شة 
الغربية مركز للذكور يف مدينة زايد ومدر�شة املرفاأ يف 

املرفاأ ومدر�شة بيعة الر�شوان يف غياثي.
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان القا�سمي ي�سهد حفل " جائزة ال�سارقة لأطروحات الدكت�راة " غدا

••ال�صارقة -وام: 

ي�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شارقة غدا  رئي�س جامعة  ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
لأطروحات  ال�شارقة  جائزة   " ب�  الفائزين  تكرمي  حفل  الأرب��ع��اء 
ال�  دورتها  " يف  العربي  الوطن  يف  الإداري���ة  العلوم  يف  ال���دكتوراه 

.15
 وي��ت��م خ���الل احل��ف��ل - ال���ذي ي��ق��ام ب��ق��اع��ة ال��ب��ريوين يف جامعة 
الإداري���ة  للعلوم  بفئتيها  ب��اجل��ائ��زة  الفائزين  تكرمي   - ال�شارقة 
اأمناء  اأع��ل��ن عنهم م��وؤخ��را م��ن قبل جمل�س  ق��د  وال���ذي  وامل��ال��ي��ة 

اجلائزة برئا�شة �شعادة عبداهلل �شامل الطريفي.
تاأ�ش�شت اجلائزة بهدف ت�شجيع الباحثني يف الوطن العربي على 
اأطر  يدعم فر�س حتديد  الإداري���ة مبا  ر�شد ممار�شات جتاربهم 
وحمددات لالإدارة العربية بجانب دعم الدرا�شات الإدارية واملالية 
والتطبيقية وزيادة الوعي بها موؤ�ش�شيا وجماهرييا بهدف تعميمها 

وتبني نتائجها وتو�شياتها.
وتعد اجلائزة و�شاما متنحه ال�شارقة للباحثني اعرتافا بعطائهم 
وت��ق��دي��را جل��ه��وده��م يف جم��ال ال��ع��ل��وم الإداري�����ة م��ن خ��الل هيئة 
وفقا  مهنية  تقييم  ومعايري  واأ�ش�س  اآليات  تتبع  م�شتقلة  حتكيم 

لأف�شل املمار�شات واملنهجيات العلمية املتبعة.

�سلطان القا�سمي ي�جه باقتناء الكتب من مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل بقيمة 2.5 ملي�ن درهم
•• ال�صارقة -وام:

القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  وجه �شاحب 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة باقتناء كتب بقيمة 2.5 مليون درهم من 
القرائي  ال�شارقة  مهرجان  من  التا�شعة  ال��دورة  يف  امل�شاركة  الن�شر  دور 
ورفد  عام  ب�شكل  ال�شارقة  اإم��ارة  ملكتبات  املعريف  املحتوى  لتعزيز  للطفل 
مكتبة الطفل بالإمارة باأحدث الإ�شدارات ب�شكل خا�س متا�شيا مع روؤية 
العامري  ركا�س  بن  اأحمد  �شعادة  وق��ال  والتنموية.  الثقافية  ال�شارقة 
القرائي  ال�شارقة  ملهرجان  الدعم  هذا  اأن  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  رئي�س 
�شاحب  م��ن  امل�شتغرب  ب��الأم��ر  لي�س  ب��ه  امل�شاركني  والنا�شرين  للطفل 
ال�شمو حاكم ال�شارقة فقد عودنا �شموه على هذه التوجيهات �شنويا حيث 

يجد �شموه يف املهرجان فر�شة لتفعيل احلراك الثقايف وتعزيز �شناعة 
امل��ع��ريف والفكري  امل��ح��ت��وى  ت��دع��ي��م  ال��وق��ت نف�شه  ال��ع��رب��ي��ة ويف  امل��ع��رف��ة 
للمرافق واملوؤ�ش�شات الثقافية والتعليمية خدمة لكل من يقيم على اأر�س 

ال�شارقة.
واأكد �شعادته اأن توجيهات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة بتخ�شي�س 2.5 
�شياق منظومة  ياأتي يف  املهرجان  كتب من  واقتناء  ل�شراء  درهم  مليون 
تاأ�شي�س  فيها  تبنى  التي  اللحظة  منذ  �شموه  دعائمها  كر�س  متكاملة 
اأن  يوؤكد  �شموه  ظل  حيث  احل�شارية  وروؤيتها  الثقايف  ال�شارقة  م�شروع 
الثقافة فعل وا�شع تتكامل فيها اأدوار املوؤ�ش�شات والهيئات والأفراد لتحقق 
م�شاعيها يف بناء اأجيال وجمتمعات م�شلحة باملعرفة والعلم وقادرة على 

النهو�س مب�شتقبل بالدها وحتمل م�شوؤولياته.

حاكم ال�سارقة يد�سن ن�سب عا�سمة العرب الثقافية يف م�قعه اجلديد ويتفقد الأعمال يف حديقة العامل الإ�سالمي
•• ال�صارقة-وام: 

القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  د�شن �شاحب 
التذكاري لل�شارقة عا�شمة  الن�شب  ال�شارقة ام�س  املجل�س الأعلى حاكم 
املدينة  من  بالقرب  الواقع  اجلديد  موقعه  يف   1998 الثقافية  العرب 
طريق  على  املطلة  الإ���ش��الم��ي  ال��ع��امل  حديقة  حميط  �شمن  اجلامعية 
لل�شارقة  ال��ت��ذك��اري  الن�شب  م��ن  ال�شرقية  اجل��ه��ة  اإىل  ال��ذي��د  ال�شارقة 

عا�شمة الثقافة الإ�شالمية 2014 .
اجلرانيت  اأن����واع  باأف�شل  مغطاة  م�شتويات  اأرب���ع  م��ن  الن�شب  وي��ت��ك��ون 
وعمارة  فن  من  ال�شارقة  به  تتميز  ما  تظهر  هند�شية  بحرفية  امل�شمم 
امل�شتويات  تلك  على  ويرتفع  ل��ه��ا..  واحل�����ش��اري  الثقايف  ال���رتاث  وي��ربز 
32 مرتا املكون  اإىل  املبنى الرئي�س للن�شب والذي ي�شل طوله  الأربعة 

من هيكل خر�شاين م�شمم ب�شكل هند�شي معماري فريد يعك�س اجلوانب 
العربية الأ�شيلة والثقافة احل�شارية والع�شرية لإمارة ال�شارقة.

واطلع �شموه من امل�شوؤولني املنفذين للم�شروع خالل التد�شني على اأبرز 
ما يتميز به من جتهيزات خدمية وب�شرية و�شمعية واإر�شادية ومنها نظام 
باأمناط خمتلفة  وت�شميمها  ت�شكيلها  اجل��ودة ميكن  عالية  ليلية  اإ�شاءة 
ن��ظ��ام خا�س  امل�����ش��روع على  اح��ت��واء  اإىل ج��ان��ب  اأو احل���دث  املنا�شبة  وف��ق 

مبكربات ال�شوت املنت�شرة بني جنباته واملتوافقة مع ت�شميم الن�شب
 بالإ�شافة اإىل وجود اللوحات التذكارية التي ت�شري اإىل منا�شبة وتاريخ 
كما  الهند�شية  بالزخارف  مزينة  راأ�شية  حوائط  و�شط  الن�شب  تد�شني 
تنت�شر حول الن�شب يف م�شتويات قواعده الأربع اأحوا�س للزهور تك�شب 
الأربع  املقامة يف جهاته  الأربعة  املداخل  ا�شافة اىل  واأناقة  املكان جمال 

واملدخل املخ�ش�س لذوي الحتياجات اخلا�شة.

وي��اأت��ي ن��ق��ل الن�شب م��ن م��وق��ع��ة ال��ق��دمي ب��ال��ق��رب م��ن م��رك��ز حيوانات 
اجلديد  املوقع  ملميزات  نظرا  احل��ايل  موقعه  اإىل  العربية  اجلزيرة  �شبه 
اأهم  اإح���دى  وع��ل��ى  ال�شارقة  مدينة  و���ش��ط  يف  يقع  حيث  ال�شرتاتيجية 
ال�شوارع احليوية التي تعد من املداخل الرئي�شية للمدينة وبالقرب من 
ال�شارقة  املنطقة وهو مطار  الهامة على م�شتوى  املنافذ اجلوية  اإح��دى 
الدويل الذي يخدم ع�شرات الآلف من امل�شافرين ف�شال عن قربه من 
املدينة اجلامعية التي يرتادها الآلف من الطلبة واملعلمني واملخت�شني 
والباحثني يف العديد من الكليات واجلامعات واملعاهد واملكتبات واملراكز 

البحثية املختلفة.
التعليمية  املرافق  ع��دد من  اإقامة  �شي�شهد  املوقع  ف��اإن  ذل��ك  اإىل  اإ�شافة   
املكان  على  �شي�شفي  مم��ا  والأط��ف��ال  للعائالت  والرتفيهية  واخل��دم��ي��ة 

عن�شر جذب �شيحقق اإقبال كبري من قبل الزوار واملرتادين.

يف  الأع��م��ال  �شري  لتفقد  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  توجه  ذل��ك  بعد 
لل�شارقة  التذكاري  الن�شب  ح��ول  تقع  والتي  الإ�شالمي  العامل  حديقة 
للمرافق  خمططات  على  واط��ل��ع   2014 الإ�شالمية  الثقافة  عا�شمة 
على  القائمة  الأع��م��ال  كذلك  �شموه  وتفقد  احلديقة  يف  اإقامتها  املزمع 
حقول  خمتلف  يف  اب��دع��وا  م�شلمني  لعلماء  تعريفيا  ن�شبا   16 اإن�����ش��اء 

العلوم والآداب واملعرفة متتد على جانبي الن�شب.
رافق �شموه خالل تد�شينه وجولته �شعادة كل من املهند�س علي �شعيد بن 
�شاهني ال�شويدي رئي�س دائرة الأ�شغال العامة واملهند�س �شالح بن بطي 
املهريي م�شت�شار دائرة التخطيط وامل�شاحة وحممد عبيد الزعابي رئي�س 
موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  خلف  ح�شن  وحممد  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة 
الن�شب  ال�شارقة لالإعالم وعدد من املهند�شني وامل�شرفني على م�شاريع 

التذكارية وحديقة العامل الإ�شالمي.

ج�اهر القا�سمي: التميز يف العطاء .. منهج اأر�سته دولة المارات يف العطاء الن�ساين
•• ال�صارقة -وام:

ال�شمو حاكم  قرينة �شاحب  اأك��دت 
ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي  حممد 
البارزة  امل��ن��ا���ش��رة  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب 
لالأطفال الالجئني لدى املفو�شية 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�شامية 
الالجئني.. اإن العطاء والعمل على 
حت�����ش��ني ح��ي��اة الأ���ش��خ��ا���س الذين 
���ش��ردت��ه��م احل�����روب وامل���اآ����ش���ي يعزز 
وين�شجم  العطاء  يف  التميز  م��ب��داأ 
مت���ام���ا م����ع ن���ه���ج دول������ة الإم��������ارات 
وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة ال�����ش��اع��ي اإىل 
العطاء  يف  م��ت��ف��ردة  ح��ال��ة  تاأ�شي�س 
مع  بالت�شامن  واللتزام  الإن�شاين 

ال�شعوب املت�شررة.
ال�شارقة  جائزة  ان  �شموها  وقالت 
الالجئني  ودع��م  ملنا�شرة  الدولية 
النبيلة  القيم  تر�شيخ  اإىل  ت��ه��دف 
وحتفيز  اخل��ريي  التكافل  ودع��ائ��م 
والأيادي  الكبرية  القلوب  اأ�شحاب 
البي�شاء حول العامل اإىل مزيد من 

العمل خلدمة الالجئني.
متثل  اجلائزة  ان  �شموها  واأ�شافت 
على  ت��ق��وم  مبتكرة  عمل  منهجية 
واملبادرات  امل�شاريع  اأ�شحاب  تكرمي 
ال��ف��اع��ل��ة وحت��ت��ف��ي ب��اجل��ه��ود التي 
احتياجات  ت����وف����ري  يف  اأ����ش���ه���م���ت 
الغذائية  وال���ن���ازح���ني  ال��الج��ئ��ني 
وال�شحية والتعليمية والجتماعية 
الثقة  ن��ف��و���ش��ه��م  يف  غ��ر���ش��ت  ال��ت��ي 
والأم��������ل ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل.. وم�����ن هنا 
الروؤى  تعزز  اجلائزة  هذه  اأن  نرى 
بواقع  للنهو�س  الرائدة  الإن�شانية 
الكرمية  احلياة  وتاأمني  الالجئني 

اخوتنا  م�شاب  من  للتخفيف  ع��دة 
ووفرت لهم الحتياجات الأ�شا�شية 
من املاء والغذاء والرعاية ال�شحية 
مع  بجد  وعملت  وامل���اأوى  والتعليم 
الدول والهيئات واملنظمات الدولية 
ل�������ش���م���ان ح����ي����اة ك����رمي����ة ل����ه����وؤلء 

الالجئني واملحرومني.
ج���ائ���زة  ان  ����ش���م���وه���ا  واأو������ش�����ح�����ت 
ال�����ش��ارق��ة ال��دول��ي��ة مل��ن��ا���ش��رة ودعم 
مل�شرية  ا���ش��ت��ك��م��ال  ه���ي  ال��الج��ئ��ني 
العطاء التي اأطلقتها دولة الإمارات 
ا�شتجابة  وه���ي  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأنها  اإذ  الراهنة  للظروف  م�شتمرة 
الإن�شانية  وامل�شاريع  الأعمال  تكرم 
ال��ط��م��وح��ة ل��ت��ح��ف��ي��زه��ا ع��ل��ى بذل 
امل����زي����د م����ن اجل�����د والج����ت����ه����اد يف 
الوقت  ويف  ال���الج���ئ���ني  م�����ش��اع��دة 
نف�شه ت�شجيع الآخرين على دخول 
ال��ذي يت�شع  ه��ذا امل�شمار اخل��ريي 
نهر  فالعطاء  ا�شتثناء  بال  للجميع 
كبري يكرب اأكرث بازدياد رواف��ده...

التحديات  م��ع��اجل��ة  يف  وال���ن���ج���اح 
امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ال��ل��ج��وء اأم���ر ممكن 
ول��ت��ح��ق��ي��ق��ه ب��ال�����ش��ك��ل الأم���ث���ل ول 
اأ�شاليب  يف  البتكار  تفعيل  من  بد 
العمل الإن�شاين واأعتقد اأن اجلائزة 

تقوم على هذه الركيزة املهمة.
وحول خطط تو�شيع نطاق اهتمام 
لتح�شني  و�شعيها  خا�شة  اجل��ائ��زة 
حياة الالجئني واملهجرين يف قارة 
الأو�شط  ال�����ش��رق  وم��ن��ط��ق��ة  اآ���ش��ي��ا 
و�شمال اأفريقيا .. اأو�شحت �شموها 
ان تقارير الأمم املتحدة ت�شري اإىل 
م��ل��ي��ون لجئ   65.3 ن��ح��و  وج����ود 
حول العامل حتى نهاية 2015 يف 
وقت ارتفع فيه اأعداد الالجئني يف 

ال����ق����ل����ب ال����ك����ب����ري ب����ال����ت����ع����اون مع 
املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية 
ل�����ش��وؤون ال��الج��ئ��ني ج���اءت تتويجا 
والعطاء  ال��ب��ذل  م��ن  ج��دي��د  لعهد 
ال�شامية  الأه��������داف  م���ع  ي���ت���واف���ق 
دولة  جهود  وي�شتكمل  اخل��ري  لعام 
الإم��ارات واإم��ارة ال�شارقة يف اإغاثة 
امل�����ش��ت�����ش��ع��ف��ني م�����ن خ������الل دع���م 
العمل  املتميزة يف جم��ال  امل��ب��ادرات 
الإن�شاين الهادفة اإىل حت�شني حياة 
والأ�شر  الأف���راد  م��ن  الآلف  مئات 

املهجرين حول العامل.
يلعبه  ال���ذي  الكبري  ال���دور  وح���ول 
يف  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
جمال العمل الإن�شاين قالت �شموها 
.. اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
رجل  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ت�شت�شرف  ق��ي��ادي��ة  روؤي���ة  ذو  حكيم 
امل�شتقبل ي�شع دائما التخفيف من 
احتياجاتهم  وتلبية  النا�س  هموم 
على راأ�س اأولوياته وقد بادر �شموه 
اإن�شانية عدة  م��ب��ادرات  اإط��الق  اإىل 
حتقق  اأن  ا�شتطاعت  ودوليا  حمليا 
نتائج ملمو�شة على �شعيد التنمية 
الب�شرية ودعم املحتاجني اإىل جانب 
دع��م��ه ل��الج��ئ��ني يف خم��ت��ل��ف دول 
العامل ل�شيما الالجئني ال�شوريني 
والفل�شطينيني والعراقيني ولجئي 

الروهينغا وغريهم الكثري.
األهمت  ���ش��م��وه  روؤي����ة  ان  واأ���ش��اف��ت 
م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ع��م��ل الإن�������ش���اين لي�س 
ب��ل يف  ال�����ش��ارق��ة فح�شب  اإم�����ارة  يف 
كافة اأنحاء دولة الإم��ارات ور�شمت 
ط��ري��ق��ا ج��دي��دة ووا���ش��ح��ة املعامل 
مل�شاريع الدعم الإغاثي ذات الطابع 
امل�����ش��ت��دام ال��ت��ي ت���رتك اأث����را طويل 

والآمنة لهم.
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  واأك���دت 
خا�س  حديث  يف  القا�شمي  حممد 
اأن   .. الأم�����ارات وام  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
امل�شلحة  وال���ن���زاع���ات  ال�����ش��راع��ات 
اإن�شانية  وم���اآ����س  ب���ك���وارث  تت�شبب 
منها  الأول  املت�شرر  ي��ك��ون  ك��ث��رية 
امل��دن��ي��ون ال��ذي��ن ع���ادة م��ا يلجاأون 
اإىل ترك بيوتهم ومغادرة اأوطانهم 
بحثا عن الأمان يف اأي مكان اآخر يف 
ال��ع��امل يف رحلة جل��وء مريرة  ه��ذا 
ب��اه��ظ��ة من  اأث��م��ان��ا  ي��دف��ع��ون فيها 
ويواجهون  واإن�شانيتهم  كرامتهم 
حت��دي��ات وخم��اط��ر ك��ث��رية تعر�س 
عر�شة  وجتعلهم  للخطر  حياتهم 

للموت يف اأي حلظة.
وق���ال���ت ���ش��م��وه��ا ان����ه يف ظ���ل هذا 
التاأثري  ب���ال���غ  الإن�������ش���اين  امل�����ش��ه��د 
ال�شارقة  لإم������ارة  مم��ك��ن��ا  ي��ك��ن  مل 
اأن ت��ق��ف ع��ل��ى احل��ي��اد وت��ن��ظ��ر اإىل 
مئات الآلف من الالجئني الذين 
يعانون ب�شمت وينتظرون من ميد 
فبادرت  وامل�شاعدة  العون  يد  اإليهم 
كرمية  ورعاية  مبا�شرة  بتوجيهات 
من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
اإىل  ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س 
عددا  واأطلقت  وجندتهم  اإغاثتهم 
التي  واحل����م����الت  امل�����ب�����ادرات  م����ن 
اه��ت��م��ت ب���الأط���ف���ال امل��ح��ت��اج��ني يف 
م�شاعب  لتخفيف  م�شتمر  م�شعى 
احلياة عنهم ور�شم ابت�شامة الأمل 

على �شفاههم.
جائزة  ان  اىل  ���ش��م��وه��ا  واأ������ش�����ارت 
ال�����ش��ارق��ة ال��دول��ي��ة مل��ن��ا���ش��رة ودعم 
موؤ�ش�شة  تنظمها  ال��ت��ي  ال��الج��ئ��ني 

خمتلف  احتياجات  وتراعي  الأم��د 
اليوم  .. ون��ح��ن  ال��ف��ئ��ات والأع���م���ار 
ن�شري على ذات الطريق م�شتلهمني 
التخفيف  يف  النبيلة  �شموه  اأف��ع��ال 
ياأتي  ح���ي���ث  ال��ب�����ش��ر  م���ع���ان���اة  م����ن 
الدولية  ال�شارقة  جلائزة  اإطالقنا 
برعاية  ال��الج��ئ��ني  ودع���م  ملنا�شرة 
املعاناة  لتخفيف  �شموه  كرمية من 
الواقعة على املحتاجني والالجئني 
واملعوزين والأخذ بيدهم اإىل حياة 

اأف�شل.
وح��ول م��ا اذا ك��ان اإط���الق اجلائزة 
ا�شتجابة  ج�����اء  ال����ف����رتة  ه�����ذه  يف 
املنطقة  بها  مت��ر  التي  للمتغريات 
العربية وما نتج عنها من موجات 
 .. وال��ل��ج��وء  ال��ه��ج��رة  م��ن  متتالية 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  اأك���دت 
يخفى  ل  ان���ه   .. القا�شمي  حم��م��د 
ب���ه منطقتنا  م���ا مت���ر  اأح�����د  ع��ل��ى 
ال��ع��رب��ي��ة م��ن ���ش��راع��ات م��دم��رة ل 
يزال بع�شها م�شتعرا منذ اأكرث من 
خم�شة اأعوام ما �شبب ماآ�س اإن�شانية 
ه��ائ��ل��ة واأث�����ر ���ش��ل��ب��ا يف ح��ي��اة مئات 
الذين تعر�شوا  الآلف من اخوتنا 
والت�شريد  والقتل  وال��ط��رد  للقهر 
�شحية  اأنف�شهم  ووج���دوا  ذن��ب  بال 
خا�شة  ي���ق���رتف���وه���ا  مل  ن�����زاع�����ات 

الن�شاء والأطفال..
الإم����ارات  دول���ة  ان  �شموها  وق��ال��ت 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ه����ذا  ع������ن  ب����ع����ي����دة  ت����ك����ن  مل  اهلل 
امل���وؤث���ر فبادرت  الإن�����ش��اين  امل�����ش��ه��د 
م���داواة  اإىل  الأوىل  اللحظة  م��ن��ذ 
اإغاثية  واأط��ل��ق��ت ح��م��الت  اجل����راح 

ال�شارقة  جائزة  م�شاهمة  كيفية  يف 
الالجئني  ودع��م  ملنا�شرة  الدولية 
- خ��ا���ش��ة ان��ه��ا ت��رك��ز ع��ل��ى تكرمي 
اأ�شحاب امل�شاريع واملبادرات الفاعلة 
ال��ت��ي وف���رت اح��ت��ي��اج��ات الالجئني 
ا���ش��ت��م��راري��ة مثل  وال��ن��ازح��ني - يف 
�شموها منذ  .. قالت  امل�شاريع  هذه 
اأن تفاقمت حمنة اللجوء يف العامل 
قبل اأكرث من خم�شة اأعوام متكنت 
وامل�شاريع  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د 
الإن�شانية حول العامل من التاأثري 
اإيجابا يف حياة الالجئني يف مناطق 
و�شمال  الأو�����ش����ط  وال�������ش���رق  اآ���ش��ي��ا 
اأن  مبجملها  وا�شتطاعت  اأفريقيا 
توؤ�ش�س حالة تنموية واع��دة �شمن 

ظروف بالغة ال�شعوبة.
ر�شمت  امل�شاريع  ه��ذه  ان  واأ���ش��اف��ت 
اأنا�س  ���ش��ف��اه  ع��ل��ى  اأم����ل  اب��ت�����ش��ام��ة 
كادوا اأن ين�شوا معنى الأمل ووفرت 
باحلياة  ل��ل��ت��م�����ش��ك  اأ����ش���ب���اب���ا  ل���ه���م 
والنهو�س جمددا من خالل تاأمني 
احتياجاتهم املادية ودعمهم معنويا 
ذل��ك ق�ش�س جن��اح عديدة  واأث��م��ر 
اأبدعها الالجئون باأب�شط املقومات 
ن�شكر  اأن  ب��ن��ا  ف���ح���ري  امل���ت���اح���ة.. 
واجلهود  ال���ع���ط���اءات  ه���ذه  ون���ق���در 
القائمون  ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ف���ري���دة 
على هذه امل�شاريع الإن�شانية لذلك 
ت��اأت��ي اجل���ائ���زة ت��ك��رمي��ا مل��ا قدموه 
م��ن اأث���ر اإن�����ش��اين طيب ون��رج��و اأن 
ملوا�شلة  لهم  اإ�شافيا  حافزا  ت�شكل 
اأمام  ال���درب  اإن���ارة  ق��دم��ا يف  العمل 
العامل.  حول  واملعوزين  الالجئني 
وبالن�شبة ملوقع الأطفال الالجئني 

ماليني  خم�شة  بنحو  نف�شه  ال��ع��ام 
لج���ئ الأم����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل العامل 
اأم��ام زي��ادة �شنوية هي الأك��رب منذ 
احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة ال����ث����ان����ي����ة...واإذا 
الالجئني  اأن  الع��ت��ب��ار  يف  اأخ���ذن���ا 
وال�شومال  واأفغان�شتان  �شوريا  من 
الالجئني  اأع�����داد  ن�شف  ي�شكلون 
اأهمية  �شندرك  فاإننا  العامل  ح��ول 
واملنظمات  ال�����دول  ج���ه���ود  ت��رك��ي��ز 
الإن�شانية العاملية على مناطق اآ�شيا 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  وال�شرق 
من  الأك���رب  الن�شبة  حتت�شن  التي 

هوؤلء الالجئني.
واأ���ش��اف��ت ان ه��ذا حت��دي��دا م��ا دفع 
ملنا�شرة  ال��دول��ي��ة  ال�شارقة  ج��ائ��زة 
ودع��م الالجئني يف دورت��ه��ا الأوىل 
اجلهود  ت��ك��رمي  على  ال��رتك��ي��ز  اإىل 
امل��ب��ذول��ة يف ه���ذه املناطق  ال��ك��ب��رية 
حتديدا باعتبارها حا�شنة ملجموعة 
م����ن اأه�������م امل������ب������ادرات وامل�������ش���اري���ع 
الإن�����ش��ان��ي��ة واخل���ريي���ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
حداثة  اإىل  وبالنظر  حاليا  العامل 
�شت�شهد  تاأكيد  بكل  فاإنها  اجلائزة 
خالل الأع��وام املقبلة تطورا كبريا 
كما  تبقى  ل  زراعتها  عند  فالبذرة 
�شجرة  لتغدو  وتكرب  تنمو  ب��ل  ه��ي 
معطاءة لذا فاإنه من غري امل�شتبعد 
دورات����ه����ا  يف  اجل�����ائ�����زة  ت�������ش���م  اأن 
تتو�شع  واأن  جديدة  فئات  الالحقة 
العامل  م��ن  اأخ���رى  مناطق  لت�شمل 
فتطلعنا اإىل ريادة العمل الإن�شاين 
ال��ع��امل��ي وت��ك��رمي��ه ل��ي�����س ل��ه حدود 
مقدمة  يف  لنظل  دائ��م��ا  و�شن�شعى 
الداعمني له. وح��ول روؤي��ة �شموها 

 .. اهتمام اجل��ائ��زة  �شمن جم��الت 
البارزة  املنا�شرة   - �شموها  اأك���دت 
لالأطفال الالجئني لدى املفو�شية 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�شامية 
اأكرث  الأط��ف��ال هم  اإن   - الالجئني 
وتاأثرا  ت�����ش��ررا  املجتمعية  ال��ف��ئ��ات 
ف�شغر  واحل��������روب  ب���ال�������ش���راع���ات 
احلياة  يف  جتربتهم  وق�شر  �شنهم 
الأ�شعف  احللقة  يجعلهم  العامة 
والنزاعات  ال���ك���وارث  ان����دلع  ع��ن��د 
كل  اجتمعت  حيث  القانون  وغياب 
حر�شنا  و�شاعفت  املعطيات  ه��ذه 
اأكرث  عملية  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  ع��ل��ى 
الالزمة  الرعاية  توفري  جم��ال  يف 
اأطلقنا  فقد  ال��الج��ئ��ني  ل��الأط��ف��ال 
يف ال��ع��ام 2007 م��ب��ادرة ���ش��الم يا 
خاللها  م��ن  �شعينا  وال��ت��ي  ���ش��غ��ار 
وامل�شاعدة  ال��ع��ون  ي��د  ت��ق��دمي  اإىل 
الفل�شطينيني  الالجئني  لالأطفال 
نتائج   - اهلل  ب��ف�����ش��ل   - وح��ق��ق��ن��ا 
ه����ذا اجل����ان����ب.. تبع  م��ر���ش��ي��ة يف 
الكبري  القلب  حملة  اإطالقنا  ذلك 
موؤ�ش�شة  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا  ث���م  وم����ن 
حتول  نقطة  مثلت  عاملية  اإن�شانية 
حقيقية على �شعيد اهتمامنا بهذه 
اهتمامنا  جم���الت  وو���ش��ع��ت  الفئة 
اإىل  لت�شمل  ال��الج��ئ��ني  ب��الأط��ف��ال 
على  الرتكيز  امل���ادي  ال��دع��م  جانب 
فيها  قطعنا  التي  التعليم  ق�شايا 
اأ�شواطا كبرية ل�شيما مع الأطفال 
الالجئني ال�شوريني الذين اأغلقت 
ومل  ال�����ش��راع��ات  ب�شبب  مدار�شهم 
م�شريتهم  اإك����م����ال  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��وا 

التعليمية.

فقد�ن �سهادة�أ�سهم
املرر،   ���ش��اه��ني  امل��دع��و/ ع��م��ر خليفة حم��م��د  ف��ق��د 
امل�شتثمر  برقم  ا�شهم  �شهادات  اجلن�شية  اإم��ارات��ي 
0019073369 �شادرة من بنك دبي ال�شالمي 
- من يجدها عليه الت�شال ببنك دبي ال�شالمي 

او رقم 050/6632118

فقد�ن �سهادة�أ�سهم
فقدت املدعوة/ فاطمة خليفة حممد �شاهني املرر 
، اإماراتية اجلن�شية �شهادة ا�شهم �شادرة من بنك 
دبي ال�شالمي برقم امل�شتثمر 0004675248 
- من يجدها عليه الت�شال ببنك دبي ال�شالمي 

او رقم 050/6632118

فقد�ن جو�ز �سفرت
ب����ري����ان   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
بريطانيا   ، ����ش���ت���ي���وارت 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )80134499( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/5586674

فقد�ن جو�ز �سفرت
م������ارى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ندوجن  اي��ك��ول��و  فلي�شيتى 
اجلن�شية  ال����ك����ام����ريون    ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0546212( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 055/9067760

فقد�ن جو�ز �سفرت
امل����دع����و / راجن���ي���ت  ف���ق���د 
بخ�شي�س  ���ش��وه��ال  ���ش��ي��ن��غ 
اجلن�شية  ال��ه��ن��د    ، ���ش��ي��ن��غ 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)7759836( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/4549070

فقد�ن جو�ز �سفرت
اي������وب   / امل������دع������و  ف����ق����د 
امل����غ����رب   ، ال���ب���و����ش���ي���خ���ى 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4276201( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/9758232

فقد�ن جو�ز �سفرت
املعت�شم   / امل���دع���و  ف��ق��د 
احمد  خليل  اح��م��د  ب���اهلل 
جواز   - اجلن�شية  م�شر   ،
�شفره رقم )971072( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/8166878

فقد�ن جو�ز �سفرت
فقد املدعو / عثمان غنى 
باك�شتان   ، ح�شني  حممد 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4125071( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/9086037

فقد�ن جو�ز �سفرت
امل��دع��و / غ��الم قادر  فقد 
باك�شتان     ، ج������ان  ����ش���ري 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4424341( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6620065

فقد�ن جو�ز �سفرت
ه���ي���وان  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
جارن�شيل بيالي ، اثيوبيا   
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4433464( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/8197913

فقد�ن جو�ز �سفرت
معريف   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الفلبني   ، اررو  اي����ن����ريز 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )7008830( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/1599774
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اأخبـار الإمـارات
م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد للمعرفة تدعم املكاتب العامة يف اليمن مبائة األف كتاب

•• ماأرب-وام:

اطلقت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة �شمن مبادرة موؤ�ش�شة 
يف  مكتبة  لكل  كتاب   1000 م�شروع  ت��ق��راأ  اأم��ة  العاملية  را���ش��د  ب��ن  حممد 
اليمنية  للكتاب  العامة  الهيئة  بالتعاون مع فرع  اليمن  م��اأرب يف  حمافظة 

مبنا�شبة اليوم العاملي للكتاب الذي ي�شادف ال��23 ابريل من كل عام.
وي�شتهدف امل�شروع تزويد 20 مكتبة يف املحافظات اليمنية املحررة ب� 100 

األف كتاب يف خمتلف جمالت املعرفة.
د�شن امل�شروع عبدالعزيز جباري نائب رئي�س الوزراء وزير اخلدمة املدنية 
�شبب يف  واأن اجلهل  والقراءة  املعرفة  اأهمية  اأكد  الذي  اليمني  والتاأمينات 
ملا  امل�شروع  اأهمية  و�شدد جباري على  اليوم.  اليمن  التي حتدث يف  امل�شاكل 

يت�شمنه من كتب ت�شمل �شنوف املعرفة وتدعو اىل البداع والت�شامح ولي�س 
للبغ�شاء واحلروب والختالف.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ن��ا���ش��ر ال�����ش��ري��ف م��دي��ر ع���ام ف���رع الهيئة ال��ع��ام��ة للكتاب 
مبحافظة ماأرب اإن امل�شروع ي�شتهدف تزويد املكتبات العامة يف اليمن بكتب 

معرفية يف خمتلف املجالت.
ولفت اإىل اأن فرع الهيئة العامة للكتاب يف ماأرب ي�شعى بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
حممد بن را�شد للمعرفة اإىل بناء مكتبة مركزية يف ماأرب وحتويل فعالية 
الثقافية  الفعاليات  الفعالية كونها من  اأهمية  اليوم لتقليد �شنوي. وتاأتي 
احلوثي  ميل�شيات  �شيطرة  م��ن  حت��ري��ره��ا  مت  ال��ت��ي  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ال���ن���ادرة 
واملخلوع النقالبية التي دمرت مقار معظم املوؤ�ش�شات الثقافية والإعالمية 

يف املحافظة خا�شة ويف اليمن عموما.

اجتماعية ال�سارقة تنظم 11 مع�سكرا تط�عيا
•• ال�صارقة-وام:

ب���دائ���رة اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة بال�شارقة  ن��ظ��م م��رك��ز ال��ت��ط��وع 
ال�شارقة  اإم���ارة  م�شتوى  على  التطوعي  ح�شاد  مع�شكر  فعاليات 
الذي �شمل 73 ن�شاطاً تطوعياً وتثقيفياً من خالل 11 مع�شكراً 
بهدف حتفيز �شناعة الأثر يف العمال التطوعية خلدمة املجتمع 
من خالل �شقل مهارات الأطفال والن�سء مبا هو جديد وحديث 

ومبتكر .
و اأو�شحت فايزة ح�شن خباب مدير مركز التطوع اإن تنظيم مثل 
هذه الأن�شطة والربامج ياأتي �شمن اأهداف وا�شرتاتيجيات دائرة 

اخلدمات الجتماعية التي تهدف اإىل ا�شتثمار اأوقات فراغ الن�سء 
باكت�شابهم معارف جديدة ومهارات حياتية تبني فيهم ال�شخ�شية 
اأنف�شهم واملجتمع  امل�شوؤوليات جتاه  القيادية ومتكنهم من حتمل 
م�شيفة اأن جممل اأن�شطتنا التطوعية التي ت�شتهدف املجتمع مت 

تنظيمها ان�شجاماً مع مبادرة عام اخلري .
ا�شتقطب  ال��ذي  التطوعي  ح�شاد  مع�شكر  برامج  اأن  اىل  ولفتت 
فر�شة   64 ت�شمن  املع�شكر  يف  م�شاركاً  �شغرياً  متطوعاً   385
تطوعية من اأجل تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى املتطوعني 
من خالل اإتاحة باقات العمل التطوعي .. مو�شحة اأن املتطوعني 

ال�شغار اأجنزوا جمموعة اأربعة الف و 153 �شاعة تطوعية .

حميد النعيمي ي�ستقبل امل�ساركني يف الدورة الثامنة مل�ؤمتر عجمان للتخطيط العمراين
•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  ام�س  ال��دي��وان  يف  عجمان  حاكم  العلى 
ملوؤمتر  الثامنة  ال���دورة  يف  امل�شاركني  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  تنظمه  ال��ذي  العمراين  للتخطيط  عجمان 
35 متحدثا  ل�شعوب مت�شاحمة مب�شاركة  �شعيدة  �شعار نحو مدن  حتت 
العامليني يف مو�شوع  املخت�شني  وك��ب��ار  ال��ق��رار  و�شناع  امل��دن  ع��م��داء  م��ن 
املدن  وتخطيط  ال��ع��م��ارة  خ���رباء  م��ن  ك��ب��ري  وع���دد  وال�����ش��ع��ادة  الت�شامح 
واأ�شحاب النظريات والأكادمييني من كافة انحاء العامل وتبداأ فعالياته 
ملدة ثالثة  وت�شتمر  واملوؤمترات  لل�شيافة  الم��ارات  قاعة  اليوم يف  م�شاء 

اأيام.
التنمية  ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة  اللقاء  ح�شر 
البلدية  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي  ح��م��ي��د  ب��ن  را���ش��د  وال�����ش��ي��خ  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
والتخطيط ومعايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �شعيد النعيمي رئي�س ديوان 

عبد  و�شعادة  بالديوان  امل�شت�شار  ال�شرفا  ام��ني  عبداهلل  و�شعادة  احلاكم 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  عام  مدير  النعيمي  عبداهلل  حممد  الرحمن 
يف عجمان و�شعادة حمد بن را�شد النعيمي مدير الديوان وعدد من كبار 

امل�شوؤولني.
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب 
املوؤمتر متمنيا لهم  بامل�شاركني يف  اللقاء  العلى حاكم عجمان يف بداية 
التوفيق والنجاح والتو�شل اىل نتائج ايجابية وتو�شيات ميكن ال�شتفادة 
منها يف و�شع اخلطط امل�شتقبلية لتطوير امل�شاريع وخا�شة التحول اىل 
لتنفيذ  ال�شتثمارات  من  مزيد  وج��ذب  مت�شاحمة  ل�شعوب  �شعيدة  مدن 
ثقافية  او  اجتماعية  او  عمرانية  كانت  �شواء  ومتنوعة  جديدة  م�شاريع 
وغ���ريه���ا.. م��وؤك��دا ���ش��م��وه اأه��م��ي��ة ا���ش��ت��م��رار وت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات م��ا بني 
املوؤ�ش�شات والهيئات العاملة يف جمال التطوير ونظرائهم يف دول العامل.

وقال �شموه ان ما ت�شهده دولة المارات عامة من تطوير يف كافة املجالت 
وخا�شة العمرانية ومن ثقافة ال�شعادة والت�شامح بني افراد املجتمع يرجع 
اىل ال�شيا�شة احلكيمة التي تتبعها حكومة المارات بقيادة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل لتوفري البنى التحتية والمكانيات 
المارات  يف  احلياتية  املناحي  لكافة  ال�شتثمارات  جذب  يف  ت�شاعد  التي 

وت�شجع على اقامة م�شروعات حيوية يف كافة المارات.
ودعا �شاحب ال�شمو حاكم عجمان اىل جعل مثل هذه املوؤمترات واللقاءات 
التي  والوراق  والبحوث  الدرا�شات  من  لال�شتفادة  �شنويا  وتعقد  دوري��ة 
كافة  املجالت  التنمية يف  ا�شرتاتيجيات  و�شع  بهدف  امل�شاركون  يقدمها 
وخا�شة العمرانية منها وتبادل اخلربات بني رجال العمال وامل�شتثمرين 

واملطورين العقارين الماراتيني ونظرائهم امل�شاركني يف املوؤمتر.
واهداف  وفعاليات  برنامج  على  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  من  �شموه  واطلع 
وحماور املوؤمتر التي �شيتم التطرق اليها ومناق�شتها وا�شتعرا�شها على 

مدى ثالثة ايام.
وجهات  اللقاء  خ��الل  واحل�شور  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وت��ب��ادل 
النظر حول العديد من املو�شوعات التنموية والعمرانية واخلدمية التي 

من �شاأنها ا�شعاد ال�شعوب والت�شامح فيما بينها.
وا�شاد امل�شاركون خالل اللقاء مبا ت�شهده دولة الم��ارات عامة وعجمان 
خا�شة يف املجال العمراين والتي تعترب منوذجا يحتذى به يف توفري كافة 
هي  كانت  الم���ارات  دول��ة  ان  موؤكدين  للم�شتثمرين..  واحل��واف��ز  ال�شبل 
ال�شباقة يف بناء الن�شان وانها اأكرث الدول �شعادة وت�شاحما مع الخرين.

وياأتي �شعار املوؤمتر ترجمة ل�شرتاتيجية دولة المارات العربية املتحدة 
وت�شميمها  امل��دن  تخطيط  وتوظيف  ومت�شامح  �شعيد  جمتمع  بناء  يف 
ترجمة  يف  الرائد  عجمان  اإم��ارة  ودور  الهدفني  هذين  لتحقيق  كو�شيلة 
روؤية المارات 2021 حيث ي�شت�شيف املوؤمتر وفودا متثل مدن العامل 
ال�شعادة  لتحقيق  امل����دن  وت�شميم  تخطيط  ت��وظ��ي��ف  يف  جن��ح��ت  ال��ت��ي 

والت�شامح وال�شتفادة من جتاربها ومن �شمنها املدن العربية والعاملية.
ويركز املوؤمتر على مو�شوع الت�شامح وال�شعادة وي�شتعر�س ال�شوط الكبري 
الذي قطعته المارات يف هذا املجال وما قدمته من اأمثلة رائدة يف العمل 
على التطوير الإيجابي لتحقيق الأهداف املن�شودة التي تعود بالنفع على 

كافة �شرائح وفئات املجتمع.

راأ�س اخليمة لالإح�ساء ينفذ م�سح رفاهية وتنمية ال�سباب يف الإمارة
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

راأ�س اخليمة لالإح�شاء  بداأ مركز 
رفاهية  م�شح  تنفيذ  وال��درا���ش��ات 
وتنمية ال�شباب ميدانيا يف الإمارة 
منت�شف  ح��ت��ى  �شي�شتمر  وال����ذي 
�شهر مايو القادم، حيث يتم امل�شح 
بتوجيه  ال����دول����ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ال�شباب  ل�شوؤون  الدولة  وزارة  من 
الإم���ارات  موؤ�ش�شة  م��ع  وبالتعاون 
لتنمية ال�شباب والهيئة الحتادية 
وجمل�س  والإح�������ش���اء  للتناف�شية 

دبي القت�شادي. 
امل�شاريع  م���ن  امل�����ش��ح  ه����ذا  وي���ع���د 
مل��ا ي��وف��ره من  الإح�����ش��ائ��ي��ة املهمة 
عن  اإح�شائية  وم��وؤ���ش��رات  ب��ي��ان��ات 
والقت�شادي  الجتماعي  ال��واق��ع 
فر�شة  ل���ه���م  وي���ت���ي���ح  ل���ل�������ش���ب���اب، 
التبعري عن اأفكارهم واحتياجاتهم 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م، مما 
القرار على و�شع  ي�شاعد متخذي 
ت�شاهم  ت��ن��م��وي��ة  وب���رام���ج  خ��ط��ط 
وتوظف  ال�������ش���ب���اب  ا���ش��ت��ي��ع��اب  يف 
لهم  وتوفر  واإمكاناتهم  طاقاتهم 
ل��الب��ت��ك��ار والإب����داع  بيئة ���ش��احل��ة 

وتعزيز املبادرات.
م��ن ج��ان��ب��ه اأج����رى امل��رك��ز دورات 
تدريبية فنية لتاأهيل العاملني من 
امليدانيني  وامل�����ش��وؤول��ني  الباحثني 
عن تنفيذ امل�شح، كما اأطلق تطبيق 
الذكية  الإل���ك���رتون���ي���ة  اخل���رائ���ط 
ال��ذي ت��وىل الأ���ش��ت��اذ اأده���م مكي - 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  خبري 
كيفية  �شرح   - الإح�����ش��اء  مركز  يف 
ك��اف��ة مراحل  اأث���ن���اء  ا���ش��ت��خ��دام��ه 

تنفيذ امل�شح.
فاطمة  الأ�������ش������ت������اذة  و�����ش����رح����ت 
الإح�شاء  ق�شم  - مدير  الطنيجي 
�شي�شمل  امل�شح  ه��ذا  ب��اأن   - باملركز 

ويوفر  الإم��������ارة،  م��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع 
للجهات  كمدخل  ت�شتخدم  بيانات 
اخلطط  ل���ت���ط���وي���ر  احل���ك���وم���ي���ة 
والربامج وال�شيا�شات والت�شريعات 
معدلت  حت�شني  على  تعمل  التي 
مواهبهم  وتنمية  ال�شباب  رفاهية 
الطنيجي  ون��ا���ش��دت  وتطلعاتهم. 
جميع اجلهات ذات ال�شلة للتعاون 
م��ع ال��ب��اح��ث��ني امل��ي��دان��ي��ني لإجناح 
ي��خ��دم ال�شالح  ال����ذي  امل�����ش��ح  ه���ذا 
البيانات  ���ش��ري��ة  م����وؤك����دة  ال����ع����ام، 
امل�شح  ف����ري����ق  ���ش��ي��ج��م��ع��ه��ا  ال����ت����ي 
وا�شتخدامها ح�شرا للغر�س الذي 

جتمع لأجله. 

بلدية دبي تتاأهل اإىل برنامج اأف�سل 
املمار�سات العاملية املزمع اإقامته يف الهند

•• دبي-وام:

لوتاه  نا�شر  ح�شني  املهند�س  دع��ا 
دب������ي جميع  ب���ل���دي���ة  ع������ام  م����دي����ر 
الدائرة  يف  التنظيمية  ال��وح��دات 
العمل  يف  املثابرة  اإىل  وموظفيها 
وال���ت���ن���اف�������س ال�������ش���ري���ف م����ن اأج����ل 
املحلية  اجل���وائ���ز  ح�����ش��د خم��ت��ل��ف 
امل���ج���الت  واخل����ارج����ي����ة يف ���ش��ت��ى 
م�����وؤك�����دا اأه���م���ي���ة حت���ق���ي���ق ال���ف���وز 
اأجل تتويج  والتعاون واملثابرة من 

ممار�شات الدائرة املتميزة.
جاء ذلك خالل اإعالن تاأهل بلدية 
دبي ممثلة يف فريق مبادرة تطوير 
ق��ن��وات ال�����ش��راء واإج���راءات���ه���ا اإىل 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  برنامج 
الهند  جمهورية  يف  اإقامته  املزمع 
منهجية  ت��ط��ب��ي��ق  م�������ش���روع  ع����ن 
املقارنات  يف  العاملية   TRAED
امل���ع���ي���اري���ة يف ت���ط���وي���ر اإج��������راءات 

وقنوات ال�شراء. و �شاركت البلدية 
ال�شراء  ق��ن��وات  ت��ط��وي��ر  مب�����ش��روع 
واإجراءاتها والدرا�شة الفنية الذي 
اأف�شل  وتنفيذ  حتديد  اإىل  يهدف 
امل�شرتيات  جم����ال  يف  امل��م��ار���ش��ات 
وذلك لتح�شني اأداء امل�شرتيات من 
خالل تب�شيط الإج��راءات املتعلقة 
بعمليات امل�شرتيات وتقليل الوقت 
ال�شراء  اجن��از طلبات  امل�شتغرق يف 
يوما   12 اإىل  عمل  ي��وم   20 م��ن 
م�شتويات  ب��اأع��ل��ى  ل��الرت��ق��اء  فقط 
وزيادة  للبلدية  اخل��دم��ات  تقدمي 
الداخليني  املتعاملني  ر�شا  ن�شبة 
وتب�شيط اإجراءات الدرا�شة الفنية 
تواكب  �����ش����راء  ق����ن����وات  وت��ط��ب��ي��ق 
اأف�شل املمار�شات العاملية والتعرف 
حتديا  اأك���رث  اأداء  م��وؤ���ش��رات  ع��ل��ى 
لالرتقاء  معايري  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ويهدف  امل���وردي���ن.  م��ع  بال�شراكة 
موؤ�شر  حت�شني  اإىل  اأي�شا  امل�شروع 

امل�شتغرق  ال���وق���ت  ت�����ش��غ��ي��ل��ي  اأداء 
لإجناز الطلبات وتلبية احتياجات 
باجلودة  امل��واد  وتوفري  املتعاملني 
وتقليل  املتوقع  الوقت  و  املطلوبة 
طلبات  اإجن��از  يف  امل�شتغرق  الوقت 
الأداء  م�شتوى  وحت�شني  ال�����ش��راء 
ل���ل���ع���ام���ل���ني يف جم����ال  ال������ف������ردي 
امل�شرتيات واإ�شدار اأوامر ال�شراء يف 
وقت قيا�شي. ويتاألف فريق مبادرة 
واإجراءاتها  ال�شراء  قنوات  تطوير 
الزرعوين  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  بقيادة 
ح�شة  من  امل�شرتيات  ق�شم  رئي�س 
ال��ع��م��ادي رئ��ي�����س �شعبة  اإب���راه���ي���م 
علي  اآل  خ��ال��د  ورح��م��ة  امل�شرتيات 
رئي�س مكتب التخطيط والتطوير 
وعلي  امل�شرتيات  و  العقود  ب���اإدارة 
�شابط  ال���رح���م���ن  ع���ب���د  ع��ي�����ش��ى 
م�شبح  ورف��ي��ع��ة  اأول  م�����ش��رتي��ات 
التميز  برامج  ق�شم  رئي�س  الغفلي 

يف البلدية.

جامعة عجمان حتتفل بتخريج 365 طالبا وطالبة الأ�سب�ع املقبل

�سرطة عجمان تقب�س على ع�سابة �سرقة خالل 24 �ساعة

•• عجمان ـ الفجر

ع���ج���م���ان يومي  حت��ت��ف��ل ج���ام���ع���ة 
 3 و   2 والأرب���������ع���������اء  ال�����ث�����الث�����اء 
الأول من  ال���ف���وج  ب��ت��خ��ري��ج  م��اي��و 
من  والع�شرين  ال�شاد�شة  الدفعة 
خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة وال���ت���ي حتمل 
���ش��ع��ار ع����ام اخل����ري ، وي�����ش��م هذا 
ال��ف��وج 365 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة من 
يف  والتخ�ش�شات  الكليات  خمتلف 
واملاج�شتري،  البكالوريو�س  درجتي 

وينحدرون من 26 جن�شية.
عام  �شعار  العام  هذا  دفعة  وحتمل 
�شاحب  ب���اإع���الن  ت��ي��م��ن��ا   ، اخل����ري 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة، حفظه  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل 
عاما   2017 ع��ام  يكون  ب��اأن  اهلل، 
وياأتي  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  للخري 

•• عجمان-وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مت��ك��ن��ت 
اإدارة  اأف����������راد  ب���ج���ه���ود  ع���ج���م���ان 
من  اجلنائية  واملباحث  التحريات 
اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ع�����ش��اب��ة من 
اجلن�شية  م���ن  اأ���ش��خ��ا���س  خ��م�����ش��ة 

الإفريقية بتهمة ال�شرقة.
وقال �شعادة العقيد عبد اهلل �شيف 
الإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  امل��ط��رو���ش��ي 
العامة للعمليات ال�شرطية ان اأحد 
 - اجلن�شية  اآ�شيوي   - الأ�شخا�س 
تقدم ببالغ يفيد بتعر�شه لل�شرقة 
من داخل املركبة بعد قيامه ب�شحب 
األ���ف درهم   20 ق���دره  مبلغ م��ايل 
اأحد البنوك يف ام��ارة عجمان  من 
وو���ش��ع��ه يف امل��رك��ب��ة ث��م ت��وج��ه اإىل 
يف  باإيقافها  ق��ام  حيث  عمله  مقر 
امل��واق��ف ال��ق��ري��ب��ة م��ن م��ق��ر ونزل 
بداخلها  امل���ايل  امل��ب��ل��غ  ت��ارك��ا  منها 
وعند ع��ودت��ه لح��ظ ب��وج��ود ك�شر 
يف الزجاج المامي للباب اجلانبي 
املايل  املبلغ  وج���ود  وع���دم  لل�شائق 

حمبة للتطوع ومتفانية يف خدمة 
الوطن.

الطالب  تخريج  وي��ق��ام حفل  ه��ذا 
والبالغ عددهم 192يوم الثالثاء 
2 مايو، اأما حفل تخريج الطالبات 
والبالغ عددهم 173 ف�شيقام يوم 
الأرب��ع��اء 3 م��اي��و، وذل��ك يف مركز 
واملعار�س  للموؤمترات  زايد  ال�شيخ 

يف مقر اجلامعة يف عجمان.
وق�����د اأط���ل���ق���ت اجل���ام���ع���ة امل���وق���ع 
باحلفل  اخل����ا�����س  الإل������ك������رتوين 
commencement . (
وال������ذي   ،)ajman.ac.ae
حول  املعلومات  كافة  على  ي�شتمل 
احل����ف����ل، و����ش���ي���ت���م الإع����������الن عن 
درجتي  يف  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  اأوائ�������ل 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����ش��ت��ري على 
هذا املوقع الإلكرتوين قبل احلفل 

هذا الختيار ترجمة فعلية لثقافة 
عليها  قامت  التي  والعطاء  اخلري 
دول��ة الإم���ارات، ه��ذه امل��ب��ادرة التي 
امل�شوؤولية  حم�����اور  ع��ل��ى  ت�����ش��ت��ن��د 
وال��ت��ط��وع، وخدمة  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

الوطن.
�شاحب  ت��وج��ي��ه  م���ن  وان���ط���الق���ا 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
رع����اه اهلل، ب�����ش��رورة و���ش��ع اإط���ار 
ارتاأت   ، اخل��ري  ع��ام  لتفعيل  �شامل 
على  ال�شعار  هذا  اإط��الق  اجلامعة 
هذه الدفعة من اخلريجني اإميانا 
منها باأنها موؤ�ش�شة وطنية مناطة 
على  ويقع  جمتمعية  مب�شوؤوليات 
ع��ل��ى قدر  اأج��ي��ال  ت��خ��ري��ج  عاتقها 
الجتماعية،  امل�شوؤولية  م��ن  ع��ال 

حفل  اجل��ام��ع��ة  �شتبث  كما  ب��اأي��ام، 
تخريج الطالب مبا�شرة عرب هذا 

املوقع.
الو�شم  اجل����ام����ع����ة  اأع����ل����ن����ت  ك���م���ا 
اخل�����ا������س ب����احل����ف����ل )ه����ا�����ش����ت����اغ( 
ليتمكن   ،  #augrad  2017

اخل����ري����ج����ون واخل�����ري�����ج�����ات من 
فرحتهم  عن  للتعبري  ا�شتخدامه 
املنا�شبة، ومل�شاركة ذكرياتهم  بهذه 
الو�شم،  ه��ذا  با�شتخدام  الدرا�شية 
و�شائل  يف  ا�شتخدامه  اإىل  اإ�شافة 

التوا�شل الجتماعي املختلفة.

بعد قيام فريق التحريات بالبحث 
الأدل��ة مت  املكثف وجمع  والتحري 
املركبة  ون��وع  حتديد هوية اجلناة 
ال�شرقة  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
اجلناة  اأن  التحريات  رج��ال  وتاأكد 
قاموا با�شتبدال مركبتهم يف اإمارة 
اأخرى لإبعاد ال�شبهة بعد ارتكابهم 
الفريق  ق����ام  وع��ل��ي��ه  اجل����رمي����ة.. 
ب����اإع����داد ك��م��ني حم��ك��م مت��ك��ن من 
خ��الل��ه م��ن ال��ق��ب�����س ع��ل��ى اجلناة 

بداخلها.
وع����ل����ى اإث�������ر ذل������ك ت����وج����ه اأف�������راد 
اإىل  اجلنائية  واملباحث  التحريات 
م�شرح احلادث وباملعاينة مت التاأكد 
امل��ع��ل��وم��ات وب��ن��اء عليه  م��ن �شحة 
اإدارة  م��ن  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�شكيل  مت 
من  اجلنائية  واملباحث  التحريات 
ع�شابة  ملتابعة  الإدارة  مدير  قبل 

�شرقة عمالء البنوك.
وا����ش���اف ال��ع��ق��ي��د امل��ط��رو���ش��ي انه 

بعد اأن اأبدوا مقاومة عنيفة وكان 
امل�شروق  امل��ال  من  مبلغ  بحوزتهم 
واأدوات  دره������م  األ������ف   15 ق������دره 
ارتكاب اجلرمية التي ا�شتخدموها 
يف ك�����ش��ر زج�����اج ال�������ش���ي���ارات.. ومت 
اإحالة ملف الق�شية واملتهمني اإىل 
العامة. واأ�شاد نائب مدير  النيابة 
الإدارة العامة للعمليات ال�شرطية 
ال�شرطة  رج�����ال  وخ�����ربة  ب���ك���ف���اءة 
وج��ه��وده��م ال��ت��ي مت��ك��ن��وا ب��ه��ا من 

اأق��ل من  املتهمني يف  القب�س على 
24 �شاعة من وقت ورود البالغ.. 
الرتدد  ع���دم  اإىل  داع��ي��ا اجل��م��ه��ور 
يحاول  �شخ�س  اأي  عن  التبليغ  يف 
جرمية  اأي  اأو  ال�����ش��رق��ة  ارت���ك���اب 
القانون..  عليها  ي��ع��اق��ب  اأخ����رى 
�شتكون  عجمان  �شرطة  اأن  موؤكدا 
مع  حزم  بكل  و�شتتعامل  باملر�شاد 
كل من يفكر بالعبث باأمن الوطن 

و�شالمة املواطنني واملقيمني.

فقد�ن �سهادة�أ�سهم
اإماراتية   ، عبيد  عتيق  م���وزة   / امل��دع��وة  ف��ق��دت 
اجل��ن�����ش��ي��ة ���ش��ه��ادة ا���ش��ه��م ����ش���ادرة م���ن ب��ن��ك دبي 
 -  0071849281 امل�شتثمر  برقم  ال�شالمي 
ال�شالمي  دبي  ببنك  الت�شال  عليه  يجدها  من 

او رقم 050/6632118

فقد�ن �سهادة�أ�سهم
فقد املدعو/ عبداهلل خليفة حممد �شاهني املرر، 
اإماراتي اجلن�شية �شهادة ا�شهم �شادرة من بنك دبي 
 -  0002714661 امل�شتثمر  برقم  ال�شالمي 
ال�شالمي  دبي  ببنك  الت�شال  عليه  يجدها  من 

او رقم 050/6632118
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•• دبي -وام:

اآل  وقعت موؤ�ش�شة �شقيا الإم��ارات حتت مظلة مبادرات حممد بن را�شد 
مكتوم العاملية وجمعية دار الرب اخلريية اتفاقية تعاون م�شرتك لتعزيز 
العالقات ال�شرتاتيجية واإر�شاء دعائم التعاون امل�شرتك وتبادل املعارف 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  عالقات  يف  التكامل  حتقيق  اأجل  من  واملهارات 

بني جميع اجلهات يف الدولة عموما واإمارة دبي على وجه اخل�شو�س.
�شقيا  ملوؤ�ش�شة  الأمناء  جمل�س  رئي�س  الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  وقال 
ال�شمو  تنفيذ توجيهات �شاحب  اإىل  ت�شعى  الإم��ارات  �شقيا  اإن  الإم��ارات 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتعزيز مكانة دولة الإم��ارات واإم��ارة دبي يف 

مل�شكلة  م�شتدامة  حلول  واإيجاد  والإمنائية  الإن�شانية  امل�شاعدات  جمال 
�شح املياه حول العامل. و اأعرب عن �شعادته بهذا التعاون ال�شرتاتيجي 
اأهدافنا يف  �شي�شهم يف دعم جهودنا وحتقيق  ال��ذي  الرب  دار  مع جمعية 
معاجلة حتديات ندرة املياه وتوفري املياه ال�شاحلة لل�شرب للمحتاجني 
تاأتي �شمن العديد  اإن هذه التفاقية  اأ�شاف  واملنكوبني حول العامل. و 
احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  املوؤ�ش�شة  تربمها  التي  التفاقيات  من 
واخلا�شة انطالقا من توجيهات القيادة الر�شيدة باأهمية عقد ال�شراكات 
معها  وال��ت��ع��اون  ال��دول��ة  يف  الإن�شانية  والهيئات  املنظمات  م��ع  الفعالة 
الدولية  اجلهود  وم�شاركة  الإن�شانية  ال�شاحة  على  امل�شتجدات  ملواكبة 
يف حتقيق الأه��داف امل�شرتكة يف جمال احلد من ن��درة املياه و�شحها يف 
العامل مبا يخدم اأهداف املوؤ�ش�شة يف دعم وتقدمي اخلدمة الإن�شانية يف 

اأنحاء العامل كافة. و ثمن الطاير اجلهود التي تبذلها جمعية دار الرب يف 
م�شاعدة الفقراء واملحتاجني وم�شروعاتها اخلريية التي تنفذها داخل 
الدولة وخارجها م�شددا على تعزيز التعاون اخلريي مع جميع اجلهات 
وم�شاعدة  الإن�شانية  خدمة  يف  امل�شرتكة  الأه��داف  لتحقيق  ال�شلة  ذات 
ال�شام�شي املدير  املحتاجني. وقع التفاقية كل من حممد عبد الكرمي 
زايد  ب��ن  علي  اهلل  وع��ب��د  الإم�����ارات  �شقيا  ملوؤ�ش�شة  ب��ال��وك��ال��ة  التنفيذي 

الفال�شي املدير التنفيذي جلمعية دار الرب.
من جانبه اأكد عبد اهلل علي بن زايد الفال�شي اأهمية التفاقية املوقعة مع 
موؤ�ش�شة �شقيا الإمارات لتعزيز اأوا�شر التعاون وال�شراكة ال�شرتاتيجية 

وحتقيق الأهداف الإن�شانية.
يتما�شى  ال��ذي  وعملنا  لأهدافنا  ام��ت��دادا  التفاقية  ه��ذه  واأ���ش��اف متثل 

اإيجاد احللول امل�شتدامة  اأه��داف موؤ�ش�شة �شقيا الإم��ارات وعملها يف  مع 
حول  للمحتاجني  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  وتوفري  املياه  ن��درة  لق�شايا 
املا�شية م�شاريع كبرية  الأع���وام  اأجن��زت اجلمعية خ��الل  وق��د  ال��ع��امل.. 
واإن�شاء  حفر  �شملت  العامل  ح��ول  عديدة  دول  يف  املياه  لتوفري  ونوعية 
الكثري من الآبار وتوفريها لل�شرب والري وال�شتخدام املنزيل وا�شتفاد 

منها الإن�شان واحليوان والنبات .
و اأ�شار الفال�شي اإىل اأن اجلمعية ت�شعى اإىل مد ج�شور التعاون مع جميع 
املجتمعي  العمل  خلدمة  امل�شرتكة  اجل��ه��ود  وت�شافر  لدعم  املوؤ�ش�شات 
يف  احلكيمة  قيادتنا  تبذلها  التي  املتوا�شلة  الإن�شانية  للجهود  تعزيزا 
املحتاجني  وم�شاعدة  والإن�شاين  العمل اخلريي  ثقافة  وتر�شيخ  توطيد 

داخل الدولة وخارجها.

�سع�د املعال ي�ستقبل �سع�د القا�سمي

ويل عهد اليابان ي�ستقبل عبداهلل بن زايد

م�انئ اأب�ظبي تبحث التعاون وتبادل اخلربات مع كلية الدفاع ال�طني عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س وزراء اليابان
•• اأبوظبي-وام: 

الدفاع  كلية  من  وف��د  مع  التعاون  اأبوظبي  موانئ  بحثت 
اإدارة  التعاون وتبادل اخلربات يف جمال  اأوجه   .. الوطني 
اإىل موانئ  زي��ارت��ه  الكلية خ��الل  وف��د  . واط��ل��ع  الأزم����ات 
امل�����ش��غ��ل��ة للموانئ  ال��رئ��ي�����س وال�����ش��رك��ة  امل��ط��ور   � اأب��وظ��ب��ي 
التجارية واملجتمعية ومدينة خليفة ال�شناعية يف اأبوظبي 
.. على اإج��راءات و�شري العمل يف املوانئ وخطط ال�شالمة 
والوقاية واإدارة الأزمات . وكانت الزيارة قد بداأت بجولة 
تعريفية يف مركز الزوار مبدينة خليفة ال�شناعية تعرف 
خاللها الوفد على موانئ اأبوظبي واأبرز تطورات الأعمال 
ا�شتمع الوفد  . كما  املوانئ واملدينة ال�شناعية  اجلارية يف 
اأبوظبي  الأزم��ات يف موانئ  اإدارة  �شرح تف�شيلي حول  اإىل 
واطلعوا على خطط واأنظمة ال�شتجابة حلالت الطوارئ 
والأزمات . وقام الوفد الذي تراأ�شه العميد ركن مهند�س 
الوطني  ال��دف��اع  كلية  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ال��ن��ي��ادي  ح��م��د جمعة 

بالوكالة .. بجولة ميدانية يف عدد من املرافق يف كل من 
مدينة خليفة ال�شناعية وميناء خليفة �شملت مركز الزوار 
اأ�شرع  من  يعد  وال��ذي  بامليناء  احل��اوي��ات  مناولة  وحمطة 
اإىل  بالإ�شافة  احل��اوي��ات  �شعيد  على  من��وا  العامل  موانئ 
مركز ال�شتجابة للطوارئ ومركز التحكم واإدارة الأزمات 
التنفيذي  الرئي�س  ال�شام�شي  الكابن حممد جمعة  وقال 
ملوانئ اأبوظبي اإن الزيارة تاأتي يف اإطار توطيد العالقات بني 
املوانئ وكلية الدفاع الوطني التي جنحت يف �شقل وتنمية 
الوطنية  الإ�شرتاتيجية  مبو�شوعات  ال��دار���ش��ني  م��ع��ارف 
والأم��ن الوطني والإمل��ام مببادئ واأدوات ومفاهيم القيادة 
الإ�شرتاتيجية اإ�شافة اإىل متطلبات واأدوات التخطيط على 
امل�شتوى الإ�شرتاتيجي . واأ�شار اإىل اأهمية تبادل اخلربات 
بني اجلانبني يف جمال اإدارة الأزمات موؤكدا على الأهمية 
اأبوظبي لهذا املو�شوع نظرا لالأ�شول  التي توليها موانئ 
الت�شغيلية  والعمليات  متتلكها  التي  وال�شناعية  البحرية 

التي تديرها يف تلك املرافق احليوية .

