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برعاية رئي�س الدولة 
�سيف بن زايد يفتتح فعاليات الدورة الأوىل 

ملنتدى التعاون من اأجل الأمن باأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  رعاية �شاحب  حتت 
�آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �فتتح   .. �هلل  حفظه  �لدولة 
ِفعاليات  �م�س  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�لدورة �لأوىل من منتدى �لتعاون من �أجل �لأمن �لذي ت�شت�شيفه 
�أي��ام مب�شاركة وزر�ء د�خلية وعدل وقادة  �أبوظبي على مدى ثالثة 
يعقد  �ل��ذي   - �ملنتدى  ويناق�س  �لعامل.  �أنحاء  وخ��ر�ء من خمتلف 
و  �لإن���رب���ول  �جل��ن��ائ��ي��ة  لل�شرطة  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  م��ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 

موؤ�ش�شة �لإنربول - �شبع فئات من �جلر�ئم .   )�لتفا�شيل �س5(

الإمارات توؤكد وقوفها املطلق مع البحرين وتاأييدها 
لكل ما تتخذه من اإجراءات للحفاظ على اأمنها

•• اأبوظبي-وام:

�أد�ن����ت دول���ة �لإم�����ار�ت �مل��خ��ط��ط �لإره���اب���ي �ل���ذي ����ش��ت��ه��دف زعزعة 
تنفيذ  حم���اولت  خ��الل  م��ن  �ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة  و����ش��ت��ق��ر�ر 
�خلارجية  وز�رة  و�أع��رب��ت  بحرينية.  مهمة  ل�شخ�شيات  �غ��ت��ي��الت 
و�لتعاون �لدويل - يف بيان �م�س- عن �د�نة �لمار�ت لكل �ملحاولت 
�ملطلق  وقوفها  ..موؤكدة  �لبحرين  و��شتقر�ر  �أمن  لزعزعة  �لر�مية 
�أمنها  على  للحفاظ  �إج���ر�ء�ت  من  تتخذه  ما  لكافة  وتاأييدها  معها 

و��شتقر�رها .
و�أ�شادت بيقظة �لأجهزة �لأمنية �لبحرينية وباجلهود �حلثيثة �لتي 
�أمن  على  حفاظا  �ملتطرفة  �لإره��اب��ي��ة  �لتنظيمات  ملكافحة  تبذلها 

و��شتقر�ر مملكة �لبحرين و�شعبها �ل�شقيق.           

مواقــيت ال�صالة
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�شورة عامة ل�شد �لطبقة على �لفر�ت  )رويرز(

��شتمر�ر نزوح �ملدنيني من مناطق �لقتال غرب �ملو�شل  )رويرز(

ملك الأردن يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله عمان للم�شاركة يف القمة العربية الـ 28 

حممد بن را�سد: حتديات املنطقة كبرية واأملنا يف القمة كبري 
•• عمان-وام-الفجر:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  و����ش���ل 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
�إىل مطار  ل�شموه  �ملر�فق  و�لوفد 
�لأردنية  �لعا�شمة  علياء يف  �مللكة 
عمان للم�شاركة يف �لقمة �لعربية 
�ململكة  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي   28 �ل��� 
�لها�شمية يف وقت لحق  �لأردنية 

�ليوم وت�شتمر يومني .
وكان يف ��شتقبال �شموه عند �شلم 
عبد�هلل  �مللك  جاللة   .. �لطائرة 
�ململكة  ملك  �حل�شني  ب��ن  �ل��ث��اين 
�لأردن����ي����ة �ل�����ش��ق��ي��ق��ة �ل����ذي عانق 
�شموه عناقا �أخويا مرحبا ب�شموه 
يف بلده �لثاين �لأردن .. و متمنيا 

له �إقامة طيبة بني �أهله وذويه.
وق�������د ج�������رت ل�������ش���م���وه م���ر�����ش���م 
����ش��ت��ق��ب��ال ر���ش��م��ي��ة ح��ي��ث عزفت 
لدولة  �لوطني  �ل�شالم  �ملو�شيقى 
ثم   .. �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
م�شتقبليه من  كبار  �شموه  �شافح 
�حلكومة  و�أع�����ش��اء  �لأردن  �أع��ي��ان 
.. ثم �شافح جاللة �مللك عبد�هلل 
�ملر�فق  �ل���وف���د  �أع�������ش���اء  �ل���ث���اين 

نزوح كبري بحماة و�شط هجوم رو�شي

معارك حول مطار الطبقة وهدوء مبحيط �سد الفرات
•• عوا�صم-وكاالت:

�شوريا  ق��و�ت  بني  �مل��ع��ارك  تتو��شل 
د�ع�س  وت��ن��ظ��ي��م  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
�أط��ر�ف مطار �لطبقة  �لإرهابي يف 
ي�شهد  بينما  �لغربي،  �لرقة  بريف 
ه���دوء�، و�شط  �ل��ف��ر�ت  �شد  حميط 
�ل�شرر  ب�����ش��اأن  �لأن���ب���اء  ت�����ش��ارب يف 

�لذي حلق بال�شد.
وقالت م�شادر �إن تنظيم د�ع�س �شن 
ه��ج��وم��اً م�����ش��اد� ع��ل��ى م��و�ق��ع تلك 
على  �لعجر�وي  مزرعة  يف  �ل��ق��و�ت 
مدينة  جنوب  حماة-�لرقة  طريق 
�لغربي  �ل���رق���ة  ري����ف  يف  �ل��ط��ب��ق��ة 
�شمايل �شوريا.  وكانت قو�ت �شوريا 
�شيطرتها  �أع��ل��ن��ت  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لطبقة،  ج���ن���وب  يف  م���و�ق���ع  ع��ل��ى 
وقطعها  �لع�شكري،  �مل��ط��ار  �أه��م��ه��ا 
�ل��و����ش��ل ب��ني حمافظتي  �ل��ط��ري��ق 
�ل�شيطرة  ب��ه��دف  وح���م���اة،  �ل���رق���ة 
�لفر�ت  و�شد  �لطبقة  مدينة  على 

�لإ�شر�تيجي.
�لدميقر�طية  �شوريا  قو�ت  وتقاتل 
-�لتي ت�شكل وحد�ت حماية �ل�شعب 
وبدعم  �لفقري-  عمودها  �لكردية 

كارثة حمتملة، وعليه �أعلنت قو�ت 
���ش��وري��ا �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �أم�����س وقف 
�شاعات  لأرب���ع  �لقتالية  �لعمليات 

بهدف �ل�شيانة.
�ملتحدة  �لأمم  ق���ال���ت  ذل������ك،  �ىل 
�أل���ف مدين  �أرب��ع��ني  �إن نحو  �أم�����س 
�لن�شاء  م�����ن  م��ع��ظ��م��ه��م  ������ش�����وري 
�لقتال  ب�����ش��ب��ب  ن���زح���و�  و�لأط����ف����ال 
�ل��د�ئ��ر ���ش��م��ال غ���رب م��دي��ن��ة حماة 
و�شط �شوريا. يف هذه �لأثناء �أعلنت 
هجوم  ب��دء  �لرو�شية  �ل��دف��اع  وز�رة 
يف  �ملقاتلني"  "لت�شفية  م�����ش��اد 
ع�شرة  م�شاركة  �إىل  و�أ���ش��ارت  حماة 
�لن�شرة"  "جبهة  من  مقاتل  �آلف 
�ل�شيطرة  حماولة  يف  لها  وتابعني 

على �ملدينة.
�شكان  �أن  �ملتحدة  �لأمم  و�أو�شحت 
�جلنوب  �إىل  ف���رو�  �لقتال  منطقة 
و�لغرب من مدينة حماة و�إىل بلد�ت 
�أخرى قريبة ومناطق جماورة من 
بينها حم�س و�لالذقية وطرطو�س 
قبل  �ملعار�شة  مقاتلو  ب��د�أ  �أن  منذ 
�أ�شبوع هجوما و��شعا يف ريف حماة 
يف  �شريعا  تقدما  وحققو�  �ل�شمايل 

�ملنطقة.