عبداهلل بن زايد يلتقي وزيري القت�ساد والرتبية يف اليابان بيئة اأب�ظبي ت�سيد باعتماد مبادرة امل�ازنة املائية �سمن الأجندة ال�طنية 2021
•• اأبوظبي-وام:

اأ����ش���ادت ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة – اأب��وظ��ب��ي ب��اع��ت��م��اد �شاحب 
اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
الأجندة  �شمن  الإم��ارات  لدولة  املائية  املوازنة  ملبادرة 
املائية  املوازنة  مبادرة  اعتماد  مت  و   .2021 الوطنية 
 - م��وؤخ��را   - دب��ي  يف  احلكومة  نظمتها  فعالية  خ��الل 
وجه  وال��ت��ي   36 ال���  التنفيذية  ال��ف��رق  عمل  لتطوير 
�شموه بت�شكيلها يف اأكتوبر 2016 لتعمل حتت اإ�شراف 
م�شتهدفات  لتحقيق  ���ش��م��وه  م��ن  م��ب��ا���ش��رة  ومتابعته 
وطنيا  م��وؤ���ش��را   52 يف   2021 ال��وط��ن��ي��ة  الأج���ن���دة 
خ���الل ال�����ش��ن��وات الأرب�����ع امل��ق��ب��ل��ة. و ت��ه��دف امل���ب���ادرة - 
املحلي  ال��ن��ط��اق  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل  تعترب  ال��ت��ي 
والإقليمي - اإىل حتقيق التوازن امل�شتدام يف ا�شتهالك 
الحتياجات  لتلبية  املتاحة  املائية  امل��وارد  املياه يف ظل 
الهيئة  و�شاركت  والبيئية.  والقت�شادية  الجتماعية 
تراأ�شته  الذي  املياه  ملوؤ�شرات  التنفيذي  الفريق  �شمن 
طريق  خ��ارط��ة  الفعالية  خ��الل  وق���دم  ال��ط��اق��ة  وزارة 
ملوؤ�شرات املياه املكونة من ت�شع مبادرات حيوية ل�شمان 
الدولة  يف  املائية  للموارد  وامل�شتدامة  املتكاملة  الإدارة 
مبا ي�شمل اإدارة الطلب على املياه وتر�شيد ا�شتهالكها 

ومبادرة املوازنة املائية للدولة وبرنامج ال�شتمطار.
و عربت �شعادة رزان خليفة املبارك الأمني العام لهيئة 
البيئة - اأبوظبي عن �شعادتها باعتماد مبادرة املوازنة 
املائية لدولة الإمارات .. موؤكدة اأهميتها يف تبنى نهج 

متكامل وفعال لإدارة املوارد املائية يف الدولة.
ال��دول��ة و���ش��ع��ت وم��ن��ذ وق���ت طويل  اأن  اإىل  اأ����ش���ارت  و 
الإ�شرتاتيجية  اأول��وي��ات��ه��ا  �شمن  املائية  امل���وارد  اإدارة 

ويف هذا الإطار ووفقا خلطتها ال�شرتاتيجية طرحت 
خالله  من  ت�شعى  الذي  املائية  املوازنة  مفهوم  الهيئة 
�شاملة  املتاحة  املائية  امل��وارد  بني  ال��ت��وازن  اإىل حتقيق 
امل��ي��اه امل��ح��الة وامل��ع��اد ت��دوي��ره��ا وامل��ي��اه اجلوفية وبني 
الح��ت��ي��اج��ات ال�����ش��روري��ة ب�����ش��ورة م�����ش��ت��دام��ة واأك���رث 
املبارك  ذك���رت  و  التكلفة.  ح��ي��ث  م��ن  وف��ع��ال��ي��ة  ك��ف��اءة 
بني  ا�شتثنائيا  تن�شيقا  يتطلب  املائية  امل��وازن��ة  نهج  اأن 
القطاعات  م��ن  عليها  ال��ط��ل��ب  واإدارة  امل��ي��اه  م����زودي 
والغابات  والزراعية  ال�شناعية  لها  امل�شتهلكة  الرئي�شة 
ال��ع��ام��ة وال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي وال�شكني. و  وامل��ت��ن��زه��ات 
اأ�شافت اإن ت�شجيع ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
املفهوم  لهذا  الطموح  واع��ت��م��اده  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
على  الطلب  اإدارة  يف  و���ش��روري��ة  جريئة  خطوة  ميثل 
املياه لالأجيال احلالية وامل�شتقبلية. وعن فوائد اعتماد 
النهج  لهذا  يكون  اأن  املبارك  توقعت   .. املائية  املوازنة 
اأ�شباب  لعدة  اإيجابي  واجتماعي  واقت�شادي  بيئي  اأث��ر 
اأولها م�شاهمتها يف تعزيز الكفاءة املعي�شية من خالل 
املت�شلة  وال�شحية  البيئية  الأ�شرار  اآث��ار  من  التقليل 
اأو  الكربون  اأك�شيد  وث��اين  ال��ه��واء  ملوثات  بانبعاثات 
التحلية  حمطات  عن  الناجتة  املاحلة  املياه  بت�شريف 
يف اخلليج العربي. و اأ�شارت اإىل اأن ثانيها م�شاهمتها يف 
تخفيف العبء املايل والقت�شادي املتعلق بال�شتثمارات 
يف اإن�شاء وتطوير البنية التحتية لإنتاج املياه واحلاجة 
البتكار  ت�شجيعها  وث��ال��ث��ه��ا  احل��ك��وم��ي  ال���دع���م  اإىل 
وتوفري الفر�س ال�شتثمارية للمواطنني للم�شاركة يف 
الإنتاج امل�شتدام للمياه وا�شتخدامها. و �شددت املبارك 
دور  له  �شيكون  املائية  امل��وازن��ة  مبادرة  اعتماد  اأن  على 
كبري يف تقليل كمية املياه امل�شتهلكة من خالل حتديد 
كمية املياه والإدارة الفعالة للطلب على املياه وبالتايل 

التاأثري ب�شكل اإيجابي على موؤ�شر ندرة واإنتاجية املياه 
كل  ا�شتخدام  من  العائد  تعظيم  من  �شيمكننا  وال��ذي 
والت�شريعات على  ال�شيا�شات  وتوحيد  املياه  قطرة من 
ال��ن��ط��اق الحت�����ادي. م��ن جهته ق���ال ال��دك��ت��ور حممد 
ال�شيا�شات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��دف��ع��ي  يو�شف 
املوازنة  اإن  الهيئة  يف  امل��ت��ك��ام��ل  البيئي  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
بناء  املياه  لحتياجات  امللحة  ال�شرورات  تعالج  املائية 
على املعطيات القت�شادية يف الدولة والتوقعات حول 
جميع  يف  املختلفة  التنموية  والن�شاطات  ال�شكان  عدد 
ا�شتنزاف  يف  لإ�شهامها  نتيجة  وخ�شو�شا  القطاعات 
موارد املياه. و اأ�شاف اإن املرحلة القادمة تت�شمن العمل 
اخليارات  لدرا�شة  املعنية  واجلهات  الطاقة  وزارة  مع 
وتخ�شي�س املوازنة املائية بكفاءة عالية بني القطاعات 
املوارد  لتخ�شي�س  �شيا�شة  وو�شع  املختلفة  التنموية 
ال�شتهالك  لرت�شيد  امل��ي��اه  نوعية  ح�شب  على  املائية 
وحت��ق��ي��ق ا���ش��ت��ه��الك امل��ي��اه �شمن امل���وازن���ة امل��ائ��ي��ة من 
خالل و�شع جمموعة من ال�شيا�شات والتي من �شاأنها 
تغيري ال�شلوك وتبني اأ�شاليب وتقنيات مبتكرة لتوفري 
القطاعات.  ك��ل  يف  اأك��رب  بفاعلية  وا�شتخدامها  امل��ي��اه 
وقال املدفعي اإنه لتحقيق خف�س ا�شتهالك املياه �شمن 
التي  امل��ب��ادرات  و�شع  اإىل  بحاجة  املائية نحن  امل��وازن��ة 
تنظم القطاع الزراعي يف الدولة من خالل و�شع خطة 
لتوفري  الدولة  اإم��ارات  ت�شمل جميع  للزراعة  رئي�شية 
احلوافز للتحول اإىل املحا�شيل ذات ال�شتهالك املائي 
وت�شنيف  العالية  القت�شادية  القيمة  وذات  املنخف�س 
املزارع اإىل مزارع منتجة ومزارع ترفيهية وتخ�شي�س 
الحتياجات  ح�����ش��اب  خ���الل  م��ن  ل��ل��م��زارع  م��ي��اه  كمية 
اأف�شل  ا���ش��ت��خ��دام  وت�����ش��ج��ي��ع  ل��ل��م��ح��ا���ش��ي��ل  ال��ف��ع��ل��ي��ة 

املمار�شات والتقنيات يف جمال الزراعة.

••اأم القيوين-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال 
بالديوان  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ���اة  ام�����س  الم���ريي 
ب��ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
�شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اخليمة  راأ���س 
ال�شيخ  و�شمو  القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را�شد  بن 

راأ�س  القا�شمي ويل عهد  حممد بن �شعود بن �شقر 
القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وت��ب��ادل  اخليمة. 
و�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة الحاديث الودية 
ب�شاأن خدمة الوطن واملواطنني. ح�شر اللقاء ال�شيخ 

احمد بن �شعود بن را�شد املعال نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأم القيوين وال�شيخ ماجد بن �شعود 
�شعود  موؤ�ش�شة  امناء  جمل�س  رئي�س  املعال  را�شد  بن 
بن را�شد املعال لالأعمال اخلريية والن�شانية وال�شيخ 

احمد بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة اجلمارك رئي�س 
اخليمة  ب��راأ���س  احل���رة  املنطقة  هيئة  ادارة  جمل�س 
وال�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر القا�شمي واملهند�س 
ال�شيخ احمد بن خالد املعال رئي�س دائرة التخطيط 

بن  بن حممد  وال�شيخ �شقر  القيوين  ب��اأم  وامل�شاحة 
التاليى مدير  �شعيد  نا�شر  و�شعادة  القا�شمى  �شقر 
الديوان المريي باأم القيوين و�شعادة را�شد حممد 

احمد مدير الت�شريفات وعدد من امل�شوؤولني.

•• طوكيو-وام:

اليابان  عهد  ويل  ناروهيتو  الأم���ري  ا�شتقبل 
يف طوكيو ام�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 

والوفد املرافق.
لالأمري   - ال���ل���ق���اء  خ�����الل   - ����ش���م���وه  ون���ق���ل 
ناروهيتو حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ومتنيات �شموهم لليابان و�شعبها دوام التقدم 

والزدهار.
من جانبه حمل ويل عهد اليابان �شمو ال�شيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان حتياته اإىل �شاحب 

اآل نهيان  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��م��و 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
.. موؤكدا حر�س بالده على تعزيز  نهيان  اآل 

عالقاتها مع دولة الإمارات.
التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
واآل�����ي�����ات دعمها  اجل���ان���ب���ني  ب����ني  امل�������ش���رتك 

وتعزيزها يف املجالت كافة.
وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان وج��ه��ات النظر جت��اه عدد 

تهم  التي  والدولية  الإقليمية  الق�شايا  من 
البلدين وامل�شتجدات يف املنطقة.

اآل نهيان  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  واأك��د �شمو 
التعاون  تعزيز  على  الإم�����ارات  دول���ة  ح��ر���س 

امل�شرتك مع اليابان يف خمتلف املجالت.
ناروهيتو ويل عهد  الأم��ري  من جانبه رح��ب 
اليابان بزيارة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان .. موؤكدا اأن دولة الإمارات اأ�شحت اليوم 

عنوانا للريادة والتميز يف �شتى املجالت.

•• طوكيو -وام:

ا�شتقبل معايل �شينزو ابي رئي�س وزراء اليابان ام�س يف طوكيو �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل والوفد املرافق. وجرى خالل 
اإىل اليابان - بحث عالقات  اإط��ار زي��ارة �شموه الر�شمية  اللقاء - ال��ذي عقد يف 
القت�شادية  منها  املجالت  كافة  يف  واليابان  الإم���ارات  بني  وال�شداقة  التعاون 
اليابان وجهات النظر  والتجارية وال�شتثمارية. وتبادل �شموه مع رئي�س وزراء 
�شمو  واأكد  امل�شرتك.  الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�شايا  جتاه عدد من 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل اأن العالقات 
الثنائية بني دولة الإمارات واليابان را�شخة وهناك حر�س م�شتمر على تعزيزها 
ال�شديقني. من جانبه رحب  وال�شعبني  البلدين  فيه خري  ملا  املجالت  �شتى  يف 
معايل �شينزو ابي رئي�س الوزراء الياباين بزيارة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل. واأكد معاليه حر�س بالده على تعزيز 
العالقات الثنائية مع دولة الإمارات م�شيدا باملكانة املتميزة التي بلغتها الدولة 

على الأ�شعدة كافة.
ح�شر اللقاء �شعادة خالد عمران العامري �شفري الدولة لدى اليابان.

•• طوكيو-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
ام�س كال  ال��دويل  وزي��ر اخلارجية والتعاون 
من معايل هريو�شيجي �شيكو وزير القت�شاد 
ومعايل  ال���ي���اب���اين  وال�����ش��ن��اع��ة  وال���ت���ج���ارة 
والثقافة  الرتبية  وزي��ر  مان�شولو  ع��روك��ازو 
عن  امل�شوؤول  ال��وزي��ر  والتكنولوجيا  والعلوم 

اإعادة بناء التعليم يف اليابان.
ال��ل��ذي��ن ع��ق��دا يف  وج���رى خ��الل اللقاءين - 
 - ال��ي��اب��ان  اإىل  الر�شمية  �شموه  زي���ارة  اإط���ار 
بحث جمالت التعاون امل�شرتك بني البلدين 
وال�شبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها ل�شيما 
والتعليم  وال�����ش��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع��ات  يف 

والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
اآل نهيان  واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
ال��ع��الق��ات ال��را���ش��خ��ة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني دولة 
الإم����ارات وال��ي��اب��ان واحل��ر���س على تعزيزها 
يف �شتى املجالت ومنها القت�شاد وال�شناعة 
والتجارة والتعليم. من جانبهما رحب معايل 
وعروكازو  اب��اين  �شيكو  هريو�شيجي  من  كل 
مان�شولو بزيارة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
بالنه�شة احل�شارية  م�شيدين  اليابان..  اإىل 
على  الإم����ارات  دول��ة  ت�شهدها  التي  الكبرية 
خمتلف الأ�شعدة. ح�شر اللقاءين .. معايل 
الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�شني 
العامري  وال��ت��ع��ل��ي��م و���ش��ع��ادة خ��ال��د ع��م��ران 

�شفري الدولة لدى اليابان.

�سقيا الإمارات ت�قع اتفاقية تعاون م�سرتك مع جمعية دار الرب
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اأخبـار الإمـارات

�سيف بن زايد يفتتح امل�ؤمتر ال�سن�ي الرابع جلمعية الإمارات للتخطيط ال�سرتاتيجي 

بهدف التاأكد من تطبيق املعايري املطلوبة وتوفري بيئة عمل اآمنة و�سحية

م�سبح مبارك املرر يرتاأ�س حملة تفتي�سية على م�اقع البناء والإن�ساء يف اأب�ظبي

•• اأبوظبي-وام:

اف��ت��ت��ح ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ �شيف 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الداخلية  وزي������ر  ال���������وزراء  جم��ل�����س 
الإمارات  جلمعية  الفخري  الرئي�س 
ام�س  ال����ش���رتات���ي���ج���ي  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
الرابع  ال�����ش��ن��وي  امل����وؤمت����ر  الث���ن���ني 
ا�شت�شراف   “ ب���ع���ن���وان  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
امل�شتقبل وحتقيق الرفاهية نحو عام 
الدكتورة  معايل  بح�شور   ”2050
اأمل عبداهلل القبي�شي رئي�شة املجل�س 
الوطني الحتادي وال�شيخ خليفة بن 
مدير  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون 
ال�شهداء يف ديوان  اأ�شر  �شوؤون  مكتب 
اأع�شاء  اأبوظبي وع��دد من  ويل عهد 

املجل�س الوطني.   
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جمل�س  ���ش��م��و  وق������ام 
الوزراء وزير الداخلية بتكرمي معايل 
واملتحدثني  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة 
يف املوؤمتر ورعاة املوؤمتر وفريق عمل 
جامعة زايد وكل من �شاهم  يف اإجناح 

فعاليات املوؤمتر.     
عبدالقدو�س  الدكتور  اللواء  واأع��رب 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال���ع���ب���ي���ديل 
جمعية المارات للتخطيط عن بالغ 
التقدير للقيادة العليا ودعمها موؤكداً 
اأهمية الدور الذي تقوم به اجلمعية 
وا�شهاماتها يف املجتمع كونها اجلهة 
املخت�شة يف التخطيط ال�شرتاتيجي 
جميع  خلدمة  امل�شتقبل  وا�شت�شراف 
القطاعات احلكومية يف الدولة وقدم 
���ش��رح��اً ح��ول ال��ف��رق ب��ني التخطيط 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  ال�شرتاتيجي 

مبا يعزز جهود التطوير يف الدولة. 
واأع�شاء  رئ��ي�����ش��ة  ب��ج��ه��ود  اأ�����ش����اد  و 
لإجناح  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
للجمعية  ال���راب���ع  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
وتذليل ال�شعوبات.. وثمن دعم �شمو 
وزير  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
الداخلية ورعايته امل�شتمرة للجمعية 
امل�شاركني  اأن  اإىل  وم�شروعاتها لفتاً 
ن��خ��ب��ة متميزة  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  يف 

تقدم روؤاها يف ا�شت�شراف امل�شتقبل.
ت�شمنت فعاليات املوؤمتر عر�س فيلم 
امل�شتقبل يف خمتلف  ا�شت�شراف  حول 
جمالت النه�شة والتطوير والعمران 
تلك  مناق�شة  مت��ت  فيما  وال��ف�����ش��اء 

املجالت يف جل�شات خمتلفة.
و���ش��م��ل امل���وؤمت���ر ع���دة حم����اور تناول 
يف  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  منها  الأول 
�شليمان  عزة  قدمت  حيث  الربملانات 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
فرباير  يف  اإن������ه  ف��ي��ه��ا  ق���ال���ت  ورق������ة 
املا�شي احتفلنا مبرور 45 عاماً على 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ان��ط��الق 
بالإجناز  حافلة  طويلة  رح��ل��ة  وه��ي 
ت�شتمد عظمتها من عظمة ما حتقق 
منذ ولدة الحتاد ولكن روؤية قيادتنا 
اإجن��از حتقق جمرد بداية  اأي  جعلت 
لتحقيق  وان���ط���الق���ة  ج���دي���د  ل��ت��ح��ٍد 

منجزات اأكرب واأهم.

فاإن  رغ��م كل ما حتقق  اإن��ه  واأ�شافت 
املقبلة  ل��ل��م��رح��ل��ة  ان���ط���الق���ة  ذل�����ك 
تتطلب  لأنها  اخلا�شة  الأهمية  ذات 
احتياجات  م����ع  م���ت���واف���ق���اً  جم��ل�����ش��اً 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ي��ج��م��ع ب���ني ال�����دور الذي 
ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����س  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ر���ش��م��ه 
“طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه” عند اإطالق املجل�س وبني 
الدور الع�شري الذي ر�شمته قيادتنا 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة  احل��ك��ي��م��ة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 

رئي�س الدولة حفظه اهلل .
عدة  كلمتها  يف  ���ش��ل��ي��م��ان  وح�����ددت    
امل�شتقبلي  الوطني  للمجل�س  مالمح 
 “ امل�����ش��ت��ق��ب��ل  وط���ن���ي  “ جم��ل�����س  اأو 
ت�شكيله  يف  �شت�شهم  ال��ت��ي  وال��ع��وام��ل 
قراءتها  ظ��ل  ويف  نظرها  وجهة  م��ن 
للعوامل الوطنية املوؤثرة فيه. والتي 
الطريق  ه���ي  ن��ق��اط   4 يف  �شمنتها 
اآلية  يف  ال��ت��ح��ول  و  امل�شتقبل  ملجل�س 
عمل املجل�س وع�شو املجل�س الوطني 

امل�شتقبلي ودورنا يف بلوغ امل�شتقبل.
الإم���������ارات  روؤي��������ة  اإىل  وت���ط���رق���ت    
ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي   2021
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
 2010 العام  دب��ي يف  ال���وزراء حاكم 
الوطني  املجل�س  منها  ا�شتقى  والتي 
الرئي�شية  ال����دع����ائ����م  الحت�����������ادي 
لالأعوام  الربملانية  لال�شرتاتيجية 
اأنها  اإىل  م�شرية  2016-2021م 
منوذجا  وت���ع���د  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
امل����ت����وازن احلكيم  ال���ربمل���اين  ل��ل��ع��م��ل 
اأف�شل لإ�شعاد  الذي يقدم كل ما هو 
�شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة 
الوطن  م�شلحة  حتقيق  يف  احلكيمة 
الدولة  م��ك��ان��ة  وت���ع���زي���ز  وامل����واط����ن 

عاملياً.
مو�شوع  الثاين  املحور  وا�شتعر�س    
ال�شحة اإذ قدم الدكتور اأمني ح�شني 
الأمريي وكيل وزارة ال�شحة امل�شاعد 
العامة  ال�����ش��ح��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ل���ق���ط���اع 
على  رك��زت  عمل  ورق��ة  والرتاخي�س 
الإمارات  دولة  يف  ال�شحية  املنظومة 

العربية املتحدة وا�شت�شراف امل�شتقبل 
م�شرياً  املتحدة  الأمم  ا���ش��راف  حت��ت 
اإىل اأن تغيري م�شمى الوزارة اإىل وزارة 
ذاته  حد  يف  املجتمع  ووقاية  ال�شحة 
ا�شت�شراف للم�شتقبل ووقاية املجتمع 
خ�شو�شاً  ال�����ش��اري��ة  الأم����را�����س  م���ن 
الدم  وارت��ف��اع �شغط  القلب  اأم��را���س 
التغريات  ب�شبب  وال�شمنة  وال�شكري 

التكنولوجية.
ال�������وزارة وب��ال��ت��ع��اون مع  اإن    وق����ال 
����ش���رك���ائ���ه���ا امل���ع���ن���ي���ني ب���ال�������ش���ح���ة يف 
ا�شتغالل الفر�س  الدولة ركزت على 
العالجات  ت���وف���ري  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى جميع 
الأمرا�س من خالل روؤية للم�شتقبل 
ع�شرة  ف��وق  وم��ا  واملتو�شط  ال��ق��ري��ب 

�شنوات للم�شتقبل البعيد.
  و ت��ط��رق اإىل متيز دول���ة الم���ارات 
م��ت��م��ي��زة على  م���ع���دلت  يف حت��ق��ي��ق 
امل�شتوى العاملي والعمل نحو البتكار 
التكنولوجي وحتقيق ثورة يف العلوم 
التقنيات  م��ن  ب��ال���ش��ت��ف��ادة  ال��وراث��ي��ة 
م�شرياً  ال�شحي  امل��ج��ال  يف  احلديثة 
اأ�����ش����رع دول�����ة يف  ع��ل��ى اأن الإم���������ارات 
بالت�شريعات  اخلا�س  الجت��اه  حتليل 
القانوين  الإط���ار  وتطوير  الوطنية 
الدولة  يف  ال�شحية  امل��ه��ن  مل��م��ار���ش��ة 
حقوق  حت����دي����د  ت�������ش���م���ن  ب���ك���ي���ف���ي���ة 
والعمل  املهن  م��زاويل هذه  وواجبات 
وف���ق اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
والن�شجة  الأع���������ش����اء  ن���ق���ل  جم�����ال 

الب�شرية.   
“ الطاقة  ال��ث��ال��ث  امل���ح���ور  وت���ن���اول 
النظيفة وقدم �شعادة املهند�س حممد 
اإبراهيم احلمادي الرئي�س التنفيذي 
النووية  للطاقة  الإم�����ارات  ملوؤ�ش�شة 
موجزاً  ع��ر���ش��اً  ت�شمنت  عمل  ورق���ة 
ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  لأه��م��ي��ة 
الدولة  احتياجات  تلبية  يف  ودوره���ا 
النمو  ودع��م  الكهربائية  الطاقة  من 
لدولة  والج���ت���م���اع���ي  الق���ت�������ش���ادي 
امل��ت��ح��دة متا�شيا  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
م���ع ت��وج��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
وو�شع  الطاقة  م�شتقبل  ا�شت�شراف 

مقدمتها  ويف  ل��ه��ا  امل��ث��ل��ى  احل���ل���ول 
ال����ط����اق����ة ال����ن����ووي����ة ك���ط���اق���ة اآم���ن���ة 

وموثوقة و�شديقة للبيئة.
�شيا�شة دولة  اأن  واأو���ش��ح احل��م��ادي    
تطوير  اإم��ك��ان��ي��ة  لتقييم  الإم������ارات 
برنامج �شلمي للطاقة النووية للعام 
2008 و�شعت معايري �شارمة فيما 
والأمان  وال�شالمة  ال�شفافية  يخ�س 
العربية  الم�����ارات  دول���ة  يجعل  مم��ا 
املتحدة منوذجا يحتذى به يف تطوير 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال���ن���ووي���ة  ال��ط��اق��ة 
العامل وعليه عملت موؤ�ش�شة الإمارات 
للطاقة النووية منذ ان�شائها يف العام 
معايري  اأرق���ى  تطبيق  على   2009
كافة  يف  العاملية  واجل����ودة  ال�شالمة 
مراحل ان�شاء حمطات براكة للطاقة 

النووية.
  واأ�شاف اإن م�شروع الطاقة النووية 
الأك���رب من  ه��و  ال��دول��ة  ال�شلمية يف 
اأربع  بناء  يتم  حيث  العامل  يف  نوعه 
واح��د وفق  اآن  حمطات متطابقة يف 
اأعلى املعايري العاملية التي جعلت من 
يف  الراغبة  للدول  من��وذج��اً  امل�شروع 
تطوير برامج نووية  �شلمية جديدة 

.
للم�شروع  جمة  ف��وائ��د  اإىل  م�����ش��رياً  
الب�شري  ال����ك����ادر  ت���ط���وي���ر  اأب�����رزه�����ا 
امل��ت��خ�����ش�����س ان�������ش���ج���ام���ا م����ع خطة 
اأبوظبي 2030  ا�شافة اإىل تطوير 
حيث  ال��دول��ة  يف  ال�شناعي   القطاع 
اأكرث  مع  جتارية  عقود  تر�شية  متت 
بقيمة  حملية   �شركة    1400 م��ن 

ت�شل اإىل نحو 12 مليار درهم .
  وا���ش��ت��ع��ر���س امل���ح���ور ال���راب���ع ورقة 
ع��م��ل ب��ع��ن��وان اق��ت�����ش��اد الإم������ارات يف 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف   ”2050 ع��ام 
 ”2050 وحت��ق��ي��ق ال��رف��اه��ي��ة ن��ح��و 
رئي�س  ال����ع����ب����ار  حم����م����د  ق����دم����ه����ا  
جمل�س  اإدارة  �شركة اعمار العقارية 
اأن القيادة العليا  تركز يف  اإىل  لفتاً 
اهتمامها  وهدفها على الن�شان واأن 
الإمارات و�شعت �شيا�شات من قيادات 
معي�شة  م�شتوى  لتح�شني  متميزة 

الن�شان .

تعد  الإم�������������ارات  اأن  اإىل  م���������ش����رياً 
النظرة  يف  للمنطقة  م��ه��م��ا   ���ش��وق��ا 
النوعية   ب�������ش���ب���ب  الق����ت���������ش����ادي����ة  
كما   .. التحتية  البنية  امل��وج��ودة  يف 
اأنها متثل م�شدرا للدول املجاورة يف 
الأفكار  اأو  التقنية  الأنظمة  ت�شدير 

اجلديدة .
اإننا نعتز باملا�شي اجلميل  واأ�شاف : 
لبد  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  لكننا  لدولتنا 
و�شبل  القادم  التحدي  اإىل  ننظر  اأن 
والعمل  اأولدن����ا  اأج��ل  م��ن  مواجهته 
اأ���ش�����س وق���وان���ني ت�شاعد  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
على النمو وال�شتمرارية للم�شتقبل 
التكنولوجيا  جم�����الت  يف  خ��ا���ش��ة 
والتجارة  وال�����ش��ي��اح��ة  وال�����ش��ن��اع��ة 
التكنولوجي  التعليم  على  واحلر�س 

وال�شتثمار فيه .
ح�شر افتتاح املوؤمتر الفريق �شاحي 
ال�شرطة  رئي�س  ن��ائ��ب  متيم  خلفان 
الركن  واللواء  دبي  العام يف  والأم��ن 
الوزارة  وكيل  اخلييلي  خليفة حارب 
والإقامة  اجلن�شية  ل�شوؤون  امل�شاعد 
الُعو�شي  بن  واللواء حممد  بالإنابة 
امل�����ش��اع��د  للموارد   ال��وك��ي��ل  امل��ن��ه��ايل 
واخلدمات امل�شاندة واللواء  الدكتور 
ال��ري�����ش��ي  مفت�س عام  ن��ا���ش��ر  اح��م��د 
مكتوم  وال����ل����واء  ال���داخ���ل���ي���ة   وزارة 
ل�شرطة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال�����ش��ري��ف��ي  
عبدالرحمن  وال�����ل�����واء   اأب���وظ���ب���ي  
ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  رفيع  
خدمة املجتمع والتجهيزات ب�شرطة 
امل��دي��ري��ن العامني  دب���ي وع����دد م���ن 
الداخلية   ب���وزارة  الإدارات  وم��دي��ري 
و  اإدارة اجلمعية.    واأع�شاء جمل�س 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  �شهد 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء وزير الداخلية توقيع مذكرة 
ال�شت�شاري  امل��ج��ل�����س  ب���ني  ت��ف��اه��م 
اأحمد  ال�����ش��ارق��ة ومي��ث��ل��ه  ب��ح��ك��وم��ة 
�شعيد اجلروان اأمينه العام وجمعية 
ال�شرتاتيجي  للتخطيط  الم���ارات 
ومثلها  اللواء الدكتور عبدالقدو�س 
ال��ع��ب��ي��ديل  ب�����ش��ف��ت��ه رئ��ي�����ش��ا ملجل�س 

اإدارتها.    

ومبوجب مذكرة التفاهم يتم تبادل 
اخل������ربات الإداري��������ة امل���ت���ط���ورة  بني 
املجل�س ال�شت�شاري لإمارة  ال�شارقة 
للتخطيط   الم������������ارات   وج���م���ع���ي���ة 
الدرا�شات   وت���ب���ادل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  
جمال  يف  وامل���ن�������ش���ورات  والأب�����ح�����اث 
دورات  وع��ق��د  ال��ط��رف��ني  اخت�شا�س 
التخطيط  تخ�ش�شات   يف  تدريبية  
ال�شرتاتيجي وال�شت�شارات  الإدارية 
ال�شرتاتيجي  التخطيط   جمال  يف 
وم�شاركة   ال���ت���م���ي���ز  م���ع���اي���ري  وف�����ق 
التي  ال��ربام��ج   يف  املجل�س  منت�شبي 
املوؤمترات   وع��ق��د   اجلمعية  تنظمها 
العلمية  وال������ن������دوات  وامل���ل���ت���ق���ي���ات 
امل�شرتكة   ال���درا����ش���ي���ة   واحل���ل���ق���ات 
ب���ني ال���ط���رف���ني وت���ق���دمي م���ب���ادرات  
وتطبيق   لن�شر  م�شرتكة  جمتمعية  
ال�شرتاتيجي   ال��ت��خ��ط��ي��ط   ث��ق��اف��ة 
جمالت  يف  املتميز   التعلم  وامن���اط 

التخطيط  .
ت��وق��ي��ع مذكرة  ���ش��م��وه  ���ش��ه��د    ك��م��ا 
لتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج  ب��ني  تفاهم 
الإمارات  وجمعية  “اأقدر”  الطالب 
اإطار  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  للتخطيط 
للتوعية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وث��ي��ق��ة  تفعيل 
الفعال  التوا�شل  وتعميق  الطالبية 
من  املجتمع  وحت�شني  اجلهتني  بني 
ت��واج��ه��ه��ا الجيال  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�شتقبل  واأم����ل  ال��غ��د  ع��م��اد  ال�����ش��اب��ة 
وذلك �شمن امل�شوؤولية امل�شرتكة بني 
خمتلف املوؤ�ش�شات والهيئات والدوائر 

احلكومية الحتادية واملحلية.
   وق��ع امل��ذك��رة  من ط��رف الربنامج 
ال���ع���م���ي���د حم���م���د ح���م���ي���د ب����ن دمل����وج 
ال��ع��ام ملكتب �شمو  ال��ظ��اه��ري الأم���ني 
وزير  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
“جمعية  ط���رف  وم���ن   .. ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�شرتاتيجي”  للتخطيط  الإم��ارات 
ال������ل������واء ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ق���دو����س 
العبيديل ب�شفته رئي�س جمل�س اإدارة 

اجلمعية.
يلتزم  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ومب���وج���ب 
الطالب  ل��ت��م��ك��ني  خ��ل��ي��ف��ة  ب���رن���ام���ج 
المارات  “ جمعية  “اأقدر” بتزويد 

باخلطة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  للتخطيط 
اللجنة  قبل  من  املعتمدة  التنفيذية 
برنامج  تنفيذ  لغر�س  امل�شكلة  العليا 
مدار  على  الطالب  لتمكني   خليفة  
ال���ع���ام ال���درا����ش���ي  وال����ش���ت���ف���ادة من 
لتطوير  وخ��رباء اجلمعية  اخل��ربات 
الوثيقة الوطنية  للتوعية الطالبية 
مبا يتفق مع املعايري الدولية وتدريب 
واملعنيني  املن�شقني  وتعريف  وتاأهيل 
ل�����دى اجل��م��ع��ي��ة ب�����اأه�����داف وغ���اي���ات 
لتمكني  خليفة  برنامج  عمل  واآليات 
ال��ط��الب وك��ي��ف��ي��ة ال���ش��ت��ف��ادة  منها  
وف��ق��اً ل��الآل��ي��ات  امل��و���ش��وع��ة � وتزويد  
املعنية  الدورية  بالتقارير  اجلمعية  
املو�شوعة  الأه�����داف  حتقيق  مب���دى 
املر�شودة  ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ي��ة  واخل���ط���ط  
وتطويره  الأداء  م�شتوى  لتح�شني  

مبا يخدم  اأهداف اجلهتني .
عبدالقدو�س  الدكتور  ال��ل��واء  ذك��ر  و 
العبيديل اأن اجلمعية مبوجب مذكرة 
الوثيقة  ب��اع��ت��م��اد  ت��ل��ت��زم  ال��ت��ف��اه��م 
الوطنية للتوعية الطالبية  باعتبارها 
املرجعية  الأ�شا�شية لتوحيد  الر�شائل 
التوعوية والوقائية املوجهة للطالب 
واحلر�س على ال�شتفادة منها واقامة 
الوثيقة  ع���ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ع��م��ل  ور�����س 
م��ن��ه��ا  وتطوير  ال����ش���ت���ف���ادة  وط�����رق 
لدى  امل�شتخدمة  والأدوات  الآل��ي��ات 
ورفع  تطوير  على  للعمل  الربنامج  
القائمة  والفعاليات  الربامج  كفاءة  
�شيتم  مبوجب  ان��ه  اإىل  حاليا لف��ت��اً 
بربنامج  امل��ع��ن��ي��ني  دع������وة  امل����ذك����رة 
“اقدر”  ال���ط���الب  ل��ت��م��ك��ني  خ��ل��ي��ف��ة 
الفعاليات  ت��ن��ف��ي��ذ   يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
اآليات   وتر�شيخ   املختلفة  والأن�شطة  
لالأهداف   وف��ق��اً   والتكامل   التعاون 
اإىل جانب  ب��ني اجل��ه��ت��ني  امل�����ش��رتك��ة 
الدورية   الج��ت��م��اع��ات  يف   امل�����ش��ارك��ة 
امل�شرتكة لتوحيد امل�شمون التوعوي 
الطالب  اإىل   امل���وج���ه  والر������ش�����ادي  
واآليات  امل�����ش��ت��ج��دات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
التعليمية  امل���ن���ظ���وم���ة  يف  دجم����ه����ا 
والت�شويق   ال���رتوي���ج   يف  وال���ت���ع���اون 
برنامج  وب��رام��ج  وفعاليات  لأن�شطة 

“ اأقدر” يف  خليفة لتمكني الطالب 
خمتلف املدار�س  مبا يحقق الأهداف 
املن�شودة وال�شهام يف تقييم الربنامج 

ور�شد نتائجه .
  وقال العقيد الدكتور ابراهيم حممد 
خليفة  لربنامج  العام  املن�شق  الدبل 
لتمكني الطالب “اقدر “ اأنه مبوجب 
التفاهم يعمل اجلانبان على   مذكرة 
الولء والنتماء  غر�س وتر�شيخ قيم 
الهوية  وت��ع��زي��ز  وت��اأ���ش��ي��ل  ال��وط��ن��ي 
الوطنية وممار�شات املواطنة وتعزيز 
م�شرياً  وتدعيمها  املجتمعية  القيم 
اإىل اأنه �شيتم مبوجبها اعتماد فريق 
للنظر  الطرفني  م��ن  م�شرتك  عمل 
يف و�شع منهجية واآلية معتمدة حول 
ومنهجيات  م��ع��اي��ري  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
ال�شلة مبو�شوع برنامج  ذات  واأدوات 

خليفة لتمكني الطالب وال�شباب.
مبادرات  تنفيذ  �شيتم  اأن��ه  اإىل  ون��وه 
وبرامج م�شرتكة بالتعاون وال�شراكة 
للتخطيط  الم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
التطلعات  يخدم  مب��ا  ال�شرتاتيجي 
وال�شباب  ال��ط��الب  متكني  ق�شايا  يف 
واملحتوى  العلمية  امل����واد  وت�شميم 
التدريبي لتنفيذ عمل برنامج خليفة 
عليها  الت��ف��اق  بعد  الطالب  لتمكني 
الفعاليات  يف  وامل�شاركة  اجلمعية  مع 
ت��ن��ف��ذه��ا اجلمعية  ال��ت��ي  والأن�����ش��ط��ة 
املمكنة  الم���ك���ان���ات  ب��ك��اف��ة  ودع��م��ه��ا 
والتجارب  واخل��ربات  املعرفة  وتبادل 
امل�شتويات  ك����اف����ة  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل���ي���ة 
والأ����ش���ع���دة.   واأك����د ال��ع��ق��ي��د الدبل 
وتطوير  حت�����ش��ني  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
امل�شرتكة  والج��������راءات  ال��ع��م��ل��ي��ات 
لدى الطرفني واخلا�شة باخلدمات 
املقدمة للمجتمع وتوظيف اخلربات 
امل�شرتكة مبا يدعم جهود التطوير 
التعاون  اإث��راء  يف  وال�شهام  امل�شتمر 

امل�شرتك ب�شورة مقننة.
امل��وؤمت��ر جمموعة من    و���ش��ارك يف 
تاأكيداً  وذويهم  الوطن  �شهداء  اأ�شر 
ع���ل���ى م�����ش��اع��ر ال���ف���خ���ر والع����ت����زاز 
اأب��ن��اوؤه��م م��ن ت�شحيات  مب��ا ق��دم��ه 
حفاظاً على اأمن الوطن وا�شتقراره 
املحاور  اأهم  واطلعت على  ورفعته.. 
التي  امل���ط���روح���ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
تعزز مكانة الدولة كمركز عاملي يف 
والتي  امل�شتقبل  و�شناعة  ا�شت�شراف 
تنطلق من روؤي��ة حكيمة للقيادة يف 
الرفاهية  م�����ش��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  ت��وف��ري 
الوطن يف اجلوانب احليوية  لأبناء 
والتعليمية  ال�����ش��ح��ي��ة  ف��ي��ه��ا  مب����ا 
والقت�شادية وغريها. تاأتي م�شاركة 
اأ�شر ال�شهداء يف اإطار حر�س مكتب 
ويل  دي��وان  يف  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى اإ����ش���راك الأ�شر 
الوطنية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  وذوي����ه����م 
تاأكيداً على دورهم املحوري كنماذج 
والعطاء  ال��ب��ذل  يف  يحتذى  وطنية 
قدموا  ل��ل��وط��ن  خمل�شني  وتن�شئة 
ومنجزاته  ق��ي��م��ه  دف���اع���اً  اأرواح���ه���م 

مكت�شباته.

•• اأبوظبي-الفجر:

املرر  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة م�شبح  ت��راأ���س 
اأبوظبي  مدينة  لبلدية  العام  املدير 
ا�شتهدفت  تفتي�شية  حملة  بالإنابة 
اأبوظبي  يف  والإن�����ش��اء  البناء  م��واق��ع 
ل��الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى اأح�����وال ال��ع��م��ال ، 
ت��ط��ب��ي��ق ه���ذه املواقع  وال���ت���اأك���د م���ن 
ملتطلبات البيئة وال�شحة وال�شالمة 
، وق������د ����ش���م���ل���ت ال������زي������ارة امل����واق����ع 
الواقعة  البناء  وم�شاريع  الإن�شائية 
جزيرة  )غ��رب  اخلالدية  منطقة  يف 

ابوظبي (.
 ، ال��ع��م��ال  �شالمة  اأن  �شعادته  واأك���د 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل���ق���رار  والم���ت���ث���ال 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
 42 رق���م  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
اإدارة  ن���ظ���ام  ح�����ول   2009 ل���ع���ام 
الواجب  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
يعد  الإن�������ش���اء  م���واق���ع  يف  تطبيقها 
والتزام   ، للبلدية  ق�����ش��وى  اأول���وي���ة 
البلدية  اأه�����داف  ت��ف��ر���ش��ه  م�شتمر 

بيئة  ت��وف��ري  اإىل  ال�����ش��اع��ي��ة  وقيمها 
من  والتقليل   ، و�شحية  اآم��ن��ة  عمل 
ن�����ش��ب��ة ح�����ش��ول احل�������وادث يف هذه 
وحياة  �شالمة  على  حفاظا  امل��واق��ع 
احليوي  املحيط  وم��رت��ادي  ال��ع��م��ال 

لهذه املواقع من ال�شكان واملارة . 

القطاعات  ج��م��ي��ع  ���ش��ع��ادت��ه  ودع�����ا 
العاملة باملواقع الإن�شائية اإىل اأهمية 
ات��خ��اذ ك��اف��ة ال��ت��داب��ري والإج�����راءات 
البيئة  مبعايري  والل��ت��زام  الوقائية 
حفاظا  وذل��ك  وال�شالمة  وال�شحة 
باملواقع  ال���ع���ام���ل���ني  ����ش���الم���ة  ع���ل���ى 

ن�شبة  من  والتقليل  حياتهم  و�شون 
تهددهم  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الأخ���ط���ار 

اأثناء اأدائهم اأعمالهم.
تكثيف  ب�����ش��رورة  �شعادته  وج��ه  كما 
زيارات التفتي�س على املواقع الن�شائية 
، وات��خ��اذ الج����راءات ال��الزم��ة بحق 

الغري  وال����ش���ت�������ش���اري���ني  امل���ق���اول���ني 
وال�شحة  البيئة  مبعايري  امللتزمني 

وال�شالمة.
للبلدية  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ت��ق��ى  وق���د 
العمال  م��ن  ال��ع��دي��د  احلملة  خ��الل 
امل��واق��ع ووج��ه��ه��م ب�شاأن  وم�����ش��وؤويل 
�شرورة اتخاذ الحتياطات الق�شوى 
التي حتفظ حياة العمال و�شالمتهم 
واأو�شح �شعادته اأن البلدية م�شتمرة 
قطاع  يف  العاملة  ال��ك��ي��ان��ات  دع��م  يف 
تطوير  على  وحثها  والإن�شاء  البناء 
وال�شحة  ال���ب���ي���ئ���ة  اإدارة  اأن���ظ���م���ة 
بها مبا يتطابق  وال�شالمة اخلا�شة 
البيئة  اإدارة  ن��ظ��ام  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع 
اأبوظبي  يف  وال�����ش��الم��ة  وال�����ش��ح��ة 

ومتطلبات قطاع البناء والإن�شاء.
وك���ذل���ك ح���ث ���ش��ع��ادة م�����ش��ب��ح املرر 
م�����ش��وؤويل امل���واق���ع الإن�����ش��ائ��ي��ة على 
الذاتي  اللتزام  تعزيز ثقافة  اأهمية 
مبعايري البيئة وال�شحة وال�شالمة ، 
مهيباً بكافة املقاولني وال�شت�شاريني 
ملتطلبات  فائقة  عناية  اإي��الء  اأهمية 
ال�شالمة والأمن اخلا�شة و اللتزام 

الحتياطية  الإج����������راءات  ب��ت��وف��ري 
والح��رتازي��ة التي حتول دون وقوع 
الإهمال  نتيجة  امل��وؤ���ش��ف��ة  احل����وادث 
مثل  يف  املطلوبة  ال�شالمة  مبعايري 

هذه الأعمال .
و���ش��دد خ���الل اجل��ول��ة ع��ل��ى اأهمية 
متطلبات  ب�����ش��اأن  ال��ع��م��ال  ت��ث��ق��ي��ف 
الأم�������ن وال�������ش���الم���ة وال���ب���ي���ئ���ة مبا 
م�شتوى  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ي���ا  ي��ن��ع��ك�����س 
ال�شحية  والبيئة  العامة  ال�شالمة 

للعمل.
البلدية  جنحت  ذات��ه  ال�شعيد  على 

حمالتها  ت���ك���ث���ي���ف  خ��������الل  م������ن 
تغطية  يف  وال��رق��اب��ي��ة  التفتي�شية 
والتي  والإن�شاء  البناء  مواقع  كافة 
عرب  وذل������ك  امل�����واق�����ع  اآلف  ب��ل��غ��ت 
الفنية  الإم���ك���ان���ات  ك���اف���ة  ت�����ش��خ��ري 
مكتب  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  وال��ب�����ش��ري��ة 
ون�شر  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
والتفتي�س  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��رق��اب��ة  ف��رق 
على  للوقوف  ومتتابع  دوري  ب�شكل 
حقيقة اللتزام باملعايري املطلوبة يف 

هذا ال�شدد .
التفتي�س  ح���م���الت  ت����رتاف����ق  ك���م���ا 

والرقابة مع حملة اإعالمية وتوعوية 
واإر�شادية تتمثل يف اإ�شدار املن�شورات 
اأ�شدر  حيث  والتثقيفية  الإر�شادية 
وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  مكتب 
كتيباً  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  يف 
ال�شحة  ومعايري  ب��اإر���ش��ادات  خا�شاً 
اآلية  ويت�شمن  والبيئة  وال�شالمة 
التطبيقات املتعلقة بهذا ال�شاأن ، مع 
ال�شور  من  بالعديد  الكتيب  اإرف��اق 
الإي�شاحية والتعبريية التي جت�شد 
اخلاطئة  واملمار�شات  الأخ��ط��ار  اأه��م 

يف مواقع البناء والإن�شاءات. 

برنامج عل�م ال�ستمطار يعمل لتط�ير تكن�ل�جيا املفاهيم الكهربائية لتحفيز هط�ل الأمطار
•• اأبوظبي-وام:

يعمل برنامج الإم��ارات لبحوث علوم ال�شتمطار وبالتعاون مع فريق من كبار 
خرباء الأر�شاد اجلوية لتطوير تكنولوجيا املفاهيم الكهربائية لتحفيز هطول 
الأمطار والتي تب�ّشر بنتائج واعدة يف هذا املجال وهي عبارة عن درا�شة اخلوا�س 

الكهربائية لل�شحب املحملة بالأمطار.
و�شاركت علياء املزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار وعدد 
والزلزل  اجلوية  لالأر�شاد  الوطني  املركز  يف  اجلوية  الأر�شاد  خرباء  كبار  من 
منحة  على  احلا�شل  هاري�شون  جايلز  الربوفي�شور  م��ع  اجل��اري��ة  املناق�شات  يف 
الربنامج يف دورته الثانية واملتخ�ش�س يف فيزياء الغالف اجلوي بجامعة ريدينج 
بجامعة  اجل��وي��ة  الأر���ش��اد  ق�شم  يف  امل�شتقلة  البحوث  زميل  نيكول  ك��ريي  وم��ع 
ريدينج اأي�شاً. ويبحث هذا امل�شروع البحثي يف اخلوا�س الكهربائية لل�شحب عرب 

مزيج من اجلهود النظرية والتجريبية التي تبداأ اأوًل يف منذجة منو القطرات 
امل�شحونة لت�شبح قطرات مطر ومن ثم قيا�س هذه ال�شحنات املوجودة يف ال�شحب 

وحت�شينها داخل ال�شحاب با�شتخدام البالونات والطائرات.
لل�شحب  الكهربائية  اأن اخلوا�س  للم�شروع يف  املبتكرة  اإح��دى اجلوانب  وتتمثل 
بدون  طائرات  با�شتخدام  ال�شحن  خالل  من  ا�شطناعي  لتعديل  تتعر�س  التي 
طيار ومن ال�شمات الواعدة لنهج التلقيح الكهربائي هو اأنه ل يرتك اأي تاأثريات 
بيئية حملية حيث اأن الطائرات بدون طيار تعمل بالطاقة الكهربائية وبالتايل 
فهي ل ت�شبب اأي تلوث. ويف اأعقاب �شل�شلة من الزيارات مت حتديد كل من جبل 
كمواقع  واملليحة  حفيت  وجبل  العني  يف  ال���رادار  وحمطة  العني  ومطار  جي�س 
اأي�شا  ال��ت��ع��اون  ويغطي  امل�شتمرة  اجل��وي��ة  وامل��راق��ب��ة  امل��ع��دات  لتجهيز  حمتملة 

الحتياجات اللوج�شتية للم�شروع وترتيبات م�شاركة البيانات.
الدكتور عبد اهلل  �شعادة  اأو�شح  ويف تعليقه على م�شروع الربوفي�شور هاري�شون 

املندو�س مدير املركز الوطني لالأر�شاد اجلوية والزلزل ان النجاح الذي حققه 
برنامج الإم��ارات لبحوث علوم ال�شتمطار يظهر جلياً يف دورته الثالثة والذي 
اأعداد الدول والأبحاث امل�شاركة والذي يعد الدافع  اأثبتته الزيادة الوا�شحة يف 
اأهمية ت�شجيع البتكار وتبادل املعارف واخلربات  الأ�شا�شي واملوؤ�شر القوي على 
امل�شروع  لهذا  املركز  اأن دعم  اإىل  املثمرة.. م�شرياً  الدولية  ال�شراكات  من خالل 
اأنحاء  جميع  من  العلماء  كبار  مع  البحثي  التعاون  بتعزيز  الإل��ت��زام  على  ي��دل 

العامل لتعزيز الأمن املائي العاملي.
واأكدت علياء املزروعي اأن هذا امل�شروع يرتبط ب�شكل مبا�شر بهدف برنامج الإمارات 
لبحوث علوم ال�شتمطار يف توفري حلول حقيقية لتحديات �شّح املياه.. م�شرية 
هاري�شون  الربوفي�شور  مل�شروع  الدعم  تقدمي  على  الربنامج  فريق  حر�س  اإىل 
املبتكر من خالل و�شع مواردنا التقنية وخربة كوادرنا يف خدمة الفريق البحثي 
الربيطاين. كما اأعربت عن ثقتها باأن مثل هذه امل�شاريع �شتوؤكد من جديد على 

مكانة اأبوظبي ودولة الإمارات كمركز عاملي للتميز يف جمال بحوث ال�شتمطار. 
لل�شحب  الكهربائية  اخلوا�س  حتليل  ان  هاري�شون  الربوف�شور  ذكر  جانبه  من 
لتح�شني هطول الأمطار ميكن اأن يوفر تقنيات جديدة لتعزيز م�شتويات هطول 
الأمطار .. موؤكداً على الدور الرائد الذي يلعبه برنامج الإمارات لبحوث علوم 
ال�شتمطار يف ت�شهيل التوا�شل بني املوؤ�ش�شات البحثية املنتجة من خمتلف دول 

العامل مع �شمان تزويد الباحثني باملواد واملعدات والبيانات التي يحتاجونها.
تركيب  هاري�شون  الربوفي�شور  فريق  يتوقع  املنا�شبة  امل��واق��ع  اختيار  ومبجرد 
معدات  اإىل  بالإ�شافة  بالليزر  جمهز  �شيليومرت  جهاز  تت�شمن  تقنية  معدات 
اأخرى �شيتم تركيبها يف وقت لحق من العام اجلاري وبعد جتهيز املواقع امليدانية 
وجمع النتائج الأولية �شيقوم الفريق باإجراء م�شح للطق�س با�شتخدام البالونات 
املليئة بالغاز واملجهزة بتقنيات قيا�س حم�شنة ومن ثم القيام باملزيد من عمليات 

القيا�س ورمبا اأن�شطة تو�شيل بوا�شطة الطائرات بدون طيار.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكد حممد �شقر احلمادي مدير �شعادة 
للمعا�شات  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  املتعاملني 
حقوق  اأن  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال���ت���اأم���ي���ن���ات 
امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه يف ال��ق��ان��ون ���ش��واء كانت 
نهاية خدمة  مكافاأة  اأو  تقاعدياً  معا�شاً 
رات�����ب ح�شاب  مل��ت��و���ش��ط  ت�����ش��وى وف���ق���اً 
متو�شط  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال�����ش����رتاك، 
للعاملني يف  ال����ش���رتاك  ح�����ش��اب  رات���ب 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ي��ح�����ش��ب ع��ل��ى اأخر 
القطاع  يف  بينما  ع��م��ل،  ���ش��ن��وات  ث���الث 
اخلا�س على اأخر خم�س �شنوات، اأو مدة 

ال�شرتاك باأكملها اإن قلت عن ذلك.
جاء ذلك خالل ثالث ور�س عمل نظمها 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  م�����ش��رف 
مع  بالتعاون  م��وؤخ��راً  ملوظفيه  امل��رك��زي 
والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة 
الجتماعية، قدمها من الهيئة يف اإمارة 
اأبوظبي امل�شت�شارة فداء اأبو رمان مدير 
اإدارة ال�شوؤون القانونية بالإنابة، وموزه 
ال��ظ��اه��ري م��دي��ر وح����دة م��دي��ر وحدة 
ال����ش���رتاك���ات والح��ت�����ش��اب، ويف اإم����ارة 
دب���ي واإم������ارة ال�����ش��ارق��ة ق��دم��ه��ا حممد 
�شعادة  اإدارة  م���دي���ر  احل����م����ادي  ���ش��ق��ر 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، وخ��ل��ي��ف��ة ال��ف��ال���ش��ي مدير 
مركز عمليات الهيئة يف دبي، وح�شرها 
 Video( عرب خدمة الت�شال املرئي
اأف����رع  م��وظ��ف��و   )Conference
واإمارة  العني  ومدينة  الفجرية  اإم���ارة 
اط���ل���ع خاللها  راأ��������س اخل���ي���م���ة، ح���ي���ث 
رقم  الحت���ادي  القانون  على  املوظفون 
ل�شنة 1999 للمعا�شات والتاأمينات   7
الجتماعية وتعديالته، وما ي�شمله من 

منافع ومزايا تاأمينية.
امل��رك��زي عن  اأع���رب امل�شرف  م��ن جهته 

�شكره وتقديره للجهود التوعوية التي 
اأن  اإىل  تقوم بها هيئة املعا�شات، م�شرياً 
�شوؤون املعا�شات والتاأمينات الجتماعية 
اأي بيت واملعرفة بها ومن  ل تخلو من 
املوظفني  ي�شاعد  الر�شمية  م�شادرها 
على اتخاذ القرارات ال�شائبة التي حتقق 
والرخاء.  ال���ش��ت��ق��رار  ولأ���ش��ره��م  ل��ه��م 
الور�س عر�شاً  املحا�شرون خالل  وقدم 
التعريف  ت�شمن  امل��ع��ا���ش��ات  ق��ان��ون  ع��ن 
وبيان  ور���ش��ال��ت��ه��ا،  وروؤي���ت���ه���ا  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
لقانون  اخل��ا���ش��ع��ني  ال��ع��م��ل  اأ����ش���ح���اب 
املعا�شات والتاأمينات الجتماعية، ون�شب 
ال�شرتاكات ال�شهرية التي ت�شتحق على 
التاأمينية  واملزايا  واملنافع  عليه،  املوؤمن 
ا�شتحقاق  و�شروط  القانون،  ال��واردة يف 
امل��ع��ا���س ال��ت��ق��اع��دي، واخل����دم����ات التي 
باإمكان املوؤمن عليه احل�شول عليها كما 
اأ�شئلة  ا�شتقبلوا  كما  القانون،  يف  وردت 
عنها  واأج��اب��وا  عليهم  امل��وؤم��ن  املوظفني 

ب�شكٍل واٍف.
وتف�شيال اأو�شح حممد �شقر احلمادي 
اأن حقوق املوؤمن عليه يف قانون املعا�شات 
مكافاأة  اأو  تقاعدياً  معا�شاً  كانت  �شواء 
ملتو�شط  وف���ق���اً  ت�����ش��وى  خ���دم���ة  ن��ه��اي��ة 

رات���ب ح�����ش��اب ال����ش���رتاك، م�����ش��رياً اإىل 
ال�شرتاك  ح�����ش��اب  رات����ب  م��ت��و���ش��ط  اأن 
يح�شب  احلكومي  القطاع  يف  للعاملني 
ع��ل��ى اآخ����ر ث���الث ���ش��ن��وات ع��م��ل، بينما 
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ع��ل��ى اآخ����ر خم�س 
اإن  باأكملها  ال���ش��رتاك  م��دة  اأو  �شنوات، 
قلت عن ذلك.  وقال ينبغي على املوؤمن 
رات��ب ح�شاب  ب��ني  ال��ف��ارق  عليه معرفة 
رات�����ب ح�شاب  وم��ت��و���ش��ط  ال�����ش����رتاك، 
املعا�س،  ح�����ش��اب  ورات������ب  ال������ش�����رتاك، 
اأن راتب ح�شاب ال�شرتاك هو  مو�شحاً 
ال��ذي ت�شتقطع عنه  اجل��زء من الراتب 
ال����ش���رتاك���ات م���ن امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه وهذا 
ي�شمل  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط���اع  يف  اجل�����زء 
اإليه العالوات  الراتب الأ�شا�شي م�شافاً 
حددها  ال����ت����ي  ال�������ش���ه���ري���ة  وال�����ب�����دلت 
املعي�شة  غ��الء  ب��ع��الوة  املعا�شات  ق��ان��ون 
والعالوة الجتماعية لالأبناء والعالوة 
ال�شكن  وب����دل  ل��ل��م��واط��ن  الج��ت��م��اع��ي��ة 
300 األف دره��م، بينما يف  بحد اأق�شى 
القطاع اخلا�س ي�شمل كل ما ن�س عليه 
عقد العمل بحد اأق�شى 50 األف درهم.

ح�شاب  رات�����ب  م��ت��و���ش��ط  اأن  واأو�����ش����ح   
عليه  بناء  �شيتقا�شى  ال��ذي  ال���ش��رتاك 

ملكافاأة  عليه  املوؤمن  اأو  معا�شه  املتقاعد 
ن��ه��اي��ة اخل���دم���ة ي��ح�����ش��ب ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
القطاع احلكومي عن جمموع متو�شط 
اآخ��ر ثالث  رات��ب ح�شاب ال�شرتاك عن 
اخلا�س  القطاع  يف  بينما  عمل،  �شنوات 
عمل،  ���ش��ن��وات  خم�س  اآخ���ر  ع��ن  يح�شب 
عن  قلت  اإن  باأكملها  ال�شرتاك  مدة  اأو 

ذلك.
املعا�س  ح�����ش��اب  ل��رات��ب  بالن�شبة  وق���ال 
القطاع  يف  فيح�شب  ال��ت��ق��اع��د(  )رات����ب 
راتب  متو�شط  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي 
�شنوات  ال��ث��الث  ع��ن  ال���ش��رتاك  ح�شاب 
الأخرية من مدة ال�شرتاك يف التاأمني 
عن  قلت  اإن  باأكملها  ال�شرتاك  مدة  اأو 
ذلك، ويف القطاع اخلا�س متو�شط راتب 
ال�شرتاك عن اخلم�س �شنوات الأخرية 
مدة  اأو  التاأمني  يف  ال�شرتاك  مدة  من 

ال�شرتاك باأكملها اإن قلت عن ذلك
املتو�شط  ه��ذا  وحل�شاب  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شرتاك  ح�شاب  رات���ب  اأن  لنفرت�س 
عن  احلكومي  القطاع  يف  يعمل  ملوظف 
األف   10 ه��و  �شنوات عمل  ث��الث  اأخ��ر 
درهم  األ��ف  و15  الأوىل،  لل�شنة  دره��م 
األ��ف دره��م لل�شنة   20 الثانية و  لل�شنة 
ال�شرتاك  فاإن جمموع ح�شاب  الثالثة، 
لهذه الرواتب خالل ثالث �شنوات عمل 
تعادل مبلغ 540 األف درهم، وبق�شمته 
متو�شط  ����ش���ي���ك���ون  ����ش���ه���ر   36 ع���ل���ى 
رات����ب ح�����ش��اب ا����ش���رتاك امل��وظ��ف الذي 
 15 هو  املعا�س  اأ�شا�شه  على  �شيتقا�شى 
القطاع  اأن��ه يف  اإىل  دره���م، م�شرياً  األ��ف 
اخلا�س ميكن ح�شاب قيمة املعا�س الذي 
�شيتقا�شاه املوؤمن عليه بنف�س الطريقة 
اأن احل�شاب �شيكون على  مع الختالف 
متو�شط اأخر 5 �شنوات ولي�س 3 �شنوات 

كما يف القطاع احلكومي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال�شمو  ���ش��اح��ب  لتوجيهات  ا�شتجابة 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
حملة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة، 
الدولة  م�شتوى  على  ك��ربى  ت��ربع��ات 
حت���ت ���ش��ع��ار » لأج���ل���ك ي���ا ����ش���وم���ال « 
ت�����ش��ت��ه��دف رف����ع امل���ع���ان���اة ع���ن ماليني 
الأ����ش���خ���ا����س ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون ظ���روف 

املجاعة واحلروب.
الطبية  راأ���س اخليمة  انطلقت منطقة 
الحمر  ال��ه��الل  م��ع هيئة  وب��ال��ت��ع��اون 
الم����ارات����ي ف����رع راأ������س اخل��ي��م��ة اأم�س 
يا  )لج���ل���ك  ح��م��ل��ه  ���ش��ق��ر  مب�شت�شفي 
الإن�شانية  الأو���ش��اع  ل��دع��م   ) ���ش��وم��ال 
ك��ل من  وذل���ك بح�شور  ال�����ش��وم��ال  يف 
اأحمد النعيمي مدير  الدكتور عبداهلل 
منطقة راأ�س اخليمة الطبية و من�شور 
ال��ن��ق��ب��ي م���دي���ر ه��ي��ئ��ة الهالل  ���ش��ع��ي��د 
الح��م��ر الم��ارات��ي و حممد را���ش��د بن 
وال�شيد  �شقر  م�شت�شفي  مدير  اأر�شيد 
الدكتور يو�شف الطري مدير م�شت�شفي 
اب���راه���ي���م ب���ن ح��م��د ع���ب���ي���داهلل وذل���ك 
مل�����ش��ان��دة الأ����ش���ق���اء ال�����ش��وم��ال��ني على 

جتاوز ظروفهم الراهنة .
النعيمي  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  الدكتور  ق��ال 
الطبية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  منطقة  م��دي��ر 
امتداداً  ت��اأت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة  احل��م��ل��ة  اإن 
ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة التي 
والقيادة  الإم���������ارات  ع��ل��ي��ه��ا  حت���ر����س 
ال���ر����ش���ي���دة مل�������ش���اع���دة امل���ح���ت���اج���ني يف 
لأهمية  ن��ظ��راً  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 

هذه امل�شاعدات لل�شعوب املحتاجة .
الداعمة  امل����واق����ف  ه����ذه  ان   : وت���اب���ع 
لي�شت  ال�����ش��وم��ايل  لل�شعب  وامل�����ش��ان��دة 
غريبة اأو جديدة على القيادة الإماراتية، 
اخلري  عطاء  مل�شرية  ا�شتمرار  ه��ي  ب��ل 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ال��ذك��ر  لطيب 

ب�ن �شلطان اآل نهيان - طيب الل�ه ثراه 
-، والذي كان ال�شّباق واملبادر دائما يف 
يحتفظ  وال���ذي   ، ال�شومال  م�شاعدة 
من  بكثري  الإم��ارات��ي��ة  للقيادة  �شعبها 
وحر�شها  لدورها  والتقدير  المتنان 

امل�����ش��ت��م��ر ع���ل���ى ت���ق���دمي امل�������ش���اع���دة يف 
الظروف ال�شعبة . ودعا النعيمي كافة 
ال�شحية  بالوحدات  املنطقة  موظفني 
هذه  اإجناحها  يف  الفعالة  امل�شاركة  اإىل 
امل�شاعدات  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  احلمله 

الأح��م��ر م��ن خالل  ال��ه��الل  اإىل هيئة 
م��واق��ع��ه��م ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وال���وح���دات 
موؤكداً  للمنطقة  ال��ت��اب��ع��ه  ال�����ش��ح��ي��ة 
�شخ�س  ك��ل  م��ن  اإيجابية  امل�شاركة  اأن 

�شيكون لها اأثر يف اإجناح احلملة. 

•• دبي-وام: 

اأعدت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية قوائم 
املبادرات  يف  والتطوع  بامل�شاركة  الراغبني  باأ�شماء  خا�شة 
منفردة  تنظمها  ال��ت��ي  التطوعية  واحل��م��الت  املجتمعية 
اأو ب��ال��ت��ع��اون م��ع اأح����د ���ش��رك��ائ��ه��ا م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات خريية 
وجم��م��وع��ات ت��ط��وع��ي��ة و���ش��م��ت م��وظ��ف��ني م��ن احلكومة 

الحتادية وجميع قطاعات العمل بالدولة.
اإدارة  ن��ائ��ب م��دي��ر  ب��ن ن�شيف  اأو���ش��ح��ت ح��ن��ان حم��م��د  و 
الت�شجيل  ب��اب  فتح  مت  اأن��ه  الهيئة  يف  احلكومي  الت�شال 

املجتمع على  واأف��راد  جلميع موظفي احلكومة الحتادية 
امل�شاركة يف  الراغبني يف  وفئاتهم من  �شرائحهم  اختالف 
تنظمها  التي  والتطوعية  اخل��ريي��ة  واحل��م��الت  امل��ب��ادرات 
املوؤ�ش�شات  من  �شركائها  اأح��د  ينفذها  اأو  با�شتمرار  الهيئة 
والفائدة على جمتمع  بالنفع  احلكومية واخلا�شة وتعود 
قنوات  ع��دة  خ�ش�شت  الهيئة  اأن  اإىل  لفتت  و  الإم�����ارات. 
وبياناتهم  اأ���ش��م��ائ��ه��م  ت�شجيل  يف  ال��راغ��ب��ني  ل��الأ���ش��خ��ا���س 
�شمن قائمة املتطوعني ومنها رقم مركز الت�شال املوحد 
للهيئة  الر�شمي  الإلكرتوين  والربيد   600525524
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��رب  املختلفة  وح�شاباتها 

وبيانات  اأ�شمائهم  ت�شجيل  عن  ف�شاًل  واإن�شتغرام  تويرت 
التي  املختلفة  والفعاليات  الور�س  خالل  معهم  التوا�شل 

تنظمها الهيئة على م�شتوى احلكومة الحتادية.
واأو�شحت اأن هذه اخلطوة تعك�س حر�س الهيئة على اإ�شراك 
الحتادية  واجل��ه��ات  ال�����وزارات  وم��وظ��ف��ي  املجتمع  اأف����راد 
خا�شة اقرتاح وتنفيذ املبادرات الإن�شانية واملجتمعية ومبا 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  يدعم 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2017 عام اخلري.
اآراء  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ط��ل��ع  ا�شتطلعت  ق��د  ال��ه��ي��ئ��ة  ك��ان��ت 
ال������وزارات واجل���ه���ات الحت���ادي���ة ح���ول املبادرات  م��وظ��ف��ي 

على  تنفيذها  يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ت��ي  واملجتمعية  الإن�����ش��ان��ي��ة 
وذلك   2017 العام  خ��الل  الحت��ادي��ة  احلكومة  م�شتوى 
نظام  ع��رب  عليهم  عممته  اإل��ك��رتوين  ا�شتبيان  خ��الل  م��ن 

اإدارة معلومات املوارد الب�شرية يف احلكومة بياناتي .
و�شهد ال���ش��ت��ط��الع الإل���ك���رتوين ت��ف��اع��اًل واإق���ب���اًل لفتني 
من قبل موظفي احلكومة الحتادية الذين اأظهروا ح�شاً 
الدور  باأهمية  كبرياً  ووع��ي��اً  املجتمعية  بامل�شوؤولية  عالياً 
قيم  تعزيز  والإن�شانية يف  املجتمعية  املبادرات  تلعبه  الذي 
ال��رتاح��م وال��ت�����ش��ام��ح وال���رتاب���ط ب��ني ك��اف��ة ف��ئ��ات واأف����راد 

املجتمع.

625 م��وظ��ف��اً من  و بلغ ع��دد امل�����ش��ارك��ني يف ال���ش��ت��ط��الع 
اق��رتح��وا تنفيذ  ال�����وزارات واجل��ه��ات الحت���ادي���ة  خمتلف 
داخل  الإن�شانية  والأع��م��ال  اخلريية  امل��ب��ادرات  من  حزمة 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا حيث اأب���دى ال��ك��ث��ريون منهم رغ��ب��ًة يف 
التي  والإن�شانية  املجتمعية  املبادرات  وامل�شاركة يف  التطوع 

تنفذ على م�شتوى الدولة.
و ت�شعى الهيئة من خالل مبادراتها املجتمعية اإىل تعظيم 
الفائدة داخل الدولة وخارجها وتر�شيخ قيم التطوع وعمل 
اخلري وتعزيز روح امل�شوؤولية املجتمعية وجتذير قيم الولء 

وال�شعادة الوظيفية بالتطوع.