�لوليات  ت��ق��وده  دويل  حتالف  م��ن 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  م��ق��ات��ل��ي  �مل���ت���ح���دة، 
قرب �شد �لفر�ت �لذي يعرف �أي�شا 
ب�شد �لطبقة، يف �إطار حملة غ�شب 
على  �ل�شيطرة  ل���ش��ت��ع��ادة  �ل��ف��ر�ت 

�ملدينة، معقل تنظيم د�ع�س.
�أفاد  لل�شد،  �ل�����ش��م��ايل  �مل��دخ��ل  ويف 
�لفرن�شية  �ل�شحافة  مر��شل وكالة 

حميطه  يف  ي�������ش���ود  ه��������دوء�  ب�������اأن 
با�شتثناء بع�س قذ�ئف �لهاون �لتي 
�حلني  ب��ني  د�ع�����س  تنظيم  يطلقها 

و�لآخر.
وكانت �ملتحدثة با�شم حملة غ�شب 
�لفر�ت جيهان �شيخ �أحمد قد �أكدت 
تنظيم  �أن  �ملا�شية  �لليلة  منت�شف 
قو�تنا  وهاجم  قو�ته  ح�شد  د�ع�س 

يف �ملنطقة، مما �أجر وحد�تنا على 
�لرد و��شتئناف عملية حترير �ل�شد 

من جديد.
تكون  �أن  م����ن  خم������اوف  و�أث��������رت 
�أ�شر�ر قد حلقت ب�شد �لفر�ت �لذي 
يعد �لأكر يف �شوريا وميتد مل�شافة 
يكون  و�أن  �لنهر،  ع��ر  كلم   4.5
لتجنب  �إ����ش���الح���ات  �إىل  ب��ح��اج��ة 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلنت قيادة حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن �أن قو�ت 
�لدفاع �جلوي �مللكي �ل�شعودي �عر�شت �شباح �م�س 
�أربعة �شو�ريخ بالي�شتية �أطلقتها �مللي�شيات �حلوثية 
حيث  و�أبها  م�شيط  خمي�س  مدينتي  باجتاه  �ليمنية 

مت تدمرها بدون �أي �أ�شر�ر.
�أن قو�ت  ل��ه��ا �م�����س-  ب��ي��ان  �ل��ق��ي��ادة - يف  و�أ���ش��اف��ت 
با�شتهد�ف مو�قع  �لتحالف �جلوية بادرت يف �حلال 

�لإطالق.
ملي�شيات  ��شتمر�ر  �لإم����ار�ت  دول���ة  �أد�ن���ت  ذل��ك  �ىل 
�ل�شعودية  �مل�����دن  ����ش��ت��ه��د�ف  يف  و���ش��ال��ح  �حل���وث���ي 
مو��شلة  ي��وؤك��د  �ل��ذي  �لأم���ر  �لبال�شتية  بال�شو�ريخ 
�لذي  �لأ�شلحة عر ميناء �حلديدة  عمليات تهريب 

ماز�ل حتت �شيطرة �مللي�شيات.
بيان  �ل���دويل يف  و�ل��ت��ع��اون  �أك���دت وز�رة �خلارجية  و 

�لد�عي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  موقف  �م�س  لها 
�حلديدة  ميناء  بخ�شو�س  دويل  موقف  �ت��خ��اذ  �إىل 
وو�شول  �لإن�شانية  �لإغ��اث��ة  عمليات  لتعزيز  وذل��ك 
�لأ�شلحة  تهريب  عمليات  ومنع  �لدولية  �مل�شاعد�ت 
�لتي متار�شها �مللي�شيات لإطالة �أمد �لأزمة ومفاقمة 