•• ال�صارقة -وام: 

القا�شمي نائب  ال�شيخ عبداهلل بن �شامل  �شهد �شمو 
اجلامعة  م�شرح  على  ام�����س  �شباح  ال�شارقة  ح��اك��م 
ال�شارقة  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  القا�شمية 
 20 ال���  دورت��ه��ا  يف  النبوية  وال�شنة  الكرمي  للقراآن 
الكرمي  ال��ق��راآن  موؤ�ش�شة  م��ن  بتنظيم  يقام  وال���ذي 

وال�شنة.
 ا�شتهل احلفل بعزف ال�شالم الوطني لدولة الإمارات 
العربية املتحدة وتالوة اآيات بينات من الذكر احلكيم 
القراآن  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كلمة  اأعقبها 
الكرمي وال�شنة �شعادة �شلطان مطر بن دملوك والتي 
املنا�شبة  بهذه  ي�شرنا   : وق��ال  باحل�شور  فيها  رحب 
واإخواننا  وبناتنا  اأبنائنا  من  ثلة  نكرم  اأن  الكرمية 
واحلديث  ت��ع��اىل  اهلل  ك��ت��اب  حفظة  م��ن  واأخ��وات��ن��ا 
ال�شريف مبنا�شبة فوزهم مب�شابقتي القراآن الكرمي 
تنظمها  والتي  الع�شرين  دورتها  النبوية يف  وال�شنة 
والتي  بال�شارقة  وال�شنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  موؤ�ش�شة 
ت��ق��ام ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
وم�شعاه  �شعيه  يف  اهلل  ب��ارك  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 
جزاء حر�شه على الهتمام بكتاب اهلل تعاىل واأبنائه 
وبناته ودعمه الكبري ملوؤ�ش�شة القراآن الكرمي وال�شنة 
بال�شارقة ومب�شاندة دائمة وم�شكورة من �شمو ال�شيخ 
عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان 
نائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
ال�شارقة وجهود متوا�شلة من فرق العمل والتنظيم 
اجلهود  ج��ان��ب  اإىل  والتحكيم  وامل��ت��اب��ع��ة  والإع�����داد 
الرعاة والداعمني ونخ�س هنا جمعية  اخلرية من 
ال�شارقة التعاونية ال�شريك ال�شرتاتيجي والراعي 
اإىل  والتقدير  ال�شكر  فكل  اجلائزة  لهذه  احل�شري 

رئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية .
 واأ�شاف : لقد اأكرمنا اهلل تعاىل بكتابه العظيم الذي 
اأنزله على نبينا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم ليكون 
الطماأنينة  فيه  ال��ذي  للعاملني  ورحمة  هداية  كتاب 

والأم��ن والأم��ان و�شعادة الب�شرية جمعا وهو معني 
وحماربة  الو�شطية  وت��ع��زي��ز  تر�شيخ  يف  ين�شب  ل 
الغلو والتطرف.. واإننا يف هذه الدولة املباركة وما 
توليه حكومتنا الر�شيدة وقادتها الأوفياء من بذل 
وحفظا  تعليما  ت��ع��اىل  اهلل  ب��ك��ت��اب  وع��ن��اي��ة  وع��ط��اء 
وجتويدا وتخ�شي�س م�شابقات قراآنية �شنوية اأوجد 
روح التناف�س بني الدار�شني و احلفظة واحلافظات 
و���ش��غ��ل اأوق���ات���ه���م مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ي��ه��م وعلى 

جمتمعهم ووطنهم .
جمل�س  رئي�س  قال  وم�شريتها  املوؤ�ش�شة  دور  وح��ول 
املتتبع  اإن  وال�شنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  موؤ�ش�شة  اإدارة 
مل�شرية املوؤ�ش�شة خالل ال�شنوات املا�شية يالحظ اأن 
اأعداد الدار�شني يف تزايد بف�شل هلل تعاىل اأول ومن 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  دعم �شاحب  ثم 
حممد القا�شمي للموؤ�ش�شة ماديا ومعنويا ومتابعته 
وت��وج��ي��ه��ات��ه ال�����ش��دي��دة ح��ي��ث جت����اوز ع���دد حلقات 
املوؤ�ش�شة مع املراكز اخلا�شة اإىل اأكرث من األف حلقة 
وع���دد ال��دار���ش��ني اأك���رث م��ن ث��الث��ة وع�����ش��ري��ن األف 
دار�س ودار�شة من جميع الفئات العمرية بالإ�شافة 
امل�شابقات  وت��ن��ظ��ي��م  رع���اي���ة  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  دور  اإىل 
ال��ق��راآن��ي��ة ال�����ش��ن��وي��ة ك��ه��ذه اجل���ائ���زة ال��ك��ب��رية التي 
للقراآن  الو�شطى  املنطقة  اليوم وجائزة  بها  نحتفل 
الكرمي  للقراآن  ال�شرقية  املنطقة  وج��ائ��زة  الكرمي 
العقابية  املن�شاآت  وج��ائ��زة  القراآنية  الفلي  وج��ائ��زة 
بالقراآن  امل��اه��ر  ب��ال�����ش��ارق��ة وج���ائ���زة  والإ���ش��الح��ي��ة 
الطالب  باأبنائنا  قراآنية وهي خا�شة  لأجمل تالوة 
املواطنني وبالتن�شيق مع اإذاعة ال�شارقة وت�شل قيمة 

هذه اجلوائز اإىل اأكرث من مليوين درهم.
 واأو�شح اأن املوؤ�ش�شة تتعاون يف هذا ال�شاأن موؤ�ش�شات 
الإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ث��ل  ال��دول��ة 
بال�شارقة  ال���ش��الم��ي��ة  ال�����ش��وؤون  والأوق�����اف ودائ����رة 
واجلامعة  بالدولة  القراآنية  وامل�شابقات  واملوؤ�ش�شات 
القا�شمية والأندية الريا�شية وغريها من املوؤ�ش�شات 
اإ�شراف  حتت  قراآنية  م�شابقات  تقيم  التي  املحلية 

موؤ�ش�شة القراآن الكرمي وال�شنة بال�شارقة.

جمل�س  اعتماد  �شهد  املن�شرم  ال��ع��ام  اأن  اإىل  ون���وه   
الإدارة جائزة خا�شة للحا�شلني على �شهادة حافظ 
للحلقات  باملنت�شبني  خ��ا���ش��ة  وه���ي  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ن 
�شبعة  ت��ك��رمي  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة ومت  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ق��راآن��ي��ة 
وخم�شني حافظا وحافظة لكتاب اهلل تعاىل وجاري 
و�شبعة  مائة  تكرمي  على  تعاىل  اهلل  �شاء  اإن  العمل 
الختبار  اج��ت��ازوا  ممن  وحافظة  حافظا  وخم�شني 

من قبل جلنة معتمدة من امل�شايخ الأفا�شل .
 و اأو�شح �شلطان مطر بن دملوك اأن جائزة ال�شارقة 
التي  املهمة  اجل��وائ��ز  م��ن  وال�شنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
يتناف�س عليها احلافظون لكتاب اهلل تعاىل من جميع 
الق�شم  ق�شمني  اإىل  مق�شمة  وه��ي  ال��دول��ة  اإم����ارات 
للقراآن  اأفرع  �شتة  الدولة وفيه  الأول على م�شتوى 
وتخ�شي�س  النبوية  لل�شنة  اأف���رع  واأرب��ع��ة  ال��ك��رمي 
فروع يف م�شابقة القراآن الكرمي لإخواننا من ذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة وال��ذي��ن ك���ان ل��ه��م م�شاركة 

ومناف�شة طيبة يف هذا املجال.
وقال : اأما على امل�شتوى املحلي فهناك ثالثة اأفرع 
للقراآن الكرمي فرع خا�س بالأم احلافظة بالإ�شافة 
اإىل فرع القراآن الكرمي كامال وهو خم�ش�س لأئمة 

م�شاجد الإمارة واملحفظني باملوؤ�ش�شة.
احللقات  ب���ني  ال�����ش��ري��ف��ة  امل��ن��اف�����ش��ة  روح  ولإث�������راء   
القراآنية بالإمارة واملراكز اخلا�شة خ�ش�س جمل�س 
قراآنية  ثماين حلقات  لأف�شل  مالية  الإدارة جوائز 
وكذلك اأف�شل مركز للذكور واأف�شل مركز لالإناث 

من املراكز اخلا�شة التي ت�شرف عليها املوؤ�ش�شة.
ال��ق��راآن الكرمي  ال��دورة يف م�شابقة  و�شارك يف ه��ذه 
مت�شابقا  ع�شر  و�شتة  وم��ائ��ة  األ��ف  النبوية  وال�شنة 
ومت�شابقة وتاأهل اإىل الت�شفيات النهائية ثالثمائة 
وثالثة وع�شرون من الذكور والإن��اث وحقق الفوز 
ومت�شابقة.   مت�شابقا  وث��الث��ون  واث��ن��ان  مائة  منهم 
الكرمي  القراآن  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��دم 
وال�شنة يف ختام كلمته ال�شكر اجلزيل اإىل �شمو ال�شيخ 
عبداهلل بن �شامل القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة على 
ح�شوره ودعمه الدائم لفعاليات ومبادرات املوؤ�ش�شة 

وتف�شله بتكرمي الفائزين يف هذه الدورة.
�شاهم يف اجن��اح هذه  م��ن  �شكره جلميع  ع��ن  وع��رب 
الدورة من رعاة وجهات متعاونة و�شركاء وحمفظني 
وجلان حتكيم واأولياء اأمور .. وهناأ الفائزين متمنيا 
لهم التوفيق داعيا اإياهم لال�شتمرار بالعناية بكتاب 

اهلل حفظا وجتويدا ليهديهم اإىل ف�شائل الأعمال.
 بعدها عر�س فيلم ت�شجيلي حول م�شرية اجلائزة 
وما ت�شمه من اأق�شام وفروع والتطور امل�شتمر الذي 
ت�شهده اإىل جانب تقدمي مناذج من قراءات القراآن 

الكرمي وال�شنة النبوية.
 و األقى الدكتور �شامل الدوبي رئي�س جلنة حتكيم 
اأ�شعد  اإن��ه��ا م��ن   : ق��ال فيها  ال��ك��رمي كلمة  ال��ق��راآن 
القراآن  ب��اأه��ل  الحتفاء  على  جنتمع  اأن  اللحظات 
الذين هم اأهل اهلل وخا�شته اإنه كتاب اهلل جل وعال 
ناط اهلل   .. امل�شتقيم  العظيم و�شراطه  وك��الم اهلل 
ومنها  الدامغة  الر�شول  اإن��ه حجة   .. �شعادة  كل  به 

احلكمة والهداية.
 واأ���ش��اف اإن عامنا ه��ذا ع��ام اخل��ري واأع��ظ��م اخلري 
العظيمة  النعم  من  واإن  وتعليما  تعلما  ال��ق��راآن  يف 
والدعم  التحفيظ  حلقات  انت�شار  من  ن�شاهده  ما 
واملراكز  امل�شاجد  الأم��ر فها هي  املتوا�شل من ولة 
ثمرات  من  وك��ان  بالقراآن  ت�شدع  التحفيظ  وحلق 
هذه  يف  بينهم  فيما  ال�شريف  التناف�س  احللق  هذه 
امل�شابقة فهنيئا لهم على حفظهم لكالم اهلل واآياته 
وب�����ش��رى ل��ه��م ق���ول ال��ن��ب��ي ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و�شلم 

خريكم من تعلم القراآن وعلمه .
ال��ن��ج��اة وكذلك  ال��ق��راآن حبل  اأن  ال��دوب��ي  واأو���ش��ح 
الت�شريع  يف  عظيمة  م��ن��زل��ة  ذات  ال��ن��ب��وي��ة  ال�����ش��ن��ة 
لكونها تت�شمن بيان و�شرح ما ورد يف القراآن وتطهر 
املراد منه فهي تبني جممل القراآن وتخ�ش�س العام 
واأنزلنا  ق��ال عز وج��ل  ذل��ك  اإىل غري  وتقيد املطلق 

اإليك الذكر لتبني للنا�س ما نزل اإليهم .
 وقال اإن وراء كل عمل عظيم رجال عظيما ي�شتلهم 
منه العاملون احلما�س والتفاين وربان هذه امل�شرية 
ال��ت��ي ن��ح��ت��ف��ل ب��ه��ا ال���ي���وم ه���و راع����ي ه���ذه اجلائزة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  املباركة  واملوؤ�ش�شة 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان 
القراآن  .  وهناأ رئي�س جلنة حتكيم  ال�شارقة  حاكم 
القراآن  تعاهد  اإىل  اإي��اه��م  داعيا  الفائزين  الكرمي 
وت��دب��ره وال��ت��خ��ل��ق ب��اأخ��الق��ه وال��ع��م��ل ب��ه ع��ل��ى نهج 
والت�شدد  الغلو  عن  مبتعدين  والعتدال  الو�شطية 
والتزود من ال�شنة النبوية.. وقدم ال�شكر اإىل جميع 

القائمني على اجلائزة ومن �شاهم يف اجنازها.
 بعدها دعي �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل القا�شمي 
ي��راف��ق��ه ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان م��ط��ر ب��ن دمل����وك لتتويج 
التقدير  و���ش��ه��ادات  ال���دروع  �شموه  وق��دم  الفائزين 
فرع  الكرمي  ال��ق��راآن  م�شابقة  من  كل  يف  للفائزين 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي ك��ام��ال – ف���رع 20 ج��������زءا - فرع 
فرع جزئني - فرع   - اأج��زاء   5 فرع   - اأج��زاء   10
ذوي الحتياجات اخلا�شة - فرع الأئمة واملحفظني 

وم�شابقة ال�شنة النبوية كتاب عمدة الأحكام كامال 
الأدب  كتاب   - 165 حديثا  الأحكام  كتاب عمدة   -
الأنام  تنبيه  اأحاديث - كتاب   105 امل��رام  بلوغ  من 

ب�شرح 50 حديثا من قواعد الإ�شالم .
اأف�����ش��ل مركز  اأي�����ش��ا ت��ك��رمي   ومت خ����الل احل��ف��ل 
ق����راآين خ��ا���س وك��ان��ت اجل��ائ��زة م��ن ن�شيب مركز 
اخللفاء الرا�شدين اإىل جانب واأع�شاء جلان حتكيم 
واملتون  النبوية  وال�شنة  الكرمي  ال��ق��راآن  م�شابقات 

التجويدية.
 وقدم �شمو نائب حاكم ال�شارقة الدروع التذكارية 
والداعمة  الراعية  وال�شخ�شيات  اجلهات  من  لكل 
فيما  وللجائزة..  وال�شنة  الكرمي  ال��ق��راآن  ملوؤ�ش�شة 
الكرمي  ال��ق��راآن  موؤ�ش�شة  من  تذكاريا  اإه���داء  تلقى 
هذه  يف  الفائزين  �شموه  لتكرمي  تقديرا  وال�شنة 
ال�����دورة.  �شهد احل��ف��ل ك��ل م��ن ال�شيخ حم��م��د بن 
والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ���رة  مدير  القا�شمي  حميد 
املجتمعية و�شعادة املهند�س خليفة م�شبح الطنيجي 
القريدي  و�شعادة عبدالعزيز  الإ�شكان  دائرة  رئي�س 
العقاري  الت�شجيل  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  ال�����ش��ام�����ش��ي 
وع����ب����داهلل ب���ن خ�����ادم امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية 
ال�����ش��ارق��ة اخل��ريي��ة وال��دك��ت��ور ر���ش��اد ���ش��امل مدير 
الف�شيلة  اأ���ش��ح��اب  م��ن  وع��دد  القا�شمية  اجلامعة 
وحفظة القراآن الكرمي ومنت�شبي واأع�شاء جمل�س 
وممثلي  وال�����ش��ن��ة  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة 

و�شائل الإعالم املختلفة.

الحتادية للم�ارد الب�سرية تعد ق�ائم ت�سم الراغبني بامل�ساركة يف احلمالت التط�عية

عبداهلل بن �سامل ي�سهد حفل تكرمي الفائزين 
بجائزة ال�سارقة للقراآن الكرمي وال�سنة 

خالل ور�ض عمل نظمها امل�سرف املركزي لتوعية موظفيه 

املعا�سات: حق�ق امل�ؤمن عليه ت�س�ى وفقًا ملت��سط راتب ح�ساب ال�سرتاك
طبية راأ�س اخليمة تطلق حملة ) لأجلك يا �س�مال ( 

العميد ابراهيم كبنت يحا�سر عن خرباته 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

قّدَم العميد اإبراهيم علي ح�شن كبن نائب مدير عام 
العمليات ال�شرطية ب�شرطة راأ�س اخليمة، حما�شرة 
تثقيفية �شمن مبادرة ) �شاركني معرفتي (، تطبيقاً 
لتوجيهات وزارة الداخلية يف اإ�شرتاتيجيتها الرامية 
لتفعيل ن�شر ثقافة املعرفة، وتفعياًل لدور التوا�شل 
املُْثلى  لال�شتفادة  واملروؤو�شني،  الروؤ�شاء  بني  املعريف 
القادة  جلميع  وال�شمنية  ال�شريحة  املعرفة  م��ن 
جديدة،  م��ع��ارف  لب��ت��ك��ار  وتوظيفها  وامل��ت��م��ي��زي��ن، 
اإدارة  مفاهيم  تطبيق  ملبادئ  القيادة  دع��م  اإط��ار  يف 

كبن،  اإب��راه��ي��م  العميد  ا�شتعر�س  حيث  امل��ع��رف��ة. 
تدرجه  ومراحل  الذاتية،  �شريته  املحا�شرة  خالل 
لإدارة  اإىل جتربة عمله مديراً  الوظيفي، متطرقاً 
نائب  ثم  اخليمة،  راأ���س  ب�شرطة  املخدرات  مكافحة 
خرباته  ك��اف��ة  ن��اق��ال  ال�����ش��رط��ي��ة،  للعمليات  م��دي��ر 
املهنية،  حياته  طيلة  وال�شرطية  العملية  وجتاربه 
موؤكداً مدى اأهمية تبادل املعلومات واخلربات بني 
عن  للك�شف  ال��ق��ان��ون  تنفيذ  �شلطات  يف  العاملني 
الق�شايا  اأ�شكال  وكافة  اجلناة واحلد من اجلرائم، 
وامل�����ش��ك��الت الأم��ن��ي��ة، م��ث��م��ن��اً ع��ل��ى ����ش���رورة العمل 
واملهام،  ال��واج��ب��ات  اأداء  يف  وال��ق��ان��ون  الفريق  ب��روح 

الأمني،  بالعمل  الرتقاء  ب�شكل كبري يف  ي�شهم  مبا 
يخدم  نحو  على  العاملني،  على  اإي��ج��اب��اً  وينعك�س 

التميز املوؤ�ش�شي.
يف ختام املحا�شرة، مت التاأكيد على اأهمية اللتحاق 
التي  والتاأهيلية،  التخ�ش�شية  التدريبية  بالدورات 
يف  املتبعة  وال��ربام��ج  الأ�شاليب  حتديث  اإىل  تهدف 
التحقيق والك�شف عن اجلرائم وكل ما يخدم املجال 
�شيا�شية  نهج  مع  يتما�شى  مبا  لتطويره  ال�شرطي 
معدلت  من  للحد  الداخلية،  وزارة  واإ�شرتاتيجية 
اجل���رمي���ة، وح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��ا���ش��ت��خ��دام اأح����دث 

واأف�شل التكنولوجيات املتاحة عاملياً.
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•• اأبوظبي-وام:

للقوات  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اح��ت��ف��ل��ت 
الدفعة  ب��ت��خ��ري��ج  ام�������س  امل�����ش��ل��ح��ة 
اخلدمة  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م����ن  ال�������ش���اب���ع���ة 
التدريب  ف��رتة  انتهاء  بعد  الوطنية 
اأ�شهر  اأربعة  ا�شتمرت  التي  الأ�شا�شي 
ينتقل  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز  خمتلف  يف 
الثانية  املرحلة  اإىل  املجندون  بعدها 
التخ�ش�شي  ال��ت��دري��ب  مرحلة  وه��ي 
الوحدات  على  فيها  يتوزعون  التي 
املختلفة . وكان املجندون قد خ�شعوا 
م��ت��ك��ام��ل لأربعة  ت��دري��ب��ي  ل��ربن��ام��ج 
الدولة  يف  الأرب��ع��ة  امل��راك��ز  يف  اأ�شهر 
وه���ي م���راك���ز ت���دري���ب ال��ع��ني و�شيح 
ل��ي��وا يف منطقة  ال��ل��ح��م��ة وم��ع�����ش��ك��ر 
الظفرة ومع�شكر املنامة يف عجمان .

وق�������دم اخل����ري����ج����ون يف اح���ت���ف���الت 
ال��ت��خ��رج ع��رو���ش��ا ع�����ش��ك��ري��ة اأب����رزت 
الوطن  للدفاع عن تراب  جاهزيتهم 
وال�����ذود ع���ن ح��ي��ا���ش��ه ب����روح وطنية 
ع��ال��ي��ة ح��ي��ث ق���دم خ��ري��ج��و الدفعة 
ملا  ع�شكرية  ا���ش��ت��ع��را���ش��ات  ال�����ش��اب��ع��ة 
عك�شت  ال��ت��دري��ب  م��ي��ادي��ن  يف  تلقوه 
كل  يف  تاأهيلهم  وم�شتوى  مهاراتهم 

التخ�ش�شات.
به  حتلوا  ما  العرو�س  تلك  واأب���رزت 
من روح معنوية عالية ج�شدت مقدار 
من يحملونه من ولء وانتماء وحب 
خل��دم��ة وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل وال����ذود عنه 

والت�شحية من اأجله .
مبدينة  اللحمة  �شيح  مع�شكر  ففي 
امل�شلحة  ال����ق����وات  اح��ت��ف��ل��ت  ال���ع���ني 
ال�شابعة  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج  مبنا�شبة 

من جمندي اخلدمة الوطنية .
اآي��ات من الذكر  وب��داأ احلفل بتالوة 
بعدها  األقى  الق�شم  اأداء  ثم  احلكيم 
اإىل  فيها  اأ���ش��ار  كلمة  املع�شكر  ق��ائ��د 
التدريبات  ت���ل���ق���وا  امل���ج���ن���دي���ن  اأن 
والتي  والعملية  النظرية  والتمارين 
وتاأهيلهم  تدريبهم  خاللها  م��ن  مت 
وفقا ملنهاج تدريبي حمدد مبعلومات 
وتهيئة  ���ش��ق��ل  اإىل  اأدت  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ومعنويا  وع��ق��ل��ي��ا  ج�����ش��دي��ا  امل���ت���درب 
املدنية  حياته  حت��وي��ل  يف  و�شاهمت 
بكل  اأثبتوا  وق��د  ع�شكرية  حياة  اىل 
ف��خ��ر واع���ت���زاز ق��درت��ه��م ع��ل��ى حتمل 
باأن حماية  التدريب مدركني  م�شاق 

الوطن واجب واأن كل قطرة عرق يف 
امليدان توفر الدماء يف املعركة .

اليوم  ومنذ  اخلريجون  اأدرك  وق��ال 
اأنهم  امل���رك���ز  يف  لل��ت��ح��اق��ه��م  الأول 
اأم���ام حت��د كبري واأث��ب��ت��وا م��ن خالله 
لتحمل  وا�شتعدادهم  قدرتهم  مدى 
ال����ت����دري����ب والن���������ش����ي����اع ل����الأوام����ر 
والتعليمات واأثبتوا معدنهم الأ�شيل 
واأنهم فعال من اأبناء خليفة العطاء 
فكانوا عند ح�شن ظن اجلميع وبذلوا 
امليدان  لهذا  اأو�شلهم  م��ق��درا  جهدا 
م��ي��دان ال��رج��ول��ة والأب���ط���ال فهنيئا 
لهم وللوطن وللقوات امل�شلحة بهذا 
والدفاع  للم�شوؤولية  امل��ق��در  اجل��ي��ل 

عن وطنه .
للخريجني  كلمة  املركز  قائد  ووج��ه 
التم�شك  ب�شرورة  خاللها  اأو�شاهم 
عليه  ر����ش���ول���ه  و����ش���ن���ة  اهلل  ب���ك���ت���اب 
ال�شالة وال�شالم وطالبهم باحلر�س 
على طاعة اهلل ور�شوله وطاعة اأويل 
الأمر يف كل واجب يطلب منهم لرد 
التي  وقيادته  الوطن  لهذا  اجلميل 
مل تاأل جهدا لتوفري احلياة الكرمية 
وقال لتكن احلياة الع�شكرية اآخركم 
اأملكم  ال���وط���ن  ه����ذا  ع���ن  وال����دف����اع 
للوطن  ف���داء  بالنف�س  والت�شحية 
الحرتاف  وليكن  م�شريته  ولقائد 

الع�شكري �شعاركم .
بال�شكر  ت���ق���دم  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  ويف 
ال��ع��ام��ة للقوات  ل��ل��ق��ي��ادة  وال��ت��ق��دي��ر 
ووزارة  ال��وح��دات  وجلميع  امل�شلحة 
مبدينة  املدنية  واجل��ه��ات  الداخلية 

ال��ع��ني ول��ك��ل م���ن ���ش��اه��م يف تقدمي 
املركز والو�شول  الدعم الالزم لهذا 

به اإىل الأهداف املحددة .
وق��ام راع��ي احلفل يف اخلتام بتوزيع 

اجلوائز على املتفوقني .
ويف م��رك��ز ت���دري���ب امل�����ش��ت��ج��دي��ن يف 
املنامة باإمارة عجمان احتفلت القوات 
امل�شلحة بتخريج الدفعة ال�شابعة من 
منت�شبي اخلدمة الوطنية حيث بداأ 
ثم  احلفل  راع��ي  بو�شول  الحتفال 
اآيات من الذكر احلكيم بعدها  تليت 
مر اخلريجون اأمام املن�شة الرئي�شية 
على هيئة ا�شتعرا�س ع�شكري عك�س 

مهاراتهم الع�شكرية والتدريبية .
امل����رك����ز كلمة  ق���ائ���د  ب���ع���ده���ا  األ����ق����ى 
واخلريجني  ب��احل�����ش��ور  فيها  رح���ب 
ال�شابعة  ال���دورة  مراحل  م�شتعر�شا 
اأنهوا  اخلريجني  اإن  وق��ال  املختلفة 
الأ���ش��اب��ي��ع ال��ت��دري��ب��ي��ة امل���ق���ررة بكل 
اإىل  ال�شكر  م��وج��ه��ا  واق���ت���دار  ك��ف��اءة 
امل�شلحة على  للقوات  العامة  القيادة 
ما قامت به من جهد كبري ومتابعة 
م�شتمرة حتى و�شل اخلريجون اإىل 
الآن  الذي هم عليه  الكبري  امل�شتوى 

.
كوكبة  ت�شاف  اليوم  واأ�شاف يف هذا 
ليكونوا جزءا من  الوطن  من حماة 
.. درع  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  م��ن��ظ��وم��ة 
الوطن ورمز عزته معاهدين قيادتنا 
لدولتنا  حقيقيني  حماة  يكونوا  ب��اأن 

حتى تظل رايتها خفاقة عالية .
وث����م����ن ق����ائ����د امل����رك����ز ال����دع����م غري 

ال�����ذي قدمته  واله���ت���م���ام  امل���ح���دود 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة 
الوطنية  راأ�شها هيئة اخلدمة  وعلى 
من  �شخرته  م��ا  على  والح��ت��ي��اط��ي��ة 
وتدريب  تاأهيل  �شبيل  يف  اإمكانيات 
اأبناء الدولة كما وجه ال�شكر لوزارة 
كبري  ب�شكل  �شاهمت  التي  الداخلية 

يف توعية وتثقيف املجندين .
اخلريجني  ه���ن���اأ  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  ويف 
واأو�شاهم بتقوى اهلل عز وجل يف كل 
م�شلحة  ي�شعوا  وب��اأن  ومكان  زم��ان 
اأي اعتبار واأن ي�شخروا  الوطن فوق 
اإمكاناتهم وطاقاتهم خلدمة وطنهم 
. كما اأو�شاهم بال�شمع والطاعة لكل 

من يكون م�شوؤول عنهم .
معاهدين  الق�شم  املجندون  اأدى  ثم 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل تعاىل ثم �شاحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ال����دول����ة 
يكونوا  ب�����اأن  اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�����ش��ل��ح��ة 
ج��اه��زي��ن وم�����ش��ت��ع��دي��ن ل��ل��دف��اع عن 
وال��ذود عن  وا�شتقراره  الوطن  اأم��ن 
ومكت�شباته  وا���ش��ت��ق��الل��ه  ح��ي��ا���ش��ه 
الوطنية . وقام راعي احلفل بتوزيع 
اجلوائز على املتفوقني بح�شور عدد 
واأولياء  امل�شلحة  القوات  �شباط  من 

اأمور الطالب .
امل�شتجدين  ت���دري���ب  م��ع�����ش��ك��ر  ويف 
يف م��دي��ن��ة ال���ع���ني اأق����ام����ت ال���ق���وات 
من  ع���دد  ح�����ش��ره  اح��ت��ف��ال  امل�شلحة 
كبار �شباط القوات امل�شلحة واأولياء 
وب����داأ الحتفال   . اخل��ري��ج��ني  اأم����ور 

تليت  ال����وط����ن����ي  ال���������ش����الم  ب����ع����زف 
ثم  احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن  اآي���ات  بعدها 
اأمام  م��ن  الع�شكرية  ال�شتعرا�شات 
املن�شة حيث قدم اخلريجون عرو�شا 
اإعجاب احل�شور . واألقى قائد  نالت 
اأن  اإىل  ف��ي��ه��ا  اأ����ش���ار  ك��ل��م��ة  امل��ع�����ش��ك��ر 
التدريب  اأم�����ش��وا ف��رتة  اخل��ري��ج��ني 
التدريبات  خم��ت��ل��ف  يف  الأ����ش���ا����ش���ي 
الع�شكرية واجل�شدية واملهارات التي 
ومل�شنا  ال��الح��ق  ل��ل��ت��دري��ب  ت��وؤه��ل��ه��م 
ميادين  يف  والتناف�س  التفاين  منهم 
وطاعة  العالية  واملعنويات  التدريب 
الع�شكري  والن�������ش���ب���اط  الأوام��������ر 
والتحلي بالتقاليد والقيم الإن�شانية 
على  قادرين  فاأ�شبحوا  وال�شالمية 

موا�شلة العطاء وتلقي املعلومات .
تكتمل  الوطنية  ب��اخل��دم��ة  واأ���ش��اف 
البناء  ومنظومة  ال��وط��ن  منظومة 
الآخرين  واح���رتام  لل�شالم  ال��داع��م 
م�����ن م���ن���ط���ل���ق ال�����ق�����وة وب����اخل����دم����ة 
ال��وط��ن��ي��ة ي��ت��ح��ق��ق ال���ن���ج���اح لأف�����راد 
حتقق  م��ه��ارات  ويكت�شبون  املجتمع 
فالأوطان  الإجن��از  على  القدرة  لهم 
اأبنائها  تبنى بهمة وعزمية و�شواعد 

املخل�شني .
واأ�شاف نعاهد اهلل ور�شوله وقيادتنا 
لوطننا  ب�����الإخ�����ال������س  احل���ك���ي���م���ة 
 . مكت�شباته  عن  ال��ذود  يف  والتفاين 
ثم قام راعي احلفل يف اخلتام بتوزيع 

اجلوائز على املتفوقني .
ت���دري���ب ليوا  م���رك���ز  اأق���ي���م يف  ك��م��ا 
بتخريج  اح��ت��ف��ال  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة 

جمندي  م�����ن  ال�������ش���اب���ع���ة  ال����دف����ع����ة 
ال���ذي���ن ميثلون  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
كوكبة من اأبناء الوطن والذين لبوا 
دورات  الأ�شا�شي من  للتدريب  نداءه 

اخلدمة الوطنية .
احلفل  راع��ي  بو�شول  الحتفال  ب��داأ 
ث��م ت��ل��ي��ت اآي����ات م��ن ال��ذك��ر احلكيم 
املن�شة  اأم���ام  اخل��ري��ج��ون  م��ر  بعدها 
ا�شتعرا�س  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
الع�شكرية  مهاراتهم  عك�س  ع�شكري 

والتدريبية .
واأل��ق��ى ق��ائ��د م��رك��ز ال��ت��دري��ب كلمة 
قال فيها اإن التحاق اأبنائنا باخلدمة 
ال��وط��ن��ي��ة والح��ت��ي��اط��ي��ة ي���دل على 
اجللي  وحما�شهم  ال��وط��ن��ي  ح�شهم 
وه���و دل��ي��ل ق��اط��ع ع��ل��ى امل��ك��ان��ة التي 
قلوب  يف  امل�شلحة  قواتنا  بها  حتظى 
مرحبني  وعقولهم  الإم�����ارات  اأب��ن��اء 
اإىل  والن�شمام  لاللتحاق  بقرارهم 
اإخ��وان��ه��م م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن الذين 
ليتدربوا  الوطنية  اخل��دم��ة  ي���وؤدون 

ويخدموا ويدافعوا عن وطنهم .
معاهدين  الق�شم  املجندون  اأدى  ثم 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل تعاىل ثم �شاحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
باأن  احلكيمة  وال��ق��ي��ادة  اهلل  حفظه 
للدفاع  وم�شتعدين  جاهزين  يكونوا 
والذود  وا�شتقراره  الوطن  اأم��ن  عن 
ومكت�شباته  وا�شتقالله  حيا�شه  عن 
الوطنية . ويف ختام احلفل مت توزيع 

اجلوائز على املتفوقني يف الدورة .

وق�����د ع����رب ع�����دد م����ن اأول�����ي�����اء اأم�����ور 
جم����ن����دي اخل����دم����ة ال���وط���ن���ي���ة عن 
للدفعة  اأبنائهم  بان�شمام  �شعادتهم 
ل��ي��ك��ون ج���ن���ودا يف خدمة  ال�����ش��اب��ع��ة 
واكت�شاب  ع���ن���ه  وال�����دف�����اع  وط���ن���ه���م 
النف�س  ع������ن  ال�������دف�������اع  م�������ه�������ارات 

والن�شباط وحتمل امل�شوؤولية .
اإىل  الن�������ش���م���ام  اأن  اإىل  واأ�������ش������اروا 
به  يعتزون  �شرف  الوطنية  اخلدمة 
النتماء  وتعزيز  ال��وط��ن  ع��ن  ل��ل��ذود 
حفظها  الر�شيدة  لقيادتنا  وال���ولء 
م�شنع  الع�شكرية  اأن  م��وؤك��دي��ن  اهلل 
اأبناوؤنا هو �شيء  الرجال وما يقدمه 
لفتني  الدولة  لنا  قدمته  ملا  ب�شيط 
اأن اخلدمة الوطنية تعزز الثقة  اإىل 
تتخذه  ق���رار  اأف�����ش��ل  وه���ذا  بالنف�س 
حكومتنا حتى يتعلم ال�شباب مهارات 

ع�شكرية للدفاع عن الوطن .
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���رب اخل��ري��ج��ون عن 
باأداء  وفخرهم  واعتزازهم  �شعادتهم 
اخلدمة الوطنية وتلبية نداء القائد 
اأنف�شهم  واإخ��وان��ه احل��ك��ام واع��ت��ربوا 
وترابه  للوطن  فداء  �شهادة  م�شاريع 
ت��اأدي��ة اخلدمة  اإن  وق��ال��وا   . الطاهر 
والحتياطية  الإل���زام���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
الوطن  يحمي  منيعا  حائطا  متثل 
داخليا وخارجيا وي�شون مكت�شباته .

م�شنع  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأن  واأك����دوا 
الرجال مبا تقدمه لهم من خربات 
ت�����ش��ق��ل م��واه��ب��ه��م وتنمي  م��ت��ن��وع��ة 
للوطن  والنتماء  ال��ولء  حب  فيهم 

وقيادته احلكيمة .

•• ابوظبي-الفجر:

لل�شوؤون  ال����ع����ام����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  اأق�����ام�����ت 
ذكرى  مبنا�شبة  اح��ت��ف��ال  الإ���ش��الم��ي��ة 
الثنني  اأم�س  �شباح  وامل��ع��راج  الإ���ش��راء 
ع���ل���ى م�������ش���رح الأر�����ش����ي����ف ال���وط���ن���ي يف 
اأبوظبي ح�شره �شعادة الدكتور حممد 
و�شعادة   ، الهيئة  رئي�س   ، الكعبي  مطر 
من  ح��م��اده  ف���اروق  ال��دك��ت��ور  امل�شت�شار 
�شفري  ون����ائ����ب  ال���ع���ه���د،  ويل  دي��������وان 
ورجال  ال�شقيقة،  ال�����ش��ودان  جمهورية 
وامل����دراء  ال���دول���ة،  يف  امل�شيحي  ال��دي��ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون وال��ع��ل��م��اء ال�����ش��ي��وف من 
ولفيف  ال�شقيقة  ال�����ش��ودان  جمهورية 

من علماء الدولة والأئمة واخلطباء.
الكعبي  مطر  حممد  ال��دك��ت��ور  واأل��ق��ى 
رئ���ي�������س ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل���ل�������ش���وؤون 
ك��ل��م��ة بهذه  الإ����ش���الم���ي���ة والأوق���������اف 
املنا�شبة بعنوان لقاء الر�شل والر�شالت 
�شاحب  اإىل  التهنئة  م�شتهلها  يف  رف��ع 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واإىل  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الدولة،  رئي�س 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ح��اك��م دب����ي، و���ش��اح��ب 
ن��ه��ي��ان، ويل عهد  اآل  حم��م��د ب��ن زاي���د 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
ال�شمو،  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة، 

اأع�شاء املجل�س الأعلى، حكام الإمارات، 
و�شعوب  الإ���ش��الم��ي��ة،  ال�����ش��ع��وب  واإىل 

العامل اأجمع. 
وقال لقاء الر�شل يعني لقاء الر�شالت 
بناء  يف  ل���ل���ت���ع���اون  امل�������ش���رتك���ات،  ع���ل���ى 
الإن�شان واحل�شارات، فهذا ما اأراده اهلل 
واملعراج،  الإ���ش��راء  معجزة  يف  �شبحانه 
r بلقاء اإخوانه  حيث التقى ر�شول اهلل 
الر�شل العظام مرتني: مرة على الأر�س 
اإمامهم يف   r يف �شالة، كان ر�شول اهلل 
زار  اإذ  ال�شماء،  يف  وم��رة  املقد�س،  بيت 
واإدري�س  ويو�شف  ويحيى  وعي�شى  اآدم، 

وهارون ومو�شى واإبراهيم.
واأ����ش���اف ال��ك��ع��ب��ي م��ن امل��ن��ا���ش��ب اليوم، 
للر�شالت  ال��ع��امل��ي  الت�شويه  زم��ن  ويف 
ال�شماوية، من تع�شب ومتييز وكراهية 
يف  جميعا  نبحر  اأن  واإره���اب،  وطائفية 
r يف  مل��اذا وج��ه اهلل نبيه حممدا  فهم: 
رح��ل��ة الإ����ش���راء اإىل ب��الد ال�����ش��ام وبيت 

املقد�س.
وقال اإن الإ�شراء اإىل بيت املقد�س اإ�شراء 
اإىل اأر�س النبوات والر�شالت الكربى، 
وال����ت����ي م��ن��ه��ا ا����ش���ت���م���دت احل�������ش���ارات 

الكربى نقاءها وبقاءها وازدهارها.
اإىل موطن  ب��ال��ر���ش��ول حم��م��د  اإ����ش���راء 
اأبيه اإبراهيم، واإخوانه اإ�شحاق ويعقوب 
ومو�شى  و���ش��ل��ي��م��ان  وداود  وي���و����ش���ف 
وعي�شى وزكريا ويحيى عليهم ال�شالم.

الروحية  الروابط  لتجديد  رحلة  اإنها 
التعاي�س  ث��ق��اف��ة  ولإر������ش�����اء  ال��ن��ق��ي��ة، 
احل�شاري بني الأمم وال�شعوب، واأتباع 

الر�شالت ال�شماوية.
وت�شاءل الكعبي يف كلمته هل متر على 
بهذا احلجم  الب�شرية معجزة  الذاكرة 
ال�����دللت وال���ع���رب، ح��ي��ث اجتماع  م��ن 
املقد�س  ب��ي��ت  يف  اهلل  ب���ق���درة  الأن���ب���ي���اء 
وقفة  دون   r اهلل  ر����ش���ول  ل���ش��ت��ق��ب��ال 

طويلة؟ 
اأخاهم  والر�شل  الأنبياء  ا�شتقبل  كيف 
ال��ر���ش��ول اخل����امت r وك���رم���وه ووق����روه 
اإم��ام��ا لهم يف ال�����ش��الة؟ واأي  وق��دم��وه 
املرا�شم  يف  ال���زائ���ر  ب��ال�����ش��ي��ف  ح���ف���اوة 
اللقاءات  تلك  دار يف  ثم ماذا  النبوية؟ 
بالأنبياء  العلى،  ال�شموات  يف  اخلا�شة 
العظام، وهل كانت تلك اللقاءات عابرة 

لأداء التحية وطلب الدعاء فح�شب؟
تفيدنا  ال�شحيحة  ال��رواي��ات  اإن  وق��ال 
فهناك  بكثري،  ذل��ك  من  اأعمق  باأ�شياء 
ح����وارات ر���ش��ال��ي��ة حت��م��ل ق��ي��م الرحمة 
وال���ت�������ش���ام���ح وال����رف����ق وك�����ل الأخ������الق 

الفا�شلة التي ت�شعد الب�شرية جمعاء.
الإ����ش���راء  م��ع��ج��زة  ك��ان��ت  اإذا  واأ�����ش����اف 
الأنبياء  ل���ق���اء  ع��ل��ى  ن�����ش��ت  وامل����ع����راج 
وال����ر�����ش����ل ب����ه����ذا امل�������ش���ت���وى ال����روح����ي 
الأنبياء  اأت��ب��اع  على  لينعك�س  ال��رف��ي��ع؛ 
اأن  الأوىل  فمن  والت�شامح،  بالتعاي�س 

اأتباع  بني  والت�شامح  التعاي�س  يتحقق 
ال��ر���ش��ول ال���واح���د، ول��ك��ن مم��ا يوؤ�شف 
ل��ه ل��ق��د اأ���ش��اع ك��ث��ري م��ن الأت���ب���اع هذه 
وتنازعوا  واخ��ت��ل��ف��وا  العليا،  الأه����داف 
والتاأويالت  ب��ال��ف��رع��ي��ات  بينهم  فيما 

واملواقف اجلانبية. 
تلك  ال�شماوية  ال��ر���ش��الت  اأوه���ت  فقد 
الفرق والنزاعات واملذاهب والطائفيات، 
الإن�شانية  املاآ�شي  م��ن  كثريا  وافتعلوا 
فهل  اخلاطئة،  التاأويالت  تلك  ب�شبب 
الأنبياء  م��ن��ه��م  ي���ري���ده  ك����ان  م���ا  ه����ذا 

والر�شل واملجتهدون واملجددون؟ 
القراآين  البيان  يف  ورد  مب��ا  وا�شت�شهد 
احلكيم:)كان النا�س اأمة واحدة فبعث 
واأنزل  النبيني مب�شرين ومنذرين  اهلل 
معهم الكتاب باحلق ليحكم بني النا�س 
ف��ي��م��ا اخ��ت��ل��ف��وا ف��ي��ه وم����ا اخ��ت��ل��ف فيه 
اأوت���وه م��ن بعد م��ا جاءتهم  ال��ذي��ن  اإل 

البينات بغيا بينهم( البقرة : 213.
لن�شع اأكرب خط حتت اجلملة الكرمية 
املعاناة  ل��ي�����ش��ت  اإذن  ب��ي��ن��ه��م(.  )ب��غ��ي��ا 
جوهر  م���ن  الأزم�������ات  ول  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ال���دي���ن وم��ق��ا���ش��ده ال�����ش��ام��ي��ة، واإمن����ا 
امل�شكلة من اأولئك الأتباع الذين ف�شروا 
الدين وفق اأهوائهم وم�شالح اأحزابهم، 
فويل لعامل اأو جماعات اأو اأحزاب اأوردوا 
جمتمعاتهم موارد الت�شليل والهالك، 
ونفاقا  طمعا  بينهم،  بغيا  ف��اخ��ت��ل��ف��وا 

ولي�س  ال��ن��ا���س،  م�شالح  ع��ل��ى  وت��ع��ال��ي��ا 
اإ�شالحا للدين ول للمجتمعات.

نوجهها  امللتقى  ه��ذا  م��ن  ر���ش��ال��ة  اإن��ه��ا 
ك��اف��ة، ولكل  الأدي����ان  اإىل علماء  ال��ي��وم 
على اخلري،  تعاونوا  اأن  العامل،  �شعوب 
وتعاي�شوا بت�شامح، وت�شاحلوا بتوا�شع 
الأنبياء  ب��ه  ج���اء  م��ا  ه���ذا  لأن  ورق����ي؛ 
ج��م��ي��ع��ا، وه����ذا م��ا جت����دده ف��ي��ن��ا اليوم 
التي حدثت  وامل��ع��راج  الإ���ش��راء  معجزة 
ال�شنة  يف   r حم��م��د  العظيم  ل��ل��ر���ش��ول 

العا�شرة من البعثة.
كلمة  اجلنيد  اهلل  عبد  املفتي  األقى  ثم 
التوافق  واملعراج رحلة  الإ�شراء  بعنوان 
الدكتور  ك��ان  م��ا  اأو���ش��ح فيها  ال��دي��ن��ي 
ال��ك��ع��ب��ي ق��د اأ����ش���ار اإل��ي��ه واأك����د ع��ل��ى اأن 

م���ن م���ع���اين الإ������ش�����راء ال�������ش���الم ، كما 
األ��ق��ت ال��واع��ظ��ة م���رمي ال���زي���دي كلمة 
والأخ���الق  القيم  بع�س  فيها  ت��ن��اول��ت 
واملعراج  الإ�شراء  معجزة  عك�شتها  التي 
الواعظ  األقاها  بكلمة  احلفل  وختم   ،
�شبع الكعبي وعنوانها الإ�شراء واملعراج 
و����ش���ن���اع���ة الأم�������ل ت����ن����اول ف��ي��ه��ا �شلة 
الإن�شان بفهم الكون املحيط به، وعرج 
على امل�شروع الف�شائي لدولة الإمارات 
مذكرا  الأم��ل  م�شبار  املتحدة  العربية 
به يف هذه املعجزة الكونية ليكون اأمال 
يف  واأمال  ولالبتكار  وال�شتقرار  للبناء 
ا�شتئناف ح�شارتنا العربية الإ�شالمية 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأ�شبحت  حتى 
املتحدة اأمال للعامل العربي والإ�شالمي 

واملعرفية  الف�شائية  العلوم  يف  برمته 
الأخرى .

اأن�����ش��ودة من  اإىل  احل�����ش��ور  ا�شتمع  ث��م 
الكرمي  ال��ق��راآن  تعليم  م��راك��ز  طالبات 
حول معجزة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم ، كما توج رئي�س الهيئة الفائزات 
م����ن امل����واط����ن����ات مب�����ش��اب��ق��ة ال���واع���ظ 
ال�شغري التي كانت الهيئة قد اأطلقتها 
الربامج  املجتمعية يف  امل�شاركة  لتعزيز 
الإيجابية  املناف�شة  روح  خللق  الدينية 
امل�شابقة  وا���ش��ت��ه��دف��ت   ، ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ب��ني 
اأبناء وبنات املواطنني الذين مل تتجاوز 
ثالث  فيها  ف��ف��از  �شنة،   15 اأع��م��اره��م 
من امل�شاركات كرمهن الدكتور الكعبي 

مببالغ مالية و�شهادات تقدير .

•• دبي - الفجر:

 اأع��ل��ن م��رك��ز ال��ت�����ش��وي��ة ال���ودي���ة ل��ل��م��ن��ازع��ات يف حم��اك��م ع��ن مبادرة 
اأطلق عليها )وا�شل(،  فريدة من نوعها تطبق لأول مرة يف املنطقة 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذاً 
ال��وزراء حاكم دبي، بتقلي�س عدد  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
 ،2018 ع���ام  ب��ح��ل��ول   80% بن�شبة  دب���ي  م��راج��ع��ي دوائ����ر ح��ك��وم��ة 
املن�شوري مدير عام حماكم  �شعادة طار�س عيد  وبناًء على تو�شيات 
على  للح�شول  احلديثة  التقنية  وال�شبل  الو�شائل  كافة  بتوفري  دبي 
فيها،  والعاملني  املحاكم  اأولويات  من  يعترب  وال��ذي  املتعاملني  ر�شا 
بالدائرة  العمل  ونظام  اخلدمات  تطوير  على  ال��دائ��رة  من  وحر�شاً 

اأمني  حممد  اأ���ش��ار  حيث  املجتمع.  يف  للمحاكم  مميزة  �شورة  وخلق 
اإىل  املبادرة  تهدف  للمنازعات  الودية  الت�شوية  املرزوقي مدير مركز 
زيادة ر�شا املتعاملني وا�شعادهم حيث توفر هذه اخلدمة على اأطراف 
الت�شويات يف املحاكم، وذلك عن  النزاع م�شقة وعناء ح�شور جل�شات 
طريق اإر�شال طلباتهم ودفوعهم املتبادلة وامل�شتندات املوؤيدة لها عن 
طريق الربيد اللكرتوين )وا�شل( دون احلاجة حل�شورهم �شخ�شياً، 
ويقوم  اإلكرتونياً  املتبادلة  والدفوع  الطلبات  املركز  ي�شتقبل  وب��دوره 
املوظف املخت�س باتخاذ القرار املنا�شب اإلكرتونياً دون حاجة حل�شور 
تاأتي متا�شياً  املبادرة  اأن هذه  النزاع �شخ�شياً. واأفاد املرزوقي  اأطراف 
مع روؤية وتعليمات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، وحتقيقاً لأهداف 

املحاكم ال�شرتاتيجية لتعزيز الثقة  بالنظام الق�شائي حملياً ودولياً، 
وتعزيز كفاءة خدمة املتعاملني.  كما اأفاد ال�شيد عي�شى متيم رئي�س 
اإىل تب�شيط الجراءات  املبادرة تهدف  اأن  الفريق ال�شت�شاري باملركز 
مرحلتني  على  مت��ر  امل��ب��ادرة  ب��اأن  واأف���اد  التقا�شي،  وتي�شري  و�شهولة 
املحامني،  فئة  من  املتعاملني  ت�شتهدف  امل��ب��ادرة  من  الأوىل  املرحلة 
وب��ه��ذه امل��ب��ادرة �شيتم ت��وف��ري اجل��ه��د وال��وق��ت على ال�����ش��ادة املحامني 

املتعاملني مع املركز عن بعد دون احلاجة حل�شورهم �شخ�شياً.
اأما املرحلة الثانية �شيتم حتويل كافة اخلدمات املقدمة اإىل خدمات 
ذكية تكون يف متناول جميع املتعاملني، وتاأتي هذه املبادرة كجزء من 
مراحل  على  تنفيذها  ويتم  املركز  باإعدادها  يقوم  متكاملة  منظومة 

وفقاً لروؤية الإمارات 2021. 

الق�ات امل�سلحة حتتفل بتخريج الدفعة ال�سابعة من منت�سبي اخلدمة ال�طنية 

ال�س�ؤون الإ�سالمية حتيي ذكرى الإ�سراء واملعراج

مركز الت�س�ية ال�دية للمنازعات يف حماكم دبي يعلن عن مبادرة “ وا�سل”

•• اأبوظبي-وام: 

وزير  الفال�شي  ال��ب��واردي  اأح��م��د  ب��ن  حممد  معايل  ا�شتقبل 
ال���دول���ة ل�����ش��وؤون ال���دف���اع يف ن���ادي ���ش��ب��اط ال���ق���وات امل�شلحة 
باأبوظبي م�شاء ام�س معايل حممدجتولييف اأتامريادوفي�س 
الذي  له  املرافق  والوفد  الرتكمان�شتاين  الدفاع  وزي��ر  نائب 

يزور الدولة حالياً.
بني  وال�شداقة  التعاون  ع��الق��ات  بحث  اللقاء  خ��الل  ج��رى 
تركمان�شتان  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 

و�شبل تعزيزها وتطويرها خا�شة يف جمال التعاون الع�شكري 
الإقليمية  الق�شايا  جممل  ا�شتعرا�س  مت  كما  وال��دف��اع��ي. 
والدولية والتطورات الراهنة يف املنطقة خا�شة فيما يتعلق 
دعائم  اإر���ش��اء  يف  البلدين  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  باجلهود 

الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
وتطرق اجلانبان كذلك اإىل عدد من املو�شوعات ذات الهتمام 

امل�شرتك وتبادل الراأي ووجهات النظر حولها.
الدفاع  وزارة  وم�شوؤويل  �شباط  كبار  من  عدد  اللقاء  ح�شر 

والوفد املرافق ملعايل نائب وزير الدفاع الرتكمان�شتاين.

وزير الدولة ل�س�ؤون الدفاع ي�ستقبل 
نائب وزير الدفاع الرتكمان�ستاين

�سفري الدولة يلتقي رئي�س ال�زراء ال�س�مايل
•• مقدي�صو-وام:

العثمان  اأحمد  �شعادة حممد  ال�شومايل  ال��وزراء  رئي�س  ا�شتقبل معايل ح�شن حممد خريي 
�شفري الدولة لدى ال�شومال وذلك مبقر رئا�شة الوزراء يف مقدي�شو .

ال��وزراء ال�شومايل خالل اللقاء عن �شكره و تقديره حلكومة دولة الإمارات  اأعرب رئي�س  و 
العربية املتحدة على جهودها يف دعم ال�شومال من خالل امل�شاريع التنموية واملجالت الآخرى 
ذات ال�شلة . و ثمن دور الدولة يف دعم حملة لأجلك يا �شومال التي ت�شاعد ال�شعب ال�شومايل 
فى تخفيف معاناته من اجلفاف .. واأكد اأهمية تعزيز العالقات وتوطيدها بني البلدين فى 

خمتلف املجالت.
ال�شومايل جلهوده فى  ال��وزراء  لرئي�س  �شكره وتقديره  الدولة عن  �شفري  اأع��رب  من جانبه 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق  مهمة  ت�شهيل  ومتابعته  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  توطيد 

لتو�شيل الإغاثات لل�شعب ال�شومايل املت�شرر.

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
�لطو�رئ على
 مد�ر24 �ساعة
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بيان احلركات يف ح�ساب املركز الرئي�سي واالحتياطيات

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل اإىل ال�سادة اأع�ساء جمل�ض اإدارة بنك 
باركليز �ض.م.ع فيما يتعلق بفروعه يف دولة االإمارات العربية املتحدة

بيان الدخل ال�سامل

امليزانية العمومية

بيان التدفقات النقدية
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باركليز ش.ع.م فيما يتعلق تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك 
 بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 
 رأينا

  
فروع  -برأينا، فإن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لبنك باركليز ش.ع.م 

وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١("الفروع" أو "البنك") كما في اإلمارات العربية المتحدة 
 بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 
 نطاق التدقيق

 
 تشمل البيانات المالية للبنك ما يلي:

 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الميزانية العمومية كما في. 
 الشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ.بيان الدخل  
.بيان التغيرات في حساب المركز الرئيسي للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
.بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
 .إيضاحات حول البيانات المالية وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة 

 
 

  أساس الرأي
 

لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة 
 المدرجة ضمن تقريرنا.  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

 
 اس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق.  نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أس

 
 االستقاللية

 
إننا مستقلون عن البنك وفقاً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين 

اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزمنا بمسؤولياتنا والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية في دولة 
 األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.

 
 تأكيد على أمر

 
، أعلنت إدارة ٢٠١٦ يونيو ٢من البيانات المالية اللذين يشيران إلى أنه بتاريخ  ٢٤و ١نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاحين 

 ٨١٫٨مزاولة عملياتها في فرع دبي. وقد قامت اإلدارة باحتساب تكاليف إعادة الهيكلة بمبلغ  البنك عن قرارها بالتوقف عن
أعماله . وسوف يستمر البنك في مزاولة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بتاريخ   الشامل للسنة المنتهيةفي بيان الدخل  مليون درهم

 يتعلق بهذا األمر. التجارية من خالل فرعه القائم في أبوظبي. وال يعد رأينا معدالً فيما
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مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك باركليز ش.ع.م فيما يتعلق تقرير 
 بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة (تابع)

 
 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها 

، وعن تلك الرقابة الداخلية التي ٢٠١٥) لسنة ٢طبقاً لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
ورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو ترى اإلدارة أنها ضر

 خطأ. 
 

عند  -وعند إعداد البيانات المالية، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة البنك على االستمرار في عمله واإلفصاح 
استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم لك ية، وكذعن األمور المتعلقة بهذه االستمرار -الضرورة 

 تصفية البنك أو وقف أنشطته أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 
 

 يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.
 

 تدقيق البيانات المالية مسؤوليات مدقق الحسابات حول
 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوًى عالياً من التأكيد، 

نه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. ولك
ويمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، 

 قتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية. إفراداً أو إجماالً، على القرارات اال
 

وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال 
 التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
إجراءات التدقيق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم 

طأ حيث قد ينطوي االحتيال على الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخ
 التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

 تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف، وليس
 لبنك. لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية ل

 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة 
 معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد

ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة البنك على االستمرار 
عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى  كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود

اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي 
الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث  نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق

 أو الظروف المستقبلية قد تدفع البنك إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. 
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك باركليز ش.ع.م فيما يتعلق 
 بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة (تابع)

 
 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية (تابع)

 
 تقييم العرض الشامل للبيانات المالية ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية

 تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.
 

القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق كما نتواصل مع 
 الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا. 

 
 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 
، وتعديالته، نفيدكم بأننا قد حصلنا ١٩٨٠) لسنة ١٠التحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وفقاً لما يقتضيه القانون ا

 على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا.
 
 

 برايس ووترهاوس كوبرز
 ٢٠١٧مارس  ٢٧
 
 
 
 

أوماهوني دوغالس
 ٨٣٤سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

 اإلمارات العربية المتحدةدبي، 
 
  

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 
  )٥( 

 بيان الدخل الشامل
 

ديسمبر ٣١السنة المنتهية في   

 
٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح

  
ألف درهم

 
ألف درهم

١٤٩٫٨٢٣ ٢٠ إيرادات فائدة     
 

١٩٥٫٣٣٩
(٢٠٫٢٩٨) ٢١ مصاريف فائدة

 
(٢١٫٢٨٥)

 إيرادات الفائدةصافي 
 

١٢٩٫٥٢٥
 

١٧٤٫٠٥٤
٣٨٫٥٤٨ ٢٢ إيرادات الرسوم والعموالت

 
٥٤٫٢٣٧

 صافي إيرادات صرف العمالت األجنبية
 

٩٫٠٩٣
 

١٥٫٩٠٥
 اإليرادات التشغيلية

 
١٧٧٫١٦٦

 
٢٤٤٫١٩٦

(١٥٤٫٣١٥) ٢٣ مصاريف تشغيلية
 

(١٩٤٫٥٨٣)
(٣٫٦٠٠) ١٥ مخصص آخر

 
(٢٨٫٤٠١)

(٨٠٫٧٩٣) ٢٤ الهيكلةتكاليف إعادة 
 

(٩٫٩٢٣)
(٦٥٫٦٠٤) (د) ٨ مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 
(١٨٫٠٥٧)

 الخسارة قبل الضريبة
 

(١٢٧٫١٤٦)
 

(٦٫٧٦٨)
(٤٦٫٤٤٣) ٢٥ (مصروف) / إيراد ضريبة الدخل 

 
٥٫٦٤١

 خسارة السنة 
 

(١٧٣٫٥٨٩)
 

(١٫١٢٧)
- -  الدخل الشامل اآلخر

(١٫١٢٧) (١٧٣٫٥٨٩)  الخسارة الشاملة للسنةمجموع 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 )٦(   المالية.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات  ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 

 الرئيسي واالحتياطياتبيان الحركات في حساب المركز 
 

  
 إيضاح

رأس المال 
المخّصص

 

احتياطي 
قانوني

 

احتياطي 
عام

 

خيارات  
أسهم

 

أرباح 
محتجزة

 
المجموع

 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

  ٢٠١٥يناير  ١في            
 

٢٫٥٤٠٫٢١٤
 

١٢٥٫٠٠١
 

٦٦٫٨٨٥
 

١٤٫٥٧٩
 

١٩٧٫٥٨٥
 

٢٫٩٤٤٫٢٦٤
 مجموع الخسارة الشاملة للسنة 

 خسارة السنة ومجموع الخسارة الشاملة       
 

-
 

-
  

-
 

(١٫١٢٧)
 

(١٫١٢٧)
 الحركات األخرى في حقوق الملكية

-(ب) ١٧ تحويل من االحتياطي العام      
 

-
 

(٥٤٫٧٧٠)
 

-
 

٥٤٫٧٧٠
 

-
- مجموع الحركات

 
-

 
(٥٤٫٧٧٠)

 
-

 
٥٣٫٦٤٣

 
(١٫١٢٧)

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في      
 

١٢٥٫٠٠١
 

١٢٫١١٥
 

١٤٫٥٧٩
 

٢٥١٫٢٢٨
 

٢٫٩٤٣٫١٣٧
 مجموع الخسارة الشاملة للسنة

- الخسارة الشاملةخسارة السنة ومجموع      
 

-
 

-
 

-
 

(١٧٣٫٥٨٩)
 

(١٧٣٫٥٨٩)
 الحركات األخرى في حقوق الملكية

-(ب) ١٧ تحويل إلى االحتياطي العام     
 

-
 

٢٠٫٤٨٤
 

-
 

(٢٠٫٤٨٤)
 

-
- مجموع الحركات

 
-

 
٢٠٫٤٨٤

 
-

 
(١٩٤٫٠٧٣)

 
(١٧٣٫٥٨٩)

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

٢٫٥٤٠٫٢١٤
 

١٢٥٫٠٠١
 

٣٢٫٥٩٩
 

١٤٫٥٧٩
 

٥٧٫١٥٥
 

٢٫٧٦٩٫٥٤٨
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 )٧(                                                                               تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 

 بيان التدفقات النقدية 
 

ديسمبر ٣١السنة المنتهية في   
٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح 
 

 
ألف درهم  ألف درهم

 األنشطة التشغيلية
 

   
 خسارة السنة قبل الضريبة

 
)١٢٧٫١٤٦( 

 
)٦٫٧٦٨( 

 تعديالت بسبب:
 ٧٫١٩٣ ١٠ استهالك    

 
٥٫٥٥٨ 

 ٢٣٫٨٩٠ ١٠ حذف ممتلكات ومعدات
 

٧٫٧٦١ 
 ٣٫٢٩٠ (أ) ١٥ مكافآت نهاية الخدمة المحّملة على السنة 

 
٥٫٢٥٢ 

صافي الزيادة في مخصص االنخفاض في قيمة قروض 
 ٨ وسلفيات

 
٦٧٫٤٥٦ 

 

 
٢٢٫٤٠٠ 

التدفقات النقدية التشغيلية قبل مكافآت نهاية الخدمة 
 والضرائب المدفوعة والتغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 

 
)٢٥٫٣١٧( 

 

 
٣٤٫٢٠٣ 

 )٩٫٥٢٤( (أ) ١٥ مكافآت نهاية الخدمة 
 

)٥٫٥٥٣( 
 ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة

 
- 

 
)٧٫٥٦٦( 

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي     

 ٢٧، ٥ باستثناء المبالغ المصّنفة ضمن النقد وما في حكمه
 
)٢١٧٫٨٢٧( 

 

 
)٣٧٢٫٣٦٦( 

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى باستثناء 
  ٢٧، ٧ المبالغ المصّنفة ضمن النقد وما في حكمه

)٣٩٫٦٤٢( 
 

 
٣٫٣٠٥ 

وسلفيات صافية من المخصصات والحذوفات قروض 
 والديون المعدومة المستردة

 
٨ 

 
٣٫٣٠٢٫٦٧١ 

 

 
٨٥٤٫٧٥٧ 

 ٨٫٩١٦ ٩ موجودات أخرى
 

١٥٩٫٢٧٤ 
 )١٫٨٤٠٫٨٤٢(  )٨٫١١٧( ١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

 )٥٧٨٫١٥٦(  )١٫٠١٣٫٨١٨( ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 )٢٫٦١٧٫٧٥٢( ١٤ األخرىمبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع 

 
)٥٦٥٫٦٦٧( 

 مطلوبات أخرى صافية من مخصص ضريبة الدخل
 

)١٢٫٤٩٨( 
 

)١٦٩٫٤٠٠( 
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

 
)٦٣٢٫٩٠٨( 

 
)٢٫٤٨٨٫٠١١( 

 األنشطة االستثمارية 
 

 
 )٢٠٧( ١٠ دفعات لشراء ممتلكات ومعدات  
 

)٣٨٫٣٦٤( 
 -  عوائد من استبعاد استثمارات 

 
١٦٫٦٣٩ 

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
 

)٢٠٧( 
 

)٢١٫٧٢٥( 
 صافي النقص في النقد وما في حكمه

 
)٦٣٣٫١١٥( 

 
)٢٫٥٠٩٫٧٣٦( 

 ٨٠١٫٠٥١ ٢٧ النقد وما في حكمه في بداية السنة
 

٣٫٣١٠٫٧٨٧ 
 ١٦٧٫٩٣٦ ٢٧ النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
٨٠١٫٠٥١ 

اإي�ساحات حول البيانات املالية
 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

)٨( 

 التأسيس والعمليات١
 

 ١بنك باركليز ش.ع.م ("المركز الرئيسي") هو شركة محدودة عامة تأّسست في المملكة المتحدة وعنوان مكتبها المسّجل هو 
اتش بي. يتمثل النشاط الرئيسي لبنك باركليز ش.م.ع في دولة اإلمارات العربية المتحدة في  ٥ ١٤تشرشيل بليس، لندن إي 

الل فروعه في إمارة أبوظبي وإمارة دبي ("البنك" أو "الفروع"). إن العنوان مزاولة األعمال المصرفية للشركات من خ
، مجمع إعمار لألعمال، شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ٦المسّجل لفرع دبي هو الطابق األول، مبنى رقم 

، ٢، أبراج المركز التجاري، شارع رقم ، الطابق السابع، البرج الشرقي٢والعنوان المسّجل لفرع أبوظبي هو مكتب رقم 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 

 
(قانون الشركات  ٢٠١٥) لسنة ٢قام البنك بدراسة وتقييم أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

 .   ٢٠١٧يونيو  ٣٠حتى  التجارية) وهو بصدد االمتثال لها خالل الفترة االنتقالية للقانون التي ُمددت
 

، وكنتيجة للمراجعة االستراتيجية، قام البنك باتخاذ قرار بالبدء بإغالق فرعه في دبي. ونتيجة لهذا التحول، قام ٢٠١٦في 
 ).٢٨البنك بتحويل جزء من محفظة قروضه للشركات إلى المركز الرئيسي (راجع إيضاح 

  
 السياسات المحاسبية الهامة٢
 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثابت 
 على كافة السنوات المعروضة، ما لم ُيذكر خالفاً لذلك.  

 
 أساس اإلعداد (أ)    

 
لقد تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

بيانات المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما تم إعداد ال
 واألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة. 

 
محاسبية أساسية محددة، كما  إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات

يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على 
درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات المالية في اإليضاح 

 .٤رقم 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٩( 

 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (ب)   
 

 .٢٠١٦يناير  ١والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في المعايير 
 

 
 ليس هناك أي تأثير جوهري لهذه التعديالت على المعلومات المالية للبنك.

 
ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير 

والتي كان من الممكن أن يكون لها تأثير  ٢٠١٦يناير  ١المالية التي بدأت في  المالية كانت سارية للمرة األولى على السنة
 جوهري على المعلومات المالية الموحدة للبنك.

 
 
 
 

 
 

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك

، "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، والمعيار ١٦التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ، "الموجودات غير الملموسة"، بخصوص االستهالك واإلطفاء٣٨المحاسبي الدولي رقم 

يوضح هذا التعديل أنه من المفترض بوجه عام أن اإليرادات تعتبر أساس غير مالئم لقياس 
 استهالك المنافع االقتصادية المتضمنة في األصل غير الملموس.

 ت المعينة.وال يتم دحض هذا االفتراض إال في بعض الحاال

 ٢٠١٦يناير  ١

  ، "عرض البيانات المالية" مبادرة اإلفصاح١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ٥٤توضح التعديالت أنه قد يكون من الضروري فصل بعض البنود المباشرة المحددة في الفقرة 

المعيار المحاسبي الدولي رقم (بيان الربح أو الخسارة) في  ٨٢(بيان المركز المالي) والفقرة رقم 
 حيث يلزم فصل هذه البنود عندما يكون الهدف من ذلك فهم المركز أو األداء المالي للمنشأة. ١

 .٢٠١٦يناير  ١

 ٢٠١٤التحسينات السنوية لعام 
، ٢٠١٤ - ٢٠١٢تعمل هذه التحسينات السنوية على تعديل المعايير لفترة التقارير المالية من 

 على ما يلي: وتشمل تغييرات
يتطلب التعديل المتعلق  -، "األدوات المالية: اإلفصاحات" ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ■ 

بعقود الخدمات أنه عندما تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي إلى طرف ثالث بموجب شروط تسمح 
اركة المستمرة التي للمتنازل بإيقاف تسجيل األصل، فعندئٍذ يجب اإلفصاح عن جميع أنواع المش

 قد تظل المنشأة محتفظة بها في الموجودات المحولة. 
يوضح التعديل أنه عند تحديد معدل  -، "منافع الموظفين" ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 

الخصم اللتزامات منافع ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة المقومة بها تلك االلتزامات وليس 
 نشأ فيها.البلد التي ت

 

 ٢٠١٦يناير  ١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)١٠( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (تابع) (ب)   
 

يناير  ١لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة 
 ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر ٢٠١٦

 

 

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك

 ء"، "اإليرادات من العقود مع العمال١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، "عقود البناء"، والمعيار المحاسبي الدولي ١١يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، "اإليرادات"، والتفسيرات ذات الصلة. يتم تسجيل اإليرادات عندما يسيطر العميل على سلعة ١٨رقم 
والحصول على فوائد منها.  أو خدمة، وبالتالي تكون لديه القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة

هو أن المنشأة تعترف باإليرادات لبيان  ١٥إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تحويل البضائع أو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء بمقابل مالي يعكس القيمة التي تتوقع المنشأة 

المعيار أيضاً مجموعة محكمة من متطلبات  الحصول عليها من تلك السلع أو الخدمات. يشمل
اإلفصاح التي من شأنها أن تدفع المنشأة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات شاملة عن 
طبيعة وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقن من اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع 

 عمالئها.
 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥الدولي للتقارير المالية رقم التعديل على المعيار 

تشتمل هذه التعديالت على توضيحات حول تحديد التزامات األداء والمحاسبة عن رخص حقوق 
الملكية الفكرية وتقييم الموكل مقابل الوكيل (العرض اإلجمالي مقابل العرض الصافي لإليرادات). 

 حالً مناسباً وعملياً إضافيا يتعلق باالنتقال إلى معيار اإليرادات الجديد.كما أدرج المجلس أيضا 

 ٢٠١٨يناير  ١

 ، "األدوات المالية"٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
محل معظم اإلرشادات المقررة ضمن  ٩تحل النسخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بنموذج القياس المختلط لكن يعمل على  ٩. يحتفظ المعيار رقم ٣٩قم المعيار المحاسبي الدولي ر
تبسيطه ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. يعتمد أساس التصنيف على 

ري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية. كما النموذج التجا
يقتضي المعيار قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خالل الربح أو 

ا. الخسارة مع خيار نهائي بعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر عند نشوئه
وحالياً هناك طريقة جديدة متوقعة الحتساب الخسائر االئتمانية لكي تحل محل طريقة انخفاض قيمة 

. وفيما يتعلق بالمطلوبات ٣٩الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ات في مخاطر المالية، فلم تطرأ أي تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا االعتراف بالتغير

االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة. كما يخّفف المعيار من حدة متطلبات فعالية التحوط باستبدال اختبارات فعالية التحوط 

التحوط، وفيما يخص "معدل  القياسية ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة
التحوط" فيظل كالمعدل الذي تستخدمه اإلدارة فعلياً في أغراض إدارة المخاطر. ما يزال االحتفاظ 
بالوثائق المتزامنة أمراً مطلوباً ولكن تختلف هذه الوثائق عن تلك التي يجري إعدادها بموجب المعيار 

 .٣٩المحاسبي الدولي رقم 

 ٢٠١٨يناير  ١
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)١١( 

 
 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (تابع) (ب)   
ولم يتم  ٢٠١٦يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 

 تطبيقها بشكل مبكر (تابع)
 

 
يضطلع البنك في الوقت الحالي بتقييم تأثير المعايير الجديدة المذكورة أعاله والتعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها حتى تاريخه على السنة 

 .٢٠١٦يناير  ١مالية للبنك التي تبدأ في ال
 

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن 
على السنة المالية للبنك لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى 

 وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية للبنك. ٢٠١٦يناير  ١التي بدأت في 
 
 

 

 تاريخ السريان والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنكالمعايير الجديدة 
 ، "بيان التدفقات النقدية بشأن مبادرة اإلفصاح"٧التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

إفصاحا إضافيا لتمكين مستخدمي البيانات المالية  ٧تقدم التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
التغيرات في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية، وهذا يشمل تلك الناشئة من التدفقات  من تقييم

النقدية والتغيرات غير النقدية األخرى. وعادة ما يقتضي المتطلب الجديد إجراء تسوية بين األرصدة 
 طة التمويلية.االفتتاحية والختامية المدرجة في بيان المركز المالي للمطلوبات الناشئة من األنش

 ٢٠١٧يناير  ١

 ، "عقود اإليجار"١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، ويعد المعيار تعديال ١٧يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 كبيرا في عملية المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه الخصوص حيث كان يجب عليهم بموجب
التمييز بين عقود اإليجار التمويلي (المدرجة في الميزانية  ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم 

العمومية) وعقود اإليجار التشغيلي (غير المدرجة في الميزانية العمومية). أما اآلن فيجب على 
ار بما يعكس االعتراف بالتزامات اإليج ١٦المستأجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مدفوعات اإليجار المستقبلية و"حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار تقريبا. كما أدرج مجلس 
معايير المحاسبة الدولية إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات 

 المستأجرين.  الموجودات منخفضة القيمة، إال أن هذا اإلعفاء ال يمكن تطبيقه إال بواسطة
 

وفيما يتعلق بالمؤجرين تبقى المعالجة المحاسبية نفسها تقريبا. ومع ذلك ونظرا لقيام مجلس معايير 
المحاسبة الدولية بتحديث التوجيهات بشأن تعريف عقد اإليجار (وكذلك التوجيهات حول التجميع 

وعلى أقل تقدير، فمن المتوقع أن والفصل بين العقود)، فسوف يتأثر المؤجرون أيضا بالمعيار الجديد. 
يؤثر نموذج المحاسبة الجديد للمستأجرين على المفاوضات بين المؤجرين والمستأجرين. وبموجب 

، فإن العقد يعد، أو يتضمن، إيجارا إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على ١٦المعيار الدولي رقم 
 .استخدام أصل معين لفترة من الزمن مقابل تعويض ما

 ٢٠١٩يناير  ١
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)١٢( 

 
 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة (ج)
 

ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق القروض والسلفيات هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة 
نشطة. ُتحتسب القروض والسلفيات مبدئياً بالقيمة العادلة زائدة تكاليف المعاملة وُتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 الفائدة الفعلية.
 

يقوم البنك بتاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم مدى توفر دليل موضوعي على تعّرض القروض والسلفيات لالنخفاض في 
القيمة. ال تعتبر القروض والسلفيات أنها تعرضت لالنخفاض في القيمة ويتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال عندما يتوفر 

 على تحصيل كافة المبالغ المستحقة له.   دليل موضوعي على أن البنك لن يكون قادراً 
 

 إن المعايير التي يستخدمها البنك في تحديد مدى توفر الدليل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة تشمل ما يلي:
 
 العجز عن سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة المستحقة عليها.-
 مواجهة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدية.-
 رق تعهدات أو شروط القروض. خ-
 المباشرة في إجراءات إشهار اإلفالس.-
 تراجع المركز التنافسي للمقترض.-
 التراجع في قيمة الضمانات.-
 انخفاض التصنيف االئتماني إلى ما دون مستوى درجة االستثمار. -
 

يمة الموجودات المالية ذات األهمية يقوم البنك أوالً بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض فردي في ق
الفردية، وكذلك إذا كان هناك انخفاض فردي أو جماعي في قيمة الموجودات المالية غير ذات األهمية الفردية. إذا قرر البنك 

ج عدم وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في قيمة أصل مالي ُمقّيم بصورة فردية، سواًء كان كبيراً أم ال، يتم إدرا
األصل في مجموعة من الموجودات المالية ذات الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان ويتم تقييمها بشكٍل جماعي لتحري 
االنخفاض في القيمة. إن الموجودات التي يتم تقييمها بشكٍل فردي لتحري االنخفاض في القيمة والتي تم أو ال يزال االعتراف 

  يتم إدراجها في التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة.بخسارة انخفاض القيمة لها جارياً، ال
 

إن قيمة المخصص تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
على أساس معدل الفائدة السائد بتاريخ منح المتوقعة، بما في ذلك المبالغ القابلة لالسترداد من الكفاالت والضمانات، مخصومة 

 القرض أو الُسلفة أو على أساس معدل الفائدة الفعلي الحالي بالنسبة للقروض ذات معدالت الفائدة المتغيرة. 
 

قد تنتج  إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية المرهونة يعكس التدفقات النقدية التي
 عن إغالق الرهن ناقصاً تكاليف الحصول على الرهن وبيعه، سواء كان أو لم يكن من الُمرجح إغالق الرهن.

 
إذا كان هناك قرض غير قابل للتحصيل، يتم حذف األصل مقابل مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق به. وفي حال عدم 

الدخل. يتم إدراج المبالغ المستردة الحقاً في بيان الدخل. وإذا نقص  وجود مثل هذا المخصص، فإنه يتم حذف األصل في بيان
مقدار االنخفاض في القيمة في وقٍت الحق نتيجة لحدٍث معين بعد حذف األصل، فإنه يتم تحرير المخصص وإدراجه في بيان 

 الدخل.
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)١٣( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 االنخفاض في القيمة (تابع)القروض والسلفيات ومخصص  (ج)
 

وألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس الخصائص المماثلة لمخاطر 
االئتمان (أي على أساس تصنيف البنك الذي يتضمن نوع األصل والقطاع ونوع الضمان وحالة التأخر عن السداد والعوامل 

. تتصل هذه الخصائص بعملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات تلك الموجودات كونها ُتعد األخرى ذات الصلة)
 مؤشراً على قدرة المدينين على سداد جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية للموجودات الجاري تقييمها.

 
ر التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من القروض وال سلفيات المقّيمة بصورة جماعية لتحري االنخفاض في قيمتها على تقدَّ

أساس التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات وتجربة الخسارة التاريخية بالنسبة للموجودات ذات خصائص مخاطر االئتمان 
لبيان آثار الظروف الحالية التي لم المماثلة. يتم تعديل تجربة الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية الجديرة بالمالحظة 

يكن لها تأثير على الفترة التي حدثت فيها تجربة الخسارة التاريخية، وأيضاً إلزالة آثار الظروف في الفترة التاريخية التي ال 
 وجود لها في الوقت الراهن.

 
ن الناحية الفردية والتي أعيد التفاوض إن القروض التي يتم تقييم االنخفاض في قيمتها بصورة جماعية أو التي تكون هامة م

بشأن شروطها ال تعتبر متأخرة السداد ولكن ُتعامل كقروض جديدة. وفي السنوات الالحقة، يتم اعتبار األصل أنه متأخر 
 السداد وال يتم اإلفصاح عنه إال إذا تمت إعادة التفاوض بشأنه مجدداً.

 
 ممتلكات ومعدات  (د)
 

يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم. تشمل التكلفة التاريخية النفقات المنسوبة مباشرًة إلى اقتناء 
يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما ال البنود. 

ح أن تتدفق إلى البنك فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق يكون من الُمرجّ 
 به. يتم تحميل كافة تكاليف عمليات التصليح والصيانة األخرى إلى بيان الدخل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 
بمعدالت ُتحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمها التقديرية المتبقية على ُيحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت 

 مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة على النحو التالي:
 
 السنوات 
  

ا سنة أو على مدى فترة اإليجار إذ ١٥-١٠ تحسينات على عقار مستأجر  
سنوات  ١٠كانت أقل من 

١٠-٥ وتجهيزات (موجودات أخرى)مركبات ومعدات مكتبية وأثاث 
 

عندما تكون القيمة الدفترية ألصل ما أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد 
 التي تمثل صافي سعر البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى.

 
يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة عوائد المبيعات مع القيمة الدفترية لألصل المستبعد 

وتؤخذ باالعتبار عند تحديد إيرادات العمليات. 
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 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 (د)        ممتلكات ومعدات (تابع)
 

الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة المتكبدة من تاريخ بدء العمل في المشروع حتى تاريخ االنتهاء من تنفيذه. وبعد يتم إظهار 
االنتهاء من تنفيذ المشروع، يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء إلى الفئة المالئمة لها ضمن الممتلكات والمعدات وتستهلك وفق 

 السياسات المحاسبية للبنك.
 

 وات مالية مشتقةأد (هـ)
 

تحتسب األدوات المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة وُيعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة. يتم 
الحصول على القيمة العادلة من األسعار المدرجة في األسواق النشطة، بما في ذلك أحدث المعامالت في السوق. تدرج كافة 

 المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. األدوات
 

 مقاصة األدوات المالية (و)
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في الميزانية العمومية عند وجود حق قانوني واجب النفاذ 
 ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية المطلوب في نفس الوقت.بمقاصة المبالغ المحتسبة 

 
 قروض  (ز)

 
تشمل القروض المبالغ المستحقة للبنوك األخرى والمبالغ المستحقة للعمالء والمبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع 
األخرى. تحتسب القروض مبدئياً بالقيمة العادلة، وتمثل عوائد إصدار القروض (أي القيمة العادلة للمقابل المقبوض)، صافية 

بيان القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة مع احتساب أي فرق بين العوائد صافية من تكاليف  من تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم
 المعاملة والقيمة المستردة في بيان الدخل على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

 
 مخصص منافع الموظفين (ح)

 
لسياسة مجموعة باركليز التي تمتثل ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم وفقاً  الدوليينُتمنح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

وتحل محل مكافآت نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. تتم تسوية المطلوبات  ١٩
 ف في بيان الدخل.المتعلقة بهذه المكافآت من خالل الحساب الجاري للمركز الرئيسي وتدرج ضمن المصاري

 
يتم أداء مساهمات المعاشات عن الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 

 في شأن المعاشات والتأمينات االجتماعية. ١٩٩٩) لسنة ٧االجتماعية وفقاً للقانون االتحادي رقم (
 

األساليب االكتوارية، لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة ويتم أيضاً رصد مخصص، باستخدام 
اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك عن فترات خدمتهم حتى تاريخ الميزانية 

 العمومية. 
 

تذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ  يتم رصد مخصص لاللتزام المقدر لمستحقات الموظفين من
 الميزانية العمومية.  

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)١٥( 

 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 مخصصات منافع الموظفين (تابع) (ح)
 
 التعويضات المبنية على األسهم     )  ١(
 

يقوم المركز الرئيسي بإدارة اعتمادات الموظفين من خالل عدد من خطط التعويضات المبنية على أسهم والمسددة بأدوات 
حقوق الملكية. يتم احتساب القيمة العادلة لخدمات الموظفين المستلمة مقابل مكافآت األسهم والخيارات الممنوحة من قبل 

 لها ضمن حساب المركز الرئيسي.   الفروع كمصروف، مع إدراج المبلغ المكافئ
 

يتم تحديد القيمة اإلجمالية المتوقع صرفها على مدى فترة الَمنح بالرجوع إلى القيمة العادلة لألسهم والخيارات المحددة كمكافأة 
ق الملكية). / منحة، باستثناء تأثير شروط الَمنح غير المرتبطة بالسوق (مثل ربحية السهم والعائد المستهدف على أدوات حقو

تتم مراعاة شروط الَمنح عند إعداد االفتراضات المتعلقة بعدد الخيارات / مكافآت األسهم المتوقع منحها. يقوم المركز الرئيسي 
بتاريخ بيان كل مركز مالي بمراجعة تقديراته لعدد الخيارات / مكافآت األسهم التي يتوقع أن تكون قابلة للممارسة. وتعترف 

المراجعة على التقديرات األصلية، إن وجدت، في بيان الدخل الشامل مع إدراج التعديل المكافئ ضمن حساب الفروع بأثر 
 المركز الرئيسي.  

 
إن مبالغ المساهمات التي تقوم الفروع بأدائها بهدف تمويل المدفوعات المبنية على األسهم يتم احتسابها مباشرًة في حقوق 

 المساهمات.الملكية عندما يتم أداء هذه 
 
 مبالغ مستحقة من البنوك والمركز الرئيسي والفروع األخرى )١(
 

يتم إظهار المبالغ المستحقة من البنوك والمركز الرئيسي والفروع األخرى بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مبالغ محذوفة ومخصص 
 االنخفاض في القيمة، إن ُوجد.

 
 مخصصات )ط(
 

على البنك التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن ُتحتسب المخصصات عندما يترتب 
 يقتضي األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق.

 
 تحويل عمالت أجنبية ) ك(
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  )    ١(
 

قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للبنك بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")، باعتباره عملة البيئة يتم 
االقتصادية الرئيسية التي يعمل البنك ضمنها ("العملة الوظيفية"). إن البيانات المالية معروضة بالدرهم اإلماراتي، وهو العملة 

 لعرض للبنك.الوظيفية وعملة ا
 
 المعامالت واألرصدة)      ٢(
 

يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة. كما يتم تحويل 
تاريخ الميزانية الموجودات والمطلوبات النقدية الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة ب

   العمومية. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)١٦( 

 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٢
 
 )        إيرادات ومصاريف الفائدةل(
 

ُتحتسب إيرادات ومصاريف الفائدة في بيان الدخل لكافة األدوات التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 
 الفعلية. 

 
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل أو المطلوب المالي وتوزيع إيرادات أو مصاريف الفائدة 

ذات الصلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات أو المقبوضات النقدية على مدى الفترة 
المستقبلية المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألداة أو، حيثما يكون مالئماً، خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة 

 الدفترية لألصل أو المطلوب المالي.
 

قيمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة نتيجة لخسارة االنخفاض في القيمة، يتم  عندما يتم خفض
احتساب إيرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض 

 في القيمة.
 
 إيرادات الرسوم والعموالت )م(
 

ل البنك على إيرادات من الرسوم والعموالت على مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها البنك لعمالئه. يتم عموماً يحص
االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت على أساس االستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة، ما لم تكن مدرجة في حساب الفائدة 

 ت على النحو التالي:الفعلية. ُتحتسب إيرادات الرسوم والعموال
 
يتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية كتعديل على معدل الفائدة -

 الفعلي ويتم إدراجها ضمن بند "إيرادات فائدة". 
 يتم االعتراف باإليرادات المحققة من تقديم الخدمات كإيرادات عند تقديم الخدمات.-
 
 إيجارات تشغيلية  )     ن(
 

إن عقود اإليجار المبرمة من قبل البنك تمثل في معظمها عقود إيجار تشغيلي. يتم إدراج إجمالي الدفعات المؤداة بموجب 
 عقود اإليجار التشغيلي في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 الضريبة )س(
 

من  ٪٢٠قة بعمليات البنك في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث يتوجب دفع ضريبة بمعدل يتم رصد مخصص للضريبة المتعل
 صافي الربح المعّدل المحقق خالل السنة في كل إمارة وفقاً للتشريعات السائدة في كل إمارة.

 
المحّملة إلى أو يتم االعتراف بضريبة الدخل كمصروف (أو إيراد) للفترة، باستثناء الضريبة الحالية ذات الصلة بالبنود 

المدرجة في الدخل الشامل اآلخر، أو المحّملة أو المدرجة مباشرًة في حقوق الملكية. وفي ظل هذه الظروف، يتم تحميل أو 
 إدراج الضريبة الحالية في الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية ( مثل الضريبة الحالية على االستثمارات المتوفرة للبيع).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)١٧( 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 (تابع) الضريبة  (س)
 

يتم رصد مخصص لكامل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة بين الوعاء 
استخدام المعدالت الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة ب

الضريبية (والقوانين) التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في تاريخ الميزانية العمومية والتي يتوقع العمل بها عند بيع أصل ضريبة 
 الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.

 
فرة للبيع، ومخصصات االنخفاض في قيمة القروض تنشأ الفروق المؤقتة الرئيسية من إعادة تقييم الموجودات المالية المتو

والسلفيات والفوائد الُمعلقة ألرصدة القروض التي تم رصد مخصص لها بالكامل، وإطفاء نفقات رأسمالية محددة تم تحرير 
 المخصص المتعلق بها في السنة السابقة. 

 
يتوفر في المستقبل أرباح خاضعة للضريبة بحيث يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن 

 يمكن على أساسها احتساب الخسائر الضريبية غير المستخدمة.
 

إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بإعادة قياس القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع، والتي تم االعتراف بها في الدخل الشامل 
 الدخل الشامل اآلخر.اآلخر، يتم االعتراف بها أيضاً في 

 
 نقد وما في حكمه (ع)

 
ألغراض بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق واألرصدة في الحسابات الجارية وتحت الطلب 

صلية والودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمؤسسات المالية األخرى التي تبلغ فترات استحقاقها األ
 ثالثة أشهر أو أقل، باستثناء الودائع اإللزامية الُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 
 إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 مراجعة إدارة المخاطر ١-٣
 

يتعرض البنك من خالل أنشطته لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية، وتلك األنشطة تنطوي على تحليل وتقييم وقبول 
وإدارة درجة محددة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن قبول المخاطر يعتبر في صميم النشاط المالي. يهدف البنك 

 والحد من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك. إلى تحقيق توازٍن مالئم بين المخاطر والعائدات 
 

إن المصادر الرئيسية للمخاطر المالية التي يواجهها البنك تنشأ من األدوات المالية التي ُتعد عنصراً رئيسياً في عمل البنك 
السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر وتشّكل األساس لعملياته. تؤدي األدوات المالية إلى ظهور أو تعديل أو خفض مخاطر 

التي تمّكنه من تطبيق نظام رقابي  الضروريةالسوق على الميزانية العمومية للبنك. وبالتالي، يقوم البنك بتخصيص الموارد 
فّعال يعمل على إدارة وقياس وتخفيف كل خطر من هذه المخاطر، كما يقوم البنك بمراجعة إجراءات وأنظمة إدارة المخاطر 

 ٍل منتظم بما يضمن تلبية احتياجات العمل.بشك
 

تعتبر إدارة المخاطر المالية، والسيما مخاطر االئتمان، عنصراً أساسياً في نشاط البنك وأحد المكونات الرئيسية في عملية 
يذي وتبني التخطيط. يحقق البنك أهدافه المتعلقة بإدارة المخاطر بوضع عملية إدارة المخاطر في صلب جدول األعمال التنف

 نهج يرتكز على تقييم إدارة المخاطر عند اتخاذ قرارات العمل اليومية. 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)١٨( 

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية          ٣
 
 (تابع)مراجعة إدارة المخاطر        ١-٣
 

توافق خطط العمل مع مستوى كما يتأكد البنك من قدرته على إدارة المخاطر في أعماله القائمة والجديدة والمتنامية وكذلك من 
 تحّمل البنك للمخاطر، وهو مستوى الخطر الذي يوافق البنك على قبوله من أجل الوفاء بأهدافه المؤسسية.

 
لقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر للبنك بهدف تحديد وتحليل المخاطر التي تواجه البنك ووضع السقوف والضوابط 

ام بها. تنص هذه السياسات على إرشادات عامة موثقة حول كيفية إدارة المخاطر وإرشادات عن المالئمة لها ومراقبتها وااللتز
جوانب معينة أخرى مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان واستخدام األدوات المالية 

قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة مستقلة إلدارة  المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. وباإلضافة إلى ذلك، يضطلع
 المخاطر والبيئة الرقابية.

 
مخاطر السوق مخاطر صرف تشمل وتعتبر مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق هي المخاطر األكثر أهمية. 

 العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار. 
 
 مخاطر االئتمان ٢-٣
 

والناتجة عن عدم  العمالء أو الزبائن أو األطراف المقابلة أو األدوات المالية األخرى بمخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة  
بموجب اتفاقيات سواء التعاقدية بااللتزامات الوفاء عدم التمكن من سداد مبلغ الفائدة أو أصل الدين أو  أو، على االداءالقدرة 

 ت ائتمانية أخرى، وبالتالي التسبب في خسارة مالية للبنك.القروض أو أي تسهيال
 

تنشأ مخاطر االئتمان أيضاً من انخفاض التقييم االئتماني لألطراف المقابلة التي يحتفظ البنك بأدواتها االئتمانية، األمر الذي 
، يتم تخصيص موارد وخبرات نك للب ن مخاطر االئتمان تعد أهم المخاطربما أيؤدي إلى االنخفاض في قيمة الموجودات. و

 وضوابط هامة إلدارة هذه المخاطر ضمن األقسام الرئيسية في البنك.
  

يتعرض البنك لمخاطر االئتمان، وهي المخاطر التي يتسبب فيها الطرف المقابل بخسارة مالية للبنك من خالل اإلخفاق في 
االقتصادي أو في كفاءة قطاع العمل الذي ترتكز عليه المحفظة االستثمارية تسوية التزاٍم ما. إن التغيرات الكبيرة في الوضع 

للبنك قد ينتج عنها خسائر تختلف عن تلك التي يتم رصد مخصص لها بتاريخ الميزانية العمومية. ولذا، تقوم إدارة البنك 
لفيات والذمم ساس من القروض والسُ بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان بعناية وحذر. تنشأ التعرضات لمخاطر االئتمان باأل

المدينة األخرى، باإلضافة إلى مخاطر االئتمان المصاحبة للترتيبات المالية غير المدرجة في الميزانية العمومية مثل 
 االلتزامات االئتمانية. 

 
 إدارة مخاطر االئتمان ١-٢-٣
 

ات البنك، وبالتالي فهو يمثل أحد المخاطر األكثر أهمية ويقوم إن منح التسهيالت االئتمانية ُيعتبر أحد المصادر الرئيسية إليراد
 بفعالية.ه المخاطر هذللتحكم ب الضروريةالبنك بتخصيص الموارد 

 
يقدم قسم مخاطر االئتمان التوجيهات الالزمة حول مدى التعرض لمخاطر االئتمان. كما يقوم موظفو القسم بحل كافة القضايا 

ئتمان، والموافقة على قرارات االئتمان في إطار الصالحيات الموكلة للقسم، ومساعدة المركز الهامة المتعلقة بسياسة اال
 الرئيسي عند الضرورة، وتطبيق نظام للحوكمة واإلشراف على كافة األمور المتعلقة بمخاطر االئتمان. 
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)١٩( 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان       ٢-٣
 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان    ١-٢-٣
 

يتوفر لكل قطاع عمل فريق من داخل القطاع إلدارة مخاطر االئتمان يقوم بالمساعدة في وضع سياسة المخاطر وتطبيقها على 
 مستوى عمليات القطاع. تشتمل األمثلة المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان لكل قطاع على ضمان ما يلي:

 
 تطبيق إرشادات حول الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لكل عميل أو طرف مقابل. -
 تطبيق السياسات التي تحصر اإلقراض في قطاعات صناعية محددة.-
 

يتم إدراج حسابات الشركات التي تنطوي على مستويات مرتفعة من المخاطر في قوائم تتضمن تصنيفات للقروض المهددة 
طلق عليها اسم "قوائم التحذير المبكر". يتم تحديث هذه القوائم شهرياً وتوّزع على الجهات المعنية بمراقبة بالخطر ويُ 

المخاطر. وفور إدراج القرض ضمن القائمة، تتم مراقبة مدى تعرضه للخطر بحرص شديد ويتم تخفيض مستوى التعرض إن 
 أمكن. 

 
ة المصاحبة للقرض. كما يتم تصنيف األعمال المتعلقة بالعمالء من الشركات تصنف هذه القوائم وفقاً لشدة المخاطر المتوقع

). عندما يتعرض حساب ما EWL3و EWL2و EWL1التي تتزايد معها فرص الخطر في فئة من هذه الفئات الثالث (
ثالث بما يعكس مدى النخفاٍض في قيمته بمرور الوقت، فإن هذا الحساب سيكون عادًة، وليس بالضرورة، قد تجاوز الفئات ال

 الحاجة إلى الحذر والرقابة الشديدة.
 

عندما يؤدي الوضع المالي للمدين إلى ظهور مخاوف معينة، يتم تصنيف المدين في الحال في الفئة المالئمة. ويخضع جميع 
تنفيذ عمليات مراجعة المدينين لمراجعة شاملة فيما يتعلق بكافة التسهيالت الممنوحة لهم على األقل بشكٍل سنوي. وقد يتم 

 مرحلية أو ربع سنوية إذا اقتضت الظروف ذلك.
 

تسمح األساليب اإلحصائية المتوفرة في الوقت الحالي بمراقبة االنخفاض في القيمة لكل محفظة ائتمانية على حدة وذلك فيما 
ركز الرئيسي، يتم رصد مخصص شياً مع سياسة المايتعلق بالمحافظ الخاصة باألفراد التي تتضمن موجودات متجانسة. وتم

لالنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث خسارة واحد أو أكثر يقع بعد 
 االعتراف المبدئي.  

 
ل على مدى تستند النماذج القياسية عند استخدامها إلى األداء الشخصي والمالي للعميل وإلى القواعد السائدة في قطاع العم

الفترات األخيرة ويتم اعتبارها كمؤشر على األداء المستقبلي المتوقع. تتم مراجعة النماذج بانتظاٍم لمراقبة فعاليتها ومدى 
 مالءمتها لألداء الفعلي ويتم تعديلها عند الضرورة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية المرجوة منها.

 
 قروض وسلفيات (أ) 

 
يستخدم البنك أساليب النماذج اإلحصائية في كافة أنظمة التصنيف االئتماني الخاصة بنشاط البنك. تساعد هذه األنظمة البنك 
في اتخاذ قرارات االئتمان المبدئية فيما يتعلق بااللتزامات الجديدة وفي إدارة محفظة التعرضات القائمة. كما تساعد هذه 

 من األفراد والشركات. لعمالء لدارة المخاطر على مستوى كافة التعرضات االئتمانية األنظمة في تبني آلية موحدة إل
 

يقوم البنك بقياس الخسائر المتأصلة غير المحددة في محفظة القروض بما يمّكن البنك من تحديد أسعارها بالشكل المالئم. 
ير إحصائي لمتوسط الخسارة في محفظة القروض لفترة وُيعرف ذلك داخل البنك باسم "القابلية للمخاطر" التي تكون بمثابة تقد

 شهراً، مع األخذ في االعتبار حجم المحفظة وخصائص المخاطر وفقاً لظروف االئتمان الحالية.  ١٢
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٠( 

 
 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان       ٢-٣
 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان    ١-٢-٣
 

 حساب القابلية للمخاطر ينطوي على ثالثة عناصر هي:إن 
 
تقدير حجم التعرض في حالة العجز عن السداد حيث يتم تقدير المبلغ الذي ُيحتمل أن يكون مستحقاً على العميل في .١

 حالة عجزه عن السداد.
شهراً، مع  ١٢ احتمالية العجز عن السداد وهي عبارة عن تقديرات لمتوسط الخسارة في محفظة القروض لفترة.٢

 األخذ في االعتبار حجم المحفظة وخصائص المخاطر وفقاً لظروف االئتمان الحالية.
شدة الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد حيث يتم تقدير مستوى الخسائر المحتملة التي يتوقع البنك تكبدها في حال .٣

 حدوث عجز بعد بيع أي ضمان. 
 

األساس للعديد من تطبيقات قياس مخاطر االئتمان المصاحبة لمجمل مكونات المحفظة.  إن هذه العناصر الثالثة تعتبر حجر
توقيت تحديد احتمالية العجز عن السداد في  يجب وقت محدد أي في  الزمن منوبما ان مخاطر االئتمان تقاس بنقطة محددة 

مدخالً لقياس جودة االئتمان للمحفظة، كما تساعد  كأحد المعطيات الالزمة لتنفيذ عملية القياس. توّفر القابلية للمخاطرمحدد 
اإلدارة في متابعة التغيرات في المخاطر مع تطور نصيب المركز الرئيسي من التعرضات االئتمانية من حيث حجم أو محفظة 

 المخاطر.
 

توقيت  العجز عن السداد فييتم حساب قابلية المخاطر بالنسبة لقروض الشركات واألفراد كما يلي: قابلية المخاطر = احتمالية 
يتم تجميع قابلية المخاطر  شدة الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد. xالتعرض المقدر في حالة العجز عن السداد  x محدد

لكل قرض للحصول على قابلية المخاطر لمختلف المحافظ الفرعية في المجموعة وصوالً في النهاية إلى قابلية المخاطر 
 لها. للمجموعة بأكم
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢١( 

 
 
 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان    ١-٢-٣
 

لقد قام البنك بتطبيق آلية تقييم داخلية ُيطلق عليها (تصنيف العجز عن السداد). إن تصنيف العجز عن السداد هو نظام قياسي 
للتقييم الداخلي المتطور. وبموجب هذا النظام، يتم  ٢-الداخلي تتبناه مجموعة باركليز وهو متوافق مع مقررات بازل للتقييم

درجة، ولكل درجة احتمالية محددة للعجز عن السداد، ويمكن ربطها بالدرجة المكافئة لها وفقاً  ٢١تصنيف العمالء من خالل 
رد أند بورز (بالنسبة للتصنيفات وإعدام الديون، فإن لها تقييمات إضافية تتعدى لتصنيف وكالة موديز وتصنيف وكالة ستاند

). ونظراً ألن منهجية التقييم تعتبر منهجية متطورة ويتم الحصول على الدرجات من نموذج متطور، فال يوجد ٢١الدرجة 
ندرد أند بورز. يحدد الجدول التالي تبويب ثابت بين الدرجات الداخلية للبنك وتلك الخاصة بتصنيف وكالتي موديز وستا

التبويب الداخلي للبنك فيما يتعلق بتصنيف درجات العجز عن السداد مقارنة بدرجات التصنيف لوكالتي موديز وستاندرد أند 
 بورز:

 

 احتمالية العجز عن السداد الدرجة

 <الحد األقصى الحد المتوسط >=الحد األدنى
    
٠٫٠٢ ٪٠٫٠١ ٪٠٫٠٠ ١٪ 
٠٫٠٣ ٪٠٫٠٣ ٪٠٫٠٢ ٢٪ 
٠٫٠٥ ٪٠٫٠٤ ٪٠٫٠٣ ٣٪ 
٠٫١٠ ٪٠٫٠٨ ٪٠٫٠٥ ٤٪ 
٠٫١٥ ٪٠٫١٣ ٪٠٫١٠ ٥٪ 
٠٫٢٠ ٪٠٫١٨ ٪٠٫١٥ ٦٪ 
٠٫٢٥ ٪٠٫٢٣ ٪٠٫٢٠ ٧٪ 
٠٫٣٠ ٪٠٫٢٨ ٪٠٫٢٥ ٨٪ 
٠٫٤٠ ٪٠٫٣٥ ٪٠٫٣٠ ٩٪ 
٠٫٥٠ ٪٠٫٤٥ ٪٠٫٤٠ ١٠٪ 
٠٫٦٠ ٪٠٫٥٥ ٪٠٫٥٠ ١١٪ 
١٫٢٠ ٪٠٫٩٠ ٪٠٫٦٠ ١٢٪ 
١٫٥٥ ٪١٫٣٨ ٪١٫٢٠ ١٣٪ 
٢٫١٥ ٪١٫٨٥ ٪١٫٥٥ ١٤٪ 
٣٫٠٥ ٪٢٫٦٠ ٪٢٫١٥ ١٥٪ 
٤٫٤٥ ٪٣٫٧٥ ٪٣٫٠٥ ١٦٪ 
٦٫٣٥ ٪٥٫٤٠ ٪٤٫٤٥ ١٧٪ 
٨٫٦٥ ٪٧٫٥٠ ٪٦٫٣٥ ١٨٪ 
١١٫٣٥ ٪١٠٫٠٠ ٪٨٫٦٥ ١٩٪ 
١٨٫٦٥ ٪١٥٫٠٠ ٪١١٫٣٥ ٢٠٪ 
١٠٠٫٠٠ ٪٥٩٫٣٣ ٪١٨٫٦٥ ٢١٪ 

 
يستخدم البنك درجات التقييم الخارجية عند توفرها لمقارنتها مع التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان. تختلف حاالت العجز التي 

 تتم مالحظتها وفقاً لفئة التقييم من سنة ألخرى، وخاصة على امتداد الدورة االقتصادية. 
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٢( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها   ٢-٢-٣
 

يستخدم البنك مجموعة كبيرة من األساليب للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض، وأكثر هذه األساليب أهمية للبنك 
يتمثل في إجراء تقييم لقدرة المقترض على الوفاء بالمستوى المقترح من القرض دون مواجهة صعوبات. تهدف سياسة البنك 

على الضمانات، ونتيجة  بشكل مفرطل بحيث يستطيع الوفاء به بدالً من االعتماد إلى التأكد من أن القرض في متناول العمي
 لذلك واستناداً إلى وضع العميل ونوع المنتج فقد يتم منح التسهيالت بدون ضمان.

 
عات يقوم البنك بإدارة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها فور تحديدها، وخاصة لألطراف المقابلة والمجمو

 والبلدان المختلفة.  االقتصاديةقطاعات لكذلك ل
 

األول من خالل وضع سقوف على حجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو م تتم إدارة مخاطر االئتمان في المقا
تتم مراقبة هذه المخاطر على أساس دوري كما مجموعة من المقترضين وكذلك للقطاعات الجغرافية وقطاعات العمل. 

 وتخضع للمراجعة سنوياً أو خالل فترات أقصر. 
 

تتم إدارة التعرض لمخاطر االئتمان أيضاً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء 
ن لزم األمر. مبين أدناه بعض اإلجراءات المتبعة بالتزامات الفوائد وأصل الدين، وكذلك من خالل تغيير سقوف اإلقراض إ

 لمراقبة المخاطر والحد منها.
 

 الضمانات (أ)
 

، يلتزم البنك بالحصول من الشركات على فئات محددة ومتفق عليها من مناسباعندما يكون الحصول على ضمانات أمراً 
 ى. وفيما يلي أبرز أنواع الضمانات:الضمانات والتأكد من أن هذه الضمانات تشّكل رهناً من الدرجة األول

 
 الرهن على العقارات السكنية. -قطاع األفراد -
 الرهن على الموجودات مثل المباني والمخزون والذمم المدينة القابلة لالسترداد. -القطاع التجاري والصناعي -
 .العقارات التي يتم تمويلهاالرهن على  -قطاع العقارات التجارية -
 

. بالنسبة متحفظ إن الضمانات التي يحصل عليها البنك يتم تقييمها وفقاً لمقاييس متفق عليها مع تحديد قيمة الضمان بشكٍل 
لقطاع الشركات، يتم تقييم الضمانات المتعلقة بالقروض التي تعرضت لالنخفاض في القيمة بما في ذلك الكفاالت والتأمين 

لك للتأكد من سريان الضمان ومالءمة مخصص االنخفاض في القيمة مع األخذ في بانتظام وبشكل سنوي على األقل، وذ
االعتبار التقييم الحالي. عندما تنخفض قيمة الضمان، قد يتم رصد مخصص إضافي لالنخفاض في القيمة. وفي المقابل، قد 

 ينتج عن الزيادات في الضمان تحرير مخصص االنخفاض في القيمة.
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٣( 

 (تابع) المخاطر الماليةإدارة       ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها  ٢-٢-٣
 

 المشتقات (ب)
 

ينحصر المبلغ المعّرض لمخاطر االئتمان، في أي وقت كان، في القيمة العادلة الحالية لألدوات المفضلة لدى البنك. بالنسبة 
لعقود الصرف اآلجلة، يتعرض البنك لمخاطر القيمة االسمية في حال إخفاق الطرف المقابل. تتم إدارة هذا التعرض لمخاطر 

اإلقراض الخاصة بالعمالء، إلى جانب التعرضات المحتملة من حركات السوق وعقود االئتمان بشكٍل عام كجزء من سقوف 
والتزامات بشراء أو  )Back to Back( مسندةالصرف اآلجلة المبرمة مع البنوك األخرى، والتي تكون في صورة عقود 

 بيع عقد ما، بما يؤدي إلى الحد من تعّرض البنك لمخاطر االئتمان.
 
 القيمة والمخصصات  االنخفاض في ٣-٢-٣
 

يظهر الجدول أدناه النسبة المئوية للبنود المدرجة في الميزانية العمومية للبنك فيما يتعلق بالقروض والسلفيات، وكذلك 
 مخصص االنخفاض في القيمة لكل فئة من فئات التقييم الداخلي للبنك: 

 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 

قروض 
 وسلفيات

  

مخصص 
االنخفاض في 

 القيمة

 

قروض 
 وسلفيات

  

مخصص 
االنخفاض في 

 القيمة
  )٪(  )٪(  )٪(  )٪( 
        

٣٧ ٩٧ ٣٦ ٩٥ منتظمة السداد
١٦ ١ - - دون القياسية

٣ - ١٦ ١ مشكوك في تحصيلها
٤٤ ٢ ٤٨ ٤ خسارة

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
 

 تستند التصنيفات الداخلية أعاله إلى الظروف الداخلية التالية:
 

منتظمة السداد: وهي التعرضات تجاه العمالء الذين يؤدون أداًء جيداً من حيث الوفاء بالتزاماتهم في الوقت المحدد. القروض 
ويتم إعفاء هؤالء العمالء لبضعة أيام في حالة أي تأخر عن السداد بسبب ظروف معينة. ويشمل ذلك أيضاً العمالء الذين 

شأنها أن تؤثر على استمرار السداد على المدى المتوسط بحيث يكون من يظهرون بعض الجوانب غير المرضية التي من 
المالئم اتباع منهج متحفظ. إن مخاطر العجز عن السداد بالنسبة لهؤالء العمالء تعتبر بمثابة مخاطر منخفضة في هذه 

 المرحلة. وليس من المرجح حدوث أي خسائر محتملة في المستقبل القريب. 
 

ل العمالء الذين يشعر البنك تجاههم بشكوٍك في إمكانية وفائهم بالتزاماتهم واستمرارهم في السداد، إال أن دون القياسية: وتشم
البنك يعتقد أن بإمكان هؤالء العمالء الوفاء بالتزاماتهم خالل فترة الستة أشهر إلى االثني عشر شهراً المقبلة، وتعتبر بمثابة 

حتمال بتعرض البنك للمخاطر في المستقبل القريب، ويشمل ذلك أيضاً العمالء مخاطر متوسطة في هذه المرحلة. وهناك ا
الذين يعانون تراجعاً في أوضاعهم المالية، وفي هذه الحالة تكون هناك احتمالية للعجز عن السداد ويكون البنك ُعرضة 

أو عندما يكون من المرّجح أن للمخاطر. من المرّجح أن يواجه البنك خسارة من خالل المخصص / عدم استحقاق الديون 
     تطول فترة االسترداد.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان   ٢-٣
 
 (تابع)االنخفاض في القيمة والمخصصات     ٣-٢-٣
 

المشكوك في تحصيلها: تشمل العمالء المصنفين دون الدرجات المذكورة أعاله والذين يعانون مزيداً من التراجع. قد يقتضي 
 األمر رصد مخصص جزئي يتم تحديده من قبل مسؤول وحدة دعم األعمال لدى بنك باركليز.  

 
الخسارة: العمالء ذوي التعرضات االئتمانية القائمة التي يكون استرداها بعيداً نوعاً ما. ويجب رصد مخصص لها في هذه 

 الحالة. ويتم تحديد حجم المخصص طبقاً لسياسة االنخفاض في القيمة بواسطة مسؤول وحدة دعم األعمال لدى بنك باركليز. 
 

في تحديد مدى وجود أي دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة بموجب المعيار يساعد نظام التقييم الداخلي اإلدارة 
القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض  –(ج)  ٢، وذلك استناداً إلى المعايير المبينة في اإليضاح ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

 في القيمة.
 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى  ٤-٢-٣
 

، دون األخذ ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ُيـمثِّـل الجدول التالي أسوأ احتمال من حيث تعّرض البنك لمخاطر االئتمان كما في 
رى. بالنسبة للموجودات المدرجة وغير المدرجة في الميزانية في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخ

 إلى المبالغ اإلجمالية المدرجة في الميزانية العمومية. أدناهالعمومية، تستند التعّرضات الموضحة 
 
 

 أقصى تعّرض 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 

    ضمن الميزانية العمومية:
 ٣٫٧٧٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

 
٣٫٠٣٧ 

 ١٨٤٫٩١١ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 

٢٧٨٫٢٢٠ 
 قروض وسلفيات:

 ٨٫١٨٦ قروض للعمالء من األفراد    
 

٦٣٫٥٦٤ 
 ٢٫٢٩١٫٨٥٩ قروض للعمالء من الشركات 

 
٥٫٦٣٤٫١٩٤ 

 ١٠٫٩٧٥ موجودات أخرى
 

٩٫٦٥٣ 
 

 خارج الميزانية العمومية:   
 ١٥٨٫٢٩١ خطابات اعتماد   

 
٧٢٦٫٩٤٧ 

 ٢٫١٢٤٫٢٥٩ ضمانات وقبوالت
 

١٫٨٧٢٫٥٤٨ 
 ٢٫٩٩٠٫٠٠٦ التزامات ائتمانية غير مسحوبة

 
٥٫٢٤٢٫٢٠٦ 

 ٧٫٧٧٢٫٢٦١ ديسمبر ٣١في 
 

١٣٫٨٣٠٫٣٦٩ 
 

  ترى اإلدارة أن التعرض الناتج عن المبالغ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى لن يؤدي إلى خسائر محتملة.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى  ٤-٢-٣
 

تعّرضها لمخاطر االئتمان إن اإلدارة واثقة من قدرتها على مواصلة السيطرة على الخسارة والحد منها والتي قد تنشأ عن 
 الناتجة عن محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك، وذلك على أساس ما يلي:

 
) من القروض والسلفيات للعمالء من الشركات في الدرجات العليا ٪٤٧: ٢٠١٥( ٪٤٢٫٣٠تم تصنيف ما نسبته -

 وفقاً لنظام التقييم الداخلي للبنك.
 

 ) من قروض األفراد مؤمنة بضمانات.٪٣٨٫٣٥: ٢٠١٥( ٪٩٨العقاري التي تمثل قروض الرهن -
 

يقوم البنك بمراجعة سياسته االئتمانية بشكٍل متواصل ويجري التغييرات الالزمة عليها استناداً إلى تقارير نظام -
 المعلومات اإلدارية واألنماط التي تنتج من هذه التقارير.

 
 قروض وسلفيات ٥-٢-٣
  
 فيما يلي بياناً موجزاً بالقروض والسلفيات: 

 
مليون درهم)  ١٨٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٥٣يبلغ المخصص اإلجمالي لالنخفاض في قيمة القروض والسلفيات ما قيمته 

النخفاض فردي في مليون درهم ) يمثل القروض والسلفيات التي تعرضت  ١٦٧: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٤٧منها مبلغ بقيمة 
 مليون درهم) مخصص المحفظة. ١٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٦قيمتها بينما يمثل المبلغ المتبقي البالغة قيمته 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 

 قروض
 وسلفيات 
   للعمالء 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
 األخرى

 

 قروض
 وسلفيات 
   للعمالء 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
 األخرى

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
لم يتأخر سدادها ولم         

تتعرض لالنخفاض 
 ١٫٩١٦٫٤٩٩ في القيمة 

 
٦٨٥٫١٨٨ 

 
٢٢٩٫٤٦٢٫٥ 

 
٢٥٧٫٢٨١ 

تأخر سدادها لكنها لم 
تتعرض لالنخفاض 

 ٧٨٫١٥٢ في القيمة 
 

- 
 

٤٩٢٫٣ 
 

- 
تعرضت لالنخفاض 

 ٣٠٥٫٣٩٤ في القيمة 
 

- 
 

٠٣٧٫٢٣٢ 
 

- 
 ٢٫٣٠٠٫٠٤٥ اإلجمالي

 
٦٨٥٫١٨٨ 

 
٧٥٨٫٦٩٧٫٥ 

 
٢٥٧٫٢٨١ 

ناقصاً: مخصص 
 )١٥٢٫٦٣٠( االنخفاض في القيمة

 
- 

 
)٢١٦٫١٨٠( 

 
- 

 ٢٫١٤٧٫٤١٥ الصافي
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٥٤٢٫٥١٧٫٥ 
 

٢٥٧٫٢٨١ 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 
  )٤( 

 الميزانية العمومية
 
 
 

ديسمبر ٣١كما في  

٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح 
ألف درهم  

 
ألف درهم

     الموجودات
٢٫٦٤٤٫١٤٢ ٥ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

٣٫٧٧٤ ٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

٣٫٠٣٧
١٨٤٫٩١١ ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٧٨٫٢٢٠

٢٫١٤٧٫٤١٥ ٨ قروض وسلفيات 
 

٥٫٥١٧٫٥٤٢
١٤٫٥٩٣ ٩ موجودات أخرى

 
٢٣٫٥٠٩

١٨٫٤٩٢ ١٠ ممتلكات ومعدات
 

٤٩٫٣٦٨
٤٤٣ ١١ موجودات ضريبة الدخل المؤجلة

 
٤٦٫٢٤٥

 مجموع الموجودات
 

٥٫٠١٣٫٧٧٠
 

٨٫٨٤٥٫١٣٧
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
 المطلوبات  
٦٫٦٣٣ ١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى  

 
١٤٫٧٥٠

١٫٧٦٠٫٧٢٩ ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
٢٦٨٫٨٨٦ ١٤ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

٢٠٧٫٩٧٤ ١٥ مطلوبات أخرى
 

٢٢٦٫٠٦٥
 مجموع المطلوبات

 
٢٫٢٤٤٫٢٢٢

 
٥٫٩٠٢٫٠٠٠

 
 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
٢٫٥٤٠٫٢١٤ ١٦ رأس المال المخّصص   

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤

١٢٥٫٠٠١ (أ) ١٧ احتياطي قانوني 
 

١٢٥٫٠٠١
٣٢٫٥٩٩ (ب) ١٧ احتياطي عام

 
١٢٫١١٥

 أسهمخيارات 
 

١٤٫٥٧٩
 

١٤٫٥٧٩
 أرباح محتجزة

 
٥٧٫١٥٥

 
٢٥١٫٢٢٨

 مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 

٢٫٧٦٩٫٥٤٨
 

٢٫٩٤٣٫١٣٧
 مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 
٨٫٨٤٥٫١٣٧ ٥٫٠١٣٫٧٧٠

 
 وقام بالتوقيع عليها: ٢٠١٧مارس   ٢٧تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ   

 
 
 

 …………………………… 
 سوبير ساها 

 المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 
  )٤( 

 الميزانية العمومية
 
 
 

ديسمبر ٣١كما في  

٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح 
ألف درهم  

 
ألف درهم

     الموجودات
٢٫٦٤٤٫١٤٢ ٥ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

٣٫٧٧٤ ٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

٣٫٠٣٧
١٨٤٫٩١١ ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٧٨٫٢٢٠

٢٫١٤٧٫٤١٥ ٨ قروض وسلفيات 
 

٥٫٥١٧٫٥٤٢
١٤٫٥٩٣ ٩ موجودات أخرى

 
٢٣٫٥٠٩

١٨٫٤٩٢ ١٠ ممتلكات ومعدات
 

٤٩٫٣٦٨
٤٤٣ ١١ موجودات ضريبة الدخل المؤجلة

 
٤٦٫٢٤٥

 مجموع الموجودات
 

٥٫٠١٣٫٧٧٠
 

٨٫٨٤٥٫١٣٧
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
 المطلوبات  
٦٫٦٣٣ ١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى  

 
١٤٫٧٥٠

١٫٧٦٠٫٧٢٩ ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
٢٦٨٫٨٨٦ ١٤ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

٢٠٧٫٩٧٤ ١٥ مطلوبات أخرى
 

٢٢٦٫٠٦٥
 مجموع المطلوبات

 
٢٫٢٤٤٫٢٢٢

 
٥٫٩٠٢٫٠٠٠

 
 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
٢٫٥٤٠٫٢١٤ ١٦ رأس المال المخّصص   

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤

١٢٥٫٠٠١ (أ) ١٧ احتياطي قانوني 
 

١٢٥٫٠٠١
٣٢٫٥٩٩ (ب) ١٧ احتياطي عام

 
١٢٫١١٥

 أسهمخيارات 
 

١٤٫٥٧٩
 

١٤٫٥٧٩
 أرباح محتجزة

 
٥٧٫١٥٥

 
٢٥١٫٢٢٨

 مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 

٢٫٧٦٩٫٥٤٨
 

٢٫٩٤٣٫١٣٧
 مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 
٨٫٨٤٥٫١٣٧ ٥٫٠١٣٫٧٧٠

 
 وقام بالتوقيع عليها: ٢٠١٧مارس   ٢٧تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ   

 
 
 

 …………………………… 
 سوبير ساها 

 المدير المالي 
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٦( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية       ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)قروض وسلفيات     ٥-٢-٣
 

 قروض وسلفيات لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة   (أ)
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 

قروض
وسلفيات
  للعمالء

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
األخرى

 

قروض
وسلفيات
  للعمالء

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز

الرئيسي والفروع 
األخرى

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        قروض وسلفيات

قروض  -
 ٣٩٧٫٩١٦٫١ شركات

 
- 

 
٠٠٩٫٤٣٢٫٥ 

 
- 

 ١٠٢ قروض أفراد -
 
- 

 
٢٢٠٫٣٠ 

 
- 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
 - األخرى

 
٦٨٥٫١٨٨ 

 
- 

 
٢٥٧٫٢٨١ 

 ٤٩٩٫٩١٦٫١ صافي
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٢٢٩٫٤٦٢٫٥ 
 

٢٥٧٫٢٨١ 
 

يمكن تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والسلفيات التي لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في قيمتها بالرجوع إلى 
 نظام التقييم الداخلي المّتبع لدى البنك.

 
تصنيف كافة القروض التي ال تعاني يتم تصنيف القروض البنكية لألفراد إلى مجموعات وفقاً لعدد األقساط متأخرة السداد. يتم 

من تأخر في سداد الفائدة واألقساط في المجموعة (صفر). بينما يتم تصنيف القروض والسلفيات التي تعاني من تأخر في سداد 
ئتمان ) فما فوق استناداً إلى عدد أيام التأخر عن السداد. يتم استخدام مصفوفة اال١الفائدة واألقساط تصاعدياً من المجموعة (

للعمليات البنكية للشركات لتصنيف القروض ذات الخصائص المختلفة. توجد ثالث فئات من القروض منتظمة السداد وفئتان 
من القروض غير منتظمة السداد. تتم مراجعة هذه التقييمات مرة واحدة سنوياً على األقل أو أكثر حسب الحاجة. يتم تصنيف 

يوماً على عدم سداد الفوائد واألقساط. تنص سياسة  ٩٠ة عجز عن السداد بعد مرور القروض والسلفيات على أنها في حال
. تتم مراجعة محفظة القروض للشركات االقتصاديةقطاعات لاالئتمان على تحديد سقوف إقراض داخلية لمختلف التعرضات ل

قروض الل جزءاً كبيراً من على أساس نصف سنوي. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تأمين قروض الرهن العقاري التي تمث
 من خالل الضمانات.ألفراد لالمتبقية سلفيات الو
 

 قروض وسلفيات تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة (ب)
 

يوماً ال تعتبر أنها قد تعرضت لالنخفاض في القيمة، ما لم تتوفر  ٩٠إن القروض والسلفيات التي تأخر سدادها ألقل من 
 ٩٠تشير إلى عكس ذلك. يتم اعتبار القروض والسلفيات للعمالء من الشركات التي تأخر سدادها ألكثر من  معلومات أخرى

يوماً أنها قد تعرضت لالنخفاض في القيمة، ما لم تتوفر معلومات أخرى تشير إلى عكس ذلك، مثل توّفر ضمانات كافية أو 
المبالغ اإلجمالية للقروض والسلفيات بحسب فئة العمالء التي تأخر أوراق مالية مرهونة أو أي مؤشرات قوية أخرى. فيما يلي 

 سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة:

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)قروض وسلفيات     ٥-٢-٣
 

 لم تتعرض لالنخفاض في القيمة (تابع)قروض وسلفيات تأخر سدادها لكنها    (ب)
 

    ٢٠١٥      ٢٠١٦     

 
قروض 
 شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

 

قروض 
شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
متأخرة السداد             

ً  ٣٠حتى  ٢٦٢٫٥١ يوما
 

٣
 

٢٦٥٫٥١
 

٤٧٤٫٣
 

-   
 

٤٧٤٫٣
متأخرة السداد 

 ٦٠ - ٣٠من 
١٧٨٫١ يوماً 

 
-

 
١٧٨٫١

 
١

 
-   

 
١

متأخرة السداد 
 ٩٠ - ٦٠من 
٧٣٨٫١٥ يوماً 

 
٦

 
٧٤٤٫١٥

 
١٧

 
-   

 
١٧

متأخرة السداد 
 ٩٠ألكثر من 

٩٦٥٫٩ يوماً 
 

-
 

٩٦٥٫٩
 

              
     -   

 
-   

 

             
  -   

١٤٣٫٧٨ المجموع
 

٩
 

١٥٢٫٧٨
 

٤٩٢٫٣
 

-
 

٤٩٢٫٣
 

 قروض وسلفيات تعرضت لالنخفاض في القيمة (ج)
 
 القروض والسلفيات للعمالء )١(
 

تم تقييم القروض والسلفيات  بينما لقد تم تقييم القروض والسلفيات الممنوحة إلى العمالء من الشركات على أساٍس منفرد، 
قد تم تقييم القروض والسلفيات الممنوحة إلى العمالء من األفراد على أنها قد و هذا الممنوحة لألفراد على أساس المحفظة. 

راً من بداية فترة العجز عن السداد. فيما يلي بياناً تفصيلياً حول القروض والسلفيات تعرضت لالنخفاض في القيمة اعتبا
الممنوحة للعمالء والتي تعرضت النخفاض في قيمتها وذلك وفقاً لفئة كل منها، باإلضافة إلى القيمة العادلة للضمان ذي الصلة 

 الُمحتفظ به لدى البنك كتأمين:
 

   ٢٠١٥      ٢٠١٦    

 
قروض 
شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

 

قروض 
شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
تعرضت             

لالنخفاض في 
٣١٩٫٢٩٧ القيمة

 
٠٧٥٫٨

 
٣٩٤٫٣٠٥

 
٦٩٣٫١٩٨

 
٣٤٤٫٣٣

 
٠٣٧٫٢٣٢

القيمة العادلة 
 - للضمانات

 
-

 
-

 

              
     -   

 
٩٠٠٫١٤

 
٩٠٠٫١٤

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)قروض وسلفيات     ٥-٢-٣
 
 جدولتهاقروض وسلفيات ُمعاد  )       ٢(
 

تشمل أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد وتعديلها وتأجيل الدفعات. يتم تنفيذ العديد من أنشطة إعادة الهيكلة بغرض 
زيادة التدفقات النقدية وذلك ضمن المبادئ التوجيهية المعتمدة. تتم مراجعة تلك السياسات بصورٍة مستمرة. يعرض الجدول 

 . ٢٠١٥و ٢٠١٦ت إعادة هيكلتها خالل العامين أدناه القروض التي تم
 

 قيمة القروض 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦

ألف درهم ألف درهم 
٩١٫٥٥٩ قروض الشركات    نوع القرض

 
٦٤٫٦٢٩

 ٩١٫٥٥٩
 

٦٤٫٦٢٩
 
 ضمانات ُمعاد تملكها ٦-٢-٣
 

الودائع البنكية التي قد استخدمت في على أي ضمان محتفظ به كتأمين باستثناء  ٢٠١٥و ٢٠١٦لم يستحوذ البنك خالل عامي 
 تسوية التسهيالت االئتمانية.