�لو�شع �لإن�شاين يف �ليمن.
�ل�شعودية  �مل���دن  ����ش��ت��ه��د�ف  �أن  �ل����وز�رة  �أو���ش��ح��ت  و 
تعمل  �مللي�شيات  �أن  على  يدل  �لبال�شتية  بال�شو�ريخ 
على تقوي�س �أي جهود �شيا�شية لإنهاء �لأزمة �ليمنية 
و�أن هناك �أطر�فا �إقليمية تعمل على تاأجيج �ل�شر�ع 

و��شتمر�ر عدم ��شتقر�ر �ملنطقة خدمة لأجندتها.
�ملتحدة  �لأمم  �لعربي" طالب  " �لتحالف  �أن  يذكر 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي �خلا�شع  م��ي��ن��اء �حل���دي���دة  ب��و���ش��ع 
�إ�شر�فها  حتت  و�شالح  �حلوثي  ملي�شيات  ل�شيطرة 
�ل�شعب  �إىل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لإم������د�د�ت  ت��دف��ق  لت�شهيل 

�ليمني ومنع ��شتخد�م �مليناء لتهريب �لأ�شلحة.

الدفاع اجلوي ال�شعودي يعرت�س 4 �شواريخ بال�شتية اأطلقتها ميلي�شيات احلوثي

الإمارات تدين ا�ستمرار النقالبيني يف ا�ستهداف املدن ال�سعودية 

كركوك ترفع علم كرد�شتان على املباين احلكومية

العفو الدولية تتهم التحالف بانتهاكات يف املو�سل
•• عوا�صم-وكاالت:

�لدولية  �ل��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  �ت��ه��م��ت 
)�أم���ن�������ش���ت���ي( �ل���ت���ح���ال���ف �ل�����دويل 
للقانون  ���ش��ارخ  �ن��ت��ه��اك  ب��ارت��ك��اب 
�لدويل يف مدنية �ملو�شل �لعر�قية 
�لكافية  �لحتياطات  �تخاذه  لعدم 
حلماية �ملدنيني، م�شرة �إىل مقتل 
م��ئ��ات �مل��دن��ي��ني يف �مل��و���ش��ل بعدما 
�أمرتهم �ل�شلطات �لعر�قية بالتز�م 
�ل����غ����ار�ت �جلوية  رغ����م  م��ن��ازل��ه��م 

رئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن  للتحالف. 
�لعبادي  �ل��ع��ر�ق��ي ح��ي��در  �ل����وزر�ء 
��شتهد�ف  بادعاء�ت  ما و�شفها  �إن 
�ملدنيني هدفها �إنقاذ تنظيم د�ع�س 
و�أو�شحت  �لأخ���رة.  �للحظات  يف 
دوناتيال روفر� كبرة م�شت�شاري 
ل���الأزم���ات يف منظمة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
�لثالثاء  �م�������س  �ل���دول���ي���ة  �ل��ع��ف��و 
�لكبر  �مل��دن��ي��ني  �لقتلى  ع���دد  �أن 
�أن قو�ت �لتحالف �لتي  ي�شر �إىل 
تقود �لهجوم يف �ملو�شل ف�شلت يف 

�ت��خ��اذ �لح��ت��ي��اط��ات �ل��ك��اف��ي��ة ملنع 
�شارخ  �نتهاك  يف  �ملدنيني،  وفيات 
للقانون �لإن�شاين �لدويل. ولفتت 
�مللمو�شة  �لأدل�����ة  �أن  �إىل  روف����ر� 
�ملو�شل،  ����ش���رق  يف  ج��م��ع��ت  �ل���ت���ي 
�إىل منط مزعج من غار�ت  ت�شر 
�ل��ت��ح��ال��ف �ل������دويل، �ل���ت���ي دم���رت 
منازل وبد�خلها عائالت باأكملها. 
�أن مئات  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��ف��و  وذك����رت 
يف  قتلو�  �لعر�قيني  �ملدنيني  م��ن 
�مل��و���ش��ل خ���الل �لأ���ش��ه��ر �لأخ����رة 

�ل�شلطات  م��ن��ه��م  ط��ل��ب��ت  ب��ع��دم��ا 
منازلهم  يف  �ل���ب���ق���اء  �ل���ع���ر�ق���ي���ة 
رغ��م �ل��غ��ار�ت �جل��وي��ة �ل��ت��ي �شنها 

�لوليات  بقيادة  �ل��دويل  �لتحالف 
�ملتحدة على مو�قع تنظيم د�ع�س 

�لإرهابي.