 
 تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

يعرض الجدول التالي بياناً تفصيلياً بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان لدى البنك بقيمها الدفترية مصنفة بحسب قطاعات 
 المقابلة للبنك:العمل لألطراف 

 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٩( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
مؤّسسات 

  مالية 
إنشاءات 
  وعقارات

تجارة جملة 
  وتجزئة

قطاعات
المجموع  أفراد  أخرى 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
            بنود ضمن الميزانية العمومية            

 ٧٧٤٫٣  -  -  -  -  ٧٧٤٫٣ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩١١٫١٨٤  -  -  -  -  ٩١١٫١٨٤ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ٨٩  ٨٩  -  -  -  - سحوبات على المكشوف -            قروض لألفراد:            قروض وسلفيات للعمالء:
 ٨٠  ٨٠  -  -  -  - قروض ألجل -
 ٠١٧٫٨  ٠١٧٫٨  -  -  -  - عقارية رهونات -

 ٨٥٩٫٢٩١٫٢  ٠٩٤٫١١  ٣٢٥٫٩١٤  ٩٢٧٫٨٠٥  ٨٦٩٫٤٠  ٦٤٤٫٥١٩ قروض لشركات تجارية
 ٩٧٥٫١٠  -  ٢٣١٫١  -  -  ٧٤٤٫٩ موجودات أخرى

 ٧٠٥٫٤٩٩٫٢  ٢٨٠٫١٩  ٥٥٦٫٩١٥  ٩٢٧٫٨٠٥  ٨٦٩٫٤٠  ٠٧٣٫٧١٨ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 بنود خارج الميزانية العمومية            

 ٣١٤٫٩٣ خطابات اعتماد           
 

- 
 

٢١٨٫١٨ 
 

٧٥٩٫٤٦ 
 

- 
 

٢٩١٫١٥٨ 
 ٨٧٤٫١١٣٫١ ضمانات وقبوالت

 
٢٤٥٫١١ 

 
٨٨٢٫٤٧٤ 

 
٢٥٨٫٥٢٤ 

 
- 

 
٢٥٩٫١٢٤٫٢ 

 ٤٨١٫٣٣١ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 

٥٧٨٫٣٧ 
 

٤٦٣٫٠٠٧٫٢ 
 

٥٧٧٫٦١١ 
 

٩٠٧٫١ 
 

٠٠٦٫٩٩٠٫٢ 
 ٦٦٩٫٥٣٨٫١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 
٨٢٣٫٤٨ 

 
٥٦٣٫٥٠٠٫٢ 

 
٥٩٤٫١٨٢٫١ 

 
٩٠٧٫١ 

 
٥٥٦٫٢٧٢٫٥ 

 
 
 
 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٣٠( 

 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 مؤّسسات 

 مالية 
 

إنشاءات 
 وعقارات

 

تجارة جملة 
وتجزئة

 

قطاعات 
أخرى

 
أفراد

 
المجموع

 ألف درهم 
 

 ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
            بنود ضمن الميزانية العمومية            

٣٫٠٣٧ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

-
 

- 
 

-
 

-
 

٣٫٠٣٧
٢٧٨٫٢٢٠ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
-

 
- 

 
-

 
-

 
٢٧٨٫٢٢٠

 قروض وسلفيات للعمالء:
 قروض لألفراد:      
- سحوبات على المكشوف -      
 

-
 

- 
 

-
 

٢٩٫٢١٨
 

٢٩٫٢١٨
- قروض ألجل -

 
-

 
- 

 
-

 
٤٫٠٦٣

 
٤٫٠٦٣

- عقارية رهونات -
 

-
 

- 
 

-
 

٣٠٫٢٨٣
 

٣٠٫٢٨٣
٥٧٢٫٤٥١ قروض لشركات تجارية

 
٤٠٤٫٦٢٠

 
١٫٨٦١٫٦١٨ 

 
٢٫٧٩٥٫٥٠٥

 
-

 
٥٫٦٣٤٫١٩٤

٨٫٢٧١ موجودات أخرى
 

-
 

- 
 

١٫٣٨٢
 

-
 

٩٫٦٥٣
٨٦١٫٩٧٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

 
٤٠٤٫٦٢٠

 
١٫٨٦١٫٦١٨ 

 
٢٫٧٩٦٫٨٨٧

 
٦٣٫٥٦٤

 
٥٫٩٨٨٫٦٦٨

 الميزانية العموميةبنود خارج        
٥٠٣٫١٥٤ خطابات اعتماد      
 

   - 
 

١٥٨٫٢٠٩ 
 

٦٥٫٥٨٤
 

-
 

٧٢٦٫٩٤٧
٦٧٠٫٦٩٤ ضمانات وقبوالت

 
٣٦٫٥٧٦

 
٦٥٧٫٦٢٤ 

 
٥٠٧٫٦٥٤

 
-

 
١٫٨٧٢٫٥٤٨

٣٠٨٫٣٠٩ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 

٤٠٠٫٠٧٤
 

٢٫٩١٣٫٨٠٩ 
 

١٫٦١٨٫٨١١
 

١٫٢٠٣
 

٥٫٢٤٢٫٢٠٦
١٫٤٨٢٫١٥٧ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

 
٤٣٦٫٦٥٠

 
٣٫٧٢٩٫٦٤٢ 

 
٢٫١٩٢٫٠٤٩

 
١٫٢٠٣

 
٧٫٨٤١٫٧٠١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٣١( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

يعرض الجدول التالي بيان تفصيلي بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان الخاصة بالبنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب 
 . ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المناطق الجغرافية كما في 

 
 مقر جد فيها التي يتوابالنسبة لهذا الجدول، فقد قام البنك بتصنيف التعرضات في المناطق الجغرافية استناداً إلى دولة 

 ألطراف المقابلة: ا
 

اإلمارات  
العربية 
 المتحدة

دول منظمة  
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

 

 آسيا
 

 أخرى
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
مبالغ مستحقة من بنوك 

- أخرى
 

٥٧٤
 

٣٫٢٠٠
 

-
 

٣٫٧٧٤
مستحقة من المركز مبالغ 

١٨٤٫٩١١ ١٠٫٦٧٦ ٢٥ ١٧٤٫٢١٠ - الرئيسي والفروع األخرى
٢٫٢٩١٫٨٥٩ ٨٫٤٥٧ ٣٦٩٫٣١١ ٧٢٫٧٨٤ ١٫٨٤١٫٣٠٧ قروض شركات -     قروض وسلفيات

٨٫١٨٦ - - - ٨٫١٨٦ قروض أفراد -
١٠٫٩٧٥  -  - -  ١٠٫٩٧٥ موجودات أخرى

٢٫٤٩٩٫٧٠٥ ١٩٫١٣٣ ٣٧٢٫٥٣٦ ٢٤٧٫٥٦٨ ١٫٨٦٠٫٤٦٨ اإلجمالي
 

          
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١         
مبالغ مستحقة من بنوك          

   - أخرى
 

٢٫٣٤٠
 

٦٩٧
 

   -
 

٣٫٠٣٧
مبالغ مستحقة من المركز 
   - الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٧٤٫١٤٩

 
٤٦

 
٤٫٠٢٥

 
٢٧٨٫٢٢٠

 وسلفياتقروض 
٤٫٥٥٣٫٤٧٦ قروض شركات -    
 

٤٤٤٫٩٤٢
 

٦٣٥٫٦٣٤
 

١٤٢
 

٥٫٦٣٤٫١٩٤
٦٣٫٥٦٤ قروض أفراد -

 
 -

 
   -

 
   -

 
٦٣٫٥٦٤

٩٫٦٥٣ موجودات أخرى
 

   -
 

   -
 

   -
 

٩٫٦٥٣
٤٫٦٢٦٫٦٩٣ اإلجمالي

 
٧٢١٫٤٣١

 
٦٣٦٫٣٧٧

 
٤٫١٦٧

 
٥٫٩٨٨٫٦٦٨

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٣٢( 

 (تابع) الماليةإدارة المخاطر       ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل
 

من البنوك  يعرض الجدول التالي بيانا تفصيليا بالتعرضات االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالقروض والسلفيات والمبالغ المستحقة
 .٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١والبنود خارج الميزانية العمومية ُمصنفة بحسب قطاع العمل كما في 

 
     البنود المدرجة في الميزانية العمومية 
 

قروض
وسلفيات

 

مبالغ مستحقة من 
والمركز  البنوك

الرئيسي والفروع 
األخرى

 

إجمالي
التمويل 

 

بنود خارج
الميزانية العمومية 

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

الزراعة والصيد          
واألنشطة ذات 

 - عالقة
 
- 

 

              
-    

 
- 

 

              
- 

النفط الخام والغاز 
 ٥٠٥٫٦٧٩ والتعدين والمحاجر

 
- 

 
٥٠٥٫٦٧٩ 

 
٤٩٤٫٣١٨ 

 
٩٩٩٫٩٩٧ 

 ٧٢٤٫٣٩ التصنيع
 
- 

 
٧٢٤٫٣٩ 

 
٢١٨٫٤٠٠ 

 
٩٤٢٫٤٣٩ 

 ١٨٢٫٣٣ اإلنشاءات
 
- 

 
١٨٢٫٣٣ 

 
٨٢٣٫٤٨ 

 
٠٠٥٫٨٢ 

 ٩٠١٫٧٣٠ التجارة
 
- 

 
٩٠١٫٧٣٠ 

 
٤٧٤٫٤٦١٫٢ 

 
٣٧٥٫١٩٢٫٣ 

النقل والتخزين 
 ٧٨٤٫١٠٨ واالتصاالت

 
- 

 
٧٨٤٫١٠٨ 

 
٥٥٧٫١٨١ 

 
٣٤١٫٢٩٠ 

 ٦٤٤٫٥١٩ المؤسسات المالية 
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٣٢٩٫٧٠٨ 
 

٦٦٩٫٥٣٨٫١ 
 

٩٩٨٫٢٤٦٫٢ 
 ٠٢٥٫١٦٩ الخدمات

 
- 

 
٠٢٥٫١٦٩ 

 
٣٢١٫٣٢٣ 

 
٣٤٦٫٤٩٢ 

 ٠٩٤٫١١ القطاع الحكومي
 
- 

 
٠٩٤٫١١ 

 
- 

 
٠٩٤٫١١ 

التجزئة والخدمات 
 ١٨٦٫٨ البنكية لألفراد

 
- 

 
١٨٦٫٨ 

 
- 

 
١٨٦٫٨ 

 ٠٤٥٫٣٠٠٫٢ مجموع التعّرضات
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٧٣٠٫٤٨٨٫٢ 
 

٥٥٦٫٢٧٢٫٥ 
 

٢٨٦٫٧٦١٫٧ 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٣٣( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

 (تابع)تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل 
 

   بنود ضمن الميزانية العمومية 

 
قروض 
وسلفيات

 

 مبالغ مستحقة من
البنوك والمركز 
ع الرئيسي والفرو

األخرى
 

إجمالي 
التمويل

 

بنود خارج 
الميزانية 
العمومية

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

واألنشطة الزراعة والصيد          
٧٫٤٨٢ ذات عالقة

 

 
- 

 
٧٫٤٨٢

 
٥١٦

 
٧٫٩٩٨

النفط الخام والغاز والتعدين 
٨٣٠٫٥٥٧ والمحاجر

 

 
- 

 
٨٣٠٫٥٥٧

 
٢١٠٫٦٢٨

 
١٫٠٤١٫١٨٥

٣٩٩٫٦٥٥ التصنيع
 
- 

 
٣٩٩٫٦٥٥

 
٨١٧٫٨٧٧

 
١٫٢١٧٫٥٣٢

٦٣٫٥٤٧ اإلنشاءات
 
- 

 
٦٣٫٥٤٧

 
٤٣٦٫٦٥٠

 
٥٠٠٫١٩٧

١٫٥٣٦٫٥٦٢ التجارة
 
- 

 
١٫٥٣٦٫٥٦٢

 
٣٫٥٤٠٫٨٩٣

 
٥٫٠٧٧٫٤٥٥

٧٦٩٫٥٣٠ النقل والتخزين واالتصاالت
 
- 

 
٧٦٩٫٥٣٠

 
٣٦٤٫٩٣٠

 
١٫١٣٤٫٤٦٠

٥٧٢٫٤٥١ المؤسسات المالية 
 

٢٨١٫٢٥٧ 
 

٨٥٣٫٧٠٨
 

١٫٤٨٢٫١٥٧
 

٢٫٣٣٥٫٨٦٥
١٫٤٥٤٫٤١٠ الخدمات

 
- 

 
١٫٤٥٤٫٤١٠

 
٩٨٦٫٨٤٨

 
٢٫٤٤١٫٢٥٨

- القطاع الحكومي
 
- 

 
-

 
   -

 
-

التجزئة والخدمات البنكية 
٦٣٫٥٦٤ لألفراد

 

 
- 

 
٦٣٫٥٦٤

 
١٫٢٠٢

 
٦٤٫٧٦٦

٥٫٦٩٧٫٧٥٨ مجموع التعّرضات
 

٢٨١٫٢٥٧ 
 

٥٫٩٧٩٫٠١٥
 

٧٠١٫٨٤١٫٧
 

١٣٫٨٢٠٫٧١٦
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٣٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

   البنود المدرجة في الميزانية العمومية 

قروض  
وسلفيات

 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

 الرئيسي والفروع
األخرى

 

إجمالي 
التمويل

 

إجمالي المبلغ 
غير الممّول

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

٩٢٣٫٤٣٤ أشهر ٣أقل من        
 

١٨٨٫٦٨٥
 

١٫١١٢٫١١٩
 

٣٣٨٫١١٤
٧٥٩٫٩٤٣ أشهر إلى سنة واحدة ٣

 
-

 
٧٥٩٫٩٤٣

 
٤٦٢٫٩٣٣

٦١٦٫٦٦٨ سنوات ٥سنة واحدة إلى 
 
-

 
٦١٦٫٦٦٨

 
٤٫٣٦٩٫٠١٦

 - سنوات ٥أكثر من 
 
- 

 
-

 
١٠٢٫٤٩٣

٢٫٣٠٠٫٠٤٥ المجموع اإلجمالي
 

١٨٨٫٦٨٥
 

٢٫٤٨٨٫٧٣٠
 

٥٫٢٧٢٫٥٥٦

 البنود المدرجة في الميزانية العمومية         
  

قروض  
وسلفيات

 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

 الرئيسي والفروع
األخرى

 

إجمالي
التمويل 

 

إجمالي المبلغ 
غير الممّول

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

٢٫٨٠٠٫١٨٨ أشهر ٣من  أقل       
 

٢٨١٫٢٥٧
 

٣٫٠٨١٫٤٤٥
 

٧٢٦٫٩٤٧
١٫٨١٦٫٧٨٥ أشهر إلى سنة واحدة ٣

 
-

 
١٫٨١٦٫٧٨٥

 
١٫٣٣٥٫٣٦٨

١٫٠٨٠٫٧٨٥ سنوات ٥سنة واحدة إلى 
 

-
 

١٫٠٨٠٫٧٨٥
 

٥٫٧٧٩٫٣٨٦
- سنوات ٥أكثر من 

 
-

 
-

 
-

٥٫٦٩٧٫٧٥٨ المجموع اإلجمالي
 

٢٨١٫٢٥٧
 

٥٫٩٧٩٫٠١٥
 

٧٫٨٤١٫٧٠١
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٣٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

 قروض تعرضت النخفاض فردي في القيمة بحسب قطاع العمل
 

 :االقتصادي قطاع الالقروض والسلفيات التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها بشكٍل فردي بحسب  صيلاتف فيما يلي 

 
 مخاطر السوق  ٣-٣
 

يتعرض البنك لمخاطر السوق، وهي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية 
السوق من المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعمالت، والتي تتعرض جميعها  نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر

لحركات عامة وخاصة في السوق وأيضاً لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة ومعدالت 
 االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية.

 
الرئيسية المالية ِنسب بات ("اللجنة") هي المسؤولة عن وضع اإلطار الرسمي للمؤشرات والُتعد لجنة الموجودات والمطلو

للبنك وتحديد السقوف إلدارة ومراقبة مخاطر السوق وأيضاً تحليل مدى تأثير حاالت عدم التطابق ألسعار الفائدة وفترات 
الخاصة بالبنك وتقديم اإلرشادات من حيث الحركات في االستحقاق لدى البنك. تضطلع اللجنة أيضاً باتخاذ قرارات االستثمار 

 أسعار الفائدة والعمالت.
 

   
     تأخر سدادها

 
لم يتأخر 
سدادها 

 

أقل من
 ٩٠  ً يوما

 

أكثر من
 ٩٠  ً يوما

 
المجموع

 

مخصص 
 محدد

ألف درهم 
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
٣٣٫٠٢١ اإلنشاءات          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 
-

 
-

 
٠٢١٫٣٣ 

 
٠٢١٫٣٣ 

٦٩٫١٨٠ التجارة
 

٣٥٫٦٧٥
 

٤١٫٠٤٩
 

٩٠٤٫١٤٥ 
 

١٨٢٫٦١ 
- األفراد 

 
-

 
٨٫٠٧٥

 
٠٧٥٫٨ 

 
٠٧٥٫٨ 

- أخرى
 

٦٩٫٦٩٢
 

٤٨٫٧٠٢
 

٣٩٤٫١١٨ 
 

٤١١٫٤٤ 

 ١٠٢٫٢٠١
 

١٠٥٫٣٦٧
 

٩٧٫٨٢٦
 

٣٩٤٫٣٠٥ 
 

٦٨٩٫١٤٦ 

             
     تأخر سدادها

 
لم يتأخر 

سدادها
 

أقل من
 ٩٠  ً يوما

 

أكثر من
 ٩٠  ً يوما

 
المجموع

 

مخصص 
محدد

ألف درهم 
 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 
 

       
 ٨٧٨٫٥٠ اإلنشاءات

 
- 

 
١٫٦٨٧ 

 
٥٢٫٥٦٥

 
٢٩٫٦٢٩ 

 ٢١١٫٢٣ التجارة
 

٠٧٤٫٥ 
 

١٢٫٤٩٢ 
 

٤٠٫٧٧٧
 

٣٤٫٩٤١ 
 - األفراد 

 
- 

 
٣٣٫٣٤٤ 

 
٣٣٫٣٤٤

 
٢٣٫٨٧٣ 

 ٧٨٨٫٣١ أخرى
 

٥٠٢٫٤٨ 
 

٢٥٫٠٦١ 
 

١٠٥٫٣٥١
 

٧٩٫٠٦٤ 

 ٨٧٧٫١٠٥ 
 

٥٧٦٫٥٣ 
 

٧٢٫٥٨٤ 
 

٢٣٢٫٠٣٧
 

١٦٧٫٥٠٧ 

)٣٥( 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٣٦( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق  ٣-٣
 
 أساليب قياس مخاطر السوق ١-٣-٣
 

قد تنشأ في الظروف شديدة الصعوبة. تشتمل اختبارات يوفر أسلوب اختبار التحّمل مؤشراً على حجم الخسائر المحتملة التي 
التحمل المنفذة بواسطة إدارة الخزينة لدى البنك على ما يلي: اختبار التحمل لعامل المخاطر حيث يتم تطبيق حركات التحمل 

ت التحمل، على كل فئة من فئات المخاطر، واختبار التحمل لألسواق الناشئة حيث تخضع محافظ األسواق الناشئة لحركا
منها على سبيل  -أو مناطق معينة  مالية واختبار التحمل لغرض خاص يشمل تطبيق أحداث التحمل المحتملة على مراكز

 المثال محصلة التحمل على منطقة بعد تعويم عملة محددة. تتم مراجعة نتائج اختبارات التحمل بواسطة اإلدارة العليا.
 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية ٤-٣
 
تعرض البنك آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم المركز ي

الرئيسي بوضع السقوف على مستوى التعرض تجاه كل عملة، وبشكٍل إجمالي لكل من مراكز اليوم الواحد ومن يوم إلى يوم، 
خص الجدول التالي تعرض البنك لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. يشتمل وتتم مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي. يل

 الجدول على األدوات المالية للبنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب العملة.
 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٣٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية          ٤-٣
 

الدرهم  
 اإلماراتي

 

الدوالر
األمريكي

 
اليورو

 

الجنيه 
االسترليني

 
أخرى

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 الموجودات           
 ٢٫٥٧٠٫٧٦٠ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي           

 
٧٣٫٣٨٢ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٢٫٦٤٤٫١٤٢ 

 - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 
- 

 
- 

 
- 

 
٧٧٤٫٣ 

 
٣٫٧٧٤ 

 ٦٫٣٤٢ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 

١٠٣٫٧٥٥ 
 

٤٧٫٥٠٦ 
 

١٦٫٦٠٨ 
 

٧٠٠٫١٠ 
 

١٨٤٫٩١١ 
 ١٫٠٤١٫١١٤ قروض وسلفيات

 
١٫٢٤٩٫٠٠٩ 

 
٤٫٨٣٥ 

 
٥٫٠٨٧ 

 
- 

 
٢٫٣٠٠٫٠٤٥ 

 ٨٫٦١٠ موجودات أخرى 
 
- 

 
٢٣٨ 

 
٢٫١٢٦ 

 
١ 

 
١٠٫٩٧٥ 

 ٣٫٦٢٦٫٨٢٦ مجموع الموجودات المالية
 

١٫٤٢٦٫١٤٦ 
 

٥٢٫٥٧٩ 
 

٢٣٫٨٢١ 
 

٤٧٥٫١٤ 
 

٥٫١٤٣٫٨٤٧ 

 المطلوبات            
 ٦٫٦٣٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى           

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٦٫٦٣٣ 

 ٣٦٠٫٧٨٤ مبالغ مستحقة للعمالء
 

١٫٣٢١٫٤٠٠ 
 

٥٠٫١٠٠ 
 

١٧٫٣٧٣ 
 

٠٧٢٫١١ 
 

١٫٧٦٠٫٧٢٩ 
 ٢٦٥٫٧٧٢ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
١١٤٫٣ 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 ١٥٩٫٣٠٧ مطلوبات أخرى
 

٣٣٫٨٣٤ 
 

٢٫٤٠٤ 
 

٢٫١٨٦ 
 
- 

 
١٩٧٫٧٣١ 

 ٧٩٢٫٤٩٦ مجموع المطلوبات المالية
 

١٫٣٥٥٫٢٣٤ 
 

٥٢٫٥٠٤ 
 

١٩٫٥٥٩ 
 

١٨٦٫١٤ 
 

٢٫٢٣٣٫٩٧٩ 
 ٢٫٨٣٤٫٣٣٠ صافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية العمومية

 
٧٠٫٩١٢ 

 
٧٥ 

 
٤٫٢٦٢ 

 
٢٨٩ 

 
٢٫٩٠٩٫٨٦٨ 

 
 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٣٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية          ٤-٣
 
 درهمال 

اإلمارتي
 

الدوالر 
األمريكي

 
اليورو

 

الجنيه 
االسترليني

 
أخرى

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 الموجودات           
٢٫٧٤٦٫٢٤٤ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي           

 
١٨٠٫٨٦١

 
١٠٠

 
٣

 
٨

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

- مستحقة من بنوك أخرىمبالغ 
 
-

 
-

 
-

 
٣٫٠٣٧

 
٣٫٠٣٧

٥٫٥٧٢ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 

١٤١٫٢١٥
 

١٢٠٫٤٠٤
 

٦٫٩٥٨
 

٤٫٠٧١
 

٢٧٨٫٢٢٠
١٫٧٥٨٫٣٩٤ قروض وسلفيات

 
٣٫٩٢٨٫٥٦٩

 
٨٫١٦٣

 
٢٫٦٣٢

 
-

 
٥٫٦٩٧٫٧٥٨

٨٫٠٠٨ موجودات أخرى 
 

٧٦٠
 

١٠
 

٨٧٥
 
-

 
٩٫٦٥٣

٤٫٥١٨٫٢١٨ الموجودات الماليةمجموع 
 

٤٫٢٥١٫٤٠٥
 

١٢٨٫٦٧٧
 

١٠٫٤٦٨
 

٧٫١١٦
 

٨٫٩١٥٫٨٨٤
 

 المطلوبات     
١٦ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى     
 

١٤٫٧٢٣
 
-

 
-

 
١١

 
١٤٫٧٥٠

٥٦٨٫١١٩ مبالغ مستحقة للعمالء
 

١٫٦٥٧٫٨٣٤
 

٢٠٧٫٧٠٦
 

٣٣٤٫٣٣٤
 

٦٫٥٥٤
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
٢٥٩٫٨٠٦ للمركز الرئيسي والفروع األخرىمبالغ مستحقة 

 
٢٫٦٢٦٫٥٣٨

 
-

 
-

 
٢٩٤

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

١٧٥٫٩٧١ مطلوبات أخرى
 

٢٨٫٩٩٨
 

٩٦٦
 

١٫٨٨٩
 

١٤
 

٢٠٧٫٨٣٨
١٫٠٠٣٫٩١٢ مجموع المطلوبات المالية

 
٤٫٣٢٨٫٠٩٣

 
٢٠٨٫٦٧٢

 
٣٣٦٫٢٢٣

 
٦٫٨٧٣

 
٥٫٨٨٣٫٧٧٣

٣٫٥١٤٫٣٠٦ العموميةصافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية 
 

(٧٦٫٦٨٨)
 

(٧٩٫٩٩٥)
 

(٣٢٥٫٧٥٥)
 

٢٤٣
 

٣٫٠٣٢٫١١١
 

مريكي أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي. يتعرض البنك بشكٍل محدود لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث إن أغلب األدوات المالية الناشئة بالعمالت األجنبية هي إما بالدوالر األ
مقايضات الصرف األجنبي  بالعمالت األخرى، وبشكل رئيسي باليورو والجنيه االسترليني، يتم إيداعها لدى مجموعة باركليز أو مبادلتها بالدرهم اإلماراتي من خاللالمطلوبات المقبوضة 

 .ةريلتبقى متوافقة مع أحكام المصرف المركزي بشأن إدارة المخاطر الكب
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٣٩( 

 (تابع) المخاطر المالية إدارة     ٣
 
 مخاطر أسعار الفائدة ٥-٣
 

أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي مخاطر  .السوقية مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي مخاطر تقلب التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة
لقيمة العادلة والتدفقات النقدية. يمكن أن تزداد المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية. يتعرض البنك آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار الفائدة السوقية على اتقلب قيمة األداة 

ت غير متوقعة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سقوف على مستوى الفرق بين معدالت فروق الفائدة نتيجة لهذه التغيرات ولكنها قد تعمل على الحد من الخسائر في حال نشوء حركا
 الفائدة وإعادة التسعير، ويتولى قسم الخزينة مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي.

قيمها الدفترية والمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسعير أو االستحقاق التعاقدي، أيهما يستعرض الجدول التالي مدى تعّرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة، ويشتمل على األدوات المالية التابعة للبنك ب
 أسبق.

 
 

 
 حتى شهر واحد

 

 ٣ -شهر واحد 
 أشهر

 
 أشهر ٦ - ٣

 

 ١٢ -أشهر  ٦
 شهراً 

 

أكثر من سنة 
 واحدة

 
 غير محّملة بالفائدة

 
 المجموع

 ألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف              
اإلمارات العربية المتحدة 

 المركزي
 

١٫٣٥٠٫٠٠٠ 
 

 
٢٠٠٫٠٠٠ 

 

 
٧٥٠٫٠٠٠ 

 

 
٠٠٠٫٢٠٠ 

 

 
- 

 

 
١٤٤٫١٤٢ 

 

 
٢٫٦٤٤٫١٤٢ 

مبالغ مستحقة من بنوك 
 - أخرى 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٣٫٧٧٤ 

 
٣٫٧٧٤ 

مبالغ مستحقة من المركز 
 ٣٦٫٧٣٣ الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
١٤٨٫١٧٨ 

 
١٨٤٫٩١١ 

 ١٫٢٩٤٫٨٣٩ قروض وسلفيات
 

٦٦٧٫٤٧٥ 
 

٢٥٠٫٧٢٠ 
 

٠١١٫٨٧ 
 

- 
 

- 
 

٢٫٣٠٠٫٠٤٥ 
 - موجودات أخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
١٠٫٩٧٥ 

 
١٠٫٩٧٥ 

 ٢٫٦٨١٫٥٧٢ مجموع الموجودات المالية
 

٨٦٧٫٤٧٥ 
 

١٫٠٠٠٫٧٢٠ 
 

٢٨٧٫٠١١ 
 

- 
 

٣٠٧٫٠٦٩ 
 

٥٫١٤٣٫٨٤٧ 
 المطلوبات

 - أخرى مبالغ مستحقة لبنوك             
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

٦٫٦٣٣ 
 

٦٫٦٣٣ 
 ٤٤٩٫٦٩٣ مبالغ مستحقة للعمالء

 
٦٢٢٫٦٥٨ 

 
٢٥٫٢٨٤ 

 
٤٢٫٧٠٠ 

 
١٤٤ 

 
٦٢٠٫٢٥٠ 

 
١٫٧٦٠٫٧٢٩ 

مبالغ مستحقة للمركز 
 - الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 - مطلوبات أخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 

 - 
 

١٩٧٫٧٣١ 
 

١٩٧٫٧٣١ 
 ٤٤٩٫٦٩٣ مجموع المطلوبات المالية

 
٦٢٢٫٦٥٨ 

 
٢٥٫٢٨٤ 

 
٧٠٠٫٤٢ 

 
١٤٤ 

 
١٫٠٩٣٫٥٠٠ 

 
٢٫٢٣٣٫٩٧٩ 

 ٢٫٢٣١٫٨٧٩ فرق التأثر بسعر الفائدة
 

٢٤٤٫٨١٧ 
 

٩٧٥٫٤٣٦ 
 

٢٤٤٫٣١١ 
 

)١٤٤( 
 

)٧٨٦٫٤٣١( 
 

٢٫٩٠٩٫٨٦٨ 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٤٠( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٥-٣
 
 

حتى 
شهر واحد

 

 ٣ -شهر واحد 
أشهر

 
أشهر ٦ - ٣

 

 -أشهر  ٦
شهراً  ١٢

 

أكثر من 
سنة واحدة

 

غير محّملة 
بالفائدة

 
المجموع

ألف درهم ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

درهم ألف
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات              
٧٥٠٫٩٤٧ العربية المتحدة المركزي

 
٥٠١٫٧٣٣

 
٢٠٠٫٥٥٨

 
٧٠٠٫٦١٨

 
-

 
٧٧٣٫٣٦٠

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
 

-
 
-

 
-

 
-

 
٣٫٠٣٧

 
٣٫٠٣٧

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 
٥٫٥٧٢ والفروع األخرى

 
-

 
-

 
-

 
-

 
٢٧٢٫٦٤٨

 
٢٧٨٫٢٢٠

٢٫٢١٩٫٠٠٨ قروض وسلفيات
 

١٫٧٧٠٫٣٠٥
 

١٫٤٧٦٫٦٢٦
 

١٨١٫٦٦٥
 

٥٠٫١٥٤
 

-
 

٥٫٦٩٧٫٧٥٨
- موجودات أخرى

 
-

 
-

 
-

 
-

 
٩٫٦٥٣

 
٩٫٦٥٣

٢٫٩٧٥٫٥٢٧ مجموع الموجودات المالية
 

٢٫٢٧٢٫٠٣٨
 

١٫٦٧٧٫١٨٤
 

٨٨٢٫٢٨٣
 

٥٠٫١٥٤
 

١٫٠٥٨٫٦٩٨
 

٨٫٩١٥٫٨٨٤
 المطلوبات

١٤٫٧٢٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى      
 

-
 
-

 
-

 
-

 
٢٧

 
١٤٫٧٥٠

٣٦٧٫٨١٩ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٧٦٦٫١٤٨
 

١٣٨٫٥٧٣
 

١٣٦٫٤٩٥
 

٥٩٦٫٧٨٠
 

٧٦٨٫٧٣٢
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 

٥٥٫٠٩٦ والفروع األخرى
 

١٫١٩٣٫٩٦٩
 
-

 
١٫٣٧٧٫٤٧٤

 
-

 
٢٦٠٫٠٩٩

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

- مطلوبات أخرى
 

-
 
-

 
-

 
-

 
٢٠٧٫٨٣٨

 
٢٠٧٫٨٣٨

٤٣٧٫٦٣٨ مجموع المطلوبات المالية
 

١٫٩٦٠٫١١٧
 

١٣٨٫٥٧٣
 

١٫٥١٣٫٩٦٩
 

٥٩٦٫٧٨٠
 

١٫٢٣٦٫٦٩٦
 

٥٫٨٨٣٫٧٧٣
٢٫٥٣٧٫٨٨٩ فرق التأثر بسعر الفائدة

 
٣١١٫٩٢١

 
١٫٥٣٨٫٦١١

 
(٦٣١٫٦٨٦)

 
(٥٤٦٫٦٢٦)

 
(١٧٧٫٩٩٨)

 
٣٫٠٣٢٫١١١

 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٤١( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٥-٣
 

المالية يلخص الجدول التالي متوسط أسعار الفائدة لألرصدة القائمة المحملة بالفائدة من حيث العمالت الرئيسية لألدوات 
 النقدية:

 
الدرهم  

 اإلماراتي
الدوالر  

 األمريكي
  

 اليورو
الجنيه  

 االسترليني
 ٪  ٪  ٪  ٪ 

        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 الموجودات

 ٠٫٦٥ ودائع لدى المصرف المركزي       
 

- 
 

- 
 

- 
 - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 - األخرىمبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع 
 

٠٫٧٥ 
 

- 
 

- 
 ٤٫٤٨ قروض وسلفيات

 
٣٫٨٢ 

 
١٫٤١ 

 
٠٫٩٩ 

 
 المطلوبات       
 - مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى       

 
- 

 
- 

 
- 

 - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 ٠٫٤١ مبالغ مستحقة للعمالء

 
٠٫٦٤ 

 
- 

 
- 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١       
 الموجودات        
 ٠٫٣٢ ودائع لدى المصرف المركزي       

 
- 

 
- 

 
- 

 - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 - مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 ٤٫١٢ قروض وسلفيات 
 

٢٫٤٠ 
 

٣٫٣٢ 
 

١٫٣٩ 
 

 المطلوبات       
 - األخرىمبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع        

 
٠٫٨١ 

 
- 

 
- 

 - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 

٠٫٤٧ 
 

- 
 

- 
 ٠٫١٥ مبالغ مستحقة للعمالء

 
٠٫٣١ 

 
- 

 
٠٫٣٥ 

 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٤٢( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٥-٣
 

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. يفترض البنك 
 نقطة أساس كمعدل معقول، ويقّدر التأثير التالي على إيرادات ومصاريف الفائدة للسنة:   ٢٥تقلباً في أسعار الفائدة بناًء على 

 
 إيرادات 

 الفائدة 
 مصاريف  

 الفائدة
 ألف درهم  ألف درهم 

    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ٢٫٥٦٥  ١٫٩٧٧ نقطة أساس ٢٥التقلب في العائد بواقع 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١   
 ٥٫٠٠٦ نقطة أساس ٢٥التقلب في العائد بواقع    

 
٥٫٣٨٨ 

 
 حركات أسعار الفائدة.ال يقتضي تحليل التأثر المبين أعاله قيام اإلدارة باتخاذ تدابير لخفض تأثير 

 
 مخاطر السيولة       ٦-٣
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباته المالية عندما تصبح 
ذلك إخفاق الفروع في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بسداد مبالغ  عن ينتجمستحقة وعلى تعويض المبالغ المالية المسحوبة. قد 

 المودعين والتزامات اإلقراض. 
 

يقوم البنك بإدارة سيولته النقدية وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية لدى البنك 
صرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة متطلبات الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. حدد الم

للودائع تحت الطلب والودائع ألجل. يشترط مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أيضاً  ٪١٤و ٪١االحتياطي بنسبة 
يها المبالغ للسلفيات إلى الودائع، وبموجب ذلك ينبغي أّال تزيد القروض والسلفيات (مضافاً إل ١:١المحافظة على معدل 

الموظفة بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر) على األموال الثابتة وفقاً لما هو مقرر من قبل المصرف 
المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة نسب السيولة بشكٍل منتظم، ويقوم المركز الرئيسي بتوفير التمويل 

 ة اإلمارات العربية المتحدة لمواجهة المخاطر الناتجة عن تباين نسب السيولة.الالزم لفروع البنك في دول
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٤٣( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة   ٦-٣
 

على أساس آجال االستحقاق يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة على البنك وفقاً للمطلوبات المالية غير المشتقة 
التعاقدية المتبقية بتاريخ الميزانية العمومية. إن المبالغ المدرجة في الجدول التالي تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير 

 المخصومة.

 شهور ٣حتى   
 

 شهرا ١٢ - ٣
 

 سنوات ٥ - ١
 

 المجموع
 المطلوبات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١       
 ٦٫٦٣٣ لبنوك أخرىمبالغ مستحقة        

 
- 

 
- 

 
٦٫٦٣٣ 

 ١٫٦٨٩٫٨٨٢ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٧٠٫٧٠٣ 
 

١٤٤ 
 

١٫٧٦٠٫٧٢٩ 
مبالغ مستحقة للمركز 

 ٢٦٨٫٨٨٦ الرئيسي والفروع األخرى
 
- 

 
- 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 ٢٠٧٫٩٧٤ مطلوبات أخرى
 
- 

 
- 

 
٢٠٧٫٩٧٤ 

 ٢٫١٧٣٫٣٧٥ 
 

٧٠٫٧٠٣ 
 

١٤٤ 
 

٢٫٢٤٤٫٢٢٢ 
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١       
 ١٤٫٧٥٠ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى       

 
- 

 
- 

 
١٤٫٧٥٠ 

 ٢٫٦٤٠٫٦٥٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 

١٣٢٫٨٢٢ 
 

١٫٠٧٢ 
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧ 
مبالغ مستحقة للمركز 

 ١٫٥٠٩٫١٦٤ الرئيسي والفروع األخرى
 

١٫٣٧٧٫٤٧٤ 
 
- 

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨ 

 ٢٢٦٫٠٦٥ مطلوبات أخرى
 
- 

 
- 

 
٢٢٦٫٠٦٥ 

 ٤٫٣٩٠٫٦٣٢ 
 

١٫٥١٠٫٢٩٦ 
 

١٫٠٧٢ 
 

٥٫٩٠٢٫٠٠٠ 
 

 تشتمل مشتقات البنك التي ستتم تسويتها على أساس اإلجمالي على عقود صرف العمالت األجنبية.
 

يحلل الجدول الموضح أدناه األدوات المالية التي ستتم تسويتها على أساس اإلجمالي لدى البنك، إلى مجموعات استحقاق ذات 
العمومية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية 

 تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
 

 

حتى شهر 
واحد

 

شهر واحد 
أشهر ٣ -

 

 -أشهر  ٣
شهراً  ١٢

 

سنة 
 -واحدة 

٥ 
سنوات

 

أكثر من 
٥ 

سنوات
 

المجموع
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١            

عقود صرف العمالت            
 األجنبية

٣٨٫٧٨٦ تدفقات خارجة -           
 

١٣٫٧٠٩
 
-

 
-

 
-

 
٥٢٫٤٩٥

٣٨٫٧٩٢ تدفقات واردة -
 

١٣٫٧١٣
 
-

 
-

 
-

 
٥٢٫٥٠٥

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١            
عقود صرف العمالت            

 األجنبية
١٫١٦٣٫٨٩٩ تدفقات خارجة -           

 
٥٦٧٫٠٦٦

 
٨٫٩٣٠

 
-

 
-

 
١٫٧٣٩٫٨٩٥

١٫١٦٣٫١٢٣ تدفقات واردة -
 

٥٦٧٫٣٨٧
 

٨٫٩٤٤
 
-

 
-

 
١٫٧٣٩٫٤٥٤

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٤٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة     ٦-٣
 

 المدرجة في الميزانية العمومية البنود غير
أقل من  

من سنة واحدة
 

سنوات ٥ - ١
 

المجموع
ألف درهم 

 
ألف درهم

 
ألف درهم

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ٢٫٩٥٣٫٢٧٦ التزامات قروض     

 
٣٦٫٧٣٠ 

 
٢٫٩٩٠٫٠٠٦ 

 ٧٦٦٫٥١٣ ضمانات وقبوالت وتسهيالت مالية أخرى
 

١٫٥١٦٫٠٣٧ 
 

٢٫٢٨٢٫٥٥٠ 
 ٣٫٧١٩٫٧٨٩ المجموع

 
١٫٥٥٢٫٧٦٧ 

 
٥٫٢٧٢٫٥٥٦ 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 ٥٫٢١٢٫٨٢٢ التزامات قروض     

 
٢٩٫٣٨٤ 

 
٥٫٢٤٢٫٢٠٦ 

 ١٫٥٣٨٫٧٤٤ ضمانات وقبوالت وتسهيالت مالية أخرى
 

١٫٠٦٠٫٧٥١ 
 

٢٫٥٩٩٫٤٩٥ 
 ٦٫٧٥١٫٥٦٦ اإلجمالي

 
١٫٠٩٠٫١٣٥ 

 
٧٫٨٤١٫٧٠١ 

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٧-٣
 

 األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة (أ)
 

يلخص الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المعروضة بقيمتها العادلة في الميزانية 
 العمومية للبنك:

 القيمة الدفترية 
 

 القيمة العادلة
 ٢٠١٥  ٢٠١٦

 
٢٠١٥  ٢٠١٦

ألف درهم 
 

درهم ألف
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 الموجودات المالية

 ٣٫٧٧٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى       
 

٣٫٠٣٧ 
 

٣٫٧٧٤ 
 

٣٫٠٣٧ 
مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 

 والفروع األخرى
 

١٨٤٫٩١١ 
 

 
٢٧٨٫٢٢٠ 

 

 
١٨٤٫٩١١ 

 

 
٢٧٨٫٢٢٠ 

 قروض وسلفيات
 ٩٠ عمالء أفراد -       

 
٣٥٫٦٦٢ 

 
٩٠ 

 
٣٥٫٦٦٢ 

 ٢٫١٤٧٫٣٢٥ عمالء شركات -
 

٥٫٤٨١٫٨٨٠ 
 

٢٫١٤٧٫٣٢٥ 
 

٥٫٤٨١٫٨٨٠ 
 ١٠٫٩٧٥ موجودات أخرى

 
٩٫٦٥٣ 

 
١٠٫٩٧٥ 

 
٩٫٦٥٣ 

 
 المطلوبات المالية       
 ٦٫٦٣٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى       

 
١٤٫٧٥٠ 

 
٦٫٦٣٣ 

 
١٤٫٧٥٠ 

 ١٫٧٦٠٫٧٢٩ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧ 
 

١٫٧٦٠٫٧٢٩ 
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧ 
مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 

 ٢٦٨٫٨٨٦ والفروع األخرى
 

٢٫٨٨٦٫٦٣٨ 
 

٢٦٨٫٨٨٦ 
 

٢٫٨٨٦٫٦٣٨ 
 ١٩٧٫٧٣١ مطلوبات أخرى

 
٢٠٧٫٨٣٨ 

 
١٩٧٫٧٣١ 

 
٢٠٧٫٨٣٨ 

 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٤٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٧-٣
 

 (تابع)األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة  (أ) 
 
 مبالغ مستحقة من / إلى بنوك أخرى )١(
 

تشتمل المبالغ المستحقة من / إلى بنوك أخرى على الودائع الموظفة بين البنوك. وهذه الودائع قصيرة األجل وقيمتها الدفترية 
 تقارب قيمتها العادلة. 

 
 المركز الرئيسي والفروع األخرىمبالغ مستحقة من / إلى    )٢(
 

تشتمل المبالغ المستحقة من / إلى المركز الرئيسي والفروع األخرى على الودائع الموظفة ضمن المجموعة والذمم المدينة 
ادلة والدائنة األخرى قصيرة األجل غير المحّملة بالفائدة. إن القيمة الدفترية للودائع الموظفة ضمن المجموعة تقارب قيمتها الع

 نظراً ألن هذه الودائع تتم باألسعار السائدة في السوق.
 
 قروض وسلفيات للعمالء)٣(
 

القروض والسلفيات تعتبر صافية من مخصصات االنخفاض في القيمة. كما تقارب القيمة الدفترية للقروض والسلفيات قيمتها 
 العادلة.

 
 مبالغ مستحقة للعمالء   )٤(
 

غ المستحقة للعمالء التي ليس لها فترة استحقاق محددة والتي تشتمل على ودائع غير محملة إن القيم العادلة المقدرة للمبال
 بالفائدة تمثل المبلغ مستحق السداد عند الطلب.

 
 ال تختلف القيم العادلة للودائع المحّملة بالفائدة اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية نظراً ألنها قصيرة األجل.

 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٤٦( 

 (تابع) المخاطر الماليةإدارة       ٣
 
 (تابع)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٧-٣
 

 األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  (ب) 
 
 )        التسلسل الهرمى للقيمة العادلة١(
 

إذا كانت معطيات أساليب التقييم التسلسل الهرمي ألساليب التقييم على أساس ما  ٧ُيحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
جديرة أو غير جديرة بالمالحظة. إن المعطيات الجديرة بالمالحظة تعكس بيانات السوق التي يتم الحصول عليها من مصادر 
مستقلة، بينما تعكس المدخالت غير الجديرة بالمالحظة افتراضات البنك الخاصة بالسوق. لقد نتج عن هذين النوعين من 

 التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة:المعطيات 
 

األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. يشمل هذا  -المستوى األول   •  
المستوى األوراق المالية وأدوات الدين المدرجة في أسواق المال (مثل سوق دبي المالي وناسداك دبي وسوق أبوظبي 

ألوراق المالية) وأسواق المال الخاصة بتداول المشتقات مثل العقود اآلجلة (على سبيل المثال ناسداك ومؤشر ستاندرد أند ل
 ).٥٠٠بورز 

 
المعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول التي تعتبر جديرة  -المستوى الثاني •     

لمطلوب، سواًء كانت مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من األسعار). بالمالحظة بالنسبة لألصل أو ا
يشمل هذا المستوى معظم عقود المشتقات المبرمة في السوق الموازية والقروض المتداولة والديون المهيَكلة المصدرة. تعتبر 

المعطيات مثل منحنى العائد بسعر ليبور أو مخاطر وكالتي بلومبيرغ ورويترز المصدر الذي يتم الحصول منه على مقاييس 
 االئتمان للطرف المقابل.

 
المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى معلومات سوق جديرة بالمالحظة (المعطيات غير  -المستوى الثالث 

مل مكونات هامة غير جديرة بالمالحظة. الجديرة بالمالحظة). يشمل هذا المستوى استثمارات األسهم وأدوات الدين التي تش
يتطلب التسلسل الهرمي استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها. ينظر البنك في أسعار السوق المناسبة 

 والجديرة بالمالحظة عند إجراء عمليات التقييم، حيثما كان ذلك ممكناً.
 

 وفقاً للتسلسل المذكور أعاله: مبين أدناه الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة
 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
        الموجودات المالية

عقود صرف العمالت األجنبية 
 -  اآلجلة

 
٢٩٨ 

 
- 

 
٢٩٨ 

 - 
 

٢٩٨ 
 
- 

 
٢٩٨ 

 المطلوبات المالية
عقود صرف العمالت األجنبية        

 -  اآلجلة
 

٢٨٩ 
 
- 

 
٢٨٩ 

        
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 الموجودات المالية       
عقود صرف العمالت األجنبية        

 -  اآلجلة
 

٤١ 
 
- 

 
٤١ 

 - 
 

٤١ 
 
- 

 
٤١ 

 المطلوبات المالية
عقود صرف العمالت األجنبية        

 -  اآلجلة
 

٧٩٥ 
 
- 

 
٧٩٥ 

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٤٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 إدارة رأس المال ٨-٣
 

من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة ) ٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢لغرض تقييم متطلبات رأس المال الحالية المحددة بنسبة 
لإلرشادات الموضوعة من قبل المصرف المركزي الذي يحدد نسبة المركزي، يحتسب البنك نسبة كفاية رأس المال وفقاً 

 . مجموع رأس المال إلى مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 

، قررت الفروع اتباع المنهجية الموحدة لقياس مخاطر االئتمان ومنهجية المؤشرات الرئيسية لمخاطر ٢امتثاالً لمقررات بازل 
تشير التقديرات األولية للفروع إلى عدم وجود أي متطلبات إضافية لرأس . طر السوقالتشغيل باإلضافة إلى مخصص مخا

 . المال للمحافظة على نسبة المخاطر الحالية
 
 ديسمبر ٣١كما في  ٢هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل  ١-٨-٣
 

المرجحة بالمخاطر بموجب إطار الدعامة الثالثة من اتفاقية إن الفروع ملزمة باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات 
 ، وفقاً لما هو مبين أدناه.٢بازل 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 

    الشريحة األولى من رأس المال
 ٢٫٥٤٠٫٢١٤ رأس المال المخّصص 

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤ 

 ١٢٥٫٠٠١ احتياطيات قانونية
 

١٢٥٫٠٠١ 
 ٥٧٫١٥٥ أرباح متراكمة 

 
٢٥١٫٢٢٨ 

 ٢٫٧٢٢٫٣٧٠ مجموع قاعدة رأس المال
 

٢٫٩١٦٫٤٤٣ 

  
  

 الشريحة الثانية من رأس المال
 ٣٠٫٨٣٧ احتياطي عام

 
٧٨٫٤٤٦ 

 ٢٫٧٥٣٫٢٠٧ مجموع رأس المال التنظيمي
 

٢٫٩٩٤٫٨٨٩ 
 ٢٫٤٦٦٫٩٥٣ مخاطر االئتمان    الموجودات المرّجحة بالمخاطر    

 
٦٫٢٧٥٫٧١٩ 

 ٣٤٦ مخاطر السوق
 

٥٠٦ 
 ١٫٣٣٠٫٢٣٨ مخاطر التشغيل

 
 ١٫٦٥١٫٤٢٢ 

 ٣٫٧٩٧٫٥٣٧ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 
 ٧٫٩٢٧٫٦٤٧ 

 ٪٧٢٫٥٠ نسبة كفاية رأس المال لرأس المال التنظيمي     
 

٣٧٫٧٨ ٪ 
 ٪٧١٫٦٩ نسبة كفاية رأس المال للشريحة األولى من رأس المال

 
٣٦٫٧٩ ٪ 

 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٤٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال ٨-٣
 
 الموحدة ٢تحليل تعرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٨-٣
 
   تخفيف مخاطر االئتمان   
إجمالي المستحق  

ضمن وخارج
 الميزانية العمومية

التعّرض قبل  
تخفيف 

مخاطراالئتمان

تخفيف مخاطر   
االئتمان

بعد عوامل   
تحويل االئتمان

الموجودات  
المرّجحة 
بالمخاطر

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

- ٢٫٦٣٠٫٧٦٩ - ٢٫٦٣٢٫٦٧٦ ٢٫٦٣٢٫٦٧٦ مطالبات سيادية 
- ٤٥٩٫١٢٥ - ٤٥٩٫١٢٥ ٤٥٩٫١٢٥ مطالبات على مؤسسات قطاع عام 

٦٢٥٫٠٧٤ ١٫٣٢٦٫٨٠٣ - ٢٫٢١٦٫٢٨٦ ٢٫٢١٦٫٢٨٦ مطالبات على بنوك  
١٫٨٠٦٫٠٦٧ ١٫٨٤١٫٠٦٣ ٣٤٫٩٩٦ ٤٫٩٣٥٫٤٩٠ ٤٫٩٦٠٫٨٥٦ مطالبات على شركات 

١٥ ٢٠ - ٢٠ ٢٠ مطالبات مدرجة في المحفظة التنظيمية لخدمات التجزئة 
٦٫٦٢٨ ٦٫٦٢٨ - ٦٫٦٢٨ ١٣٤٫٤٥١ قروض متأخرة السداد 

٢٩٫١٦٩ ٥٣٫٦٣٤ - ٥٣٫٦٣٤ ٥٣٫٦٣٤ موجودات أخرى
٢٫٤٦٦٫٩٥٣ ٦٫٣١٨٫٠٤٢ ٣٤٫٩٩٦ ١٠٫٣٠٣٫٨٥٩ ١٠٫٤٥٧٫٠٤٨ مجموع المطالبات

         منها:
        ٥٫١٦٩٫٠٠٧ تعّرض مصّنف

        ٥٫٢٨٨٫٠٤١ تعّرض عير مصّنف
        ١٠٫٤٥٧٫٠٤٨ مجموع التعّرض

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٤٩( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية       ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال        ٨-٣
 
 (تابع)الموحدة  ٢تحليل تعرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل      ٢-٨-٣

   تخفيف مخاطر االئتمان   
إجمالي المستحق  

ضمن وخارج 
 الميزانية العمومية

التعّرض قبل  
مخاطر  تخفيف

 االئتمان

تخفيف   
مخاطر 
 االئتمان

بعد عوامل   
تحويل 
 االئتمان

الموجودات  
المرّجحة 
 بالمخاطر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

- ٢٫٨٩٨٫٨١٧ - ٢٫٩٠٨٫٨١٧ ٢٫٩٠٨٫٨١٧ مطالبات سيادية  - ٤٥٩٫١٢٥ - ٤٥٩٫١٢٥ ٤٥٩٫١٢٥ مطالبات على مؤسسات قطاع عام  ٦٥٧٫٨٢٤ ١٫٣٧٠٫٠٠٠ - ١٫٩٨٩٫٧٦٢ ١٫٩٨٩٫٧٦٢ مطالبات على بنوك  
٥٫٤٣٩٫٢٩٥ ٥٫٨٧١٫١٢٤ ١٧٣٫٩٨٤ ١١٫٢٣٩٫٤٠٤ ١١٫٢٣٩٫٤٠٤ مطالبات على شركات 

٢٩٫٦٤٦ ٣٢٫١١٧ - ٣٣٫٣٢٠ ٣٣٫٣٢٠ مطالبات مدرجة في المحفظة التنظيمية لخدمات التجزئة 
٤١٫٢٢٦ ٤١٫٢٢٦ - ٤١٫٢٢٦ ١٧٠٫٩٩٠ قروض متأخرة السداد 

١٠٧٫٧٢٨ ١٣٦٫١٢٨ - ١٣٦٫١٢٨ ١٣٦٫١٢٨ موجودات أخرى
٦٫٢٧٥٫٧١٩ ١٠٫٨٠٨٫٥٣٧ ١٧٣٫٩٨٤ ١٦٫٨٠٧٫٧٨٢  ١٦٫٩٣٧٫٥٤٦ مجموع المطالبات

 منها:
٦٫٢٩٧٫٦٤٧ تعّرض مصّنف        
١٠٫٦٣٩٫٨٩٩ تعّرض عير مصّنف        
١٦٫٩٣٧٫٥٤٦ مجموع التعّرض        
         

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٥٠( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال ٨-٣
 
 ديسمبر ٣١متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر السوق وفقاً للمنهجية الموحدة كما في  ٣-٨-٣
 
 تكلفة رأس المال  الموجودات المرّجحة بالمخاطر 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ ٢٠١٥  ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        مخاطر السوق
٣٤٦ مخاطر صرف العمالت األجنبية

 
٥٠٦ 

 
٤٢

 
٦١

 
 ).٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم احتساب تكلفة رأس المال للسنة المنتهية في 

 
 وتخفيف مخاطر االئتمان إجمالي التعرضات ٤-٨-٣
 
 التعرضات 

 
 الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 ٢٠١٥  ٢٠١٦
 

٢٠١٥  ٢٠١٦
ألف درهم 

 
ألف درهم

 
ألف درهم

 
ألف درهم

إجمالي التعرض قبل تخفيف مخاطر         
١٠٫٣٠٣٫٨٥٩ االئتمان

 
١٦٫٨٠٧٫٧٨٢

 
٢٫٤٦٦٫٩٥٣

 
٦٫٢٧٥٫٧١٨

بضمانات ناقصاً: التعرضات المغطاة 
(٣٤٫٩٩٦) مالية مستحقة

 
(١٧٣٫٩٨٤)

 
-

 
-

صافي التعرضات بعد تخفيف مخاطر 
١٠٫٢٦٨٫٨٦٣ االئتمان

 
١٦٫٦٣٣٫٧٩٨

 
٢٫٤٦٦٫٩٥٣

 
٦٫٢٧٥٫٧١٨

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٤
 

في غضون السنة المالية القادمة. يقوم البنك بإعداد تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 
يتم تقييم التقديرات واآلراء بشكٍل متواصل وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة باألحداث 

 المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة.
 

 خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات (أ) 
 

يقوم البنك بتقييم محافظ القروض الخاصة بها لتحري مدى االنخفاض في قيمتها على األقل بشكٍل ربع سنوي. وفي سبيل 
تحديد ما إذا كان ينبغي قيد خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل، فإن البنك يقوم بإبداء رأيه حول ما إذا كانت هناك 

د انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجو
بشكٍل منفصل. قد يشمل هذا الدليل معطيات وفي تلك المحفظة محدد قبل أن يكون باإلمكان تحديد االنخفاض في قيمة قرض 

المجموعات أو الظروف االقتصادية جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد للمقترضين في إحدى 
الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد بخصوص الموجودات في تلك المجموعة. تستخدم اإلدارة التقديرات 
بناًء على تجربة الخسارة السابقة بالنسبة للموجودات التي تكون خصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها والدليل الموضوعي 

نخفاض في قيمتها مماثالن لتلك المشمولة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. يتم بانتظام مراجعة على اال
المنهجية واالفتراضات المستخدمتين في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك للحد من أي فروق بين تقديرات 

 ٨الربح بواقع في في المخصص يؤدي إلى ارتفاع / انخفاض  ٪٥ -ن أي تغّير بنسبة +/الخسائر وتجربة الخسارة الفعلية. إ
 مليون درهم). ٩: ٢٠١٥مليون درهم (

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٥١( 

 (تابع)التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٤
 

 مخصصات إعادة الهيكلة (ب) 
 

حالي (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدٍث سابق، ويكون من المحتمل أن تحتسب المخصصات عندما يترتب على البنك التزام 
 يقتضي األمر تكبد موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام.

 
 إن المخصص المحتسب هو أفضل تقدير موثوق عن النفقات المطلوبة لتسوية االلتزامات كما في نهاية فترة التقرير.

 
 العربية المتحدة المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات  ٥
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
٢٨٫٤٠٠ ٢٤٫٤٦٥ )٢٧نقد في الصندوق (إيضاح     

  لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في:
٤٩٦٫٩٦٦ - )٢٧حساب جار (إيضاح 

٢٤٧٫٩٩٥ ١١٠٫٧٦٠ وديعة إلزامية
٢٫١٥٣٫٨٥٥ ٢٫٥٠٨٫٩١٧ شهادات إيداع

 ٢٫٩٢٧٫٢١٦ ٢٫٦٤٤٫١٤٢
 

إن الوديعة اإللزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متوفرة لتمويل عمليات البنك اليومية. إن النقد في 
 الصندوق والحساب الجاري والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي عبارة عن أرصدة غير محّملة بالفائدة. 

 
 بنوك أخرىمبالغ مستحقة من  ٦
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

 ٠٣٧٫٣  ٣٫٧٧٤ )٢٧حسابات جارية (إيضاح 
 
 مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى ٧
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٧٢٫٦٤٨ ١٠٢٫٩٦٤ )٢٧حسابات جارية (إيضاح 
-    ٣٦٫٧٣٣ ودائع ألجل
٥٫٥٧٢ ٤٥٫٢١٤ أخرىذمم مدينة 

 ٢٧٨٫٢٢٠ ١٨٤٫٩١١
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٥٢( 

 قروض وسلفيات  ٨
 
 قروض وسلفيات (أ)٨
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٫٢٩١٫٨٥٩ قروض شركات
 

٥٫٦٣٤٫١٩٤
٨٫١٨٦ قروض أفراد

 
٦٣٫٥٦٤

٢٫٣٠٠٫٠٤٥ (ب))٨مجموع القروض والسلفيات (إيضاح 
 

٥٫٦٩٧٫٧٥٨
(١٥٢٫٦٣٠) (ج))٨مخصص تكلفة االنخفاض في القيمة (إيضاح 

 
(١٨٠٫٢١٦)

٢٫١٤٧٫٤١٥ صافي القروض والسلفيات
 

٥٫٥١٧٫٥٤٢
 
 تحليل القروض والسلفيات (ب)٨
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 

    قروض للعمالء من األفراد:
  ٢١٨٫٢٩  ٨٩ سحوبات على المكشوف -
  ٠٦٣٫٤  ٨٠ قروض ألجل -
  ٢٨٣٫٣٠  ٨٫٠١٧ رهونات -

  ١٩٤٫٦٣٤٫٥  ٢٫٢٩١٫٨٥٩ قروض لشركات
  ٧٥٨٫٦٩٧٫٥  ٢٫٣٠٠٫٠٤٥ مجموع القروض والسلفيات 

    
 
 الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة (ج)٨
 
قروض  

شركات
قروض 

 أفراد
 

المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
      

١٨٠٫٢١٦ ٢٧٫٩٠٢ ١٥٢٫٣١٤ قبلهرصيد ما 
٦٧٫٤٥٦ (١٠٫٨٨٠) ٧٨٫٣٣٦ مخصص / (تحرير) االنخفاض في القيمة

(٩٥٫٠٤٢) (٨٫٩٢٦) (٨٦٫١١٦) المحذوف خالل السنة
١٥٢٫٦٣٠ ٨٫٠٩٦ ١٤٤٫٥٣٤ رصيد ما بعده

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
   

١٣٢٫١٨٦  رصيد ما قبله
 

 ٤١٫٢٨٢
 

 ١٧٣٫٤٦٨
٢٩٫٧٧٠ (تحرير) االنخفاض في القيمةمخصص / 

 
(٧٫٣٧٠)

 
٢٢٫٤٠٠

(٩٫٦٤٢) المحذوف خالل السنة
 

(٦٫٠١٠)
 

(١٥٫٦٥٢)
١٥٢٫٣١٤ رصيد ما بعده

 
٢٧٫٩٠٢

 
١٨٠٫٢١٦

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٥٣( 

 (تابع) قروض وسلفيات ٨
 
 مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات الصافي من المبالغ المستردة (د)٨
 
قروض 

شركات 
 قروض 

 أفراد 
  

المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
مخصص / (تحرير) مخصص االنخفاض في 

٦٧٫٤٥٦ (١٠٫٨٨٠) ٧٨٫٣٣٦ القيمة
٢٫٠٧٤ ١٫١٢٩ ٩٤٥ ديون معدومة مشطوبة مباشرة 

(٣٫٩٢٦) (٥٥١) (٣٫٣٧٥) مسترد خالل السنة (تحصيل)
 ٦٥٫٦٠٤ (١٠٫٣٠٢) ٧٥٫٩٠٦
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
مخصص / (تحرير) مخصص االنخفاض في   

٢٩٫٧٧٠ القيمة
 

(٧٫٣٧٠)
 

٢٢٫٤٠٠
١٫٠٦٨ ١٫٠٥٣ ١٥ ديون معدومة مشطوبة مباشرة
(٤٫٩٨٣) مسترد خالل السنة (تحصيل)

 
(٤٢٨)

 
(٥٫٤١١)

 ٢٤٫٨٠٢
 

(٦٫٧٤٥)
 

١٨٫٠٥٧
 
 موجودات أخرى ٩
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٣٫٦١٨ مبالغ مدفوعة مقدماً 
 

١٣٫٨٥٦
٢٩٥ موجودات مشتقة 

 
٤١

١٠٫٦٨٠ ذمم مدينة أخرى
 

٩٫٦١٢
 ١٤٫٥٩٣

 
٢٣٫٥٠٩

 
مليون درهم) قيد االسترداد من مصرف أبوظبي  ٧٫٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٧٫٣تشتمل الذمم المدينة األخرى على مبلغ 

 اإلسالمي.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٥٤( 

 ممتلكات ومعدات ١٠
 
  

تحسينات على
 عقار مستأجر

  
موجودات 

أخرى

  
موجودات

 قيد اإلنشاء

  

المجموع
ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

               التكلفة
٧٠٫٢٢٦ ١٨٫٩٦٣ ٣٠٫٠٨٥ ٢١٫١٧٨  ٢٠١٦يناير  ١في 

(٤٦٫٢٩٥) (٥٫٠٧٤) (٢١٫٤٥٨) (١٩٫٧٦٣) حذف
٢٠٧ - ٢٠٧ - إضافات

٢٤٫١٣٨ ١٣٫٨٨٩ ٨٫٨٣٤ ١٫٤١٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
    االستهالك المتراكم

(٢٠٫٨٥٨) -                  (١٠٫٨٦٧) (٩٫٩٩١) ٢٠١٦يناير  ١في 
٢٢٫٤٠٥ - ١٢٫٠٤٦ ١٠٫٣٥٩ حذف

(٧٫١٩٣) - (٦٫٠٢٢) (١٫١٧١) المحمل للسنة
(٥٫٦٤٦) - (٤٫٨٤٣) (٨٠٣) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

    صافي القيمة الدفترية
١٨٫٤٩٢ ١٣٫٨٨٩ ٣٫٩٩١ ٦١٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  
    التكلفة   

٢٥٫١٧٩ ٢٠١٥يناير  ١في 
 

١٠٤٫٥٤٣
 

٨٫١٢٠
 

١٣٧٫٨٤٢
(٤٫٤٩٠) حذف

 
(٩٣٫٧٢٩)

 
(٧٫٧٦١)

 
(١٠٥٫٩٨٠)

٤٨٩ تحويل 
 

٨٫٤٨٥
 

(٨٫٩٧٤)
 
-

- إضافات
 

١٠٫٧٨٦
 

٢٧٫٥٧٨
 

٣٨٫٣٦٤
٢١٫١٧٨ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 
٣٠٫٠٨٥

 
١٨٫٩٦٣

 
٧٠٫٢٢٦

 االستهالك المتراكم
(١٢٫٧٤٧) ٢٠١٥يناير  ١في    
 

(١٠٠٫٧٧٢)
 
-

 
(١١٣٫٥١٩)

٤٫٤٩٠ حذف
 

٩٣٫٧٢٩
 
-

 
٩٨٫٢١٩

(١٫٥١١) المحمل للسنة
 

(٤٫٠٤٧)
 
-

 
(٥٫٥٥٨)

(٢٢٣) مخصص االنخفاض في القيمة
 

٢٢٣
 
-

 
-

(٩٫٩٩١) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

(١٠٫٨٦٧)                  -
 

(٢٠٫٨٥٨)
 صافي القيمة الدفترية

١١٫١٨٧ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في    
 

١٩٫٢١٨
 

١٨٫٩٦٣
 

٤٩٫٣٦٨
 
 



الثالثاء   25   إبريل    2017  م   -   العـدد  12003  
Tuesday  25  April   2017  -  Issue No   12003

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٥٥(  Internal Only 

 )٥٥( 

 مؤجلةموجودات ضريبة دخل  ١١
 

تحتسب ضرائب الدخل المؤجلة على جميع الفروق المؤقتة بموجب طريقة المطلوبات باستخدام معدل ضريبي فعلي يبلغ 
٢٠٪. 
 

 كالتالي: هيالحركة في حساب ضريبة الدخل المؤجلة 
    
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٣٣٫٢٨٢  ٤٦٫٢٤٥ يناير ١في 
١٢٫٩٦٣  ٤٤٣ إضافات خالل السنة

-  (٤٦٫٢٤٥) المحذوف خالل السنة 
٤٦٫٢٤٥  ٤٤٣ ديسمبر ٣١في 

 
 موجودات ضريبة الدخل المؤجلة مرتبطة بالبنود التالية:

 
 ٢٠١٦

 
٢٠١٥

ألف درهم 
 

ألف درهم
    

- مخصص االنخفاض في قيمة قروض األفراد
 

١٨١٫٥ 
٢٨٣ مخصص االنخفاض في قيمة قروض الشركات

 
٣٦٢٫٢٢ 

٤٠ مخصص فوائد ُمعلقة
 

٢٧١٫٧ 
١٢٠ مخصص إنفو فورت للمطالبات

 
٢٠٣٫٩ 

- مخصص إعادة الهيكلة
 

٢٢٨٫٢    

 
٤٤٣

 
٢٤٥٫٤٦ 

 
 

 
  

  موجودات الضريبة المؤجلة:
 

  
٤٤٣ موجودات ضريبة مؤجلة قابلة لالسترداد  

 
٢٤٥٫٤٦ 

 
عندما يكون من المرّجح أن يتحقق االستحقاق الضريبي ذي الصلة. ال تحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة إال 

: ٢٠١٥مليون درهم ( ٤٦٫٧٨لم يقم البنك باحتساب أصل ضريبة مؤجلة على الخسائر المتعلقة بفرع دبي البالغة قيمتها 
 مليون درهم). ١٠٫٩٢

 
 مبالغ مستحقة لبنوك أخرى ١٢

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦

ألف درهم ألف درهم 
    

  ٢٧  ٦٣٣٫٦ حسابات جارية
  ١٤٫٧٢٣  - ودائع ألجل

 ١٤٫٧٥٠  ٦٣٣٫٦  
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٥٦(  Internal Only 

 )٥٦( 

 مبالغ مستحقة للعمالء ١٣
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٧٦٨٫٧٣١ ٦٠٧٫٩٥٧ حسابات جارية
٧٦٣٫٧٩٠ ٢٢٥٫٨٢١ ودائع تحت الطلب

١٫٢٤٢٫٠٢٦ ٩٢٦٫٩٥١ ودائع ألجل
 ٢٫٧٧٤٫٥٤٧ ١٫٧٦٠٫٧٢٩
 

مليون درهم) ُمحتفظ بها كضمانات نقدية  ٦٨: ٢٠١٥مليون درهم ( ٩١، كانت الودائع ألجل بقيمة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بتاريخ 
 مقابل القروض والسلفيات الممنوحة للعمالء.

 
 مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى ١٤

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٫٦٢٦٫٥٣٨ - ودائع ألجل
٢٠١٫٤٣٨ ٢٢٣٫٦٢٠ حساب جار

٤١٫٠٧٩ ١٨٫٣٢٠ حساب تحت الطلب
١٧٫٥٨٣ ٢٦٫٩٤٦ أخرى

 ٢٫٨٨٦٫٦٣٨ ٢٦٨٫٨٨٦
 

 مطلوبات أخرى ١٥
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٩١٫٤٩٠ كمبياالت دائنة
 

٧٠٫٠٣٢
١٫٢٠٣ إيرادات مؤجلة

 
٢٫٩٥٣

٩٫٠٤٠ (أ)) ١٥(إيضاح مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 

١٥٫٢٧٤
٢ مطلوبات مشتقة 

 
٧٩٥

٢٫٩٤٤ مخصص البنود خارج الميزانية العمومية 
 

٦٫٨٦٠
٧٢٫٤١٠ أخرى

 
١١٩٫١٠٠

٣٠٫٨٨٥ )٢٤مخصص إعادة الهيكلة (إيضاح 
 

١١٫٠٥١
 ٢٠٧٫٩٧٤

 
٢٢٦٫٠٦٥

 
درهم) يمثل التقدير الذي أجرته اإلدارة  مليون ٥٥٫٢١: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٨٫٣١يشمل بند "أخرى" مخصصاً بقيمة 

 ٢٨٫٤٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٫٦٠لمطالبة متعلقة باستبعاد العمليات البنكية لألفراد، وهو ما تم رصد مخصص له بقيمة 
 مليون درهم) خالل السنة.
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٥٧(  Internal Only 

 )٥٧( 

 تابع)مطلوبات أخرى ( ١٥
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة (أ)
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
 

 
  

١٥٫٥٧٥ ١٥٫٢٧٤ رصيد ما قبله
٥٫٢٥٢ ٣٫٢٩٠ زائداً: المحّمل خالل السنة

(٥٫٥٥٣) (٩٫٥٢٤) ناقصاً: مدفوعات خالل السنة
١٥٫٢٧٤ ٩٫٠٤٠ رصيد ما بعده

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين       (ب)

 
ديسمبر  ٣١اإلدارة بإجراء تقدير للقيمة الحالية اللتزاماتها كما في ، فقد قامت ١٩وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة، بخصوص مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون العمل ٢٠١٦
المتوقعة للموظف لدى البنك وللراتب  لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه الطريقة، فقد تم إجراء تقييم لفترة الخدمة

 ٢٠١٦في عام  ٪٨٫٠٨األساسي المتوقع بتاريخ ترك الخدمة. وقد افترضت اإلدارة متوسط تكاليف زيادة / ترقية بنسبة 
). لقد تم خصم االلتزام المتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ ٪٥٫٠٩: ٢٠١٥(

٣٫١٨: ٢٠١٥( ٪٢٫٥٢٪.( 
 

 رأس المال المخّصص ١٦
 

، وتعديالته، يمثل رأس المال المخصص قيمة ١٩٨٠) لسنة ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
 وديعة غير محملة بالفائدة مقدمة من قبل المركز الرئيسي. 

 
 احتياطيات ١٧

 
 االحتياطي القانوني (أ)
 

، وتعديالته، على تحويل ما ١٩٨٠) لسنة ١٠) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٨٢تنص المادة (
من ربح السنة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما  ٪١٠نسبته 

 ص. إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع. من رأس المال المخص ٪٥٠ُيعادل نسبة 
 

 احتياطي عام (ب)
 

" ٢٨/٢٠١٠قام البنك بإنشاء احتياطي خاص تحت اسم "احتياطي عام" بدالً من المخصص العام المقرر وفق "التعميم رقم 
ياً بتاريخ كل الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ويقوم البنك بتقييم متطلبات المخصص العام سنو

ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ٣٢٫٦٠ميزانية عمومية. وبناء على هذا التقييم، كان هناك حاجة لرصد احتياطي عام بقيمة 
مليون درهم إلى االحتياطي العام تحت بيان  ٢٠٫٤٨مليون درهم)، وبالتالي تم تحويل مبلغ وقدره  ١٢٫١٢: ٢٠١٥( ٢٠١٦

مليون درهم تم  ٥٤٫٧٧: المحرر بقيمة ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الل السنة المنتهية في التغيرات في حقوق الملكية خ
 تسجيله في االحتياطي العام).
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٥٨(  Internal Only 

 )٥٨( 

 مطلوبات طارئة والتزامات ١٨
 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦
ألف درهم  ألف درهم 
       

٧٢٦٫٩٤٧  ١٥٨٫٢٩١ خطابات اعتماد
١٫٨٧٢٫٥٤٨  ٢٫١٢٤٫٢٥٩ ضمانات وقبوالت

٥٫٢٤٢٫٢٠٦  ٢٫٩٩٠٫٠٠٦ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 ٧٫٨٤١٫٧٠١  ٥٫٢٧٢٫٥٥٦
 

عند الحاجة. تحمل الضمانات واالعتمادات المستندية يل إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفر األموال للعم
البنك بأن يقوم بسداد الدفعات في حال لم يستطع العميل االحتياطية التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء والتي يتعهد بموجبها 

الوفاء بالتزاماته تجاه الغير، نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض والسلفيات. إن خطابات االعتماد المستندية والتجارية، 
ت على البنك وفق المبلغ التي تعتبر تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل والتي يفوض بموجبها الغير بسحب كمبياال

المنصوص عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة، تكون مضمونة بشحنات البضائع التي تتعلق بها، وبالتالي فإن المخاطر 
الناشئة عنها تعتبر أقل. كما أن المتطلبات النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات المستندية االحتياطية تقل قيمتها بكثير عن 

 حيث إن البنك ال يتوقع عادًة قيام الغير بسحب أموال بموجب االتفاقية. مبلغ االلتزام
 

 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة ١٩
 

تتكون عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة من التزامات بشراء وبيع عمالت أجنبية ومحلية لصالح العمالء وأنشطة البنك 
وفقاً لسعر تقييمهاالخاصة ومعامالته الفورية غير المنجزة. لقد قام البنك بإبرام معامالت الصرف اآلجلة التالية والتي تم 

 السوق:
 
القيمة التعاقدية /  

االسمية
 

الموجودات
 

المطلوبات
ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

٢٨٩ ٢٩٨ ٥٢٫٤٩٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

١٫٧٣٩٫٨٩٥ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 

٤١
 

٧٩٥
 

 إيرادات الفائدة ٢٠
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
  

١٩٤٫١٨٩ ١٤٩٫٣٩٨ قروض وسلفيات 
٤٢٥ )٢٨الرئيسي (إيضاح ودائع لدى المركز 

 
١٫١٥٠

 ١٤٩٫٨٢٣
 

١٩٥٫٣٣٩
    

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٥٩(  Internal Only 

 )٥٩( 

 مصاريف الفائدة ٢١
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
  

٩٨٩٫١١ ١٧٫٧٠٨ )٢٨الرئيسي (إيضاح ودائع من المركز 
٩٨٢٫٧ ٢٫٢٧٨ مبالغ مستحقة للعمالء

٣١٤٫١ ٣١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 ٢٨٥٫٢١ ٢٠٫٢٩٨
 

 إيرادات الرسوم والعموالت ٢٢
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

 ٢٩٫٧٦٣  ٢٢٫٠٥٠ خطابات اعتماد وضمانات
 ٣٫٥٩٥  ٢٫٥٦٥ رسوم قروض

 ٢٠٫٨٧٩  ١٣٫٩٣٣ عموالت أخرى
 ٥٤٫٢٣٧  ٣٨٫٥٤٨ 
 

 المصاريف التشغيلية ٢٣
 

 ٢٠١٦
 

٢٠١٥
ألف درهم 

 
ألف درهم

٨٥٫٦٢٣ (أ)) ٢٣تكاليف موظفين (إيضاح     
 

١٢٦٫٧٧٦
١٫٢٨٨ سفر

 
٢٫٨٦٨

٦٫٥٢٧ إيجار
 

٧٫٩٤٠
٨٫٢٨٤ رسوم بريد واتصاالت

 
٥٫٩٦٤

٥١٠ تسويق وإعالن
 

٦٨٦
٧٫١٩٣ )١٠(إيضاح استهالك 

 
٥٫٥٥٨

 مصاريف متكبدة من قبل أطراف ذات عالقة بالنيابة عن الفروع 
٣٦٫٤٥٨ ) ٢٨(إيضاح  

 
٣٧٫٩٤٢

 مصاريف متكبدة من قبل الفروع بالنيابة عن أطراف ذات عالقة 
(١١٫٩٤٠) )٢٨(إيضاح  

 
(٦٫٣٧٤)

٨٫٠٢٥ رواتب مدفوعة لموظفين منتدبين
 

١٠٫٩٩٦
١٢٫٣٤٧ أخرى

 
٢٫٢٢٧

 ١٥٤٫٣١٥
 

١٩٤٫٥٨٣
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٦٠(  Internal Only 

 )٦٠( 

 (تابع)المصاريف التشغيلية       ٢٣
 

 تكاليف موظفين  (أ) ٢٣
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٣٩٫٣٩٠ رواتب
 

٥٥٫٦٤٣
٢١٫٥٩٥ بدالت

 
٣٠٫٣٠٥

٢٤٫٦٣٨ تكاليف أخرى للموظفين
 

٤٠٫٨٢٨
 ٨٥٫٦٢٣

 
١٢٦٫٧٧٦

 
 تكاليف إعادة الهيكلة  ٢٤

 
 تتلخص كالتالي: الهيكلةمخصص إعادة الحركة في 

 

 
٢٠١٥ ٢٠١٦

ألف درهم ألف درهم 
 

 
  

 ١٨٢٫٣٠  ٠٥١٫١١ رصيد ما قبله
 )٤٥٦٫٤(  ٩٠٣٫٥٦ السنةتحميل / (تحرير) خالل 

 -  ٨٩٠٫٢٣ حذف ممتلكات ومعدات خالل السنة 
 )٦٧٥٫١٤(  )٩٥٩٫٦٠( االستخدام خالل السنة 

 ٠٥١٫١١  ٨٨٥٫٣٠ رصيد ما بعده
 

 ٣١مليون درهم في بيان الدخل للسنة المنتهية في  ٩٫٩٢ ا، يتضمن مخصص تكاليف إعادة الهيكلة البالغ قيمته٢٠١٥في 
 مليون درهم تم تحميله مباشرة على بيان الدخل. ١٤٫٣٨مبلغاً وقدره  ٢٠١٥ديسمبر 

 
، احتسب البنك بعض مصاريف إعادة الهيكلة الناشئة عن قرار استبعاد العمليات البنكية لألفراد. احتسبت ٢٠١٣خالل   (أ) 

 ً . ٢٠١٧ومن المتوقع استخدامها بالكامل بحلول ديسمبر  ٣٧لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  هذه المخصصات وفقا
 مليون درهم). ١١٫٠٥: ٢٠١٥مليون درهم ( ٢٫١١ما قيمته  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بلغت قيمة المخصص للسنة المنتهية في 

 

 
٢٠١٦

 
٢٠١٥

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

 ١١٫٠٥١ رصيد ما قبله   
 

٣٠٫١٨٢ 
 )١٫٠٠٠( المحّرر خالل السنة

 
)٤٫٤٥٦( 

 )٧٫٩٤١( االستخدام خالل السنة 
 

)١٤٫٦٧٥( 
 ٢٫١١٠ رصيد ما بعده

 
١١٫٠٥١ 

 
ستراتيجية، قام البنك باتخاذ قرار بالبدء بإغالق فرعه في دبي. ونتيجة لهذا التحول، ا لمراجعة ، وكنتيجة ٢٠١٦في (ب)     

 ).٢٨قروضه للشركات إلى المركز الرئيسي (راجع إيضاح  قام البنك بتحويل جزء من محفظة
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٦١(  Internal Only 

 )٦١( 

 (تابع)تكاليف إعادة الهيكلة  ٢٤
 
خالل السنة، احتسب البنك بعض المصاريف المتعلقة بإعادة الهيكلة الناشئة عن قرار البدء بإغالق فرع دبي. لقد تم احتساب  

 .٢٠١٧ومن المتوقع استخدامها بالكامل بحلول ديسمبر  ٣٧هذه المخصصات وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

كلة المقدرة بواسطة اإلدارة، على مستوى فروع اإلمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق فيما يلي تفاصيل تكاليف إعادة الهي
 بالتحول المذكور أعاله:  

 
 ٢٠١٦  

 ألف درهم
  

٣٧٫١٢٤ )١-٢٤تكاليف موظفين (إيضاح 
٢٣٫٨٩٠ )٢-٢٤انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات (إيضاح 

١٤٫٢٤٥ )٣-٢٤إيجار عقارات وتصليح وصيانة (إيضاح 
٦٫٥٣٤ )٤-٢٤تقنية معلومات وأخرى (إيضاح 

 ٨١٫٧٩٣
 

 تشمل باألساس تعويضات إنهاء الخدمة وفائض العمالة التي يتوقع تكبدها لتنفيذ إعادة الهيكلة.     ١-٢٤
تمثل باألساس تحسينات على عقارات مستأجرة ومعدات وموجودات قيد اإلنشاء، ومن المتوقع حذفها نتيجة إعادة    ٢-٢٤

 الهيكلة. 
 تتعلق بالتكاليف المتوقع تكبدها نتيجة لعقود اإليجار المثقلة بااللتزامات وإهالك ونقل مقرات فرع دبي.    ٣-٢٤
 بدها بشكل رئيسي نتيجة إيقاف عمل األنظمة والشبكات، وإلغاء العقود، واألتعاب المهنية.تتعلق بالتكاليف المتوقع تك    ٤-٢٤
 

 الحركة في مخصص إعادة الهيكلة تتلخص كالتالي:
 

 
٢٠١٦

ألف درهم 
 - رصيد ما قبله  

 ٥٧٫٩٠٣ المحّمل خالل السنة
 ٢٣٫٨٩٠ حذف ممتلكات ومعدات خالل السنة

 )٥٣٫٠١٨( االستخدام خالل السنة 
 ٢٨٫٧٧٥ رصيد ما بعده

 
 مخصص ضريبة الدخل ٢٥

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٠٠ الضرائب الحالية على الدخل خالل فترة التقرير
 

-
- تعديل متعلق بسنة سابقة

 
٧٫٣٢٢

٢٠٠ مجموع الضريبة الحالية
 

٧٫٣٢٢
٤٦٫٢٤٣ الضريبة المؤجلة 

 
(١٢٫٩٦٣)

٤٦٫٤٤٣ (إيراد) ضريبة الدخلمصروف / 
 

(٥٫٦٤١)
  

 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٦٢(  Internal Only 

 )٦٢( 

 (تابع)مخصص ضريبة الدخل     ٢٥
 

). يتم تقديم إقرارات ضريبة الدخل ٪٢٠: ٢٠١٥( ٪٢٠يبلغ نسبة  ٢٠١٦إن معدل ضريبة الدخل المطبق على البنك لسنة 
 الضرائب المعمول بها.بشكٍل منفصل لكل من فرعي دبي وأبوظبي وفقاً لألحكام التي تنص عليها قوانين 

 
. إن الضريبة المفروضة على ربح / خسارة ١١يتم بيان المزيد من المعلومات حول ضريبة الدخل المؤجلة في اإليضاح رقم 

البنك قبل خصم الضريبة تختلف عن المبلغ النظري الذي قد ينشأ باستخدام معدل الضريبة األساسي للبنك وذلك على النحو 
 التالي:

 
 ٢٠١٦

 
٢٠١٥

ألف درهم 
 

ألف درهم
 )١٢٧٫١٤٦( الربح قبل الضريبة    

 
)٦٫٧٦٨( 

 )٢٥٫٤٢٩( ضريبة محتسبة على أساس معدل الوعاء الضريبي للبنك
 
)١٫٣٥٤( 

 تأثير ما يلي:
 )١٫٢٧٣( مخصص عام مرفوض لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة له   

 
- 

 ١١٠ مؤجلة لهمخصص مرفوض خاص بمحفظة األفراد لم ُتحتسب ضريبة 
 
- 

 - خسائر ضريبية لفرع أبوظبي لم ُيحتسب أصل ضريبة مؤجلة لها
 
)٢٫٤١٦( 

 - تعديالت فترة سابقة
 

٧٫٣٢٢ 
 -  ٥٫٧٥٥ مصاريف إعادة هيكلة لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة لها

مصاريف إعادة هيكلة مرفوضة في سنوات سابقة لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة 
 - لها

 
)٤٫٣٧٣( 

 -  ٦٠٠ فورت لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة له مخصص إنفو
 )٦٨٣( مخصص مرفوض في سنوات سابقة لم ُتحتسب موجودات ضريبة مؤجلة له

 
)٥٫٣٦٢( 

 -  ٢٠٫٦٧٨ خسائر ضريبية غير مستخدمة لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة لها
 -  ٤٦٫٢٤٥ المحذوف خالل السنة

 ٤٤٠ فروق مؤقتة أخرى
 

٥٤٢ 
 ٤٦٫٤٤٣ مصروف ضريبة الدخل 

 
)٥٫٦٤١( 

 
 التزامات إيجار تشغيلي ٢٦

 
إن التزامات اإليجار التشغيلي تتعلق بمقرات البنك ومبانيه السكنية في دبي وأبوظبي. إن الحد األدنى لدفعات اإليجار 

 المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلي القابلة لإللغاء هو على النحو التالي:

 ٢٠١٦
 

٢٠١٥

ألف درهم 
 

درهمألف 
 ٤٫١٦٢ سنة واحدة فأقل    

 
١٤٣٫٨ 

 ٥٧٥ أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات
 

٢٤٤٫٤٥ 
 - أكثر من خمس سنوات

 
٥٣٠٫١٢ 

 ٤٫٧٣٧ 
 

٩١٧٫٦٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٦٣(  Internal Only 

 )٦٣( 

 النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية      ٢٧
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 

    ):٥العربية المتحدة المركزي (إيضاح نقد وأرصدة لدى بنك اإلمارات 
٢٨٫٤٠٠ ٢٤٫٤٦٥ نقد في الصندوق 

٤٩٦٫٩٦٦ - حساب جار لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
٣٫٠٣٧ ٣٫٧٧٤ )٦مبالغ مستحقة من بنوك أخرى (إيضاح 

  )٧مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي (إيضاح 
٢٧٢٫٦٤٨ ١٠٢٫٩٦٤ حسابات جارية

-    ٣٦٫٧٣٣ ودائع ألجل
 ٨٠١٫٠٥١ ١٦٧٫٩٣٦
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٨
 

يتم إبرام عدد من المعامالت مع المركز الرئيسي خالل سياق العمل االعتيادي. وباإلضافة إلى األرصدة المشار إليها ضمن 
 موجودات ومطلوبات البنك في نهاية السنة، فقد تم إبرام المعامالت التالية بناًء على أحكام وشروط تجارية عادية. 

 
 ٢٠١٦

ألف درهم
 

٢٠١٥
ألف درهم

٤٢٥ )٢٠إيرادات فائدة (إيضاح   المعامالت خالل السنة:
 

١٫١٥٠
٧٠٨٫١٧ )٢١مصاريف فائدة (إيضاح 

 
١١٫٩٨٩

 المصاريف التشغيلية تشمل ما يلي:
٤٥٨٫٣٦ )٢٣مصاريف متكبدة من قبل أطراف ذات عالقة بالنيابة عن الفروع (إيضاح  
 

٣٧٫٩٤٢
٩٤٠٫١١ )٢٣بالنيابة عن أطراف ذات عالقة (إيضاح مصاريف متكبدة من قبل الفروع 

 
٦٫٣٧٤

٦٠٤٫٤ مكافآت أعضاء اإلدارة العليا
 

٤٫٦٢٣
-   ٣٨٤٫٢٤٥٫١ تحويل محفظة الموجودات إلى بنك باركليز ش.ع.م

يمثل تحويل قروض الشركات المقابل المقبوض من قبل البنك من مركزه الرئيسي لجزء من محفظة الشركات المحولة بالقيمة     
 . ٢٠١٦أغسطس  ٢٥الدفترية بموجب اتفاقية تحويل المحفظة. تم توقيع االتفاقية مع بنك باركليز ش.ع.م في 

بنك باركليز �ض.م.ع - فروع االإمارات العربية املتحدة 
البيانات املاليةلل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

U.A.E Branches Financial Statements
as at 31 December 2016 
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عربي ودويل

اأربعة من مقاتلي الع�شائر جراء تفجري عبوات  قتل اثنان واأ�شيب 
نا�شفة اأعقبته ا�شتباكات م�شلحة �شد تنظيم داع�س م�شاء الحد بعيد 
مقتل ع�شرة عنا�شر من القوات المنية يف كمني ن�شبه متطرفون 
ح�شبما اأفادت م�شادر اأمنية وحملية وكالة فران�س بر�س. وقال �شاكر 
الثنني  الع�شائر  ملقاتلي  ال�شحراء”  �شقور  “فوج  قائد  الري�شاوي 
لفران�س بر�س “قتل اثنان واأ�شيب اأربعة من مقاتلينا بجروح جراء 
اأعقبه  تفجري داع�س �شل�شلة عبوات نا�شفة ا�شتهدف عجلة ملقاتلينا 
الح��د يف  الهجوم م�شاء  ووق��ع  الطرفني.  بني  مواجهات م�شلحة” 
للم�شدر.  الرطبة، وفقا  الغرب من مدينة  25 اىل  الكيلو  منطقة 
وحت���دث ال��ري�����ش��اوي ع��ن مقتل اث��ن��ني واع��ت��ق��ال اث��ن��ني اآخ��ري��ن من 
اجلهاديني. واأكد �شابط برتبة نقيب يف اجلي�س املتواجد يف النبار، 
 390 بعد نحو  الرطبة على  وتقع  ال�شحايا.  وع��دد  الهجوم  وق��وع 
اآخر  كلم غرب بغداد يف حمافظة النبار املرتامية الط��راف، وهي 
بلدة رئي�شية على الطريق اإىل احلدود مع الأردن. وقبل وقوع هذا 
وال�شرطة  اجلي�س  مقاتلي  م��ن   20 وا���ش��ي��ب  ع�شرة  قتل  ال��ه��ج��وم 
والع�شائر يف كمني ن�شبه لهم مقاتلون من تنظيم داع�س يرتدون زي 
العراقي م�شاء الحد لوكالة  قوات المن. وقال �شابط يف اجلي�س 
وقاذفات  بر�شا�شات  م�شلحني  داع�س  “عنا�شر من  اأن  بر�س  فران�س 
�شواريخ هاجموا عربات مدنية وع�شكرية تنقل جنودا قرب الرطبة، 

فقتلوا 10 اأ�شخا�س على الأقل واأ�شابوا 20 اآخرين«.

ك��ان يتوىل  ام��ريك��ي  م��واط��ن  اعتقال  �شمالية  ك��وري��ة  اك��دت جامعة 
يف  املعتقلني  الأم��ريك��ي��ني  ع��دد  ثالثة  اىل  فارتفع  فيها،  التدري�س 
كيم  وكان  �شديدا.  توترا  الثنائية  العالقات  ت�شهد  فيما  البلد،  هذا 
ال�شبت يف مطار  اعتقل  اي�شا طوين كيم،  ي�شمى  الذي  �شانغ-دوك، 
العا�شمة، بينما كان ي�شتعد للمغادرة، بعدما توىل التدري�س ا�شابيع 
يف جامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا، كما ذكرت اجلامعة. وقد 
فتحت جامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا التي ا�ش�شها اجنيليون 
المريكيني.  امل��در���ش��ني  ع���ددا  وت�شم   ،2010 يف  اب��واب��ه��ا  اج��ان��ب، 
والطلبة هم عموما ابناء النخبة. ومل تعرف ا�شباب هذا العتقال، 
لكن “ل عالقة له بعمل جامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا”، 
كما ا�شافت اجلامعة يف بيان ت�شلمت وكالة فران�س بر�س ن�شخة منه 
كيم  ان  يفرت�س  ما  على  التعليق  ن�شتطيع  “ل  واو�شحت  الثنني. 
قد قام به، ول عالقة له بعمله التدري�شي او يف حرم جامعة بيونغ 
يانغ للعلوم والتكنولوجيا«. و�شرح كولني ماككولو�س، اأحد مديري 
اجلامعة، ان �شفارة ال�شويد يف بيونغ يانغ التي تعنى بامل�شائل املتعلقة 
ل  ال�شمالية  وك��وري��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  لأن  الم��ريك��ي��ني،  بالرعايا 
تقيمان عالقات ديبلوما�شية، “ت�شارك م�شاركة فعالة” يف حمادثات 

حول هذا املو�شوع. ومل يقدم مزيدا من التفا�شيل.

اأعلنت وزارة اخلارجية اليطالية اأم�س الفراج عن �شحايف ايطايل 
اعتقل يف تركيا بينما كان يجري حتقيقا ميدانيا عن الالجئني على 

احلدود ال�شورية، بعد اأ�شبوعني على توقيفه.
بولونيا  اىل  الثنني  عاما(  ديل غراندي )34  غابريال  و�شل  وقد 

حيث كان ينتظره ذووه ووزير اخلارجية اليطايل اجنلينو الفانو.
وقال الوزير لدى و�شول ال�شحايف “كان من واجبنا ان نعيد غابريال 
اىل منزله. اأجنزت املهمة«. وكان ديل غراندي موجودا على احلدود 
كتاب  بخ�شو�س  �شوريني  لجئني  مع  ويتحدث  الرتكية-ال�شورية، 
ينوي تاأليفه عن احلرب يف �شوريا ون�شاأة تنظيم الدولة ال�شالمية، 
عندما اأوقفته ال�شرطة الرتكية يف التا�شع من ني�شان/ابريل. واقتيد 
هاتاي جنوب  والإبعاد يف  الهوية  لتحديد  اىل مركز  يف وقت لحق 
تركيا، ثم نقل اىل مركز يف موغال )غرب(. ولدى و�شوله اىل مطار 
بولونيا، قال ديل غراندي لل�شحافيني “مل اأفهم بعد ملاذا تعر�شت 
العتقال  كانت  الكربى  وال�شعوبة  بخري،  “انا  واأ�شاف  للتوقيف«. 
واحلرمان من احلرية، حتى لو ان اأحدا مل يقلل من احرتامي، اأو 
يت�شرف بعنف معي«. وكان ديل غراندي الذي يتحدر من لوكا يف 
تو�شكانا، اأعد فيلما وثائقيا عن الالجئني ال�شوريني والفل�شطينيني. 

وقد عر�س يف املهرجان الدويل للفيلم يف البندقية يف 2014.

عوا�صم

بغداد

روما

سيول

املعار�سة يف زامبيا تنفي حرق مبان 
•• لو�صاكا-رويرتز:

رئي�شه  ال�شلطات  اعتقلت  ال��ذي  زامبيا  يف  الرئي�شي  املعار�شة  ح��زب  اتهم 
اإليه تهمة اخليانة احلكومة ام�س الثنني مبحاولة تلفيق تهمة  ووجهت 
احلرق املتعمد لعدد من املباين كمربر ملمار�شة املزيد من القمع ال�شيا�شي.

الطوارئ  اإنه قد يعلن حالة  املا�شي  الأ�شبوع  اإدج��ار لوجنو  الرئي�س  وقال 
يف مناطق حمددة بعد حرق عدة مبان يف هجمات اتهم اأفراد يف املعار�شة 

بتنفيذها خالل احتجاجهم على اعتقال زعيمهم هاكايندي هي�شيليما.
يتزعمه  ال��ذي  املعار�س،  الوطنية  التنمية  اأج��ل  من  املتحد  احل��زب  واأنكر 
العمد موؤامرة  بالإحراق  اإن التهام  اإليه وقال  املوجهة  التهمة  هي�شيليما، 

حكومية.
وقال ت�شارلز كاكوما املتحدث با�شم احلزب “اإنهم يحدثون ارتباكا متعمدا 
املتحد من اجل  اأف���راد احل��زب  اأي من  ال��ط��وارئ. مل يعتقل  لتربير حالة 

التنمية الوطنية بتهمة اإ�شعال حريق عمدا«.
وت�شدر حمكمة يف زامبيا غدا الأربعاء قرارها فيما اإذا كانت �شتوجه تهمة 
اخليانة اإىل هي�شيليما الذي اعتقلته ال�شرطة يف 11 اأبريل ني�شان خالل 

مداهمة ملنزله واتهمته مبحاولة الإطاحة باحلكومة.
�شاءت منذ  واملعار�شة  العالقة بني احلكومة  لكن  زامبيا  ال�شتقرار  ويعم 
اأغ�شط�س اآب حينما فاز لوجنو على هي�شيليما يف انتخابات رئا�شية �شابتها 

اأعمال عنف واعتربتها املعار�شة مزورة.
وهذه هي املرة الثانية التي يتغلب فيها لوجنو على هي�شيليما، وهو خبري 

اقت�شادي ورجل اأعمال، يف النتخابات الرئا�شية بهام�س �شئيل للغاية.

بوتني تعهد خلامنئي عدم تقرير م�سري االأ�سد من جانب واحد

هذا ما اقرتحه تيلر�س�ن للرو�س عن احلل يف �س�ريا
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الأمم املتحدة ت�ؤكد تف�سي التعذيب  يف اأفغان�ستان 

املعار�سة الألبانية تطالب بحك�مة تكن�قراط 

غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة لي�سب��س الي�نانية م��سك� تنفي تف�سيلها مارين ل�بن 
•• اأثينا-رويرتز:

قال خفر ال�شواحل اليوناين ام�س الثنني اإن ثمانية اأ�شخا�س على الأقل بينهم طفل لقوا حتفهم 
حينما غرق زورق مطاطي يقل لجئني ومهاجرين قبالة جزيرة لي�شبو�س.

الأق��ل. ونقلت  12 على  القتلى  اإن عدد  الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامية  املتحدة  الأمم  وقالت مفو�شية 
املفو�شية عن ناجني قولهم اإن 25 �شخ�شا كانوا على من الزورق. وقال خفر ال�شواحل اإن اثنني من 

الناجني اأحدهما امراأة حامل نقال اإىل امل�شت�شفى الرئي�شي يف اجلزيرة.
من  مليون  لنحو  بالن�شبة  الأوروب����ي  الحت���اد  اإىل  الرئي�شية  البوابة  لي�شبو�س  كانت   2015 ويف 
ال�شوريني والعراقيني والأفغان الذي عربوا من تركيا.  واأ�شفر اتفاق بني الحتاد الأوروبي واأنقرة 
يف مار�س اآذار 2016 عن اإغالق هذا الطريق. ووفقا لبيانات مفو�شية الالجئني و�شل اأكرث قليال 
من 4800 لجئ ومهاجر اإىل اليونان قادمني من تركيا هذا العام وي�شل نحو 20 منهم اإىل اجلزر 

اليونانية يوميا. ودخل ما ل يقل عن 173 األفا معظمهم �شوريون اليونان يف 2016.

•• وا�صنطن-وكاالت:

تناولت ن�شرة ميدل اإي�شت بريفينغ 
اخلارجية  وزي����ر  زي�����ارة  م��ق��ال  يف 
الأمريكي ريك�س تيلر�شون ملو�شكو، 
اخل��ط��اأ الفرتا�س  م��ن  اإن  ق��ائ��اًل 
فور  اإن  اإذ  ب��ال��ف�����ش��ل،  ان��ت��ه��ت  اأن��ه��ا 
مغادرته ن�شرت �شحيفة برافدا اأن 
تيلر�شون مل يفقد الأمل يف اإقناع 
الوليات  التعاون مع  ببدء  رو�شيا 
الرئي�س  دع����م  ورف�������س  امل���ت���ح���دة 

ال�شوري ب�شار الأ�شد. 
الغرفة  ����ش���ك���رت���ري  ن����ائ����ب  وق�������ال 
ال�����رو������ش�����ي�����ة امل�����دن�����ي�����ة ����ش���ريغ���ي 
الجتماع  اإن  اأوردي���ون���ي���ك���ي���ج���ي، 
بالتن�شيق،  ي��ك��ن  مل  “اإن  ان��ت��ه��ى 
املتبادلة  اخل��ط��وات  برتابط  فاإنه 

واملقاربات للحل«. 
ل  اإنها  الن�شرة  تقول  وباخت�شار، 
تيلر�شون  اج��ت��م��اع��ات  اأن  تعتقد 
الف�شل.  اإىل  ان��ت��ه��ت  م��و���ش��ك��و  يف 
عملياً  اأثبتت  لقد  العك�س،  وعلى 
تتوانى  ل��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن 
الع�شكرية،  ال��ق��وة  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ن 
لو�شع حد  ب��داأ  واأن جهداً جديداً 
ل��ل��ح��رب ال�������ش���وري���ة، م�����ش��ي��ف��ة اأن 
تكون  ان  ميكن  ل  “الدبلوما�شية 
فعالة اإذا ما اعتمدت على الكلمات 

الطنانة واملنا�شدات العاطفية«. 
ويف الج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
14 اأبريل ، مع وزيري اخلارجية 
الإي��������راين حم��م��د ج�����واد ظريف 
�شمع  امل���ع���ل���م،  ول���ي���د  وال���������ش����وري 
وا�شحاً  رو�شياً  حتذيراً  الرجالن 
الهجوم  ت����ك����رار  ع�����دم  ب�������ش���رورة 
خان  يف  ح�شل  ال���ذي  الكيميائي 
باأنه قبل  �شيخون. وتذكر الن�شرة 

على  احلفاظ  اإىل  اخلطة  وترمي 
الدولة واختيار �شني معتدل، من 
كبرياً،  �شابطاً  يكون  اأن  املحتمل 

رئي�شاً للدولة. 

خف�ض التدخل الرو�سي
ومع ذلك، هناك م�شكلة تتمثل يف 
تعهد الرئي�س الرو�شي فالدميري 
ب������وت������ني مل�����ر������ش�����د اجل����م����ه����وري����ة 
الإ�شالمية يف اإيران علي خامنئي 
ب��ع��دم ت��ق��ري��ر م�����ش��ري الأ����ش���د من 

جانب واحد. 
اإذا  ف��ع��ل��ه،  ا�شتطاعته  يف  م��ا  وك���ل 
م���ا رف�����س الإي���ران���ي���ون الق����رتاح 
ال��رو���ش�����������ي، ه���و الن�������ش���ح���اب من 
الرو�شي،  التدخل  وخف�س  �شوريا 
وترك احلرب لالإيرانيني والأ�شد 
بعيداً  ال��ذه��اب  ميكنهم  ل  ال��ذي��ن 

وحدهم. 
حليفيها  ل����دى  م��و���ش��ك��و  وح���ج���ة 
املخاطرة  ميكنها  ل  اأن���ه  �شتكون 
مب��واج��ه��ة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإذا 
ك��ان��ت ه���ذه الأخ�����رية ق���د اتخذت 
الع�شكري،  بالتدخل  حا�شماً  قراراً 
كما اأنه ل ميكن رو�شيا اأن توا�شل 
اأف���ع���ال م��ث��ل الهجوم  ال���دف���اع ع��ن 
اأو  �شيخون  خ��ان  على  الكيميائي 
يف  الطرفان  مي�شي  كي  النتظار 
حل ع�شكري وال�شيطرة على “كل 

�شرب” من �شوريا. 

التو�شل  تبقى  ل��ل��رو���س  امل��رك��زي��ة 
اإىل اتفاق مع وا�شنطن لو�شع حد 
املتوافرة  امل���وارد  وت�شخري  للنزاع 

لقتال الإرهاب.
يكون  اأن  ت���ري���د  ل  م��و���ش��ك��و  اإن   
وعندما  ن���ه���اي���ة.  ب����ال  ت���ورط���ه���ا 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ا���ش��ت��خ��دم��ت 
����ش���واري���خ ت���وم���اه���وك ف�����اإن ذلك 
وكانت  موقفها،  ت��اأك��ي��د  اأج���ل  م��ن 
ميكن  الأم��ري��ك��ي��ني  اأن  ال��ر���ش��ال��ة 
الر�شالة  ه���ذه  وان  ي��ت��دخ��ل��وا،  اأن 
ميكن اأن تتواءم مع خطط رو�شيا 
الع�شكرية  ج���ه���وده���ا  ل��ت��ق�����ش��ري 
وكانت  مم��ك��ن.  ق���در  اأق�����ش��ى  اإىل 
اإيران  هي  دائماً  الأ�شعب  امل�شكلة 
اأن  على  ط��ه��ران  وت�شر  والأ����ش���د. 
اهلل يف  ح��زب  اإىل  منفذ  لها  يكون 

ثالثة اأ�شابيع كانت الدول الثالث 
ت�����ش��ت��ع��د ل��ق��ت��ال ���ش��ر���س م���ن اأجل 
اأنه  الأ�شد  واعتقد  اإدل��ب.  ا�شتعادة 
ميكن اأن ميهد الطريق نحو اإدلب 

بالأ�شلحة الكيميائية. 
ع��ل��ى م�شامع  ال���رو����س  ك����رر  وق����د 
اأن��ه��م ل يريدون  واإي�����ران  ���ش��وري��ا 
روؤي��ة خان �شيخون اأخ��رى. واأكرث 
وزي����ر اخلارجية  ن��ق��ل  ذل����ك،  م���ن 
الرو�شي �شريغي لفروف املطالب 
اأن  م��ق��دم��ت��ه��ا،  ويف  الأم���ري���ك���ي���ة. 
�شوريا يجب  الإي���راين يف  الوجود 
خف�شه من اأجل تبديد قلق العرب 

واإ�شرائيل. 

اإيران واالأ�سد 
النقطة  اأن  ال��ن�����ش��رة  واأو����ش���ح���ت 

جنوب لبنان، فيما الأ�شد يتم�شك 
بالحتفاظ بالكر�شي.

التث�شبت  ك��ل��ي��ه��م��ا  اإم����ك����ان  ويف   
اإىل  لي�س  رمب��ا  لكن  مبوقفيهما، 
احلد الذي ل تريده اأمريكا التي 
املنطقة  يف  كافية  اإم��ك��ان��ات  متلك 
رو�شيا  �شحبت  ح��ال  ويف  و�شوريا. 
دعمها، فاإن اإيران والأ�شد �شيبقيان 

عالقان حيث هما الآن. 

موقف اأمريكا
ر�شالة  اأن  اإىل  ال��ن�����ش��رة  واأ����ش���ارت 
ال�شكل  ع���ل���ى  ك����ان����ت  وا����ش���ن���ط���ن 
التايل: ل نريد التدخل ع�شكرياً، 
لكن اإذا كان علينا ذلك، فمن اأجل 
اإنهاء املجزرة. واإذا مل نعمل �شوياً 
النتيجة  ف��اإن  اإي��ج��اد خم��رج،  على 

•• تريانا-رويرتز:

الدميقراطي  احل���زب  اأن�����ش��ار  اأغ��ل��ق 
الطرق  ع��ددا من  األبانيا  املعار�س يف 
�شاعة  مل��دة  الث��ن��ني  ام�����س  الرئي�شية 
يف ت�شعيد لحتجاجهم امل�شتمر منذ 
ت�شيري  بحكومة  للمطالبة  �شهرين 
النتخابات  ع��ل��ى  ل��الإ���ش��راف  اأع��م��ال 
يونيو   18 يف  امل������ق������ررة  ال����ع����ام����ة 

حزيران.
وان�����ش��م زع��ي��م احل���زب ل��ول��زمي با�شا 
اإىل املحتجني املعت�شمني عند مفرتق 
للطرق على م�شارف العا�شمة تريانا 

طريق  يف  امل���رور  حركة  توقفت  حيث 
�شريع رئي�شي واأثنى على �شلميتهم وثقافتهم الأوروبية.

ونظمت اعت�شامات اأخرى بالقرب من طرق �شريعة يف �شمال وو�شط وجنوب 
األبانيا. وتدعو املعار�شة اإىل ت�شكيل حكومة ت�شيري اأعمال لالإ�شراف على 
ال�شرتاكيون  ي��ق��وده  ال��ذي  الئ��ت��الف  اإن  تقول  لأن��ه��ا  املقبلة  النتخابات 

راما  اإدي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ب��زع��ام��ة 
الق�شائية  ال�شلطة  ت�شكيل  �شيعيد 
به  ال��وث��وق  ميكن  ول  ل��ه  يحلو  كما 

ل�شمان انتخابات نزيهة.
وت���رف�������س احل���ك���وم���ة ه�����ذا الت���ه���ام 
الق�شاء  اإ�شالح  حت��اول  اإنها  وتقول 
يف اإطار م�شعاها لالن�شمام لالحتاد 

الأوروبي.
يوما   65 منذ  املحتجون  ويعت�شم 
يف خيمة بال�شارع الرئي�شي اأمام مقر 
احلكومة. واأخفقت حتى الآن جهود 

حل اجلمود.
ا�شتمر  ال���ذي  الح��ت��ج��اج  ن��ه��اي��ة  ويف 
ب��ا���ش��ا دع���وت���ه حلكومة  ك����رر  ���ش��اع��ة 
جنائية  �شحيفة  لهم  الذين  امل�شوؤولني  من  التخل�س  ميكنها  تكنوقراط 
ب��اأن عزم هذه  تنبيه  املحتجني هذا  اأم��ام  واأ�شاف  املراقبة.  واإق��رار قوانني 
احلركة ال�شعبية ل يلني حتى اإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقالت ال�شرطة 

اإن الحتجاج غري قانوين لكنها مل حتاول تفريق احل�شد.

لن تكون جيدة �شواء بالن�شبة لنا 
حليفيكما  اإن  اإليكم.  بالن�شبة  اأو 
يت�شرفان  ل  و����ش���وري���ا(  )اإي�������ران 
التوماهوك  و�شاعدت  مب�شوؤولية. 

تيلر�شون يف تاأكيد وجهة نظره. 

اقرتاح رو�سي لالإيرانيني 
تيلر�شون،  زيارة  بعد  اأنه  واأ�شافت 
اأن  ال����ت����ق����اري����ر  ب���ع�������س  اأف������������ادت 
اج��ت��م��اع��ات لف�����روف م���ع ظريف 
واملعلم ت�شمنت نقل اقرتاح رو�شي 
حزب  ب�شحب  يق�شي  لالإيرانيني 
اأرا���ٍس �شورية قريبة من  اهلل من 
اإ���ش��رائ��ي��ل يف م��ق��اب��ل ت��وف��ري ممر 
تقارير  ل��ل��ح��زب. وحت���دث���ت  اآم����ن 
اأخ�������رى ع����ن ت���ف���اه���م ج���دي���د بني 
تيلر�شون ولفروف، واأن القرتاح 
الرو�شي لالإيرانيني هو جزء من 

هذا التفاهم. 

م�ستقبل االأ�سد
تريد  اإي����������ران  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
الأمر  كلها،  �شوريا  ال�شيطرة على 
واإ�شرائيل  ال��ع��رب  يرف�شه  ال���ذي 
وت��رك��ي��ا. والأ���ش��د ي��ري��د ال��ب��ق��اء يف 
وال�شوريون،  امل��وت،  حتى  ال�شلطة 
الأق����ل ج���زء م��ه��م منهم،  ع��ل��ى  اأو 
واإذا  ذل��ك.  مع  التعاي�س  ميكنه  ل 
مل حت���ل ه���ات���ان امل�������ش���األ���ت���ان ف���اإن 
الأزمة �شت�شتمر. ولدى تيلر�شون 
امل�شكلتني.  ملعاجلة  الأف��ك��ار  بع�س 
ل  الأ�شد،  م�شتقبل  اإىل  فبالن�شبة 
الرو�س،  مع  خالفات  هناك  ت��زال 
ل��ك��ن ل��ي�����ش��ت م���ن ال���ن���وع ال����ذي ل 
مي��ك��ن م��ع��اجل��ت��ه. وم���ن ب��ني هذه 
ي��غ��ادر الأ���ش��د ال�شلطة  اأن  الأف��ك��ار 
ق�شرية.  ان���ت���ق���ال���ي���ة  ف�����رتة  ب���ع���د 

التقارب  توؤيد  التي  لوبني  دع��م  املتحدث  ونفى 
م��ع رو���ش��ي��ا. وك���ان ب��وت��ني اك���د خ���الل ا�شتقباله 
للوبن يف نهاية اآذار مار�س ان بالده ل تتدخل يف 

النتخابات الفرن�شية.
واكد املتحدث با�شم الكرملني من اخلطاأ القول 

ان رو�شيا تدعم اكرث او اقل مر�شحا او اآخر.
جيدة  عالقات  بناء  يف  تاأمل  رو�شيا  ان  واأ���ش��اف 
مع جميع الذين لديهم املقاربة اليجابية ذاتها 
ويعتربون ان اخلالفات يجب ان حتل فقط عرب 

احلوار مع اخذ م�شالح اجلميع يف العتبار .
رو�شي  ت��ورط  اي  وج��ود  املتحدث جم��ددا  ونفى 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت ال��رئ��ا���ش��ة ال��رو���ش��ي��ة ام�����س ان��ه��ا حترتم 
الرئا�شية  النتخابات  من  الوىل  ال��دورة  نتائج 
مارين  للمر�شحة  تف�شيلها  نافية  الفرن�شية، 
فالدميري  ال��رئ��ي�����س  ا�شتقبلها  ك���ان  ال��ت��ي  ل��وب��ن 

بوتني يف اآذار مار�س 2017.
وقال الناطق با�شم الكرملني دمييرتي بي�شكوف 
كما نقلت عنه وكالة ريا نوفو�شتي نحرتم خيار 
جيدة  عالقات  اإق��ام��ة  نوؤيد  ونحن  الفرن�شيني، 

مفيدة للطرفني. 

املر�شح  لها موقع  تعر�س  الكرتونية  يف هجمات 
اميانويل ماكرون.

وكان مقربون من ماكرون ت�شاءلوا يف منت�شف 
ون����ددوا مبا  الهجمات  ه��ذه  ع��ن  ف��رباي��ر  �شباط 
اعتربوه دعاية لو�شائل اعالم موؤيدة للكرملني 

لزعزعة ماكرون.
النتخابات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�������دورة  و���ش��ت��ج��ري 
الوزير  اأي��ار مايو بني   7 الفرن�شية يف  الرئا�شية 
ال�شابق املوؤيد لأوروبا اميانويل ماكرون وزعيمة 
امل��ن��اه�����ش��ة لأوروب������ا وللعوملة  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني 

مارين لوبن.

متهمون  الأف���غ���ان  اجل��ن��ود  اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق��ال��ت 
ال�شجناء  ولكن  املعتقلني  بع�س  معاملة  باإ�شاءة  اأي�شا 
اإدراج��ه��م �شمن  يتم  ع��ادة ما  املحتجزين لدى اجلي�س 

الفئات الأقل عر�شة للتعذيب.
ذلك  اإن  لتعذيب  تعر�شوا  الذين  املعتقلني  اأغلب  وقال 
املعاملة  �شوء  واإن  منهم  اع���رتاف  لن��ت��زاع  يحدث  ك��ان 
توقف مبجرد توقيعهم على اعرتاف مكتوب مل يتمكنوا 

من قراءته يف كثري من احلالت.
ال�شامي  املفو�س  رع��د احل�شني  ب��ن  زي��د  الأم���ري  وق���ال 

•• كابول-رويرتز:

قال تقرير لالأمم املتحدة ن�شر اأم�س الثنني اإن تعذيب 
الأمن  ق���وات  ي��د  ع��ل��ى  معاملتهم  واإ����ش���اءة  املحتجزين 
الأفغانية م�شت�شر على نطاق وا�شع مثلما كان يف ال�شابق 
وذلك رغم تعهدات الرئي�س اأ�شرف عبد الغني وقوانني 

جديدة �شنتها احلكومة.
الذين  املحتجزين  باملئة من   39 وق��دم ما ل يقل عن 
التقى بهم حمققو الأمم املتحدة روايات موثوق بها عن 
املعاملة  �شوء  من  اأخ��رى  اأ�شكال  اأو  للتعذيب  تعر�شهم 
اأو اجلي�س خالل  املخابرات  اأو  ال�شرطة  رج��ال  يد  على 

فرتة احتجازهم.
ويقارن هذا مع ن�شبة 35 يف املئة من املحتجزين الذين 
اأبلغوا عن تعر�شهم ملعاملة �شيئة يف اآخر تقرير اأ�شدرته 
الأمم املتحدة بهذا ال�شاأن عام 2015. وردا على هذه 
بع�س  اإن  الأفغانية  احلكومة  قالت  املا�شي  يف  امل��زاع��م 
امل�شكالت رمبا جنمت عن ت�شرفات فردية لكن نفت اأن 
يكون التعذيب �شيا�شة وطنية. وقالت احلكومة يف بيان 
التعذيب  على  بالق�شاء  ملتزمة  اأفغان�شتان  “حكومة 

و�شوء املعاملة«.
وياأتي تقرير الأمم املتحدة فيما ي�شتعد م�شوؤولون اأفغان 
كبار للمثول اأمام جلنة الأمم املتحدة ملناه�شة التعذيب 
يف  اأفغان�شتان  �شجل  ملراجعة  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  جنيف  يف 

تنفيذ قوانني مكافحة التعذيب.
مراجعة  له��اي  يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  وجت��ري 

منف�شلة عن التعذيب يف اأفغان�شتان.
وخل�س م�شوؤولو الأمم املتحدة اإىل اأن على الرغم من 
جهود احلكومة لتنفيذ خطتها القومية... فاإن التقرير 
احلايل يوثق روايات م�شتمرة وثابتة عن التعذيب و�شوء 
وي�شلط  ال�شتجواب  اأث��ن��اء  خا�شة  للمعتقلني  املعاملة 

ال�شوء على عدم امل�شاءلة عن مثل هذه الت�شرفات.
وخ����الل ال��ع��ام��ني امل��ن�����ش��رم��ني حت����دث امل��ح��ق��ق��ون مع 
اأنحاء  �شتى  يف  اع��ت��ق��ال  م��رك��ز   62 يف  حمتجزا   469

اأفغان�شتان.
واأ�شار التقرير اإىل زيادة مثرية للقلق ن�شبتها 14 باملئة 
يف حالت التعذيب على يد ال�شرطة الوطنية الأفغانية 

لت�شل اإىل 45 باملئة ممن جرى �شوؤالهم.
بني  من  باملئة   25 من  اأك��رث  اإن  املتحدة  الأمم  وقالت 
ال�شبية  م��ن  عذبتهم  ال�شرطة  اإن  ق��ال��وا  معتقال   77

الذين تقل اأعمارهم عن 18 عاما.
ووفقا ملقابالت اأجراها حمققو الأمم املتحدة فان قوة 
بقوة  �شربت  الأفغانية  املحلية  ال�شرطة  با�شم  تعرف 

نحو 60 باملئة من املحتجزين لديها.
ونحو 30 باملئة ممن جرى �شوؤالهم وكانوا حمتجزين 
لدى وكالة املخابرات الأفغانية ومديرية الأمن الوطني 

قالوا اإنهم تعر�شوا للتعذيب اأو �شوء املعاملة.

ل  “التعذيب  املتحدة  ل��الأمم  التابع  الإن�����ش��ان  حلقوق 
وطاأة  ق�شرا حتت  املنتزعة  الع��رتاف��ات  الأم���ن...  يعزز 
�شيقولون  النا�س  الإط��الق.  على  بها  يعتد  التعذيب ل 

اأي �شيء لوقف الأمل«.
ومن بني و�شائل التعذيب التي و�شفها التقرير ال�شرب 
الأنابيب  اأو  بالع�شي  ال��ق��دم  وب��اط��ن  للج�شم  امل����ربح 
البال�شتيكية اأو الأ�شالك وال�شدمات الكهربائية مبا يف 
الأذرع لفرتات  التنا�شلية والتعليق من  ذلك لالأع�شاء 

طويلة.

ا�سرائيل تغلق التحقيق يف 
اإطالق النار على فل�سطينيتني

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اغلقت  ال�شرائيلية  ال�شلطات  ان  اأم�س  ال�شرائيلية  العدل  وزارة  اعلنت 
حتقيقا جنائيا يتعلق بقيام �شرطي باطالق النار على فتاتني فل�شطينيتني 
قامتا بطعن رجل با�شتخدام مق�س. واقدمت هديل عواد )14 عاما( وابنة 
خالها نورهان عواد )16 عاما( على طعن رجل م�شن با�شتخدام مق�س يف 
�شوق يف القد�س يف ت�شرين الثاين نوفمرب 2015، خالل موجة من هجمات 
الطعن. واطلق �شرطي كان خارج �شاعات العمل النار على الفتاتني، فقتلت 
هديل عواد بينما ا�شيبت نورهان بجروح خطرة ثم ادينت بعدها مبحاولة 
متنا�شب،  غ��ري  ك��ان  ال�شرطي  رد  ان  حقوقية  منظمات  واع��ت��ربت  القتل. 
كامريات  والتقطت  ال��وق��ائ��ع.  م��راج��ع��ة  اع��ت��زام��ه��ا  ال��ع��دل  وزارة  واع��ل��ن��ت 
مع  وهما تالحقان رجال  املدر�شي  ال��زي  ترتديان  وهما  الفتاتني  املراقبة 
مق�س قبل اطالق النار عليهما. وتظهر الفتاتان وهما على الر�س، بينما 
توجه ال�شرطي ب�شرعة جتاه احداهما- على ما يبدو نورهان- واطلق عليها 

النار بينما كانت ملقاة على الر�س.



الثالثاء   25   إبريل    2017  م   -   العـدد  12003  
Tuesday  25  April   2017  -  Issue No   12003

14

عربي ودويل
اردوغان يتهم باحثا فرن�سيا بـ »التحري�س« على اغتياله 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

ت��ق��دم حم��ام��ي ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اردوغ�����ان ب�شكوى 
بالتحري�س  اإي��اه  متهما  �شابق  فرن�شي  دبلوما�شي  �شد  ق�شائية 

على اغتيال اردوغان، بح�شب ما اأكد املتحدث با�شم الرئي�س.
وياأتي التحرك بعد ت�شريحات اأدىل بها فيليب مورو ديفارج ب�شاأن 
ب�شاأن  ابريل  ني�شان   16 تركيا يف  اأجرته  الذي  ال�شتفتاء  نتيجة 
الرتكي  الرئي�س  قب�شة  تعزز  للجدل  مثرية  د�شتورية  تعديالت 
املعهد  يف  باحثاً  الآن  يعمل  ال���ذي  دي��ف��ارج،  وك���ان  ال�شلطة.  على 
اف  “بي  قال يف ت�شريحات ملحطة  الدولية،  للعالقات  الفرن�شي 
اإىل  �شيوؤدي  اردوغ���ان  �شلطات  تعزيز  اإن  ال�شبت  الفرن�شية  ام” 

اإىل  ت��وؤدي  اأو  اأهلية  اإما يف حرب  اأنها �شتت�شبب  اإىل  كارثة م�شريا 
وكتب  لحقا  اعتذر  دي��ف��ارج  اأن  اإل  اغتياله.   .. هو  اآخ��ر  �شيناريو 
على تويرت اأن “بع�س ما قلته كان اأخرقا وقد يكون مت تف�شريه 
يف ال�شتفتاء الرتكي بفارق  “نعم”  ب�شكل خاطئ«. وفاز مع�شكر 
املجل�س  رف�����س  فيما  بقليل،  باملئة   51 ن�شبته  جت���اوزت  �شئيل 
لإلغاء  امل��ع��ار���ش��ة  دع���وات  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  لالنتخابات  الع��ل��ى 
املحامي  اآي��دن،  ح�شني  واعترب  بالتزوير.  اتهامات  بعد  النتيجة 
الذي ميثل اردوغ��ان، يف عري�شة تقدم بها اإىل النيابة العامة يف 
عن  تعبري  جمرد  لي�شت  الفرن�شي  الباحث  ت�شريحات  اأن  اأنقرة 
“بو�شوح حتري�س على اجلرمية املذكورة«. واأ�شاف  راأي بل هي 
اأنها تظهر مدى العداء لردوغان يف الغرب، مقرتحا باأن يخ�شع 

ديفارج لفح�س ل�شحته العقلية يف حال زار تركيا. وقال “يف حال 
�شالته  يف  التحقيق  ف�شيتوجب  جيدة،  عقلية  ب�شحة  ان��ه  ظهر 
املحتملة بحزب العمال الكرد�شتاين املحظور اأو الداعية املقيم يف 
الوليات املتحدة فتح اهلل غولن والذي تتهمه احلكومة الرتكية 
بالتخطيط ملحاولة النقالب الفا�شلة التي جرت يف متوز يوليو«. 
واأكد املتحدث با�شم اردوغان ابراهيم كالني يف موؤمتر �شحايف يف 
انقرة التقدم بالدعوى وقال �شنبذل كل جهدنا لعدم جعل هذه 
الأ�شاليب الفا�شية م�شروعة. وقال اأن ت�شريحات ديفارج �شيكون 
لها عواقب قانونية واأن الباحث �شيواجه هذه العواقب. وانت�شرت 
دعت  فيما  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  ديفارج  ت�شريحات 
الفرن�شي  املعهد  رفيعة لردوغ��ان،  م�شت�شارة  اآيبت، وهي  غولنور 

“تويرت”  م��وق��ع  على  اآي��ب��ت  وت�شاءلت  م��ع��ه.  التعامل  وق��ف  اإىل 
اأن دبلوما�شيا �شابقا وباحثا رفيعا يف  “كيف �شيكون رد الفعل لو 

مركز اأبحاث تركي دعا اإىل اغتيال الرئي�س الفرن�شي؟«.
ورغم اعتذارات ديفارج اإل اأن كالني قال اأنها غري كافية واأن هذه 

لي�شت م�شاألة ميكن ال�شتخفاف بها.
واأ�شاف “هذا اختبار لوروبا. ولرن كيف �شيكون رد فعلهم«.

ويحذر معار�شو اردوغان من اأن التعديالت الد�شتورية �شتف�شي 
اأكرث  بالتوجه  اردوغ��ان  اإىل حكم رجل واح��د يف تركيا ويتهمون 
نحو ال�شتبداد بعد 14 عاما يف ال�شلطة كرئي�س اأو رئي�س وزراء. 
ومتت مالحقة فنانني و�شحافيني وحتى طالب مدار�س ق�شائيا 

بتهمة اهانته.

•• لندن-باري�س-وكاالت:

انطلق ال�شتعداد للجولة الثانية 
من ال�شباق املحتدم للفوز برئا�شة 
�شاعات  بعد  الثنني  اأم�س  فرن�شا 
الأوىل  اجلولة  نتائج  اإع��الن  من 
مر�شحة  م�شاعدي  كبري  وج��ه  اإذ 
امل��ت��ط��رف م��اري��ن لوبان  ال��ي��م��ني 
الو�شطي  خل�شمها  لذع��ا  انتقادا 

اإميانويل ماكرون.
وقال فلوريان فيليبو نائب لوبان 
الوطنية  اجل��ب��ه��ة  ح���زب  زع��ي��م��ة 
التلفزيونية  )ب������ي.اإف.اإم(  لقناة 
لقد  وط��ن��ي��ا.  ل��ي�����س  “اإميانويل 
ب��اع ال�����ش��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة. وانتقد 
اأن  واأ�شاف  الفرن�شية”.  الثقافة 
تختلف  لفرن�شا  م���اك���رون  روؤي����ة 

متاما عن روؤية لوبان لبالدها.
الو�شطي  املر�شح  فيليبو  وو�شف 
باأنه  ال�����ش��اب��ق  وامل�����ش��ريف  امل�شتقل 
اأم�س  ك��ل��م��ة  وق����ال يف  م��ت��ع��ج��رف 
“يتحدث وكاأنه فاز  الأحد  الول 
ا�شتعداد  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  بالفعل” 
الثانية  اجلولة  خلو�س  ماكرون 

املقررة يف ال�شابع من مايو اأيار.
واأ�شاف كان هذا احتقارا لل�شعب 
احتفال  اإن  وق������ال  ال���ف���رن�������ش���ي. 
مطعم  يف  ب��الن��ت�����ش��ار  م���اك���رون 
روتوند الراقي بباري�س و�شل اإىل 

حد البهرجة.
واأ����ش���ارت اآخ���ر اأرق����ام ���ش��ادرة عن 
ماكرون  اأن  اإىل  الداخلية  وزارة 
باملئة   23.74 ن�شبة  على  ح�شل 
 21.53 م���ن الأ�����ش����وات م��ق��اب��ل 

املقبلة. ولذلك فاإن اأمام ماكرون 
اأخ����رية لإ����ش���الح فرن�شا  ف��ر���ش��ة 
ي�شعر  ال��ت��ي  الأم���ل  خيبة  وعك�س 
نحو  الفرن�شيني  من  العديد  بها 

قادتهم.
غ����اردي����ان  ك��ت��ب��ت  ال�������ش���ي���اق،  ويف 
بافتتاحيتها اأن تلك النتائج متثل 
مرة  لأول  ه��ام��ا  �شيا�شيا  تغيريا 
بتاريخ اجلمهورية اخلام�شة منذ 
���ش��ت��ني ع��ام��ا ح��ي��ث �شتكون  ن��ح��و 
مايو  يف  امل��ق��ررة  الثانية  املناف�شة 
خارجيني.  م��ر���ش��ح��ني  ب���ني  اأي�����ار 
املر�شحني من  اأي من  ولن يكون 
الي�شار  م���ن  ال��ق��ائ��م��ة  الأح�������زاب 

واليمني بجولة الإعادة.
هزمية  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واع�����ت�����ربت 
ل�شيا�شة  اإهانة  القائمة  الأح��زاب 
احلديثة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  الأح��������زاب 
اأظهرت  كما  واليمني  الي�شار  من 
القادم  ال�����ش��ب��اق  واأن  ال���ن���ت���ائ���ج، 
النفتاح  ب���ني  ����ش���راع���ا  ���ش��ي��ك��ون 
والقومية  وال���ع���ومل���ة  وال��ت��ع�����ش��ب 
الفعل  ورد  والكراهية  وال��ت��ف��اوؤل 

والإ�شالح والأمل واخلوف.
اأف�شل  م����اك����رون  ب������اأن  وخ���ت���م���ت 
ال�شطراب  ب��ه��ذا  ل��ف��رن�����ش��ا  اأم����ل 
البالد  ت��ع��ي�����ش��ه  ال�����ذي  ال�����ش��دي��د 
يف م�������ش���اك���ل ت��������رتاوح ب����ني ع���دم 
والنق�شامات  والبطالة  امل�شاواة 
واأن  والإره�������������اب  الج���ت���م���اع���ي���ة 
بهذه  ال���ف���رن�������ش���ي���ني  ال���ن���اخ���ب���ني 
عن  انف�شلوا  اجل��ري��ئ��ة  اخل��ط��وة 
اإنهاء  الآن  عليهم  ويجب  املا�شي 

هذه الثورة.

مييني�ة  اأكث����ر  ب���ات  الآن  ال��ع��امل 
ويتجه ملزيد من ح�ش�د ال�شيا�شات 
يفر�س  ال���ذي  الأم���ر  ال�شعبوية، 
احلذر  �ش�����رورة  اإ���ش��رائ��ي��ل  ع��ل��ى 
والتغريات  ال�شيا�شات  ه���ذه  م��ن 

احلا�شلة بالعامل.
م�شاركة  اإىل  ال�شحيفة  ونوهت   
ال��ك��ث��ري م���ن الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني من 
يف  الفرن�شية  اجلن�شية  اأ���ش��ح��اب 
ه����ذه الن���ت���خ���اب���ات، م�����ش��رية اإىل 
ل�شالح  ����ش���وت���وا  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  اأن 
خوفاً  م��اك��رون،  الي�شاري  املر�شح 
الإ�شرائيلي  ال��ي��م��ني  ���ش��ط��وة  م��ن 

وزعيمته لوبان. 

ا�شتطالع  وت��وق��ع  ل��ل��وب��ان.  باملئة 
ل��ل��راأي اأج����راه م��رك��ز ه��اري�����س اأن 
الثانية  اجلولة  يف  ماكرون  يفوز 
الأ�شوات  م��ن  باملئة   64 بن�شبة 
م��ق��اب��ل 36 ب��امل��ئ��ة ل��ل��وب��ان. ومل 
تختلف كثريا نتائج ا�شتطالع اآخر 

اأجراه اإب�شو�س �شوبرا �شتريا.
اأف�����ش��ل ما  اإن  وي���ق���ول حم��ل��ل��ون 
للحد  ل���وب���ان  ت��ف��ع��ل��ه  اأن  مي��ك��ن 

تزال  ل  فرن�شا  لأن  ف��ي��ه،  م��ب��ال��غ 
ناخبيها  ون�شف  ب�شدة  منق�شمة 
تقريبا دعموا مر�شحني يكرهون 

الحتاد الأوروبي.
وم����ع اأن�����ه ق���د ي���ب���دو م���ن املرجح 
من  م���ن���ع���وا  “املتطرفني”  اأن 
املرة،  هذه  ال�شلطة  اإىل  الو�شول 
�شت�شهد  ك��امل��ع��ت��اد  ال�شيا�شة  ل��ك��ن 
بالنتخابات  ل��ه��م  اأق����وى  اإق���ب���ال 

القت�شاد يف ظل حكومة الرئي�س 
الفرن�شي فران�شوا اأولوند.

ومنظمات  دول  رحبت  ذل��ك،  اىل 
مر�شح  بت�شدر  اأوروبيون  و�شا�شة 
اإمي���ان���وي���ل  الأم���������ام  اإىل  ح���رك���ة 
للجولة  الأولية  النتائج  ماكرون 
الرئا�شة  ان��ت��خ��اب��ات  م��ن  الأوىل 
الفرن�شية واعتربوا ذلك انت�شارا 
�شا�شة  رح����ب  وق����ت  يف  لأوروب��������ا. 

م���ن ت���ف���وق م����اك����رون ال��ك��ب��ري يف 
ت�شويره  هو  ال��راأي  ا�شتطالعات 
ج������زءا م����ن ن��خ��ب��ة م��ن��ع��زل��ة عن 
امل������واط������ن ال���ف���رن�������ش���ي ال����ع����ادي 

وم�شاكله.
لوبان  ا�شرتاتيجية  �شت�شمل  كما 
ت��ذك��ري ال��ن��اخ��ب��ني ب���ال���دور الذي 
م��اك��رون من قبل يف جمال  لعبه 
ب��ن��وك ال���ش��ت��ث��م��ار وت��ول��ي��ه وزارة 

له من �شخ�شية كاريزمية وعمره 
الذي ل يتجاوز الأربعني.

اأن���ه  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  راأت  ذل����ك  وم����ع 
ب��رغ��م ال��ف��رح��ة ال��ت��ي ���ش��ت��ك��ون يف 
احتمال  م���ن  وب���رل���ني  ب��روك�����ش��ل 
الوحدة  ي��دع��م  �شخ�س  ان��ت��خ��اب 
والحتاد الأوروبي، فاإن هذا لي�س 
ول  جانبهما  من  املنا�شب  الوقت 
لحتفال  م����اك����رون  ج���ان���ب  م����ن 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

الرو�شي  اخل����ارج����ي����ة  وزي������ر  ف�����ش��ل 
���ش��ريغ��ي لف����روف ووزي����رة خارجية 
الحت�����������اد الوروب���������������ي ف���ي���دي���ري���ك���ا 
موغرييني ام�س يف مو�شكو يف جتاوز 
الدعوات  رغ����م  ب��ي��ن��ه��م��ا  اخل���الف���ات 
واع��ل��ن��ت موغرييني  اك���رب.  ل��ت��ع��اون 
ملو�شكو  ل��ه��ا  ر���ش��م��ي��ة  زي�����ارة  اول  يف 
ان   ،2014 م��ه��ام��ه��ا يف  ت���ويل  م��ن��ذ 
التعاون بني بروك�شل ومو�شكو لي�س 
جممدا لكن تعرقله خالفات كبرية 
واوكرانيا.  ���ش��وري��ا  ح���ول  خ�شو�شا 
وقالت اثر اجتماعها مع لفروف انه 
لأمر �شريايل ان نعترب انف�شنا �شركاء 
عقوبات  نتبنى  وان  ا�شرتاتيجيني 

حققتها  التي  بالنتيجة  ميينيون 
مر�شحة اجلبهة الوطنية )اأق�شى 

اليمني( مارين لوبان.
وع��ل��ق��ت اف��ت��ت��اح��ي��ة ت��ل��غ��راف على 
فوز ماكرون باأنه �شيناف�س بذلك 
لوبان يوم 7 مايو اأيار على رئا�شة 
ال�شحيفة  واأملحت  املقبلة.  فرن�شا 
ال���راأي  ا���ش��ت��ط��الع��ات  ك��ل  اأن  اإىل 
ملا  الفائز  �شيكون  اأن���ه  اإىل  ت�شري 

�شمها �شبه جزيرة القرم الأوكرانية 
بتقدمي  وات����ه����ام����ه����ا   2014 يف 
دع���م ل��ل��م��ت��م��ردي��ن الن��ف�����ش��ال��ي��ني يف 
���ش��رق اوك���ران���ي���ا. يف امل��ق��اب��ل حظرت 

م��ت��ب��ادل��ة. ب��ي��د ان��ه��ا ا���ش��اف��ت “نحن 
بتح�شني  امل�شرتك  الهتمام  نتقا�شم 
عالقاتنا«. وفر�س الحتاد الوروبي 
بعد  رو�شيا  على  اقت�شادية  عقوبات 

املنتجات  م��ع��ظ��م  ا����ش���ت���رياد  رو����ش���ي���ا 
الغذائية من الدول الغربية. وقالت 
الوروبية  العقوبات  ان  موغرييني 
الهدف  بل  ذاتها  لي�شت غاية يف حد 
منها امل�����ش��اع��دة ع��ل��ى ح��ل ال���ن���زاع يف 
ال��ذي خلف اكرث من  اوكرانيا  �شرق 

ع�شرة اآلف قتيل يف ثالث �شنوات.
اجلانبني  ان  ف���ق���ال  لف�������روف  ام�����ا 
تطبيق  ���ش��رورة  على  التاأكيد  ج��ددا 
لإتاحة  لل�شالم  مين�شك  ات��ف��اق��ي��ات 

ت�شوية النزاع يف اوكرانيا.
و�شريع  معمق  حتقيق  اىل  دع��ا  كما 
امريكي  م��راق��ب  مقتل  اث��ر  و�شفاف 
ت���اب���ع مل��ن��ظ��م��ة الم�����ن وال���ت���ع���اون يف 
اوروب��ا الحد يف �شرق اوكرانيا لدى 

انفجار لغم باآليته.

•• مك�صيكو �صيتي-رويرتز:

قال م�شوؤولون حمليون اإن ما ل يقل عن 35 �شخ�شا 
تزايد  و�شط  املك�شيك  يف  الأ�شبوع  مطلع  خالل  قتلوا 
العنف املنت�شر بني ع�شابات املخدرات والذي اأدى اإىل 
ارتفاع معدلت القتل اإىل م�شتوى مل ي�شبق له مثيل 

منذ 2011.
 12 اإن  �شينالوا  ولي��ة  يف  حمليون  م�شوؤولون  وق��ال 
ال�شاعات  خ���الل  خمتلفة  ح����وادث  يف  ق��ت��ل��وا  �شخ�شا 

الأوىل من يوم الأحد.
اأعقاب  يف  املنطقة  يف  الع�شابات  ب��ني  امل��ع��ارك  وزادت 
خواكني  �شينالوا  يف  امل��خ��درات  ع�شابة  زعيم  اعتقال 
اإل ت�شابو جوزمان والذي مت ت�شليمه يف يناير كانون 

الثاين اإىل الوليات املتحدة.
وقال مكتب الإدع��اء يف الولية يف بيان اإن اإطالق نار 
لبلدية  تابعة  نائية  قرية  يف  املا�شي  ال�شبت  يوم  وقع 
ت�شوروموكو احلدودية مع ولية جرييرو حيث عرثت 

واآخر  رئي�شي  ���ش��ارع  يف  جثث  ث��م��اين  على  ال�شلطات 
بالقرب من �شيريا.

وقتل ت�شعة اأ�شخا�س يف ما قال مدعون يوم الأحد اإنه 
النار بني ع�شابات خمدرات متناحرة  تبادل لإطالق 
ال�شاحل  على  املطلة  اجلبلية  ميت�شواكان  ولي���ة  يف 

الغربي للمك�شيك.
على  ع��رثت  ال�شلطات  اإن  حمليون  م�شوؤولون  وق��ال 
خم�س جثث يف مواقع خمتلفة يف اأنحاء ولية جرييرو 
يوم الأحد وعرثت على �شت جثث يف ولية فرياكروز 

املطلة على خليج املك�شيك.
وارتفعت وترية العنف اإىل م�شتوى مل ي�شبق له مثيل 
�شهد  اأن  اإىل  احلكومة  بيانات  وت�شري   .2011 منذ 
مار�س اآذار ت�شجيل 2020 حالة قتل وهو الأعلى من 

اأي �شهر منذ يونيو حزيران 2011.
ويواجه الرئي�س املك�شيكي اإنريكي بينيا نييتو انتقادا 
اإراق����ة  وت����رية  زي����ادة  م��ع  تعامل���ه  ب�����ش�����������اأن  م��ت��زاي�����������دا 

الدماء.

���ش��ع��ود ل���وب���ان وه���ي واح�����دة من 
اأهم ال�شا�شة اليمينيني يف اأوروبا. 
وقالت م�شادر �شيا�شية اإ�شرائيلية 
الآن  اخل����ط����ورة  اإن  ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
تتمثل وبال �شك يف ق�شية مركزية 
 ، الأوروب���ي  اليمني  وه��ي ت�شاعد 
�شيا�شاته  يف  ال��ك��اره  اليمني  وه��و 
وال���ذي ل يتفق معها  لإ���ش��رائ��ي��ل 
يف الكثري من التوجهات، بح�شب 

هذه امل�شادر. 
تاريخ  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
اليمينية  الأح������زاب  م���ن  ال��ك��ث��ري 
انتق����دت  وال����ت����ي  الأوروب�������ي�������ة 
اأن  مو�شحة  وال��ي��ه��ود،  اإ���ش��رائ��ي��ل 

م��ع ات��ه��ام اأو���ش��اط اأم��ن��ي��ة بوجود 
اجلي�س  م��ع�����ش��ك��رات  يف  ت�����ش��ري��ب 
اأو ت���ع���اون خ��ف��ي ب���ني ب��ع�����س من 
اجلرمية  واأب���اط���رة  الع�شكريني 
من  ال�شالح  تهريب  على  ي�شاعد 
باخلارج،  وت�����ش��وي��ق��ه  امل��ع�����ش��ك��رات 
حتقيقاً  ي��ت��ط��ل��ب  ال������ذي  الأم�������ر 
م���ن خمتلف  وا����ش���ع���اً وم�����ش��رتك��اً 

الأجهزة الأمنية باإ�شرائيل. 

االنتخابات الفرن�سية 
الفرن�شية،  الن���ت���خ���اب���ات  واإىل 
لفتت �شحيفة يديعوت اأحرونوت 
اإىل قلق ع��دد م��ن الأو����ش���اط مع 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الإ�شرائيلي  ال��رئ��ي�����س  اع�����رتف 
تهمة  ت��و���ش��ي��ع  ب�����الده يف  ب��خ��ط��اأ 
ال��ع��امل، فيما  ال�شامية يف  م��ع��اداة 
�شرقة  اأزم����ة  ت��داع��ي��ات  تت�شاعد 
مع�شكرات  من  الع�شكرية  املعدات 
اجلي�س خا�شة عقب اتهام اجلي�س 

لل�شرطة بالالمبالة. 
اإ�شرائيلية �شادرة  ل�شحف  ووفقاً 
اأم�����س الإث��ن��ني، ت��راق��ب ت��ل اأبيب 
النتخابات  ن���ت���ائ���ج  ك���ث���ب  وع�����ن 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة، وه���ي امل��راق��ب��ة التي 
ت��ك�����ش��ف ع���ن ق��ل��ق اإ����ش���رائ���ي���ل من 
لوبان  ب��زع��ام��ة  ال��ي��م��ني  ���ش��ع��ود 
اأب��ي��ب عن  ت��ل  م��ع حتفظ  خا�شة 
�شيا�شات اليمني جتاه يهود اأوروبا 

بالقارة العجوز.
�شحيفة  ق��ال��ت  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
املقربني من  اإن عدد من  هارت�س 
ك�شفوا  ريفلني  روؤوف���ني  الرئي�س 
ع��ن ت��خ��وف��ه م��ن ت��ك��رار الهجوم 
اإ�شرائيل  ي���ن���ت���ق���دون  م����ن  ع���ل���ى 
باعتبارهم  م��ع��ه��م  وال���ت���ع���ام���ل 
اأن  م��و���ش��ح��اً  لل�شلمية،  م��ع��ادي��ن 
اأك��رث من  تكرار ه��ذه اخلطوة يف 
على  خ��ط��ورة  ب��ه  ووق���ت  منا�شبة 

م�شتقبل الدولة. 
ريفلني  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وك�����ش��ف��ت 
يعتقد اأن تكرار الهجوم على من 
ل�شتمرار  الن��ت��ق��ادات  ي��وج��ه��ون 
املبالغة،  الكثري من  به  الحتالل 
اأط������راف������اً  ه����ن����اك  واأن  خ���ا����ش���ة 
اأو  الي�شار  م��ن  ���ش��واء  اإ�شرائيلية 
�شيا�شات  الو�شط تنتقد  حتى من 

الحتالل،  ا�شتمرار  يف  اإ�شرائيل 
الأم��ر ال��ذي يزيد من ح��دة هذه 
الأزم��ة، والأه��م من هذا اعرتاف 
�شتكون  ت��داع��ي��ات��ه��ا  ب����اأن  ري��ف��ل��ني 
مكا�شب  اأي  م���ن  واأخ���ط���ر  اأك�����رب 

ميكن اأن حتققها.

�سرقة املعدات الع�سكرية 
اآخ��ر، هاجمت م�شادر  من جانب 
الإ�شرائيلي  ب��اجل��ي�����س  ع�شكرية 
جهاز ال�شرطة، وحملته م�شوؤولية 
معدات  ����ش���رق���ة  ظ����اه����رة  ت���و����ش���ع 
ق��ت��ال��ي��ة م���ن م��ع�����ش��ك��رات��ه جنوب 
بال�شارع  وان��ت�����ش��اره��ا  اإ���ش��رائ��ي��ل 

الإ�شرائيلي. 
�شحيفة  بح�شب  امل�شادر  واأ�شارت 
معاريف، اإىل قيام �شارقي املعدات 
املعدات  ه��ذه  بتهريب  الع�شكرية 
ال��ك��ث��ري من  اإىل  ���ش��رق��ت��ه��ا  ف����ور 
امل����دن وال���ب���ل���دان، وه���و م��ا ي���وؤدي 
الذي  الأم����ر  اجل���رمي���ة،  لتف�شي 
تفعيل  ال�������ش���رط���ة  م����ن  ي��ت��ط��ل��ب 
القب�س  والأه���م  امل��راق��ب��ة  و�شائل 
على مروجي ال�شالح واملتاجرين 
ب���ه، خ��ا���ش��ة واأن غ��ال��ب��ي��ة ه���وؤلء 
التجار واأباطرة عامل اجلرمية يف 
اإ�شرائيل معروفني بالأ�شماء لدى 
اأكرث من م�شوؤول اأمني، وبالتايل 
فاإن احلل يتمثل يف اإلقاء القب�س 
والبحث  اإدارياً  واعتقالهم  عليهم 
امل�شتمر  ال��ت��ه��ري��ب  م�����ش��در  ع���ن 
لهذه الأ�شلحة من املع�شكرات اإىل 

اإ�شرائيل. 
اإىل  الع�شكرية  امل�����ش��ادر  ون��وه��ت 
خا�شة  الق�شية  ه���ذه  ح�شا�شية 

غارديان: فوز ماكرون اأمل جديد لفرن�سا

ال�سرب حتت احلزام يبداأ يف �سباق الرئا�سة الفرن�سية 
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هي�من رايت�س تدع� بكني لالإفراج عن ك�ريني �سماليني رو�سيا والحتاد الأوروبي يف�سالن يف جتاوز اخلالفات
•• �صيول-اأ ف ب:

دعت منظمة هيومن رايت�س ووت�س للدفاع عن حقوق الن�شان، بكني ام�س 
املا�شي  ال�شهر  اعتقلوا  �شماليني  ثمانية لجئني كوريني  الإف��راج عن  اىل 

وقد يتعر�شون للتعذيب اذا ما اأعيدوا اىل بالدهم.
ويعمد معظم الكوريني ال�شماليني الذين يهربون من بالدهم، اإىل عبور 
احلدود مع ال�شني قبل ان ي�شلوا اىل بلد ثالث، غالبا ما يكون يف جنوب 

�شرق اآ�شيا، حيث يطلبون اللجوء لدى كوريا اجلنوبية.
وغالبا ما تعترب ال�شني هوؤلء الالجئني مهاجرين اقت�شاديني ت�شتطيع 

ان تعيدهم اىل ال�شمال مبوجب اتفاق ثنائي موقع يف 1986.
وقال فيل روبرت�شون، م�شاعد مدير هيومن رايت�س ووت�س يف اآ�شيا “لدينا 
اإىل  ادارة كيم جونغ-اون تعمد  ان  ال�شهادات من ناجني تثبت  الكثري من 

ا�شطهاد الذين تتم اعادتهم بالقوة اىل كوريا ال�شمالية«.
وت�شم املجموعة التي تثري قلق منظمة هيومن رايت�س ووت�س، اربع ن�شاء 
اع��ت��ي��ادي يف  م��ار���س خ��الل تدقيق  اذار  واوق��ف��ت يف منت�شف  الق���ل.  على 

الهويات يف �شينيانغ �شمال �شرق ال�شني.

وبال�شتناد اىل امل�شادر التي تعتربها املنظمة جديرة بالثقة عموما، اعلنت 
هيومن رايت�س ووت�س ان الثمانية ما زالوا معتقلني يف ال�شني، لكنها تخ�شى 
اإبعادهم ب�شكل �شريع اىل كوريا ال�شمالية لأن معظم عمليات الإبعاد حت�شل 

بعد �شهرين على التوقيف.
اأع��ي��دت ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ب��ال��ق��وة اىل كوريا  “اذا م��ا  وا���ش��اف روب��رت�����ش��ون 

ال�شمالية، فان حياتهم و�شالمتهم �شتكونان يف خطر«.
وتقول منظمة هيومن رايت�س وات�س ان اكرث من 40 كوريا �شماليا، بينهم 
ن�شاء حوامل واطفال، اعتقلوا يف ال�شني يف الأ�شهر الت�شعة الأخرية، واأعيد 

ت�شعة منهم على القل اىل كوريا ال�شمالية.
وم��ن��ذ ان��ت��ه��اء احل���رب ال��ك��وري��ة يف 1953، ف��ر اك��رث م��ن 30 ال��ف كوري 
الكربى يف  املجاعة  بعد  منهم  الك��رب  الق�شم  وه��رب  بالدهم،  �شمايل من 

الت�شعينيات.
و�شدد الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ-اون الرقابة على احلدود منذ 

و�شوله اىل احلكم اواخر 2011.
اجلنوبية  كوريا  اىل  ي�شلون  الذين  ال�شمال  من  الالجئني  ع��دد  وتراجع 

بحواىل %50 العام املا�شي وبلغ 1417 لجئا.
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عربي ودويل
َمن يدير ا�سرتاتيجية ترامب لل�سيا�سة اخلارجية؟

•• وا�صنطن-وكاالت:

عن ال�شيا�شة اخلارجية للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، كتب جيم�س 
جاي كارافانو يف جملة فورين بولي�شي، اأنه منذ اأ�شبوعني اأطلق البيت 
اإن  وا�شنطن  اأح��دث �شدمة يف  ال�شيا�شة اخلارجية  يف  الأبي�س هجوماً 
مل يكن ت�شبب بحرية. وو�شفت �شي اإن اإن اأفعال ترامب باأنها ا�شتدارة 
فيما  درج��ة،   180 الريا�شية  القاعدة  بلومربغ  واختار موقع  كاملة.  
القرارات.  وا�شنطن بو�شت م�شطلح الرتاجع عن  ا�شتخدمت �شحيفة 
ويف الوقت ذاته حتول املنتقدون من التنديد بالرئي�س بو�شفه اإنعزالياً 
اإعادة  وو���ش��ط  اجل���دد.  للمحافظني  اداة  اأن���ه  اأ���ش��ا���س  على  توبيخه  اإىل 
التو�شيف، بداأ �شرح “مبداأ ترامب” الذي انت�شر باأ�شرع من الرت�شانة 
النووية لكوريا ال�شمالية.  وت�شاءل كارافانو: اأين هو قلب وراأ�س فريق 

للرئي�س  تيلر�شون  ومقابلة  وال�شني  م�شر  مع  الرئا�شية  الجتماعات 
الرو�شي فالدميري بوتني وجهاً لوجه، اإىل الأحداث امل�شوؤومة يف �شوريا 
وكوريا ال�شمالية. وهكذا فبعد م�شي نحو 12 اأ�شبوعاً، تتعامل الإدارة 

اجلديدة مع كثري من الأفعال على جبهات عدة بذكاء ممتاز. 
النا�شج  القومي  الأم���ن  فريق  اإىل  ذل��ك  م��ن  الكثري  يعزى  اأن  وميكن 
الطريقة  على  كانت  الإدارة  فيها  ردت  التي  الطريقة  لكن  ل��رتام��ب. 
الرتامبية – مبا يعك�س نب�شاً يتجاوز تركيبة فريقه لل�شيا�شة اخلارجية 

اأو امل�شت�شارين الآخرين للبيت الأبي�س. 
 وقال اإنه منذ الأيام الأوىل حلملة ترامب، كان ثمة �شيء واحد وا�شح: 
التغريدات  من  والدفاعية  اخلارجية  ترامب  �شيا�شة  فهم  حماولة  اإن 
وغريها من التعليقات التي كان يطلقها، كان خطاأ. وهذا مل يتغري منذ 
تويل ترامب مهام من�شبه ر�شمياً يف البيت الأبي�س. هذا كي ل نقول 

�شنة  قبل  ال�شوؤال  ه��ذا  �شاألت  اإذا  م�شيفاً:  القومي؟،  لالأمن  الرئي�س 
ف��اإن اجل��واب �شيكون ب�شيطاً: اجل��رنال مايكل فلني، ورئي�س  من الآن، 
البلدية ال�شابق رودي جولياين وال�شناتور جيف �شي�شنز. اأما اليوم، فاإن 
فلني قد ذهب. وجولياين مل يدخل الإدارة اأبداً. ول يزال �شي�شنز �شوتاً 
�شوؤون  ب��دور جزئي يف  اإل  يتمتع  ل  عام  كمدٍع  لكنه  الإدارة،  يف  حا�شماً 
ال�شيا�شة اخلارجية والأمن القومي.  ولحظ اأن الفريق اجلديد يرتكز 
حول جيم ماتي�س وزير الدفاع، وريك�س تيلر�شون وزير اخلارجية وجون 
اآر. ماكما�شرت يف اجلناح الغربي  كيلي يف وزارة الأمن الداخلي واإت�س. 
ترامب  ك��ان  وبالكاد  املتحدة.  الأمم  يف  هايلي  نيكي  باقتدار  ت�شاعده 
يعرف هوؤلء الأ�شخا�س قبل النتخابات.  وقال الكاتب اإنه ل حاجة اإىل 
البيت  التاأثري على  واأهليته يف  الفريق اجلديد  الت�شاوؤل عن �شخ�شية 
من  والن�شاطات  اخلطرية  الأح���داث  من  �شل�شلة  مواجهة  يف  الأبي�س 

اإن اأياً من بالغات ترامب كان لها تاأثري. لقد اأدىل بخطابات وتعليقات 
جدية. لكن املنتقدين يخطئون عندما مينحون على كل خطاب رئا�شي 
اأن  يجب  للكونغر�س  م�شرتكة  جل�شة  اأم��ام  خطاباً  اإن  نف�شها.  القيمة 
يحمل من الوزن اأكرث بكثري مما حتمله تغريدة عند الثالثة فجراً حول 
اأن��ه على وجه اخل�شو�س يف حالة هذه  واأ�شاف  برنامج تريمينايتور. 
الرئا�شة، يحتاج املرء اإىل الرتكيز على اأفعال البيت الأبي�س اأكرث من 
الكلمات للح�شول على فهم اأو�شح للوجهة التي �شتوؤول اإليها ال�شيا�شة 
اأن نرى بروز �شيا�شة خارجية ودفاعية  اخلارجية. وبفعلنا ذلك ميكن 
اأكرث تقليدية واأكرث متا�شكاً مما كان �شائداً خالل اإدارتي بو�س واأوباما. 
ينظر  التي  اجل��ذور  ملعرفة  اأعمق  الغو�س  ي��زال �شرورياً  ذل��ك ل  وم��ع 
منها ترامب اإىل العامل وكيف تن�شجم مع الأفعال الأخرية مثل �شربات 

التوماهوك يف �شوريا واإبحار الأ�شطول نحو كوريا ال�شمالية. 

    هكذا اذن، قيادة 
يف  االأوىل  الـــقـــوة 
مهمة  لي�ست  العامل 
�سهلة. هذا ما يبدو 
دونالد  اكت�سفه  قد 
يردده  وما  ترامب، 
�ساذجة:  ب�سراحة 
نعم، كل هذه امللفات 
اأكرث  هــي  املزعجة 
تــعــقــيــدا ممـــا كــان 

يعتقد.

 لناأخذ اإ�شالح الرعاية ال�شحية، 
على �شبيل املثال، اأوباما كري الذي 
النتخابية  احلملة  خ��الل  اأق�شم 
اأخ����ريا،  ال��ب�����ش��ر:  مل���ح  يف  ب�شطبه 
م�شاألة  اأنها  يعتقد  ك��ان  اأح��د  “ل 
معرتفا يف  معقدة بهذا ال�شكل”، 

النهاية. 
    كما تعقدت العالقات الثنائية 
م���ع رو����ش���ي���ا، وم����ع ال�����ش��ني، ومع 
اتهام  مي��ك��ن��ن��ا  ل  ل،   ... اإي�������ران 
دون  بعملتها  ب��ال��ت��الع��ب  ال�����ش��ني 
ان يكون لذلك تاأثري على ق�شايا 
الإف�����الت  اأخ������رى. ل، ل مي��ك��ن��ن��ا 
اإيران  نهاجم  عندما  العقاب  من 
تقارب  على  احل�شول  يف  ونرغب 
م��ع رو���ش��ي��ا. ل، ف��الدمي��ري يوتني 
ل��ي�����س جم�����رد رج�����ل ع���ظ���ي���م. ان 
املتهافتة  ال��رئ��ي�����س  ت�����ش��ري��ح��ات 

تاميز، اأن الرئي�س يبدو انه لي�س 
على بّينة مبا يعرف وما ل يعرف، 

انه يجهل جهله.
     ويوا�شل الأكادميي: ان دونالد 
ترامب، والذين اأحاط بهم نف�شه، 
م�شتعدين  ول  م��وؤه��ل��ني  ل��ي�����ش��وا 

لإدارة امللفات التي تنتظرنا.
    اإن انعدام اخلربة وفهم العامل، 
التاريخية  �����ش����واء  وع���الق���ات���ن���ا، 
ومناف�شينا،  بحلفائنا  واملعا�شرة، 
امر خميف، وخ�شو�شا يف ال�شياق 
التهديدات  تكون  عندما  احل��ايل، 
وقت  اأي  م����ن  اأك������رب  والأخ�����ط�����ار 

م�شى.
     ل��ق��د ان��ُت��خ��ب دون���ال���د ترامب 
ب�����ان جميع  ع���ل���ى ا����ش���ا����س وع������ده 
ميكن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م�شاكل 
ب�شيطة  ح��ل��ول  ب��اع��ت��م��اد  اأن حت���ّل 
احل�س  م���ق���ارب���ة  خ�����الل  م����ن  اأي 
ال�شيا�شة  باألعيب  ال�شليم، ولي�س 
مل  اأن��ه  الوا�شح  وم��ن  التقليدية، 
يخرج متاما من هذه الأ�شطورة. 
ففي اليوم 91 من و�شول دونالد 
الأب���ي�������س،  ال���ب���ي���ت  اىل  ت����رام����ب 
ب��و���ش��ت التي  اح�����ش��ت وا���ش��ن��ط��ن 
واأكاذيب  اأخ���ط���اء  ي��وم��ي��ا  ت��ر���ش��د 

الرئي�س، قد اأح�شت 394.
توبي  كما �شاغها  اخل��ال���ش��ة،      
امل�������ش���ارك لق�شم  امل���دي���ر  دال����ت����ون، 
موؤ�ش�شة  يف  ال���ن���ووي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
نيويورك  �شحيفة  يف  ك��ارن��ي��غ��ي، 
مندفع  رئي�س  ب��ني  دائ��م��ا:  تاميز 
ومت�شرع، والذي ل يعري اهتماما 
ل��ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل، وع����دم اح�����رتام عام 
املخابرات،  ثقة يف  للخربة، وعدم 
ال�شمالية قد  اأزمة مع كوريا  فان 

تنتهي ب�شكل �شيء جدا.

ت�����ش��ط��دم ب��احل��ق��ي��ق��ة، وه�����ذا ما 
يف�ّشر حتولته امل�شتمرة. وبعد كل 
�شيء، ملا ل، فالرئي�س يتقدم وهو 
مي�شى، وي�شتدير ويرتاجع عندما 
ي�شطدم بحائط.. انه ب�شدد تعّلم 

حرفته.

لي�ض واحدا بل ثالثة 
لكن هذه التحولت غري املتوقعة 
فكما  ع���واق���ب.  دون  م���ن  مت���ّر  ل 
يغلزيا�س،  ماتيو  ال�شحفي  اأك���د 

اجلهل،  ك��وم:  فوك�س  موقع  على 
اهتمام  وع���دم  ال��ف��ك��ري،  والك�شل 
بجل�شات  ال����وا�����ش����ح  ال���رئ���ي�������س 
اجلهل،  م�شت�شاريه  مع  الح��اط��ة 
اهتمام  وع���دم  ال��ف��ك��ري،  والك�شل 
بجل�شات  ال����وا�����ش����ح  ال���رئ���ي�������س 
جتعل  م�شت�شاريه،  م��ع  الح��اط��ة 
ومت�شرعا  م��ن��دف��ع��ا  زع��ي��م��ا  م��ن��ه 

خطريا، وي�شهل التالعب به.
مبلفاته،  ي��ل��ّم  ل  ال��رئ��ي�����س  ان     
واأحدث مثال ما ح�شل مع كوريا 

العدو بالرتاجع عندما يف العمق 
انت ل تعرف بال�شبط من هو.

    ���ش��وؤال: ه��ل مت ت��اأه��ي��ل واعداد 
دون���ال���د ت���رام���ب مل��واج��ه��ة اأزم����ة، 
ع�شكرية  اأو  �شيا�شية  كانت  ���ش��واء 
 100 ي��ق��ارب  اأو م��ال��ي��ة؟ بعد م��ا 
يوم يف البيت الأبي�س، يطرح هذا 
وامل�شكلة،  بجدّية.  نف�شه  ال�شوؤال 
اأ�شتاذ  ن����ادل����ر،  ���ش��ت��ي��ف��ن  ح�����ش��ب 
وي�شكون�شن،  جامعة  يف  الفل�شفة 
نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  ع��ن��ه  ن��ق��ل��ت 

اأي جد كيم  اي��ل �شونغ.  اي��ل، كيم 
جونغ اأون، اذن.

    وبالتايل فان الوليات املتحدة 
جنتلمان  م��ع  تعامل  لها  يكن  مل 

واحد ماكر، وامنا مع ثالثة.

»انه يجهل جهله«
ك���ان مي��ك��ن ل��ه��ذه ال��زل��ة اأن تثري 
حادة  اأزم���ة  �شياق  خ��ارج  ال�شحك 
موقع  ي��وؤك��د  وكما  البلدين.  ب��ني 
اإقناع  ال�شعب  م��ن  ك���وم،  ف��وك�����س 

ال�شمالية، البلد الذي دخلت معه 
ب�شعة  م��ن��ذ  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
هنا  خ��ط��ري.  ت�شعيد  يف  اأ���ش��اب��ي��ع 
نف�شه:  ت���رام���ب  ي���ع���رتف  اي�����ش��ا، 
دقائق  ع�شر  م��دة  ا�شتماعي  بعد 
بينغ،  جني  �شي  ال�شيني  للرئي�س 
اأدركت اأن امل�شالة لن تكون �شهلة، 
اعرتف الرئي�س الأمريكي متملقا 

ل� وول �شرتيت جورنال.
    وعلى ما يبدو فان جل�شة اإحاطة 
ال�شيني مل  ن��ظ��ريه  م��ع  ق�����ش��رية 
ي��زال ل  تكن كافية: فالرئي�س ل 
الكوري،  الرئي�س  ه��و  م��ن  يعرف 
ول متى ترّبع على عر�س ال�شلطة 
بع�س  اإىل  فبال�شتماع  ب��الده.  يف 
ت�شريحاته، يبدو اأنه يخلط بينه 

وبني والده اأو جده ....
الق�شية على  ا���ش��ارة اىل      ففي 
املا�شي،  ال���ث���الث���اء  ن��ي��وز  ف��وك�����س 
جونغ  ك��ي��م  اىل  ت���رام���ب  ت���ط���ّرق 
اجلنتلمان،  ي�شميه  ال����ذي  اأون، 
املارقة  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  زع���ي���م 
والذي ي�شعى با�شتمرار اىل خيانة 
احلكومات الأمريكية الواحدة تلو 
الخرى، وح�شب رايه، منذ بداية 

عهد كلينتون، يف الت�شعينات.
    واأ���ش��اف اآم��ل اأن ت�شري المور 
على ما يرام، اآمل اأن يكون هناك 
املتعاقبة  الإدارات  ولكنهم  �شالم، 
الرجل  ، كانوا يتحدثون مع هذا 
اأ�شار  وق����د  ط���وي���ل���ة.  ف����رتة  م��ن��ذ 
كتابه،  يف  ذل�����ك  اىل  ك��ل��ي��ن��ت��ون 
وكانت هناك العديد من احللقات 
اأوباما، وقد  الرئي�س  الأخرى مع 
ُخ���دع���وا ج��م��ي��ع��ا م���ن ط����رف هذا 

الرجل .
الإعالم  و�شائل  لحظت  وكما      
المريكية، يبدو اأن ترامب يعتقد 
اأنه نف�س الزعيم الكوري ال�شمايل 
الذي تعامل معه كل من كلينتون 
اأون،  ... ولكن كيم جونغ  واأوباما 
الرئي�س الكوري ال�شمايل احلايل، 
 ،2011 ع���ام  ال�شلطة  اإىل  ج���اء 
بعد وفاة والده كيم جونغ ايل يف 
مطلع ذات العام، اأي خالل الفرتة 

الأوىل من ولية اأوباما ...
    ف��م��ع ه���ذا الأخ����ري ك��ان��ت اإدارة 
كلينتون قد تفاو�شت. يف حني، مت 
احلا�شمة  امل��ع��اه��دة  على  التوقيع 
ب�شاأن النووي مع والد كيم جونغ 

حزام من امل�شت�شارين تنق�شه اخلربة وال�شتعداد ترامب يخلط بني اجلد والب واحلفيد

قيادة دولة عظمى لي�شت عملية �شهلة ع�شر دقائق كانت كافية للرئي�س ال�شيني لقناع ترامب

ل�سان اجلاهل مفتاح حتفه:

الأمّية اخلطرية ل�سّيد الق�ة الأوىل يف العامل...!
اكت�سف ترامب ان امللفات املزعجة هي اأكرث تعقيدا مما كان يعتقد

ت�سريحات الرئي�س املتهافتة ت�سطدم 
باحلقيقة وه� ما يف�سر حت�لته امل�ستمرة

 اجلهل والك�سل الفكري يجعالن منه زعيما 
مندفعا ومت�سرعا خطريا ي�سهل التالعب به

�ستيفن نادلر: اإن انعدام اخلربة وفهم العامل 
وعالقاتنا بحلفائنا ومناف�سينا امر خميف

امل�سكلة اأن الرئي�س ل يبدو على بينة 
مبا يعرف وما ل يعرف انه يجهل جهله

يخلط ترامب يف بع�س ت�سريحاته بني الرئي�س الك�ري ال�سمايل احلايل وبني والده اأو جده

•• الفجر - ناتا�صا تاتو 
ترجمة خرية ال�صيباين

ل اأدلة على حجم خ�سائر »اأم القنابل« يف اأفغان�ستان  •• منطقة اأت�صني-رويرتز:

األقتها  والتي  نووية  غري  قنبلة  اأك��رب  تفجري  اآث��ار  للعيان  ظاهرة  تبدو 
الوليات املتحدة هذا ال�شهر على موقع ناء يف �شرق اأفغان�شتان غري اأنه 
ل توجد اأدلة تذكر على حجم ما جنم عن تفجريها من خ�شائر مادية 

وب�شرية.
وتك�شف �شور ولقطات فيديو التقطها م�شورون من رويرتز، بع�شها من 
اأوائل ال�شور التي �شمح ل�شحفيني بالقرتاب من املوقع للتقاطها، عن 
املبنية  الهياكل  اأ�شجار وبع�س  ال�شربة على �شفح اجلبل واح��رتاق  اآث��ار 

بالطوب اللنب.
ل دليل فيها على حجم اخل�شائر يف الأرواح اأو هوية اأ�شحابها.

ومنذ اإ�شقاط القنبلة العمالقة جي.بي.يو-43 على جممع ح�شني من 

مادة تي.اإن.تي املتفجرة. وعلى بعد مئة مرت تقريبا من موقع التفجري 
ظلت اأوراق الأ�ش���جار �شليمة على الأ�شجار على عك�س التوقعات الأولية 
كيلومرت   1.5 مل�ش����افة  متت���د  تدمريي���ة  موج�����ة  النفجار  يحدث  اأن 

تقريبا.
100 متطرف قتلوا ومل ي�شقط قتلى  اإن حوايل  اأفغان  قال م�شوؤولون 
م��ن امل��دن��ي��ني. غ��ري اأن���ه مل يت�شن التحقق م��ن ه��ذا ال��ق��ول ن��ظ��را لبعد 
املنطقة ووجود مقاتلني من تنظيم الدولة وكذلك دخول قوات اأمريكية 

للمنطقة.

اإقليم ننكرهار  اأن مقاتلي تنظيم داع�س ي�شتخدمونه يف  الأنفاق ي�شتبه 
فر�شت القوات الأمريكية قيودا على الو�شول اإىل املوقع.

و�شائل  زي���ارة  دون  يحول  القتال  ا�شتمرار  اإن  الأم��ري��ك��ي  اجلي�س  وق��ال 
الإعالم اأو املحققني امل�شتقلني للموقع وقال جنود اأفغان اإن قوات خا�شة 

اأمريكية واأفغانية ت�شتبك مع مقاتلني يف املنطقة.
الأمتار وق��ال جنود  املوقع من على بعد مئات  �شاهد من روي��رتز  وراأى 

مرافقون له اإنه مازالت هناك تهديدات يف املنطقة.
وتزن القنبلة 9797 كيلوجراما وتعادل قوتها التدمريية 11 طنا من 

وقال قادة اأمريكيون اإن القنبلة ا�شتهدفت جممعا لالإنفاق وتدمري األغام 
و�شراك خداعية و�شعها امل�شلحون املتح�شنون يف اجلبال. وقال �شاهد من 

رويرتز اإنه مل تظهر اأي فجوات يف اجلبل اأو جثث يف مكان التفجري.
جنود  ا�شتك�شف  التفجري  موقع  من  الأم��ت��ار  من  مئات  ع��دة  بعد  وعلى 

اأفغان نفقا كبريا حمفورا حتت بيت.
اإن�شان  اأنفاق كبرية تكفي لوقوف  اإىل  البيت  داخ��ل  النفق  ي��وؤدي مدخل 
بال�شجاجيد والو�شائد  واأنوار ومفرو�شة  باأ�شالك كهربائية  فيها مزودة 

وتنت�شر فيها مالب�س الرجال واأحذيتهم.
وقيل اأن اأحد الكهوف كان من قبل �شجنا لكن اجلنود املوجودين قالوا 

اإنه مل يكن به اأي م�شجونني �شاعة تفجري القنبلة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم�س ماتي�س لل�شحفيني يوم اخلمي�س اإن 

القوات الأمريكية لن حتفر يف املوقع ملعرفة عدد القتلى.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات �شويت فروت

 رخ�شة رقم:CN 1017524  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمدان �شامل حمد را�شد النعيمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عادل عبدالكرمي حممد ابراهيم �شابر المريي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 6.40*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مرطبات �شويت فروت 
SWEET FRUIT REFRESHMENTS

اىل/كافترييا برجر ورلد    
BURGER WORLD CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة م�شاوي على الفحم )�شفاري( )5621006(
تعديل ن�شاط/حذف م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/درمي �شيتي للمواد الغذائية

 رخ�شة رقم:CN 2081898  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*5.20

تعديل ا�شم جتاري من/درمي �شيتي للمواد الغذائية 
DREAM CITY FOOD STUFF

اىل/بقالة بارجون    
PARAGON BAQALA

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة الفواكه واخل�شروات الطازجة - باجلملة )4630106(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املجمدة - باجلملة )4630134(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شاهني ادفينت�شر ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1005822  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شلطان را�شد علي ال�شام�شي %1

YAS HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يا�س القاب�شة ذ.م.م
ذ.م.م  التجارية  لال�شتثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

emirates advanced investments trading L.L.C
ذ.م.م  لال�شتثمارات  املتقدمة  المارات  جمموعة  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.25 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري من/ال�شاهني ادفينت�شر ذ.م.م 
AL SHAHEEN ADVENTURE LLC

اىل/ال�شاهني لال�شتثمارات التجارية ذ.م.م    
AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
كري  روف  التجاري  بال�شم   CN  1088135: رقم 
للمقاولت العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية)�بوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الكرخ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1006145:لعمال ال�شباغ رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية)�بوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لفرياندا 

 CN 1460874:انرتيرز رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية)�بوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلفا�شت للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1765768 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبري حممد عباد القميحه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل حامد م�شلم بخيت املحرمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب ال�شتقالل 

لل�شفر رخ�شة رقم:CN 2239990 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيني الك�شندر بال ميتاثو %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

عبيد حممد ح�شن امل�شعود الزعابي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبيد حممد ح�شن امل�شعود الزعابي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فري�شت كي للو�شاطة التجارية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1996358 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شلطان �شالح عبداهلل �شالح القا�شمي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شرفراز �شرهيو �شايف حممد �شرهيو %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن ر�شا م�شتاق مريان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شرفراز �شرهبو �شافعي حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان �شالح عبداهلل �شالح القا�شمي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/متجر الباك�شتاين 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1064910 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

ر�شول داد خان �شيد اهلل خان من 25% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ن�شر اهلل �شيد اهلل خان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ل�شالح  ال�ش�����ادة/املهارة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شخات رخ�شة رقم:CN 1196165 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة اياد تاج الدين حممد قنديل %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة عبداخلالق علي ها�شم علي العامري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فهد حممد احمد حممد الهاجري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

اإعــــــــــالن
ليايل  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوجن رخ�شة رقم:CN 1119529 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي حممد قنا�س علي العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر �شعد حمد حمد حمرور العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

اإعــــــــــالن
للم�شاريع  ال�ش�����ادة/الذكياء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�شائية رخ�شة رقم:CN 1127096 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شامل حممد مر�شد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي
تعديل ن�شاط/حذف جتميع النفايات ال�شمنتية والرملية وخملفات 

البناء )3811004(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/را�شي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

و�شركاه - حما�شبون قانونيون - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1118428 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية)�لعني(

�لعدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

�سركة املتحجبة للتجارة- ذ.م.م
املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/04/18 تاريخ  يف 
واملحا�شبة  للتدقيق  ا�شورن�س  امل�شفي  يعلن   1709003134

عن حل وت�شفية �شركة: 
)�سركة املتحجبة للتجارة - ذ.م.م(

فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026264006 فاك�س 026264007 
نورة  بناية  ال�شياحي  النادي  ابوظبي   107750 ب   �س 
ماجد حممد الفطيم الطابق 10 مكتب رقم 1  م�شطحبا 
الثبوتية وذلك خالل مدة  الأوراق وامل�شتندات  معه كافة 

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

�لعدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

مركز كي كي تي العاملي للعم�د الفقري - فرع العني
للعمود  العاملي  تي  ال�شادة/مركز كي كي  باننا  نفيدكم علما 
الفقري - فرع العني نود اعالمكم باأن فرعنا حتت معامالت 
الغاء الرخ�شة وال�شمان ال�شحي التابع للمركز امل�شجل برقم 
الرتخي�س التابع لهيئة ال�شحة )رقم الرتخي�س 3683 م ف( 

يف الإمارات العربية املتحدة - منطقة العني.
قد تقدمنا بطلب الغاء الرتخي�س املذكور اعاله اعتبارا من 
تاريخ 2017/4/3 فعلى كل من له احلق بالعرتا�س على هذا 

العالن مراجعتنا على ارقام التوا�شل التايل:
ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل   0506681722 اأو   026815550
العالن. وال فاننا غري م�شوؤولني عن اأي حق او دعوى بعد 
انق�شاء هذه املده حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة املتبعة 

يف دولة المارات العربية املتحدة.
مركز كي كي تي العاملي للعمود الفقري - فرع العني

اإعـــــــــــالن اإلـــغـاء تـرخيــــ�س

�لعدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�شرتا للخيام ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1789303  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة خمي�س حممد �شلطان حممد الظاهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ن�شال حممود �شال�س البيوك من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ن�شال حممود �شال�س البيوك من 24% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلمان احمد �شلمان اجلنابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد �شالح عو�س بن �شلمه

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/اك�شرتا للخيام ذ.م.م
EXTRA TENTS LLC

اىل/اك�شرتا للخيام    
EXTRA TENTS

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة رمال العراد لعمال 

 CN 1134980:النجارة واحلدادة امل�شلحة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فاطمه �شعيد مرهون العي�شائي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خري الدين حكيم

تعديل وكيل خدمات
حذف ح�شن حممد حممود ال�شيخ عمر العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

اإعــــــــــالن
ايفيان  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1075182 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمري حمد مبارك حممد املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد را�شد علي خليفة الدرمكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

اإعــــــــــالن
ال�شود  ال�ش�����ادة/اللوؤلوؤ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2258469:للتجارة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة امين مبخوت هادي عبداهلل ال�شاعري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل ها�شل �شليم النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(
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يرى �شانع األعاب ت�شل�شي الدويل البلجيكي ادين هازار اأن على 
الدوري  يف  املتبقية  ال�شت  مبارياته  من  بخم�س  الفوز  فريقه 
ختام  يف  �شاوثمبتون  �شد  الثالثاء  اأول��ه��ا  املمتاز،  الإنكليزي 

املرحلة 34، اإذا ما اأراد اإحراز اللقب.
ا�شتعادة تركيزهم بعد ن�شوة  البلجيكي وزمالئه  وعلى النجم 
النت�شار ال�شبت على توتنهام 4-2 وبلوغ نهائي م�شابقة كاأ�س 
الذي  ار���ش��ن��ال  الآخ���ر  ج��اره��م  م��ع  �شيتواجهون  حيث  انكلرتا 

اأق�شى مان�ش�شرت �شيتي الأحد بالفوز عليه 1-2.
توتنهام  ال��ذي يف�شله عن  الع�شر نقاط  ف��ارق  �شاهد  اأن  وبعد 
اأم��ام كري�شتال بال�س  اأرب��ع بعد خ�شارتني  الثاين يتقل�س اىل 
على اأر�شه 2-1 يف املرحلة ثالثني وغرميه مان�ش�شرت يونايتد 
الإيطايل  امل��درب  فريق  ي��درك  ال�شابقة،  املرحلة  يف  �شفر-2 
اأنتونيو كونتي اأن اخلطاأ ممنوع يف املراحل الأخرية احلا�شمة 

من املو�شم واأولها الثالثاء �شد �شاوثمبتون التا�شع.
ومن جهته، يحمل توتنهام معه جراح خروجه من ن�شف نهائي 
الكاأ�س اىل ملعب جاره الأخر كري�شتال بال�س عندما يلتقيه 
والع�شرين  الثامنة  امل��رح��ل��ة  م��ن  م��وؤج��ل��ة  م��ب��اراة  الأرب���ع���اء يف 
الأحد  اأ���ش��اف  امل�شيف  اأن  ل�شيما  للغاية  �شعبة  مواجهة  يف 
ليفربول 2-1 خارج ملعبه اىل �شحيتيه الكربتني الخريني 

ار�شنال 3-�شفر وت�شل�شي 1-2.
رائعا يف  و�شجل هدفا  كبديل  ال�شبت  دخ��ل  ال��ذي  ه��ازار  وراأى 
�شباك توتنهام، اأن الفوز على الأخري قد يعطي فريقه الدفع 
مان�ش�شرت  اأم��ام  ال�شقوط  بعد  ل�شيما  عنه  يبحث  ك��ان  ال��ذي 

هذا  م�شيفا  باأ�شبوع،  قبلها  يونايتد 
امل��زي��د من  ال��ف��وز ق��د مينحنا 

الثقة ملا تبقى من املو�شم.
ت�شل�شي  مل���وق���ع  واأ������ش�����اف 
�شت  “تنتظرنا  ال��ر���ش��م��ي 
م�����ب�����اري�����ات خل���و����ش���ه���ا يف 

موؤجلة  )اإح���داه���ا  ال����دوري 
واتفورد  �شد   28 املرحلة  من 

م��اي��و ونحتاج  اأي���ار   15 يف 
خم�س،  يف  ال��ف��وز  اىل 

توتنهام  ف���از  واإذا 
ب��������ج��������م��������ي��������ع 

 ، ته يا ر مبا
ى  �شرن

م���������ا 

الأرجنتيني  ت��وت��ن��ه��ام  م�����درب  ر���ش��ال��ة  وك���ان���ت  ���ش��ي��ح�����ش��ل«.  
م�شابقة  يف  ال�شبت  خ�شارة  بعد  وا�شحة  بوكيتينو  ماوريت�شيو 
الكاأ�س، اإذ طالب لعبيه بن�شيان ما ح�شل �شريعا وال�شري قدما 
وهو الأم��ر الذي كرره اي�شا لعب الفريق ايريك داير الذي 
راأى باأن مباراة كري�شتال بال�س ت�شكل حتديا هائال لفريقه يف 

طريق طموح الفوز باللقب. 
وقد ت�شبح مهمة توتنهام اأكرث �شهولة يف مباراة الأربعاء بعدما 
اأملح مدرب كري�شتال بال�س �شام الرداي�س اىل اأنه يتجه لإراحة 
بع�س لعبيه بعد اجلهد الكبري الذي قدموه الأحد يف معقل 
التوايل يف  ليفربول حيث حولوا تخلفهم اىل فوز ثالث على 
انفيلد بف�شل البلجيكي كري�شتيان بنتيكي الذي �شجل ثنائية 

يف مرمى فريقه ال�شابق.
وقال داير ملوقع توتنهام يجب اأن نن�شى ما ح�شل وال�شري قدما، 
ل ميكننا فعل اي �شيء )بخ�شو�س هزمية الكاأ�س( وتنتظرنا 
الآن كامل تركيزنا  �شن�شب  الأرب��ع��اء.  ي��وم  م��ب��اراة هامة ج��دا 
اأم��ام ت�شل�شي( من  اأن نخرج )الهزمية  امل��ب��اراة. يجب  يف ه��ذه 

اأذهاننا وان نوا�شل �شرينا - اأنا متاأكد من اأننا �شنفعل ذلك. 
املوقع  الفريق يف  اأن يكون هذا  يتوقع  اأح��دا مل يكن  اأن  وراأى 
الأخرية  الثالثة  الأع����وام  اىل  ان��ظ��روا   - حاليا  فيه  امل��ت��واج��د 

اأي���ن ت��وت��ن��ه��ام الآن. ن��ق��رتب ت��دري��ج��ا )من  وان���ظ���روا 
ادن��ى �شك  ي�شاورين  اللقب(، ول  اح��راز 

اإذا وا�شلنا العمل، �شيقف احلظ  اأنه 
اىل جانبنا.

وت��ت��ج��ه الأن���ظ���ار الأرب���ع���اء اي�شا 
اىل مباراة موؤجلة اأخرى بني 
بطل  �شيتي  ولي�شرت  ار�شنال 
ي�شعى  امل��ا���ش��ي حيث  امل��و���ش��م 

من  ال����ش���ت���ف���ادة  اىل  الأول 
لالعبيه  امل��رت��ف��ع��ة  امل��ع��ن��وي��ات 

نهائي  ب��ل��وغ  ب��ع��د 
م�����������ش�����اب�����ق�����ة 

ال������ك������اأ�������س 

اأجل  م��ن  قيا�شي(،  )رق��م  تاريخه  يف  الع�شرين  للمرة  الأح���د 
دوري  م�شابقة  اىل  التاأهل  الدخول جمددا يف �شراع  حماولة 

الأبطال املو�شم املقبل.
وتنف�س املدرب الفرن�شي ار�شني فينغر ال�شعداء بع�س ال�شيء 
بعد تاأهل فريقه اىل نهائي الكاأ�س بف�شل الت�شيلي اليك�شي�س 
من   100 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ال��ف��وز  ه���دف  �شجل  ال���ذي  �شان�شي�س 
62 عرب  املباراة التي افتتح فيها �شيتي الت�شجيل يف الدقيقة 
نات�شو  الإ�شباين  يعادل  اأن  اغويرو، قبل  الأرجنتيني �شريخيو 

مونريال يف الدقيقة 71.
فينغر  ال�شغط عن  يخفف  ل  الكاأ�س،  نهائي  اىل  التاأهل  لكن 
ل�شيما اأن ار�شنال الذي يخو�س الأحد مواجهة �شعبة للغاية 
مان�ش�شرت  غرميه  ي�شت�شيف  اأن  قبل  توتنهام  ج��اره  معقل  يف 
يونايتد بعدها باأ�شبوع، مهدد بالغياب عن دوري ابطال اوروبا 

للمرة الوىل منذ مو�شم 2000-1999.
ويحتل ار�شنال املركز ال�شابع بفارق 7 نقاط عن املركز الرابع 
مان�ش�شرت  يحتله  وال���ذي  الأب��ط��ال  دوري  اىل  امل��وؤه��ل  الأخ���ري 
اأق��ل من الأخ��ري وثالثا  �شيتي، لكن فريق فينغر لعب مباراة 
اللندين  ال��ن��ادي  على  يتقدم  ال��ذي  الثالث  ليفربول  م��ن  اأق��ل 
اأمام  الأح���د  تلقاها  التي  اخل�شارة  بعد  فقط  نقاط   9 ب��ف��ارق 

كري�شتال بال�س.
وياأمل ار�شنال ال�شتفادة من تقهقر لي�شرت جمددا وف�شله 
يف حتقيق الفوز يف مبارياته الثالث الأخرية بينها التعادل 
مع اتلتيكو مدريد ال�شباين يف دوري ابطال اوروبا بعد 
�شك�شبري  كريغ  اجلديد  مدربه  مع  م�شواره  ا�شتهل  اأن 
العودة  حماولة  اأج��ل  من  متتالية،  انت�شارات  بخم�شة 
قطبي  اأن  ل���ش��ي��م��ا  الأب���ط���ال  دوري  ���ش��راع  اىل  ب��ق��وة 
مان�ش�شرت، يونايتد اخلام�س و�شيتي الرابع، يتواجهان 
اخلمي�س على ملعب الأخ��رية يف مباراة موؤجلة من 

املرحلة ال�شاد�شة والع�شرين.
ويلعب الأربعاء اي�شا يف مباراة موؤجلة من 
و�شندرلند  ميدلزبره  ال�28،  املرحلة 
يف م��واج��ه��ة ال��ق��اع ب��ني ف��ري��ق��ني يف 
ويتخلفان  ال���رتت���ي���ب  ذي�����ل 
9 و12 نقطة  بفارق 
ع�����ل�����ى ال������ت������وايل 
منطقة  ع�������ن 

الأمان.

للن�شخة  املنظمة  اللجنة  اعتمدت 
ال�شبا  ن����د  دورة  م����ن  اخل���ام�������ش���ة 
جمل�س  ينظمها  ال��ت��ي  الريا�شية 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي حت��ت رع��اي��ة �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
قائمة  ال���ري���ا����ش���ي،  دب����ي  جم��ل�����س 
الفرق املتاأهلة اإىل نهائيات بطولة 
كرة قدم ال�شالت التي تقام خالل 

�شهر رم�شان املبارك.
ب��ط��ول��ة كرة  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  وت��اأه��ل 
ق���دم ال�����ش��الت ال��ت��ي ت��ق��ام خالل 
يونيو   16 اإىل   5 م����ن  ال����ف����رتة 
2017، ثمانية فرق التي ح�شلت 
امل��رك��زي��ن الأول وال���ث���اين يف  ع��ل��ى 
الأربع  املجاميع  من  جمموعة  كل 
للبطولة،  املجموعات  ت�شفيات  يف 
من:  ك��اًل  الأول  باملركز  ف��از  حيث 
اجلوارح، يا�س، �شامبا، و�شاوباولو، 
وال���ف���ائ���زي���ن ب��امل��رك��ز ال���ث���اين كاًل 
من: املفاجاأة، الأ�شدقاء، اأم بي اآر، 
اأن  بعد  ف��ازت  والتي  والفيكتوري، 
مت اعتماد اأف�شل عدد من النقاط 

احلا�شلني عليها خالل املباريات.
كرة  بطولة  نهائيات  يف  وي�����ش��ارك 
توزيعهم  �شيتم  ف��ري��ًق��ا،   12 ق��دم 
اأرب�����ع  اإىل  ال���ق���رع���ة  ط����ري����ق  ع����ن 
ثالثة  منها  ك��ل  ت�شم  جمموعات 
الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  و���ش��ت��ق��وم  ف�����رق، 
اإقامة قرعة  بتعميم موعد ومكان 
البطولة واإجراءاتها و�شروطها يف 

وقت لحق. 
اآخر  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأق�����رت 
الأربعة  الالعبني  لت�شجيل  موعد 
الأج���ان���ب يف ك���ل ف��ري��ق ق��ب��ل 48 
�شاعة من موعد انطالق البطولة 

وفًقا لالئحة البطولة.
وتاأهل فريق اجلوارح اإىل النهائيات 
بعد ت�شدره فرق املجموعة الأوىل 
بفارق  متفوًقا  ن��ق��اط،   6 بر�شيد 
الأهداف على فريق املفاجاأة الذي 
ح��ق��ق ر���ش��ي��د 6 ن���ق���اط وج�����اء يف 
ال��ث��اين، فيما خ��رج فريقي  امل��رك��ز 
املناف�شات،  م��ن  و���ش��اه��ني  ال��ذي��اب��ة 
ويف املجموعة الثانية ت�شدر فريق 
ي���ا����س ب��ر���ش��ي��د 9 ن����ق����اط، وج����اء 

الثاين  املركز  يف  الأ���ش��دق��اء  فريق 
فريقي  وخ���رج  ن��ق��اط،   6 بر�شيد 

ويف  املناف�شات،  من  واحل��زم  لبيل 
املجموعة الثالثة فاز فريق �شامبا 

جميع  يف  ف��وزه  بعد  الأول  باملركز 
نقاط   9 املباريات وح�شده ر�شيد 

وجاء فريق اأم بي اآر يف املركز الثاين 
بر�شيد 4 نقاط، فيما خرج فريقي 

املناف�شات،  من  ومي�شلون  الو�شل 
ويف املجموعة الرابعة ت�شدر فريق 
�شاو باولو بر�شيد 9 نقاط ليكون 
للنهائيات  وي��ت��اأه��ل  الأول  باملركز 
الفكتوري الذي  وتاأهل معه فريق 
 6 ال��ث��اين بر�شيد  امل��رك��ز  ج���اء يف 
العني  �شباب  فريقي  وخرج  نقاط، 

واملعروف من املناف�شات.
اأنهى  ق���د  امل���ف���اج���اأة  ف���ري���ق  وك�����ان 
ع���ل���ى فريق  ب����ف����وزه  ال��ت�����ش��ف��ي��ات 
وذلك   3 –  6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال���ذي���اب���ة 
�شمن  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  امل�����ب�����اراة  يف 
ب�شالة  الثالث  ال�شبوع  مناف�شات 
امل��ن��ارة ال��ري��ا���ش��ي��ة، كما ف��از فريق 
اجلوارح عى فريق �شاهني بنتيجة 
الأ�شدقاء  ف��ري��ق  وح��ق��ق   ،2  -   7
فريق  على  تغلبه  بعد  كبرًيا  ف��وًزا 
دون  ه��دًف��ا   11 بت�شجيله  احل���زم 
ي��ا���س ع��ل��ى فريق  رد، وف����از ف��ري��ق 
فاز  ك��م��ا   ،2 –  3 بنتيجة  لب��ي��ل 
الو�شل  ف��ري��ق  ع��ل��ى  �شامبا  ف��ري��ق 
اآم بي  1، وف��از فريق   -  2 بنتيجة 
 9 بنتيجة  مي�شلون  فريق  على  اآر 

– 4 ، وفاز فريق �شباب العني على 
 ،2 –  8 بنتيجة  امل���ع���روف  ف��ري��ق 
فريق  على  باولو  �شاو  فريق  وف��از 

الفكتوري بنتيجة 2 -1.
دوري  بنظام  الت�شفيات  واأج��ري��ت 
من دور واحد، حيث اأقيمت املباريات 
ب��ن��ظ��ام: ���ش��وط��ني م��ت�����ش��اوي��ني من 
وح�شلت  ���ش��وط،  لكل  دقيقة   20
ال��ف��رق الفائزة يف ك��ل م��ب��اراة على 
3 نقاط، ومت توزيع نقطة واحدة 
التعادل،  ح��الت  فريق يف  كل  على 
احت�شاب  مت  كما  للخا�شر،  و�شفر 
ترتيب فرق كل جمموعة لتحديد 
ال���ف���رق امل��ت��اأه��ل��ة ل��ل��ن��ه��ائ��ي��ات من 
خ���الل اع��ت��م��اد اأف�����ش��ل ر���ش��ي��د من 
النقاط لكل فريق حيث تاأهل اأول 
للنهائيات،  جم��م��وع��ة  ك��ل  وث����اين 
لكل  النقاط  احت�شاب عدد  كما مت 
املبا�شرة  امل��واج��ه��ات  خ���الل  ف��ري��ق 
املت�شاوية  الفرق  اأو  الفريقني  بني 
يف حالت ت�شاوي عدد النقاط بني 
فريقني اأو اأكرث يف نهاية مباريات 

املجموعات.

تاأهل 8 فرق من الت�سفيات لبط�لة كرة قدم ال�سالت يف دورة ند ال�سبا الريا�سية

االأول يواجه �ساوثمبتون والثاين اأمام كري�ستال باال�ض 

اخلطاأ ممن�ع على ت�سل�سي واختبار �سعب لت�تنهام 
م�ريني� ي�ؤكد �سع�بة تعايف ابراهيم�فيت�س 

اعرتف املدرب الربتغايل ملان�ش�شرت يونايتد النكليزي 
زلتان  ال�����ش��وي��دي  النجم  ت��ع��ايف  ب���اأن  مورينيو  ج��وزي��ه 
ركبته  رب��اط  يف  لتمزق  تعر�س  ال��ذي  ابراهيموفيت�س 
البلجيكي اخلمي�س  اندرخلت  مباراة فريقه مع  خالل 

يف يوروبا ليغ، �شيكون �شعبا جدا.
وج���اء ح��دي��ث م��وري��ن��ي��و ب��ع��د ف���وز ف��ري��ق��ه ع��ل��ى برينلي 
2-�شفر يف الدوري املحلي، بعد ثالثة اأيام على اإ�شابة 
روخو  م��ارك��و���س  الأرجنتيني  وزميله  ابراهيموفيت�س 
خ���الل امل���ب���اراة ���ش��د ان��درخل��ت وا���ش��ط��راره��م��ا لإج���راء 

عملية جراحية.
ج��دا. نحن  اأن اجلميع حزين  الربتغايل  امل��درب  واأك��د 
نفكر بهما. يجب اأن يكونا قويني. لالأ�شف لن يكونا اأول 
اأو اآخر الالعبني الذين يتعر�شون لإ�شابة خطرية. ل 
ي�شتحق اأي لعب اأن ي�شاب لكن يف هذه احلالة اأعتقد 
اأن احل��زن اأك��رب لأن و�شع زلت��ان، يف ه��ذه املرحلة من 

م�شريته، �شعب جدا جدا.
امل��رح��ل��ة من  ه��ذه  ففي  مل��ارك��و���س،  “وبالن�شبة  ووا���ش��ل 
م�شريته هو يقدم اداء جيدا جدا معنا وجنح اأخريا يف 
الوطني،  املنتخب  دف��اع  قلب  يف  مركزه  على  احل�شول 

وبالتايل ن�شعر باحلزن من اأجلهما«.
وحتدثت بع�س التقارير اىل اأنه، ونظرا 
من  والثالثني  اخلام�شة  يف  كونه  اىل 
يتمكن  لن  ابراهيموفيت�س  فان  عمره، 
واملناف�شة  عافيته  ك��ام��ل  ا���ش��ت��ع��ادة  م��ن 

جمددا على اأعلى امل�شتويات.
ال�شويدي  امل���ه���اج���م  ل��ك��ن 

على  ح�����ش��اب��ه  يف  اأك�����د 
ان�شتاغرام  م���وق���ع 
عن  احل�����دي�����ث  اأن 
يف  م�شريته  ان��ت��ه��اء 
بتاتا،  حم���ل���ه  غ����ري 
مع  تعليق  يف  ق��ائ��ال 
اأول،  لركبته  ���ش��ورة 
���ش��ك��را ل��ك��م ع��ل��ى كل 
ودعمكم.  حم��ب��ت��ك��م 
باأين  يعرف  اجلميع 
ركبتي  يف  اأ����ش���ب���ت 
و���ش��اأب��ت��ع��د ع���ن كرة 
ال���������ق���������دم ل���ب���ع�������س 
�شاأجتاوز  ال���وق���ت. 
امل��رح��ل��ة كاأي  ه���ذه 
و�شاأعود  اأخر  �شيء 
اأقوى من ال�شابق.

وخ���ت���م ب�����ش��يء من 
التحدي �شبق يل اأن 

ل��ع��ب��ت ب��ق��دم واح����دة، 
ي�شكل  ل����ن  وب���ال���ت���ايل 

الأمر اأي م�شكلة بالن�شبة 
يل.

وي�����������ن�����������ت�����������ه�����������ي ع�������ق�������د 
مع  اب����راه����ي����م����وف����ي����ت���������س 

ي��ون��اي��ت��د ال���ذي ان�����ش��م اليه 
باري�س  م��ن  امل��ا���ش��ي  ال�شيف 

����ش���ان ج���رم���ان ال��ف��رن�����ش��ي، يف 
وا�شابته  احل��ايل  املو�شم  اواخ��ر 
لكن  م�����ش��ل��ح��ت��ه  ت�����ش��ب يف  ل����ن 
هذا  يف  الدخول  رف�س  مورينيو 

اجل�����دل، م���وؤك���دا ل ي��ه��م��ن��ي هذا 
الأم�������ر يف ال����وق����ت احل�����ايل، 

ي�شتعيد  اأن  وح�شب  اأري���د 
عافيته  ك���ام���ل  ال���الع���ب 

و�شرنى ما �شيح�شل.
ل�شت  اأن���ا  ب�شراحة  ووا���ش��ل 

الذي  التاأثري  قلقا من  ول�شت  الفريق  اأج��ل  حزينا من 
اأفكر بهما  اأنا  الأم��ر،  �شيخلفه غيابهما. ل يهمني هذا 

وح�شب، ومثل الآخرين اأنا حزين للغاية.
ابراهيموفيت�س  بغياب  ت��اأث��ر  اأي  يونايتد  يظهر  ومل 
وروخ�����و خ����الل م���ب���اراة الأح�����د ال���ت���ي ���ش��م��ح��ت لفريق 
مورينيو بت�شييق اخلناق على جاره مان�ش�شرت �شيتي يف 

�شراعهما على امل�شاركة يف دوري اأبطال اأوروبا املو�شم.
وا���ش��ت��ف��اد ف��ري��ق ال�����ش��ي��اط��ني احل��م��ر م��ن غ��ي��اب �شيتي 
ن�شف  ال��دور  مبباراة  ان�شغاله  ب�شبب  املرحلة  ه��ذه  عن 
النهائي مل�شابقة الكاأ�س والتي خ�شرها اأمام ار�شنال 2-1 

بعد التمديد، لي�شبح على بعد نقطة واحدة منه.
فريق  لإزاح��ة  يونايتد  اأم��ام  �شانحة  الفر�شة  و�شتكون 
الرابع  املركز  غوارديول عن  الإ�شباين جو�شيب  املدرب 
الأخري املوؤهل اىل دوري الأبطال، عندما يحل اخلمي�س 

�شيفا عليه يف مباراة موؤجلة من املرحلة ال�26.
م���ب���اراة اخل��م��ي�����س، ملمحا اىل  م��وري��ن��ي��و اىل  وت��ط��رق 
امكانية اراحة بع�س الالعبني من اأجل منحهم فر�شة 
ال��دور ن�شف  اأن مباراة ذهاب  انفا�شهم ل�شيما  التقاط 
النهائي مل�شابقة يوروبا ليغ �شتكون يف الرابع من ال�شهر 
�شاأقوم  م�شيفا  الإ���ش��ب��اين،  فيغو  �شلتا  ملعب  يف  املقبل 
باملداورة بني الالعبني جمددا، �شاأريح بع�شهم جمددا. 

�شرنى ما باإمكاننا فعله.
اأن تركيز فريقه من�شب على  املدرب الربتغايل  واأكد 
اأمامه  ما �شيفتح الباب  “يوروبا ليغ”  اإح��راز لقب 
املقبل بغ�س  املو�شم  للم�شاركة يف دوري الأبطال 

النظر عن ترتيبه يف الدوري املمتاز.
بوغبا  ب��ول  الفرن�شي  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن 
من الالعبني الذين �شرييحهم مورينيو 
تعر�س  التي  الع�شلية  الإ���ش��اب��ة  بعد 
لها يف الثواين الأخ��رية من لقاء 
الأح�����د ال����ذي جل���اأ ف��ي��ه امل���درب 
ال��ق��ائ��د واين  ال��ربت��غ��ايل اىل 
اأ�شا�شيا  ل��ع��ب  ال���ذي  روين 
الفرن�شي  م��ن  مب����وؤازرة 
مار�شيال،  ان����ت����وين 
وهما �شجال هديف 

املباراة.

من  عاما   12 ال�شعدي  اأحمد  املت�شابق  ت��وج 
اجلولة  بذهبية  لل�شرعة  �شمان  اك��ادمي��ي��ة 
ايامي  “ حت�����دي  ب���ط���ول���ة  م����ن  اخل���ام�������ش���ة 
دارت  التي   “ للكارتينج  الإم���ارات  اك�س30 
مناف�شاتها على حلبة راك- تراك الدولية يف 

راأ�س اخليمة .
كما توجت حمدة القبي�شي 14 عاماً بذهبية 

باملركز  لتفوز  والأخ����رية  ال�شاد�شة  اجل��ول��ة 
اأما  الثالث يف بطولة الإم��ارات فئة جونيور 
عاماً   17 القبي�شي  اآمنة  الكربى  �شقيقتها 
ففازت باملركز الثالث يف بطولة اك�س30 فئة 
�شينيور. وبهذا التتويج تاأهل �شائقو اأكادميية 
�شمان الثالثة اأحمد و حمدة واآمنة لتمثيل 
العامل  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  الإم��������ارات يف  دول����ة 

حلبة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  اك�س30  ل��ت��ح��دي 
اأكتوبر  �شهر  يف  للكارتينج  الفرن�شية  لومان 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري. واو���ش��ح خ��ال��د عبداهلل 
لل�شرعة  �شمان  اأكادميية  موؤ�ش�س  القبي�شي 
والع�شو املنتدب يف اأبوظبي لل�شباقات ان ما 
حتقق اإجناز مميز وختام هام ملو�شم �شباقات 

الكارتينج يف الإمارات . 

ال�شركاء ال�شرتاتيجيون لوزارة الداخلية  اطلع 
الثانية  ال��دول��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى 
بني  ال��ف��رتة  يف  باأبوظبي  �شتقام  التي  لل�شرطة 
3-10 نوفمرب القادم وتقام البطولة لأول مرة 

يف ال�شرق الأو�شط .
وتعد الإمارات اأول دولة عربية ت�شت�شيفها.

رئي�س  ال�شام�شي  ���ش��امل  ول��ي��د  العميد  واأو���ش��ح   
ان  ال�شركاء  ملتقى  يف  للبطولة  املنظمة  اللجنة 

هذا التجمع العاملي �شيقام حتت ا�شراف “الحتاد 
اللجنة  املعرتف به من قبل  لل�شرطة”  ال��دويل 
الأوملبية الدولية لتعزيز وت�شجيع الريا�شة بني 
وتعميق  ال��ع��امل  ق����ارات  ال�����ش��رط��ة بجميع  ق���وات 
الأمن  عنا�شر  بني  الريا�شية  والثقافة  املعرفة 
الودية  العالقات  تطوير  ملوا�شلة  فر�س  وخلق 
م�شتوى  على  ال�شرطية  املنظمات  ب��ني  واملهنية 

دول العامل.

 47 781 مت�شابقا من  اأكرث من  اأن  وا�شار اىل 
دولة �شيتناف�شون يف اأربع األعاب رئي�شية للرجال 
واجلودو  واجليوجيت�شو  ال�شباحة  يف  والن�شاء 

والرماية التكتيكية .
جارية  وال�شتعدادات  الرتتيبات  كل  ب��اأن  منوها 
لإجناح هذه البطولة العاملية واإخراجها بال�شورة 
امل�شرفة التي تعك�س ريادة الإمارات يف ا�شت�شافة 

الأحداث والفعاليات الدولية الهامة.

تت�يج الفائزين يف حتدي اك�س30 
الإمارات للكارتينج

�سركاء “الداخلية” يطلع�ن على برنامج الألعاب 
الدولية الثانية لل�سرطة
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�سريينـــا تعـــ�د ل�ســـدارة ت�سنيــــف املحتــرفــــات
رابطة  ت�شنيف  ���ش��دارة  اىل  وليام�س  �شريينا  الأم��ريك��ي��ة  ع���ادت 
ام�س  ال�����ش��ادرة  الن�شخة  يف  امل�شرب  ك��رة  يف  املحرتفات  الالعبات 
الإثنني، وذلك بعد اأيام معدودة على اإعالنها باأنها حامل بطفلها 
املركز  من  عاما   35 البالغة  الأمريكية  الالعبة  واإنتقلت  الأول. 
بعد  ك��ريب��ر  الأمل��ان��ي��ة اجنيليك  ال�����ش��دارة على ح�شاب  اىل  ال��ث��اين 

اأ�شبوع خم�ش�س ح�شرا مل�شابقة كاأ�س الحتاد.
العام  ه��ذا  امل��الع��ب  اىل  تعود  ل��ن  باأنها  الأرب��ع��اء  �شريينا  وك�شفت 
لأنها حامل وتنتظر مولودها الأول اخلريف املقبل، لكنها تعهدت 
ال�شاد�شة  يف  �شتكون  اأنها  رغ��م  املقبل  العام  املناف�شات  اىل  بالعودة 
اأي مباراة  والثالثني من عمرها. ومل تخ�س الالعبة الأمريكية 
منذ فوزها وهي يف بداية حملها على �شقيقتها الكربى فينو�س يف 

نهائي بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة يف كانون الثاين يناير املا�شي.
وت�شبب غياب �شريينا التي اأعلنت ان�شحابها من دورتي انديان ويلز 
وميامي المريكيتني ب�شبب م�شاكل يف الركبة، بتنازلها عن �شدارة 
بفارق  الإثنني  ا�شتعادته  لكنها  كريبر  مل�شلحة  املحرتفات  ترتيب 

�شئيل جدا عن الأملانية )7010 نقاط مقابل 6925 نقطة(.
و�شيكون حتطيم الرقم القيا�شي املطلق لعدد الألقاب يف البطولت 
التي  الدوافع  اأو الح��رتاف، من  الهواة  اأن كان يف حقبة  الكربى، 

جتعل �شريينا تعمل جاهدا للعودة اىل املالعب العام املقبل.
اأ�شرتاليا تاريخيا، لأنها متكنت من  كان تتويج �شريينا يف بطولة 
القيا�شي  بالرقم  والن��ف��راد  غ��راف  �شتيفي  الأمل��ان��ي��ة  على  التفوق 
م��ن حيث ع��دد الأل��ق��اب يف ب��ط��ولت ال��غ��ران��د ���ش��الم بعدما رفعت 

ر�شيدها اىل 23 لقبا. وتاأمل �شريينا ال�شري على خطى الأ�شطورة 
على  تتفوق  التي  الوحيدة  الالعبة  ك��ورت،  مارغاريت  الأ�شرتالية 
النجمة الأمريكية بعدد الألقاب الكربى ، وذلك لأن كورت اأحرزت 
لقبها الكبري الأخري عام 1973 يف فال�شينغ ميدوز بعد عام فقط 
على و�شعها طفال. واعتادت �شريينا على العودة اىل املالعب بقوة 
بعد غياب طويل، فهي غابت عن املناف�شات حوايل عام بعد تتويجها 

بلقب وميبلدون يف 2010 ب�شبب معاناتها من ان�شداد رئوي.
وكانت دورة اوكالند اوائل املو�شم احلايل، امل�شاركة الأوىل ل�شريينا 
النهائي لبطولة فال�شينغ ميدوز  ال��دور ن�شف  منذ خروجها من 
يف اأيلول �شبتمرب، ومتكنت بعدها من اأحراز لقب بطولة ا�شرتاليا 

للمرة ال�شابعة يف م�شريتها الأ�شطورية.

نهيان  اآل  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  اأ�شاد 
ب��الإجن��ازات التي حققها منطاد الإم���ارات خالل 
يا  ال��ع��امل  ين�شاك  “لن  مبنطاد  العاملية  جولته 
مبا�شر من  ودع��م  برعاية  انطلقت  والتي  زايد” 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اأبناء  وال��ولء يف نفو�س  بهدف ن�شر روح الحت��اد 
و�شباب الوطن والذي ر�شم لوحات حتليق الفريق 
وم�شاركاته الناجحة يف منطاد لن ين�شاك العامل 
الت�شامح  روح  ح��ام��ال  ال��ع��امل  دول  بجميع  زاي���د 
يف  الر�شيدة  قيادتنا  لها  تدعو  التي  والتوا�شل 
جميع املجالت �شمن نهج ر�شمه املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان موؤ�ش�س الدولة “طيب 
اهلل ثراه” ولتكون الإمارات واحة الأمن واملحبة 

جلميع �شعوب وثقافات العامل .
اأبطال منطاد  معاليه  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اأطلعه  حيث  العني  مدينة  يف  بق�شره  الإم����ارات 
الكابن طيار عبدالعزيز نا�شر املن�شوري رئي�س 
التي  املتوالية  النجاحات  على  الإم����ارات  منطاد 
حققها منطاد “لن ين�شاك العامل يا زايد” خالل 
م�شاركاته يف عدد من الدول الأوروبية واأ�شرتاليا 
بالإ�شافة اإىل الوليات املتحدة الأمريكية ورو�شيا 

والتي نال خاللها عددا كبريا من اجلوائز العاملية 
والتقديرية .

ون����وه ب��ال��ت��ك��رمي ال����ذي ق��دم��ت��ه امل��م��ل��ك��ة العربية 
بتحليق  وال��ذي متثل  الإم���ارات  لأبناء  ال�شعودية 
لإي�شال  ال�شريف  املكي  احل��رم  باحة  من  الفريق 
قيادة  لها  تدعو  التي  والتالحم  الت�شامح  ر�شالة 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
الو�شائل  اأحدث  العامل من خالل  جلميع �شعوب 
العلمية والفنية والتي ي�شخرها منطاد الإمارات 
اأجمع حمليا  وال�شالمية  العربية  الأمة  خلدمة 
ي���دل ع��ل��ى ث��ق��ة اململكة  اإن ذل���ك  وع��امل��ي��ا . وق����ال 
بر�شالة �شباب الإمارات والتي تدعو اإىل ما يدعو 
ل��ه دي��ن ال���ش��الم احلنيف م��ن ح��وار وانفتاح مع 

جميع ثقافات العامل .
اآل  طحنون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  اط��ل��ع  كما 
ن��ه��ي��ان م���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ع���ب���داهلل ن��ق��ي مدير 
للجولة  الإع��الم��ي  وامل�شت�شار  الإم����ارات  منطاد 
العاملية ملنطاد “لن ين�شاك العامل يا زايد” على 
التي حققها منطاد  الكبرية  الإعالمية  التغطية 
 BBC زايد واملتمثلة يف تغطيته الأوىل من قناة
اأكرب  يف  زايد  م�شاركة منطاد  الربيطانية خالل 
بداأها  والتي  ال�شباب  بلد  يف  الأوروبية  املهرجان 

املناطيد  ع��ا���ش��م��ة  ب��ر���ش��ت��ول  م��دي��ن��ة  ال��ف��ري��ق يف 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة . وحت����دث ن��ق��ي خ���الل ال��ل��ق��اء عن 
املوؤ�ش�شات  جلميع  املتوا�شلة  واملتابعة  الهتمام 
�شري  متابعة  على  وحر�شها  بالدولة  الإعالمية 
ال���ط���ريان وامل�����ش��ارك��ة ال��ع��امل��ي��ة مل��ن��ط��اد زاي����د منذ 
خاللها  زودت  وال���ت���ي   2004 ع����ام  ان��ط��الق��ت��ه 
اأنباء الإمارات منطاد الإمارات بعدد كبري  وكالة 
واللكرتونية  امل��ق��روءة  وامل��ن�����ش��ورات  امل��ط��ب��وع��ات 
وقيادتها  ال���دول���ة  ب����اإجن����ازات  ال��ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف 
ا�شتعدادات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  األ��ق��ى  ك��م��ا   . ال��ر���ش��ي��دة 
الفوتوغرايف  ال��ف��ن��ي  امل��ع��ر���س  لإط����الق  ال��ف��ري��ق 
مل��ن��ط��اد ال�����ش��ي��خ زاي����د ال����دويل ومب�����ش��ارك��ة دولية 
وذلك يف الثامن من يونيو القادم مبدينة العني 
ومل����دة خ��م�����ش��ة اأي�����ام . وي��ت�����ش��م��ن امل��ع��ر���س الذي 
اأحدث  املبارك  رم�شان  �شهر  مع  توقيته  يتزامن 
ال�شيخ  ملنطاد  والفوتوغرافية  الفنية  العرو�س 
زايد وم�شاركاته العاملية وعر�س اجلوائز الدولية 
التي نالها . ويف ختام اللقاء اأهدى الفريق �شورة 
تذكارية ملعايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان 
لأحدث حتليق ملنطاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان يف منطقة البرتاء التاريخية يف 

اململكة الأردنية الها�شمية .

�سعيـــد بــن طحنـــ�ن ي�ستقبـــل اأبطـــال منطـــاد الإمــــارات 

اىل  واملتاأهل  القدم  لكرة  الفرن�شي  ال��دوري  مت�شدر  موناكو  ينتظر 
ن�شف نهائي دوري ابطال اوروبا فر�شة الثاأر من باري�س �شان جرمان 
يف  الرب��ع��اء  غ��داً  باري�س  يف  يلتقيان  عندما  املحلية،  اللقاب  حمتكر 

ن�شف نهائي كاأ�س فرن�شا.
وح�شم باري�س �شان جرمان الف�شل الأول من معركته مع موناكو هذا 
املحرتفة  الفرن�شية  الأندية  رابطة  كاأ�س  مل�شابقة  وتوج بطال  املو�شم 
للمرة الرابعة على التوايل وال�شابعة يف تاريخه، بفوزه الكبري عليه 

4-1 يف املباراة النهائية يف الول من ال�شهر اجلاري.
الإطالق  الأول على  اإح��راز لقبه  العا�شمة مناف�شه من  وحرم فريق 

منذ عام 2003 حني توج بطال مل�شابقة كاأ�س الرابطة بالذات.
هذا  الفرن�شي  ال����دوري  ���ش��دارة  على  ب�شرا�شة  الفريقان  ويتناف�س 
املو�شم، ويت�شدر موناكو الرتتيب بر�شيد 80 نقطة، بفارق الهداف 
فقط عن �شان جرمان، لكن لفريق المارة مباراة موؤجلة �شد �شانت 
اتيان اأرجئت من املرحلة احلادية والثالثني، ب�شبب ان�شغاله باملباراة 

النهائية لكاأ�س الرابطة.
اأول  املحلية،  �شان جرمان لاللقاب  احتكار  وي�شعى موناكو اىل ك�شر 
مبوا�شلة  وثانيا   ،2000 عام  منذ  الوىل  للمرة  بالدوري  بالتتويج 
خم�س  للم�شابقة  بطال  موناكو  وت��وج  ال��ك��اأ���س.  م�شابقة  يف  م�����ش��واره 

على  تامة  �شيطرة  جرمان  �شان  وفر�س   .1991 عام  اآخرها  م��رات 
املا�شية،  الرب��ع��ة  امل��وا���ش��م  ل��ل��دوري يف  ف��ت��وج بطال  املحلية،  الل��ق��اب 
وبطال للكاأ�س يف الن�شختني الخريتني، وح�شد اأي�شا كاأ�س الرابطة 
املو�شم  ويتميز موناكو عن غرميه هذا  التوايل.  الرابعة على  للمرة 
با�شتمرار حلمه الوروبي بعد بلوغه ن�شف نهائي دوري البطال على 
ح�شاب دورمتوند الملاين بفوزه عليه 3-2 و3-1 ذهابا وايابا، موؤكدا 
جرمان  �شان  م�شوار  كان  حني  يف  وقاريا،  حمليا  الهجومية  جناعته 

توقف يف الدور ثمن النهائي اأمام بر�شلونة ال�شباين.
برباعية  الكاتالوين  الفريق  على  كا�شحا  ف��وزا  جرمان  �شان  وحقق 
بخ�شارة  فخرج  ا�شبانيا  يف  ايابا  انهار  لكنه  باري�س،  يف  ذهابا  نظيفة 

مدوية 6-1.
ن�شف  يف  املقبل  ال�شهر  الي��ط��ايل  يوفنتو�س  مع  موناكو  و�شيتواجه 

نهائي البطولة الأوروبية.
فالكاو  رادام��ي��ل  الكولومبي  مهاجماه  م��ون��اك��و  �شفوف  يف  وي��ت��األ��ق 
على  الفوز  ه��ديف  �شجال  ال��ل��ذان  عاما(   18( مبابي  كيليان  وال�شاب 
اأن  بعد  ال��دوري،  والثالثني من  الرابعة  املرحلة  الح��د يف  مونبلييه 
كانا لعبا دورا بارزا يف و�شول الفريق اىل ن�شف نهائي دوري ابطال 
يتغري  اأن  �شيىء ميكن  الفرن�شي كل  للتلفزيون  اوروب��ا. وقال مبابي 

مبا�شرة  العمل  معاودة  علينا  يجب  وبالتايل  اأخ��رى،  اإىل  مباراة  من 
ما  اأن  جيدا  ج���اردمي  ل��ي��ون��اردو  الربتغايل  وي���درك  التالية.  ملباراتنا 
اأي لقب  حققه جدير بالحرتام لكنه قد ل يوؤدي اىل احراز فريقه 
هذا املو�شم برغم حماربته على جميع اجلبهات، وكان واقعيا جدا بعد 
�شيئا  “مل نربح  اوروب��ا بقوله  ابطال  نهائي دوري  التاأهل اىل ن�شف 

بعد، لكننا �شنعنا التاريخ«.
اأوروب��ا وحترز لقب ال��دوري املحلي.  اأن تلعب يف  واأ�شاف لي�س �شهال 

فريقنا خا�س اأكرب عدد من املباريات يف دوري الأبطال، وهذا �شعب.
ار�شنال يف حال  لتويل تدريب  النكليزية جاردمي  ال�شحف  ور�شحت 
فك ارتباطه بالفرن�شي ار�شني فينغر، كما يطرح اأ�شمه خلالفة لوي�س 

انريكي يف بر�شلونة ال�شباين.
تاأهل موناكو اىل ن�شف النهائي بفوزه على �شيفه ليل 2-1، يف حني 
اكت�شح �شان جرمان م�شيفه املتوا�شع افرانك بطولة وطنية برباعية 

نظيفة.
ويف املواجهة الثانية يف ن�شف النهائي، يلتقي اجنيه مع غانغان.

تاأهل غانغان بطل امل�شابقة يف 2009 و2014 بعد اأن اأنهى مغامرى 
ب�شعوبة  عليه  ب��ال��ف��وز  ال��ه��واة  دوري  م��ن  ف��ري��ج��و���س-���ش��ان-راف��اي��ل 

1-�شفر، وتغلب اجنيه على بوردو 2-�شفر.

مباراة ثاأرية مل�ناك� اأمام �سان جرمان بكاأ�س فرن�سا

ال�شراع  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  اأ�شعل 
بعدما  ال��ق��دم،  لكرة  الإ�شباين  ال���دوري  لقب  على 
قاد بر�شلونة لإ�شقاط غرميه ريال مدريد يف معلقه 
الثالثة  3-2 على �شانتياغو برنابيو يف املرحلة 

والثالثني من الدوري الإ�شباين لكرة القدم.
له  ال�500  ال���ف���وز،  ه���دف  م��ي�����ش��ي  و���ش��ج��ل 
الدقيقة  يف  ال��ك��ات��ال��وين،  ال��ن��ادي  بقمي�س 
الثانية من الوقت بدل ال�شائع بعدما كان 
ريال يف طريقه اىل اخلروج بتعادل يبقيه 
يف ال�شدارة بفارق ثالث نقاط عن غرميه 
الكاتالوين قبل 5 مراحل على نهاية املو�شم 

ويف جعبته اي�شا مباراة موؤجلة �شد �شلتا فيغو.
وكان مي�شي اي�شا �شاحب هدف التعادل الأول لرب�شلونة 
عرب  الت�شجيل  ري����ال  اف��ت��ت��ح  ب��ع��دم��ا   33 ال��دق��ي��ق��ة  يف 

الربازيلي كا�شيمريو .
وتقدم بر�شلونة للمرة الأوىل يف الدقيقة 73 عرب 
الكرواتي ايفان راكيتيت�س، لكن ريال اأدرك التعادل 
رغم  رودريغيز  خامي�س  الكولومبي  البديل  عرب 
قائده  ط���رد  ب��ع��د  �شفوفه  يف  ال��ع��ددي  النق�س 

�شريخيو رامو�س يف الدقيقة 77.
وي���اأت���ي ال���ف���وز ال��ث��م��ني ل��رب���ش��ل��ون��ة ب��ع��د اأي���ام 
معدودة على خروجه من الدور ربع النهائي 
مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا بتعادله ال�شلبي 
الإيطايل  يوفنتو�س  اأم��ام  ايابا  اأر�شه  على 

الذي فاز ذهابا يف تورينو 3-�شفر.
الفوز  الباحث عن  ري��ال،  ي��زال م�شري  ول 
بلقب الدوري للمرة الأوىل منذ 2012، 
يف يديه كونه ميلك مباراة موؤجلة لكن 
الختبارات  يف  ت��ع��رث  اأي  جت��ن��ب  عليه 
ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ره اأم�����ام دي��ب��ورت��ي��ف��و ل 
وغرناطة  وف��ال��ن�����ش��ي��ا  ك��ورون��ي��ا 
وملقة،  ال��ث��ال��ث  وا���ش��ب��ي��ل��ي��ة 
بر�شلونة  ي��ل��ع��ب  ف��ي��م��ا 
وجاره  او�شا�شونا  م��ع 
وفياريال  ا�شبانيول 
ول�س باملا�س وايبار.

ال���ن���ادي  ي���ت���اأث���ر  ومل 

يف  الفي�س  �شد  الكاأ�س  نهائي  يخو�س  ال��ذي  الكاتالوين 
27 ال�شهر املقبل، بغياب جنمه الربازيلي املوقوف نيمار 
يف ظل امل�شتوى الرائع الذي قدمه مي�شي الذي فك �شيام 
عن التهديف يف ال�”كال�شيكو” دام خم�س مباريات )بينها 
نهائي الكاأ�س عام 2014(، حمطما يف الوقت ذاته الرقم 
القيا�شي لعدد الأهداف يف ال�”كال�شيكو” �شمن مناف�شات 
الدوري بعدما رفع ر�شيده اىل 16 هدفا، بفارق هدفني 

عن ا�شطورة ريال الفريدو دي �شتيفانو.
 31 بر�شيد  الهدافني  لرتتيب  �شدارته  مي�شي  عزز  كما 
ال��ربت��غ��ايل كري�شتيانو  ه��دف��ا وت��ف��وق مت��ام��ا على غ��رمي��ه 
���ش��ي��ئ��ا ي��ذك��ر يف ه���ذه املواجهة  ي��ق��دم  ال����ذي مل  رون���ال���دو 

با�شتثناء بع�س الت�شديدات يف ال�شوط الول.
منذ  الكاتالوين  �شيفه  على  هائال  �شغطا  ري��ال  وف��ر���س 
ال��ف��ر���ش��ة اخل��ط��رية الأوىل كانت  ل��ك��ن  ال��ب��داي��ة  ���ش��اف��رة 
اأطلق  الذي  �شواريز  لوي�س  الأوروغوياين  لرب�شلونة عرب 
القائم  املنطقة مرت قريبة جدا من  كرة قوية من خارج 

الأمين ملرمى الكو�شتاريكي كيلور نافا�س .
ودخل بر�شلونة بعدها يف اأجواء اللقاء و�شيطر على الكرة 
افتتاح  م��ن  ق��ري��ب��ا  ري���ال  ك���ان  ف��ع��ل��ي��ة، فيما  دون خ��ط��ورة 
احلار�س  ل��ك��ن  ب��ن��زمي��ة  ك���رمي  ال��ف��رن�����ش��ي  ع��رب  الت�شجيل 
لتدارك  املنا�شب  املكان  ك��ان يف  �شتيغن  تر  اندريه  الأمل��اين 
ب���رباع���ة يف وج����ه حماولة  ت���دخ���ل جم�����ددا  امل����وق����ف، ث���م 

للربتغايل كري�شتيانو رونالدو .
28 اثر  ال�شباك يف الدقيقة  وجنح ري��ال يف الو�شول اىل 
ركلة ركنية نفذها الأمل��اين توين كرو�س واأبعدها مواطنه 
اأعادها  الذي  مار�شيلو  الربازيلي  اىل  فو�شلت  �شتيغن  تر 
�شريخيو  ال��ق��ائ��د  فتلقفها  امل��ن��ط��ق��ة،  داخ���ل  اىل  ع��ر���ش��ي��ة 
لكن الكرة ارتدت من القائم  رامو�س بت�شديدة “طائرة” 
تابعها يف  ال��ذي  كا�شيمريو  الأخ��ر  الربازيلي  اىل  وو�شلت 
الكاتالوين مل ينتظر طويال وجنح  النادي  ال�شباك. لكن 
و�شلته  عندما   33 الدقيقة  يف  التعادل  ادراك  يف  مي�شي 
ال���ك���رة م���ن راك��ي��ت��ي��ت�����س ف��ت��الع��ب مب���واط���ن الأخ�����ري لوكا 

مودريت�س ثم داين كارافاخال قبل اأن ي�شدد يف ال�شباك.
وكان ريال قريبا من ا�شتعادة تقدمه لول تاألق تر �شتيغن 

بوجه ت�شديدة �شاروخية بعيدة من مودريت�س.
غاريث  الويلزي  با�شابة  ل�شربة  امللكي  ال��ن��ادي  وتعر�س 
اإ���ش��اب��ة ابعدته  ب��اي��ل ال���ذي مل ينعم ط��وي��ال ب��ع��ودت��ه م��ن 

الدوري  يف  امل��ئ��ة  ومب�شاركته  الأخ���ريت���ني،  امل��ب��ارات��ني  ع��ن 
ديفيد  بعد  الأم��ر  ه��ذا  يحقق  بريطاين  )ثالث  الإ�شباين 
بيكهام- 116- وغاري لينيكر-103-(، ما ا�شطر زيدان 

اىل ا�شتبداله مباركو ا�شين�شيو .
اأن ت��ت��ع��ق��د الأم�����ور ل���ري���ال ل��ك��ن ت�����ش��دي��دة مي�شي  وك�����ادت 
الالعب  ث��م ح�شل  الأمي���ن  القائم  م��ن  م��رت قريبة ج��دا 
املقدمة  يف  فريقه  لو�شع  ذهبية  فر�شة  على  الأرجنتيني 
بجانب  الكرة  حول  لكنه  ال�شوطني  ا�شرتاحة  دخ��ول  قبل 
اإثر  اأمامه  م�شرعة  كانت  ال�شباك  اأن  رغم  الأي�شر  القائم 

ركلة ركنية من اجلهة الي�شرى . 
وم��ع ب��داي��ة ال�����ش��وط ال��ث��اين، ح���اول ري���ال ج��اه��دا التقدم 
لكن  ك��رو���س  م��ن  ب��ت�����ش��دي��دة  وك���اد يحقق مبتغاه  جم���ددا 
راأ�شية  الأم���ر مبواجهة  ك��رر  ث��م  اأن��ق��ذ فريقه   �شتيغن  ت��ر 
الدور  ينتقل  اأن  بعد عر�شية من مار�شيلو، قبل  لبنزمية 
اىل نافا�س الذي تاألق يف �شد حماولة لباكو الكا�شري ثم 

راأ�شية جلريار بيكيه.
وح�شل ريال على فر�شة ذهبية و�شهلة جدا لرونالدو الذي 
ا�شين�شيو  الكرة على طبق من ف�شة بتمريرة من  و�شلته 
العار�شة رغم  اأط��اح بها فوق  العامل  اأف�شل لعب يف  لكن 
اأنه كان وحيدا اأمام املرمى ، ثم رد بر�شلونة بفر�شتني على 
التوايل لكن نافا�س تاألق اأمام ت�شديدة من م�شافة قريبة 

ل�شواريز واأخرى من خارج املنطقة ملي�شي .
وتوالت الفر�س من اجلهتني و�شط تاألق لفت للحار�شني 
اأن  امل��رة كان دور تر �شتيغن يف وجه ا�شين�شيو  قبل  وه��ذه 
 73 يقول راكيتيت�س كلمته مل�شلحة بر�شلونة يف الدقيقة 
م��ن ك���رة ق��وي��ة رائ��ع��ة اأط��ل��ق��ه��ا م��ن م�����ش��ارف املنطقة اىل 

الزاوية اليمنى ملرمى نافا�س.
ب��ط��رد ق��ائ��ده �شريخيو رام��و���س يف  وت��ع��ق��دت مهمة ري���ال 
اأن  بر�شلونة  وك���اد  مي�شي،  على  خ��ط��اأ  بعد   77 الدقيقة 
ي�شتفيد �شريعا من التفوق العددي لكن جريار بيكيه �شدد 

يف نافا�س .
واعتقد خامي�س رودريغيز الذي دخل يف الدقيقة 82 بدل 
من بنزمية، انه انقذ ريال من هزميته الأوىل يف املراحل 
الع�شر الأخرية عندما اأدرك التعادل يف الدقيقة 86 بعدما 

و�شلته الكرة بعر�شية من مار�شيلو.
لكن مي�شي قال كلمته يف الوقت بدل ال�شائع و�شجل هدفه 

ال�500 بقمي�س بر�شلونة اإثر عر�شية من جوري البا.

بر�سلونة يت�سدر الدوري االإ�سباين

مي�سي ي�سعق ريال مدريد يف ال�قت القاتل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�شموه  جمل�س  يف  امل�شلحة  للقوات 
بق�شر البحر ام�س لعبي املنتخب 
احلائزين  للجوجيت�شو  ال��وط��ن��ي 
الذهبية يف بطولة  امليداليات  على 
ملحرتيف  التا�شعة  العاملية  اأبوظبي 

. اجلوجيت�شو 2017 
ال�شيخ  ���ش��م��و   .. ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
ال��ع��ني و�شمو  م��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 
زايد  موؤ�ش�شة  اأمناء  رئي�س جمل�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
اخلريية والإن�شانية والفريق �شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
بن  حامد  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
اأب��وظ��ب��ي وع���دد م��ن ال�شيوخ  ع��ه��د 
وعدد  ال��دول��ة  يف  امل�شوؤولني  وكبار 

من املواطنني.
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  لع���ب���ي  راف������ق 
الها�شمي  عبداملنعم  للجوجيت�شو 

رئ���ي�������س الحت������ادي������ن الإم������ارات������ي 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  والآ���ش��ي��وي 
للجوجيت�شو  ال��������دويل  الحت��������اد 
واأع�����������ش�����اء الحت���������اد الإم������ارات������ي 
والفني  الإداري  واجل�����ه�����ازي�����ن 

للمنتخب الوطني .
وهناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الذين  الأبطال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
فئتي  م�����ش��رف��ة يف  ن��ت��ائ��ج  ح��ق��ق��وا 

التي  البطولة  يف  والكبار  ال�شغار 
الأول  اأم�س قبل  اختتمت فعاليتها 
زايد  مبدينة  اأرينا  اآيبك  �شالة  يف 

الريا�شية يف اأبوظبي.
بتجدد  �شعادته  عن  �شموه  واأع���رب 
ال����ل����ق����اء م�����ع اأب����ن����ائ����ه ال���ف���ائ���زي���ن 
اأث��ل��ج��ت �شدورنا  ال��ت��ي  وب��ال��ن��ت��ائ��ج 
م�شتوى  م��ن  حققوه  ومب��ا  جميعا 
الريا�شة  ه����ذه  يف  وم��ت��ق��دم  ع����ال 

���ش��م��وه بجهود  ال�����ش��ي��ق��ة ..م�����ش��ي��دا 
ال����ل����ج����ان امل���ن���ظ���م���ة وال����الع����ب����ني 
التي  والإداري  الفني  واجل��ه��ازي��ن 
مع  وت�������ش���اف���ره���ا  ج���ه���وده���م  اأدت 
اإ����ش���رار ال��الع��ب��ني ومت��ي��زه��م اإىل 
حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج م�����ش��رف��ة ع��امل��ي��ا يف 

�شجل ريا�شة اجلوجيت�شو.
�شكره  ع�����ن  ����ش���م���وه  اأع���������رب  ك���م���ا 
واملوؤ�ش�شات  ل��ل�����ش��رك��ات  وت��ق��دي��ره 

والتي  اأب��وظ��ب��ي  لبطولة  ال��راع��ي��ة 
ال��ط��ي��ب يف تقدم  ل��ه��ا الأث�����ر  ك����ان 
ومتيز هذه البطولة على امل�شتوى 

العاملي.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���رب ال��الع��ب��ون عن 
اأن  موؤكدين  �شموه  بلقاء  �شعادتهم 
من  بف�شل  حتققت  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه 
ورعاية  ب���دع���م  ث���م  وج����ل  ع���ز  اهلل 
عموما  للريا�شة  احلكمية  قيادتنا 

ب�شكل خا�س  وريا�شة اجلوجيت�شو 
التي اأخذت مكانتها وريادتها اإقليما 
ال�شري  �شموه  معاهدين   .. ودول��ي��ا 
اإحراز  وموا�شلة  النهج  نف�س  على 
با�شتمرار  العاملية وال�شعي  الألقاب 

لتطوير املهارات والقدرات.
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  ك���ان���ت 
ن�شختها  يف  اجلوجيت�شو  مل��ح��رتيف 
ال����ت����ا�����ش����ع����ة ق������د اأق�����ي�����م�����ت خ����الل 

اأبريل   23 اىل   10 م���ن  ال���ف���رتة 
اأرينا  اي��ب��ي��ك  ���ش��ال��ة  يف  اجل������اري 
مبدينة زايد الريا�شية حتت رعاية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
امل�شلحة .و�شهدت البطولة م�شاركة 
اأكرث من 7 اآلف لعب ولعبة من 
الإمارات  اأبطال  حقق  دول��ة   100

بواقع  م��ل��ون��ة  م��ي��دال��ي��ة   32 فيها 
15 ذهبية و16 ف�شية وميدالية 
�شيطر  ك��م��ا   .. ب���رون���زي���ة  واح������دة 
كاأ�س  نتائج  على  الإم����ارات  نا�شئو 
العامل للنا�شئني واحتلوا ال�شدارة 
والكبار  ال�شغار  م��ه��رج��ان  وح��ق��ق 
وا�شعة من  جناحا كبريا مب�شاركة 
طلبة املدار�س املمار�شني للعبة من 
�شن 4 اإىل 17 �شنة ومن العاملني 
�شن  يف  الدولة  موؤ�ش�شات  مبختلف 

فوق ال� 30 عاما.
بطولة  هام�شها  على  اأقيمت  وق��د 
�شارك  م��رة  لأول  الهمم  لأ�شحاب 
فيها 60 لعبا من خمتلف قارات 
ال���ع���امل م��واك��ب��ة م���ع م���ب���ادرة  عام 
امليداليات  ع��ل��ى  وح�����ش��ل  اخل����ري. 
ال��ذه��ب��ي��ة ك���ل م���ن م���ب���ارك عمرو 
و�شامل  م����ب����ارك  ���ش��ع��ي��د  وج���ا����ش���م 
ال�شام�شي  وحم���م���د  احل���و����ش���ن���ي 
وحممد  احل���و����ش���ن���ي  واإب�����راه�����ي�����م 
نا�شر القبي�شي واأحمد بن هويدن 
احلمادي  من�شور  ويحيي  الكتبي 
وحممد عبداهلل الدرمكي وخليفة 
حميد الكعبي وحميد يا�شر الكعبي 
و���ش��امل ���ش��ل��ط��ان ال��ظ��اه��ري وعمر 
الهنائي  ���ش��ال��ح  وم��ه��رة  ال��ف�����ش��ل��ي 

ودمية �شعيد اليافعي.

•• العني - الفجر 

جلائزة  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  ك�����ش��ف��ت 
اللجنة  ع����ن  ال������ع������رب«،  »اأف���������ش����ل 
بثبات  تخطو  التي  للجائزة  العليا 
والإب����داع  املناف�شة  م��ب��داأ  لتكري�س 
على م�شتوى الوطن العربي لتعزيز 
قيمة اجلهود التي تبذل على كافة 
الأ����ش���ع���دة ودع����م ك���ل م���ا مي��ك��ن اأن 
الأفكار  يف  وال��ت��ط��ور  التفوق  ميثل 
تتاألف من معايل  وال��ربام��ج، حيث 
ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان، 
وال�شيخ الدكتور خالد بن ثاين بن 
وال�����ش��ي��خ��ة حياة  ث���اين  اآل  ع��ب��داهلل 
ع�شو  خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بنت 
والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  املجل�س 
الأوملبية  اللجنة  ع�شو  بالبحرين 
ريا�شة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  ال���وط���ن���ي���ة، 
امل�������راأة ب��ال��ب��ح��ري��ن، وع����ب����داهلل بن 
العطية والربوفي�شور حممد  حمد 
عبدامللك  والربوفي�شور  الكنيدري، 
حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن، وح�����ش��ن بن 

عبداهلل الذوادي.
وي�شتهل وفد الأمانة العامة زيارته 
املقبل  اخلمي�س  تبداأ  التي  للدولة 
بلقاءات مهمة مع بع�س امل�شوؤولني 
للتباحث والت�شاور حول املو�شوعات 
الثانية للجائزة  بالن�شخة  املرتبطة 
وال��رتت��ي��ب��ات امل���ق���رر.  وق���ال معايل 
ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان، 
اإن���ه ي�����ش��رف��ه ك��ث��رياً الن�����ش��م��ام اإىل 
اأف�شل   « جل���ائ���زة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
ن�شختها  يف  انطلقت  ال��ت��ي  ال��ع��رب« 
يف  املرموقة  مكانتها  لتعزز  الأوىل 

الكبري  ال����ع����رب����ي  ال����وط����ن  ن����ط����اق 
وتهدف اإىل تدعيم معايري املناف�شة 
املجالت  يف  املبدعني  بني  ال�شريفة 
التي  الأخرى  واجلوانب  الريا�شية 
للمعطيات  ق���وي���ة  اإ����ش���اف���ة  مت���ث���ل 
رفع  اأج��ل  م��ن  الأداء  يف  التناف�شية 
القدرات وتطوير املواهب وتقدمها 
خطوة بل خطوات يف طريق النجاح. 
مبا  كبرية  كانت  �شعادتي  واأ���ش��اف: 
هذه  من  الأوىل  الن�شخة  يف  حتقق 
اجلائزة وذلك مبا �شهدته فعاليات 
ال��ت��ي عك�شت مب��ا ل يدع  الح��ت��ف��ال 

جماًل لل�شك حجم العمل واجلهود 
ال��ت��ي م��ث��ل��ت اأ���ش��ا���س ال��ن��ج��اح الذي 
العطاء  اأن يتوا�شل  حتقق، ونتمنى 
واأن يكون النجاح هو عنوان املرحلة 
من  النخبة  وج��ود  بف�شل  القادمة 
اجلوانب  يف  واخل����رباء  امل�����ش��وؤول��ني 
التي  للجائزة  املختلفة  الريا�شية 
بلوغ  ن��ح��و  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��وات  تخطو 
�شعياً  امل���ط���ل���وب���ة  ال��ت��م��ي��ز  درج�������ات 

لتحقيق الطموحات املر�شومة.
عبداهلل  الدكتور  تقدم  جهته  وم��ن 
جمل�س  رئي�س  الوح�شي  ���ش��امل  ب��ن 

العمل  ع��الق��ات  لتنمية  الإم������ارات 
جلنة  لع�شوية  اخ��ت��ي��اره  مت  ال���ذي 
العرب  اأف�������ش���ل  جل���ائ���زة  اخل������رباء 
، ب��خ��ال�����س ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�������ش���اء  رئ��ي�����س 
ن�شختها  يف  مت�شي  ال��ت��ي  للجائزة 
الثانية بكل ثبات من اأجل بلوغ قمم 
التي  الغالية  للثقة  وذل���ك  النجاح 
يف  للم�شاركة  �شخ�شي  يف  و�شعوها 
هذا العمل العربي الكبري والفريد 
واملتميز وامل�شاهمة يف اختيار اأف�شل 
ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��ري��ا���ش��ي��ة امل��ب��دع��ة يف 

جم����الت ال��ري��ا���ش��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة على 
م�شتوى وطننا العربي.

وي�شرفني  بل  ي�شعدين  كما  وق��ال: 
اأن اأكون اأحد اأع�شاء جلنة اخلرباء 
امل�����وق�����رة ال����ت����ي ت�������ش���م ع��������دداً من 
املرموقة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��خ�����ش��ات 
واخل��������رباء م����ن اأ����ش���ح���اب اخل����ربة 
امل���ج���ال  ال���ط���وي���ل���ة يف  امل����ي����دان����ي����ة 
ال��ري��ا���ش��ي مب���ا ي���وؤك���د اأن���ه���ا ق����ادرة 
وحتقيق  ال���ط���م���وح���ات  ب���ل���وغ  ع��ل��ى 
تتطلع  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ي��ة  الأه�������داف 
اإل��ي��ه��ا. وي���زي���دين ���ش��رف��اً اأي�����ش��اَ اأن 

هذا  يف  املتوا�شعة  بخربتي  اأ�شاهم 
العمل الذي يدعو للفخر والإعتزاز 
للمواهب  انطالقة  من�شة  ويعترب 
ب�شرف  حت���ظ���ى  ال����ت����ي  ال���ع���رب���ي���ة 

احل�شول على اجلوائز العربية.
عبدالكرمي  ع��ب��داهلل  ق���ال  وب�����دوره 
للجائزة،  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال���ع���ط���ار، 
اجلائزة  جل��ع��ل  ي��خ��ط��ط��ون  اإن���ه���م 
الأكرث قيمة على م�شتوى العامل يف 
ال�شنوات القليلة القادمة واأن ت�شهم 
واملعرفة  ب���ال���ق���درات  الرت����ق����اء  يف 
والوعي يف املحيط العربي.  واعترب 
اللجنة  رئ��ي�����س  امل���ه���ن���دي،  حم��م��د 
اجلائزة  اأن  ل��ل��ج��ائ��زة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
بعد  ك��ب��رية  ع��امل��ي��ة  �شمعة  اكت�شبت 
الأف���ع���ال  وردود  اجل���ي���د  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
عن  الإع���الن  وبعد  قبل  الإيجابية 
وحفل  الأوىل  بالن�شخة  الفائزين 
�شهدته  ال������ذي  ال����رائ����ع  ال���ت���ت���وي���ج 
مو�شحاً  املغربية،  مراك�س  مدينة 
لو�شع  ت�شعى  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ل��ج��ان  اأن 
حتقيق  ل�شمان  املطلوبة  التدابري 
ال��ع��الم��ة ال��ك��ام��ل��ة م���ن ال��ن��ج��اح يف 
مدينة  يف  للجائزة  الثانية  الن�شخة 
ن���ح���و يعزز  م���راك�������س وذل������ك ع���ل���ى 
مكانتها العربية والقليمية و�شوًل 
الفرتة  يف  امل��ط��ل��وب  امل�����ش��ت��وى  اإىل 
ال���ق���ادم���ة. واأ�����ش����ار خ���ال���د ع��ب��د اهلل 
العالقات  جلنة  رئي�س  ع��ل��ي،  ال��نب 
العامة والربوتكول اإىل اأن اجلائزة 
يف  التميز  ملكافاأة  بالأ�شا�س  تهدف 
العامل العربي مبختلف اأ�شكاله ويف 
امل�شوؤولة  واللجان  املختلفة  امليادين 
الالزمة  ال��ت��داب��ري  ل��و���ش��ع  ت�����ش��ع��ى 

وت�شعى  املطلوبة  الرتتيبات  لو�شع 
يف الوقت نف�شه لرتتيب الإجراءات 
اخل����ا�����ش����ة ب���ال�������ش���رك���ات ال���راع���ي���ة 
والإع��الن عنها خالل يوليو القادم 
يف م��دي��ن��ة م��راك�����س وذل���ك متهيداً 

لبدء مرحلة العمل املكثف يف اطار 
ال��ت��ح�����ش��ري ل��ل��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
ال��ك��ب��رية التي  ب��ال��ك��ف��اءة  اجل���ائ���زة 
ت��وؤدي اإىل اإخ��راج احل��دث بال�شورة 

امل�شرفة.
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اختيار �سعيد بن طحنون للجنة العليا والوح�سي للخرباء

الأمانة العامة جلائزة »اأف�سل العرب« تتابع ترتيبات الن�سخة الثانية
مراك�ض ت�ست�سيف اجتماع توقيع عقود الرعاة ووفد رفيع امل�ستوى يبداأ زيارة ر�سمية للدولة

طرد رام��س قد يكلف ريال غاليا يف �سباق اللقب 
اأمام غرميه الأزيل بر�شلونة   1-2  بينما كان ريال مدريد متاأخرا 
باأن  �شعور  �شاد  القدم   لكرة  ال�شباين  الأوىل  الدرجة  دوري  يف قمة 
�شريجيو رامو�س �شيتعر�س للطرد ل حمالة للمرة 22 يف م�شريته 

الحرتافية.
ال��ت��ي فاز  املباراة”  ���ش��ري  ع��ل��ى  “اأثر  ب���اأن ط���رده  رام���و����س  واع����رتف 
احلكم  اأ�شهر  عندما  مت�شككا  ري��ال  قائد  وك��ان   .2-3 بر�شلونة  بها 
اليخاندرو هرنانديز البطاقة احلمراء ولكن مل يكن هناك ما يدعو 
لل�شكوى بعدما اأ�شقط ليونيل مي�شي بتدخله بكلتا قدميه. وجتادل 
رامو�س مع هرنانديز قبل اأن يتوجه بخطوات بطيئة خلارج امللعب 
اأن  اإىل  بر�شلونة  بيكي مدافع  اأمل��ح جل��ريار  �شاخرا. كما  وهو ي�شفق 
عمره  البالغ  احلكم  اأن  عن  املباراة  قبل  القطالوين  الفريق  حديث 

34 عاما �شيحابي ريال اأثر على قراره.

اأتعمد الي���ذاء. يف  “مبالغ فيه. مل  وق��ال رام��و���س ع��ن ق��رار ط��رده 
واأ�شاف  ط���ردا«.  ولي�س  �شفراء  بطاقة  ت�شتحق  ال��واق��ع��ة  تقديري 
نية  هناك  تكن  مل  التحام..  هناك  يكن  مل  ولكن  متاأخرا  “تدخلت 

ملهاجمة الالعب. اأثر القرار على �شري املباراة«.
الوقت  ه��دف يف  بف�شل  اأوروب���ا  اأبطال  ب��دوري  “فزنا  رامو�س  وتابع 
الكاأ�س.  املحت�شب بدل ال�شائع والن حان الوقت لنتجرع من نف�س 
اخلام�شة  امل���رة  ه���ذه  وك��ان��ت  للم�شتقبل«.  تتطلع  اأن  عليك  ي��ج��ب 
اأم��ام بر�شلونة. وكان  التي يح�شل فيها رامو�س على بطاقة حمراء 
�شاهدا على طرد رامو�س يف ثالث من اخر خم�س مرات.  بر�شلونة 
وقال بيكي “اأنا متاأكد من اأنه )رامو�س( عندما يعود ملنزله �شريى اأن 
الطرد م�شتحق. كان وا�شحا.. تدخل بقدميه ومل تكن له اأي فر�شة 
يف احل�شول على الكرة«. واأ�شاف “لي�س هناك ما يدعو للحديث. ما 

نهاية  ت�شاهل احلكام معهم«. ويف  على  اعتادوا  اأنهم  هو  هنا  يحدث 
املطاف كانت حلظة فقد فيها �شوابه لكنها كلفت الفريق كثريا. واإذا 
مل يطرد رامو�س فعلى الأرجح مل يكن بر�شلونة �شيتمكن من تنفيذ 
الهجمة املرتدة بهذه ال�شورة. ولكن �شريجي روبرتو ظهري بر�شلونة 
الأمين انطلق اإىل الأمام يف الدقيقة 92 وتفوق على لوكا مودريت�س 
500 مع بر�شلونة يف  اأن ي�شجل مي�شي هدفه  وبعده مار�شيلو قبل 
اأن  ينبغي  “رمبا  الفوز. وقال مار�شيلو  املباراة ليح�شم  اخر لعبة يف 
اأ�شقطته.. مل  اأحتمل قدرا من امل�شوؤولية عن الهدف. رمبا لو كنت 
الفوز«. ورمبا تكون هذه حلظة حتول  املناف�س �شي�شجل هدف  يكن 
يف �شباق لقب الدوري ال�شباين. و�شيغيب رامو�س الن عن مواجهة 
ديبورتيفو كورونيا ليرتك الفريق بقلب دفاع �شريح واحد يف مباراة 

ل ميلك ريال فيه رفاهية اخلطاأ يف ظل �شحوة بر�شلونة.

حممد بن زايد ي�ستقبل اأبطال اأب�ظبي العاملية للج�جيت�س�



    
يتخرج من املدر�سة واجلامعة يف نف�س ال�قت

تعليماً  برناجماً  الأمريكية  وي�شكون�شني  ا�شتغل طالب من ولية 
الثانوية  امل��در���ش��ة  م��ن  ال��ت��خ��رج  املتفوقني  للطالب  يتيح  مم��ي��زاً 
اأو�شتني  اأن يح�شل  املزمع قريباً  الوقت.  من  نف�س  واجلامعة يف 
من  املعلومات  تقنية  يف  اجلامعية  �شهادته  على  عاماً(   18( كلوم 
�شهادته  على  احل�شول  اإىل  بالإ�شافة  للتقنيات،  وي�شرتن  كلية 
اعتاد  بجد حيث  كلوم  وقد عمل  وي�شتبي.   الثانوية من مدر�شة 
12 ���ش��اع��ة ي��وم��ي��اً لإمت����ام درا���ش��ت��ه الثانوية،  ع��ل��ى ال��درا���ش��ة مل���دة 
اإىل ح�شور درو�شه يف اجلامعة ب�شكل منتظم.  ومتكن  بالإ�شافة 
كلوم من التاأقلم مع زمالئه الذين يكربونه يف ال�شن يف اجلامعة 
حتى و�شل اإىل ما ي�شبو اإليه يف نهاية املطاف.  وذكر ديب هيرث، 
مدير اإدارة التوظيف يف وي�شكنون�شون باأن الربنامج يتيح لطالب 
من  بتمويل  اجل��ام��ع��ة  يف  درا���ش��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  يّتبعوا  اأن  ال��ث��ان��وي��ة 
اإن الربنامج الذي اتبعه  مدر�شتهم الثانوية.  وب��دوره قال كلوم، 
يف درا�شته، مّكنه من اإنهاء درا�شته الثانوية وتخرجه من اجلامعة 
يف وقت قيا�شي.  من اجلدير بالذكر اأن  كلوم �شيبداأ بالعمل حاملا 
اأن  قبل  القادم،  ال�شيف  بداية  يف  اجلامعية  �شهادته  على  يح�شل 
املقبل،  العام  يف  وي�شكون�شون  جامعة  يف  املاج�شتري  بدرا�شة  يبداأ 

وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.  

فتاة ت�سيطر على مت�ساح 
تلقى رجل اأمريكي من ولية تك�شا�س م�شاعدة من فتاة خمت�شة 
بال�شيطرة على التما�شيح بعدما اقتحم مت�شاح �شخم كراج منزله.  
قال األكي�س باتيل باأن ابنه خرج من منزله �شباح اخلمي�س متجهاً 
املنزل  ك���راج  م��دخ��ل  ي�شد  �شخماً  مت�����ش��اح��اً  ليجد  امل��در���ش��ة،  اإىل 
قام  ال��ذي  بوالده  ا�شتنجد  اأن  اإل  ال�شبي  كان من  اخلارجي. وما 
بدوره بالت�شال بق�شم ال�شرطة التي لبت النداء على الفور برفقة 

فريق اإنقاذ خمت�س بال�شيطرة على التما�شيح. 
فريق  من  فتاة  ب��داأت  عندما  �شاهدوا  ما  احلا�شرون  ي�شدق  ومل 
الإنقاذ تدعى كري�شتي كروبوث ب�شحب التم�شاح بحبل اإىل احلديقة 
الأمامية للمنزل واأقفلت فمه مب�شاعدة �شرطيني، قبل اأن تغطي 
"فوجئت عندما قامت كروبوث  عينيه بقطعة قما�س. وقال باتل 
بال�شيطرة على التم�شاح بهذه ال�شهولة. كانت تعرف بال�شبط ما 
يجب اأن تفعله. لقد قامت بعمل رائع". وعلقت كروبوث على ما 
التم�شاح كان يتجول لياًل يف املنطقة بحثاً عن  "ل بد واأن  حدث 

الطعام، ف�شعر بالربد وقرر اأن يلجاأ اإىل كراج املنزل".
من اجلدير بالذكر باأن كروبوث معروفة بلقب "فتاة التما�شيح" 
ب�شبب خربتها الوا�شعة يف التعامل مع التما�شيح وال�شيطرة عليها 

وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

يح�ل ج�سده اإىل ل�حة دعائية 
دعا املجل�س التمثيلي جلمعيات ال�شود ال�شحفيني الفرن�شيني اإىل 
القدوم اإىل �شاحة اجلمهورية بالعا�شمة باري�س  لتغطية احتجاج 
بو�شوم  دعائية مغطاة  كلوحة  با�شتخدام ج�شده  نا�شط  فيه  يقوم 
ورئي�س  احل���دث  منظمو  وق���ال  عن�شرية.  اإه��ان��ات  حتمل  موؤقتة 
املجل�س لوي�س جورج تني اإن هذا الحتجاج ياأتي يف وقت م�شريي 
ويهدف اإىل ن�شر الوعي �شد العن�شرية يف فرن�شا بعد تاأهل مر�شحة 
اليمني املتطرف مارين لوبان اإىل اجلولة الثانية من النتخابات 
الرئا�شية. وتاأهلت لوبان يوم الأحد املا�شي ملواجهة مر�شح الو�شط 
ال�شابع  يف  اإجراوؤها  املقرر  النهائية  اجلولة  يف  ماكرون  اإميانويل 

من مايو اأيار.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ابنة نائب ترامب متمردة وتتحدث العربية
تدعم اأودري بن�س، ابنة نائب الرئي�س الأمريكي، احلزب الدميقراطي وتتحدث العربية وتدر�س ال�شحافة، وتعد 
املثليني  زواج  يعار�س  الذي  ب�شدة  املحافظ  امل�شيحي  بين�س  مايك  اأبناء  اأ�شغر  عاماً   21 العمر  البالغة من  اأودري 
والجها�س. ولكن من امل�شتغرب اأن اأودري املتمردة املوجودة حالياً يف اأ�شرتاليا مع �شقيقتها الأكرب �شارلوت، واأمهما 

كارين ونائب الرئي�س يف جولته يف جنوب �شرق اآ�شيا  يتم ت�شجيعها على امتالك اآرائها اخلا�شة.
واعرتفت اأودري بن�س عرب قناة WTHR يف ولية اإنديانا الأمريكية حيث كان والدها حاكماً لها قبل تعيينه نائباً 

للرئي�س يف كانون الثاين يناير، اأنها �شوتت لليربالية التي تعد الي�شار يف ال�شيا�شة الأمريكية.
واأطلعت القناة اأنها تعد نف�شها م�شتقلة �شيا�شياً و ليربالية اجتماعياً، ويف حني اأنها �شوتت ل�شالح والدها عندما 
تر�شح لأن ي�شبح حاكم ولية اإنديانا، اإل اأنها �شوتت لليربالية يف انتخابات الرئا�شة الأمريكية وذكرت اأن والدها 
ل ميانع ذلك. وقالت رمبا يعد ال�شخ�س الذي يكن يل اأكرب احرتام لقيامي بذلك هو والدي، وكان دائما يقول يل 

اأنا فخور لأنك متلكني اآرائك اخلا�شة وتبحثني يف الأمور.
ودر�شت اأودري العالقات الدولية يف جامعة نورث اإي�شرتن يف مدينة بو�شطن يف ولية ما�شات�شو�شت�س، والتي فازت 
املا�شي. وعا�شت بين�س يف الأردن وتركيا، وخالل  العام  هيالري كلينتون بدعمها خالل النتخابات الأمريكية يف 

وجودها يف تركيا، كتبت مقالت عن الذكرى املئوية لالإبادة اجلماعية لالأرمن.
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كنز ذهبي داخل بيان� 
عرث تقني بريطاين داخل اآلة بيانو على كنز قوامه مئات القطع الذهبية 
اأ�شحابه  حول  الغمو�س  من  حالة  يثري  ما  الفيكتوري،  الع�شر  اإىل  تعود 
الأ�شليني. وقال املتحف الربيطاين الذي اأوكلت اإليه مهمة تقييم الكنز اإن 
التقني املتخ�ش�س يف دوزان اآلت البيانو مارتن ريكهاو�س البالغ من العمر 
�شنوات   110 اإىل  التي تعود  البيانو  اآلة  دعي يف نوفمرب لدوزنة  61 عاماً 

واملقدمة اإىل مدر�شة بي�شوب�س كا�شل يف و�شط انكلرتا.
ولحظ مارتن اأن مفاتيح البيانو قا�شية، ففتح الآلة ليعرث بداخلها على 
من  قطعة   900 وفيها  بعناية  املر�شو�شة  القما�شية  احلقائب  ع�شرات 
الذهب. وقال: "مل اأكن اأتوقع اأن اأعرث بداخلها على قطع ذهبية، كنت اأظن 

اأنها قطع عادية" بح�شب ما نقل املوقع اللكرتوين للمتحف الربيطاين.
األف   300 بني  مبا  الكنز  ه��ذا  قيمة  الربيطانية  الإع���الم  و�شائل  وق��درت 

جنيه اإ�شرتليني و500 األف )384 األف دولر و640 األفاً(. 
و�ُشبكت هذه القطع الذهبية بني العامني 1847 و1915، وبح�شب املتحف 

فاإن هذا الكنز هو الأثمن الذي يعرث عليه يف بريطانيا.
واأخفيت هذه القطع الذهبية يف البيانو يف الع�شرينات من القرن الع�شرين 
اإح���دى احلقائب  ل�شركة على  اإع���الن  م��ن  م��ا يظهر  الأك���رث، بح�شب  على 
القما�شية. وذهبت كل اجلهود الرامية ملعرفة الأ�شحاب الأ�شليني للبيانو 
�شدى. وبات الكنز الآن ملكاً للتاج الربيطاين الذي �شيعّو�س مالك البيانو 
اأما  تقدير قيمته.  النتهاء من  بعد  الكنز،  اكت�شف  الذي  والتقني  احلايل 
العام  يف  البيانو  ا�شرتيا  زوج��ان  وه��م  املدر�شة،  اإىل  ب��الآل��ة  تربعوا  الذين 

1983، فلن يكون لهما من كنزه اأي ن�شيب. 

الك�سف عن خطة تدريب م�سغلي ال�سيارة ذاتية القيادة 
عر�شت اأبل اخلطوط العامة خلطة تدريب م�شغلي ال�شيارات ذاتية القيادة 
ال�شهر يف  كاليفورنيا هذا  التنظيمية يف ولي��ة  للجهات  وثائق قدمتها  يف 
اأحدث موؤ�شر على تطلعات تكنولوجيا ال�شيارات ذاتية القيادة التي تطورها 
ت�شريح لختبار  ني�شان على  اأبريل   14 اأبل قد ح�شلت يف  كانت  ال�شركة. 
�شيارات ذاتية القيادة من اإدارة ال�شيارات يف كاليفورنيا لكنها مل تعلن اأي 

�شيء عن خطتها يف هذا ال�شدد.
واأتاحت الولية لرويرتز الإطالع على 41 ورقة من وثائق طلب الت�شريح 
التي قدمتها اأبل. وتلقي الوثائق بع�س ال�شوء على م�شروع ال�شيارات ذاتية 
القيادة الذي حتطيه ب�شرية �شديدة ومل تعرتف علنا حتى الآن باأنها تعمل 
عليه. وتن�شم ال�شركة امل�شنعة لهاتف اآي فون لقائمة طويلة من �شركات 
�شناعة ال�شيارات وال�شركات النا�شئة واملناف�شة يف جمال التكنولوجيا، من 
بينها �شركة واميو التابعة لألفابيت وهي ال�شركة الأم جلوجل، التي تخترب 

هذه ال�شيارات على طرق الولية.

ا�سطدام �سفينة ركاب 
بحائط خرا�ساين 

اأظ�������ه�������رت ل����ق����ط����ات م����رع����ب����ة مت 
ت�����ش��وي��ره��ا  حل��ظ��ة ت�����ش��ادم عّبارة 
 140 من  اأك��رث  متنها  على  حتمل 

راكًبا بجدار خرا�شاين �شخم.
وقد وقع احلادث يف جزيرة غران 
انقطعت  عندما  الإ�شبانية،  كناريا 
ب�شكل  ال����ع����ب����ارة  ع����ن  ال���ك���ه���رب���اء 
ك��ام��ل ب��ع��د ان���ط���الق رح��ل��ت��ه��ا من 
مدينة  باجتاه  باملا�س  ل���س  ميناء 
الذي  الأم���ر  ال��ق��ري��ب��ة،  تينرييفي 
اأف��ق��د ط��اق��م ال��ع��ب��ارة ال��ق��درة على 
تنفع  مل  كما  نهائًيا،  بها  التحكم 
اإنقاذ  امل��را���ش��ي يف  حم����اولت رم���ي 

املوقف.
اأحًدا  اأن  اأكدت م�شادر طبية،  وقد 
ب��ج��روح خ��ط��رية، ومتت  مل ي�شب 
م��ع��اجل��ة اإ����ش���اب���ات ط��ف��ي��ف��ة ل���� 13 
الباقون  جنا  بينما  فقط،  ا  �شخ�شً

من كارثة حقيقية.
باأنابيب  ا�شطدمت  العبارة  ولكن 
ت�شبب  م����ا  ل����ل����وق����ود  خم�����ش�����ش��ة 
ب���ح���دوث ب��ق��ع��ة ن��ف��ط��ي��ة ب��ق��ط��ر 3 
كيلومرتات، الأمر الذي دفع  فرق 

الطوارئ لحتواء البقعة.
ال��ط��وارئ تخ�شى من  ف��رق  وكانت 
و�شول اأ�شرار احلادث اإىل خزانات 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�شفينة،  يف  ال��وق��ود 
اأمتار  ب�شعة  تبعد  ك��ان��ت  خ��زان��ات 
اخلرا�شاين  احل���ائ���ط  ع���ن  ف��ق��ط 
خم�ش�شة لتزويد ال�شفن بالوقود، 
والتي حتتوي اأكرث من 200 األف 
لرت، الأم��ر ال��ذي  كان قد يت�شبب 

بكارثة بيئية يف املكان.

عرائ�س الأطفال تع�د اإىل امل��سل 
املو�شل حيث  ���ش��رق  ال��دم��ى يف  ت��زده��ر متاجر   
اأخ����رى من  يتمكن الأط���ف���ال ال��ع��راق��ي��ون م���رة 
���ش��راء ال��ع��رائ�����س م��ث��ل ت��ي��دي ب��ري وغ��ريه��ا من 
من  داع�����س  تنظيم  ط��رد  بعد  ال�شهرية  ال��دم��ى 

املنطقة.
ويو�شح تاجر األعاب اأطفال باجُلملة يدعى اأبو 
حممد اأنه عندما طردت قوات الأمن العراقية 
التنظيم املت�شدد من �شرق املو�شل ظهر حمالن 

لبيع لعب الأطفال يف يناير كانون الثاين. 
 15 اأ�شبح عدد تلك املحالت  اأ�شهر  اأربعة  وبعد 

متجرا الآن.
ال�شني  الأطفال من  لعب  اأبو حممد  وي�شتورد 
ويقول اإن معظم متاجر لعب الأطفال الكربى 
وال���ذي ل  املو�شل  م��ن  الغربي  تقع يف اجل��ان��ب 
داع�س  مقاتلي  بني  �شر�شة  معارك  ي�شهد  ي��زال 

وقوات الأمن العراقية.
اأبو  ي��دع��ى  اأط��ف��ال  وي��ق��ول �شاحب حم��ل لعب 
�شيف اإن الأطفال يتطلعون للتغري واإن جتارته 

ت�شهد انتعا�شا.

ياأكل اأوراق الأ�سجار لـ25 عاًما  
ب����داأ م��واط��ن ب��اك�����ش��ت��اين ي��دع��ى، حم��م��ود ب����وت، بتناول 
عادة  وه��ي  ع��اًم��ا،   25 قبل  الأ���ش��ج��ار  واأوراق  الأغ�����ش��ان 
ال���ذي ك���ان يعاين،  ال��ف��ق��ر امل��دق��ع  ت��ط��ورت ل��دي��ه ب�شبب 

واملثري للده�شة اأنه مل مير�س قط منذ ذلك احلني.
كان  لأن��ه  الأ�شجار  اأوراق  يتناول  عاًما(   50( ب��وت  وك��ان 
الوجبة  ث��م��ن  ي�شتطيع حت��م��ل  ال��ع��م��ل ول  ع���ن   ع��اط��ال 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة، وذل�����ك وف���ق���ا مل���ا ذك���رت���ه ���ش��ح��ي��ف��ة ذا نيوز 
عائلتي  كانت  ب��وت:  وق��ال  الباك�شتانية.   اإنرتنا�شيونال 
على  اأح�����ش��ل  اأن  ج��دا  ال�شعب  م��ن  وك���ان  للغاية  ف��ق��رية 
وجبة، لذلك اعتقدت اأنه من الأف�شل اأن اآكل الأغ�شان 

بدًل من الت�شول يف ال�شوارع .
وبعد اأن متّكن من العثور على عمل واحل�شول على راتب 
نف�شه  ب��وت  وج��د  اأ�شا�شية،  طعام  وجبة  �شراء  من  ميكنه 
يف  الغريبة  عادته  على  للحفاظ  غريب  ب�شكل  متحم�شاً 
واأوراق  الأغ�شان  تناول  اأ�شبح  قائال:  عّلق  الأك��ل، حيث 
ما  ب��وت  يك�شب  وحاليا  اليومية.  ع��ادات��ي  اأح��د  الأ�شجار 
يقرب من 600 روبية يومًيا عن طريق نقل الب�شائع من 
ل  مكان لآخر على عربته، التي يجرها احلمار، لكنه يف�شّ

دائما تناول اأوراق الأ�شجار والأغ�شان الطازجة.
وقال جاره غالم حممد: ميكنك م�شاهدته وهو يوقف 
بع�س  ليتناول  وق��ت  اأي  يف  الطريق  جانب  على  عربته 

فروع الأ�شجار الطازجة.
واأ�شاف غالم حممد: مل ي�شبق له اأن قام بزيارة طبيب 
اأو الذهاب اإىل امل�شفى، ولقد �شدمنا من روؤيته ل مير�س 

على الرغم من تناوله الأغ�شان كل تلك ال�شنوات .

�سجنت جلمعها بني 4 اأزواج يف وقت واحد
عاًما  منزل،  رب��ة  بحب�س  حكًما  امل�شري،  الق�شاء  اأ�شدر 
واحًدا، لكونها جمعت بني 4 اأزواج عرفًيا يف وقت واحد، 
�شقتها،  داخ��ل  بها  ال��زواج والحتفاظ  عرب حترير عقود 
اأوقات  يف  جميًعا  معهم  الزوجية  العالقة  متار�س  حيث 
مباحث  �شباط  بتلقى  ر�شمًيا  ال��واق��ع��ة  خم��ت��ل��ف��ة.ب��داأت 
الآداب يف حمافظة ال�شرقية بالًغا يفيد برتدد اأكرث من 
الأمر  العمر،  الرابع من  العقد  رب��ة منزل يف  رج��ل على 

الذي اأثار �شكوك اجلريان واملقيمني بجوارها.
ملداهمة  موعد  حتديد  مت  املعلومات،  وجمع  وباملتابعة 
اأثناء  �شائق  وبرفقتها  عليها  القب�س  مت  حيث  �شقتها، 
ال�شرطة  رج��ال  اأم��ام  لتدعي  الزوجية  العالقة  ممار�شة 

اأنه زوجها وفقا للعقد العريف الذي كان بحوزتها.
وبتفتي�س �شقة املتهمة مت العثور على 3 عقود زواج عريف 
اأخ���رى، م��ع اخ��ت��الف ا�شم ال���زوج وت��اري��خ ال���زواج، وكافة 
العقود مت حتريرها يف عام واحد تقريًبا. كما عرث رجال 
ت�شتخدمها  التي  املحمولة  الهواتف  بع�س  على  الأم��ن 
لت�شدر  للمحاكمة،  اإحالتها  ومتت  ورق�س  وبها  املتهمة، 

حمكمة جنح الزقازيق باملحافظة حكمها ال�شابق.

يق�س �سعر زبائنه بالفاأ�س
ي��ق��دم احل���الق ال��رو���ش��ي دان��ي��ي��ل اإ���ش��ت��وم��ني م��ن مدينة 
يقوم  حيث  لزبائنه  عادية  غري  خدمة  نوفو�شيبري�شك 

بق�س �شعرهم بالفاأ�س.
ويظهر احلالق يف فيديو ن�شر على النرتنت وهو يق�س 

�شعر �شابة يف برنامج تلفزيوين ترفيهي.

ريهانا ت�ستخدم الف�ت��س�ب 
لتجعل امللكة اإليزابيث ن�سخة منها

اأرادت النجمة العاملية ريهانا اأن حتتفل بعيد ميالد ملكة بريطانيا اإليزابيث 
الثانية والتعبري عن مدى حمبتها لها بطريقة ظريفة فن�شرت يف �شفحتها 
الر�شمية على اأحد مواقع التوا�شل الجتماعي �شوراً لها وللملكة ولكن قامت 

با�شتخدام الفوتو�شوب جلعل امللكة تبدو وكاأنها ترتدي اأزياء ريهانا.
اأث��ارت اجل��دل يف العامل حتى ت�شع  واختارت ريهانا ع��ددا من مالب�شها التي 
�شفحتها  م��رت��ادي  م��ن  الكثري  جعل  م��ا  وه��و  عليها  اليزابيث  امللكة  ���ش��ورة 

يعربون عن �شعادتهم بالفكرة التي و�شفوها باملبهرة.
ومل تذكر ريهانا ذات ال� 29 عاما ال�شبب الرئي�شي وراء تعديل ال�شور 
بعيد  احتفال ريهانا  اأن ذلك هو  البع�س  ال�شكل، فتكهن  بهذا  ون�شرها 

ميالد امللكة اليزابيث ال�91 و كان يوم 21 ني�شان اأبريل.

املمثلة زو�سيا ماميت خالل ح�سورها مهرجان تريبيكا ال�سينمائي يف مدينة نيويورك. )ا ف ب(

ت�قف عن التقاط 
ال�سيلفي بيدك اليمنى

النف�س  ع����ل����م  ط���ب���ي���ب���ة  اأج����������رت 
درا�شة  ليندل،  اأنوكا  الأ�شرتالية 
اأغلب  اأن  خ��الل��ه��ا  م���ن  ك�����ش��ف��ت 
التوا�شل  م���وق���ع  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
"اإن�شتغرام"،  الج����ت����م����اع����ي 
با�شتخدام  ���ش��وره��م،  ي��ل��ت��ق��ط��ون 

اليد الي�شرى.
 10 اأن  ال�����درا������ش�����ة  م�����ن  وت����ب����ني 
ب��امل��ئ��ة م���ن ���ش��ك��ان ال���ع���امل فقط، 
الي�شرى  ي���ده���م  ي�����ش��ت��خ��دم��ون 
نتائج  اأظهرت  ذلك  ومع  للكتابة، 
من  ب���امل���ئ���ة   53.17 اأن  ال���ب���ح���ث 
ال�شور  يلتقطون  امل�����ش��ت��خ��دم��ني 
ال���ي�������ش���رى، يف حني  م����ن اجل���ه���ة 
من  ال�����ش��ور  ي��ل��ت��ق��ط��ون   46.83

اجلهة اليمنى للوجه.
اإىل  "ليندل"  الطبيبة  وتو�شلت 
الأي�شر  اجل��ان��ب  م��ن  ال�����ش��ور  اأن 
جت���ع���ل ال�������ش���خ�������س ي����ب����دو اأك�����رث 
درا�شة حوايل  بعد  وذل��ك  نحافة، 
2000 �شورة من 200 م�شتخدم.

"ديلي  ملوقع  "ليندل"  و�شرحت 
درا�شات  اأن  ال���ربي���ط���اين،  ميل" 
الأ�شخا�س  اأن  اأعلنت  ق��د  �شابقة 
من  ال�شيلفي  ي��ل��ت��ق��ط��ون  ال��ذي��ن 
عاطفيون،  ه��م  ال��ي�����ش��رى  اجل��ه��ة 
وي���������ع���������ربون ع��������ن ع���اط���ف���ت���ه���م 

لالآخرين.

علماء: نهاية العامل اقرتبت والأر�س اأمام كارثة
ملعلومات  معروفني،  غ��ري  اأمريكيني  علماء  اأف���اد 
خميفة اأن كوكب الأر�س �شيواجه كارثة، واإن نهاية 
العامل �شتكون يف 12 اأكتوبر ت�شرين الأول القادم، 
حيث اأن هناك كائنات ف�شائية ي�شارعون بالفعل 

اإىل الأر�س، لتدمري جميع اأ�شكال احلياة.
وقد اأفادت وكالة نا�شا، اأن كويكب �شوف يطري يف 
400 �شنة، لذلك  اأق��رب م�شافة من الأر���س منذ 
العام  ه��ذا  خريف  يف  لالأ�شواأ…فرمبا  ا�شتعدوا 

�شتطري اأمامنا املركبات الف�شائية؟
اأمريكيني،  ع��ل��م��اء  ع���ن  ن��ق��ال  ال��ت��ق��اري��ر  وت��ف��ي��د 
الكارثة  وق���وع  �شيناريو  اأن  اأ���ش��م��اءه��م،  ي��ع��رف  ل 
ديفيد  العامل  ذك��ره  ما  مع  غريب  ب�شكل  يتوافق 
م��ي��د، وه��و اأن���ه ومم��ا ل���ش��ك ف��ي��ه، ك��وك��ب الأر�س 
ب�شكل  زادت  ق��د  ال����زلزل  اأن  مو�شحا  يحت�شر، 
ال�شقوق  ال��ع��وا���ش��ف وظ��ه��رت  ح����اد، وت�����ش��اع��ف��ت 

والت�شدعات يف الق�شرة الأر�شية، وفق ما تنباأ.
ونهاية  الكارثة  وق��وع  ف��اأن  ميد،  ل�"ديفيد  ووفقا 
العام  م��ن  ت�شرين  اأكتوبر   12 يف  �شتكون  ال��ع��امل 
�شت�شرب  م��رت   40 ب��ط��ول  اأج�����ش��ام  واأن  احل����ايل، 

وتزيل  ت�����ش��ون��ام��ي  ح���دوث  يف  وتت�شبب  الأر������س، 
طبقة الغالف اجلوي وبالتايل يتم تدمري جميع 

اأ�شكال احلياة على الأر�س.
لكن العامل الرو�شي يفغيني بارفينوف، له وجهة 
الكويكبات  ج��م��ي��ع  اأن،  ي���رى  ف��ه��و  اأخ�����رى،  ن��ظ��ر 
اخلطرة معروفة لدى املتخ�ش�شني، على الرغم 

من وجودها بعيدا عن كوكب الأر�س.
م�شيفا اأنه اإذا كانت بع�س من الج�شام �شتقرر يف 
ال�شقوط على الأر���س، فذلك �شيكون  مرحلة ما 
اأمام  و�شيكون  بعقود،  حدوثه  قبل  حتى  معروفا، 

الن�شان فر�شة للنجاة.
م�شتقر  عن�شر  يعترب  ع��امل��ي��ة،  ك��ارث��ة  وت��وق��ع��ات 
للثقافة العاملية، ففي اأوروبا، توقع نو�شرتادامو�س، 

ويف اآ�شيا تنباأ كونفو�شيو�س بهذه الكارثة،
ال��ع��امل لن  ي��رى نهاية  اآخ���ر  راأي  اأن ه��ن��اك  غ��ري 
العامل  ب�����ش��ب��ب  ف�����ش��ت��ك��ون  ح���دث���ت  واأن  حت�����دث، 
الب�شري ولي�س الكواكب الأخرى اأو �شئ من هذا 
القبيل، وما يحدث من ظواهر طبيعية ل عالقة 

لها بنهاية العامل.