اأملانيا  يف  اأف��غ��اين  اع��ت��ق��ال 
ق��ت��ل ج���ن���ودًا اأم��ري��ك��ي��ني

•• برلني-رويرتز:

�ألقت �ل�شرطة �لأملانية �لقب�س على 
قيادي  باأنه  ي�شتبه  �أفغاين  مو�طن 
يعتقد  �لأفغانية  طالبان  حركة  يف 
����ش���ارك يف ه��ج��وم ع��ل��ى قافلة  �أن����ه 
ع�شكرية قبل نحو ع�شر �شنو�ت قتل 
و�أفغانيا  �أمريكيا  جنديا   16 فيه 

على �لأقل.
وق�����ال م��ك��ت��ب �لإدع��������اء �لحت�����ادي 
�م�س �لثالثاء �إن �لرجل �لبالغ من 
ُك�شف عن  �ل��ذي  ع��ام��ا،   30 �لعمر 
����ش��م��ه �لأول ف��ق��ط وه���و ع��ب��د �هلل، 
�ألقي �لقب�س عليه يف ولية بافاريا 
�آذ�ر  مار�س   23 �أملانيا يف  يف جنوب 

وحمتجز ل�شتجو�به.
تعتقد  �ل�شلطات  �أن  �ل��ب��ي��ان  وذك���ر 
ل��ط��ال��ب��ان يف  �ن�����ش��م  �هلل  ع��ب��د  �أن 
حتت  كانت  وح��دة  ودخ��ل   2002
توىل   2004 ويف  و�ل������ده.  ق���ي���ادة 
�أ�شلحة منها  �لوحدة و��شتلم  قيادة 
وعدد من  و�شاروخ  قطعة مدفعية 

            على الرغم من ا�شتفزازاته:
ل ميكن لبالد العّم ترامب ال�ستغناء عن اأوروبا وال�سني..!

•• الفجر - دومينيك موي�صي ترجمة خرية ال�صيباين

»مع�شكر �لقما�س �لذهبي”. عام 1520 �شعى فر�ن�شو� �لأول وهرني �لثامن 
�إىل �أن ي�شتهوي كل منهم �لآخر ويبهره يف لقاء �شيبقى يف �لتاريخ جر�ء روعة 
يوما  �ملوؤرخون  �شي�شف  فهل   . �لدبلوما�شية  نتائجه  و�شوح  �أك��ر من  �إط��اره 
�لجتماع �لأول بني �لرئي�شني �شي جني بينغ ودونالد تر�مب، �لذي �شيعقد 
�ل�شتوي” ل�شاحبه دونالد  �لأبي�س  “ �لبيت  �ملقبل يف مار لغو - يف  �ل�شهر 
تر�مب - كن�شخة معا�شرة ملع�شكر �لقما�س �لذهبي؟ رمز لتعقيد عاملنا، ُيعّول 
�ليوم تقريبا على �لزعيم �ل�شيوعي لإعطاء درو�س يف �للير�لية �لقت�شادية 

للرئي�س �لأمريكي �جلديد.                                    )�لتفا�شيل �س15(

�سبهات  يف  حتقق  اأمل��ان��ي��ا 
بتج�س�س تركيا على اأرا�سيها

•• برلني-اأ ف ب:

�لفدر�لية  �ل��ن��ي��اب��ة  ف��ت��ح��ت 
�لملانية حتقيقا �شد جمهول 
بالتج�ش�س  �ل�شبهات  �ط��ار  يف 
�مل��وج��ه��ة �ىل ت��رك��ي��ا �ل��ت��ي قد 
�لد�عية  �ن�شار  ر�ق��ب��ت  تكون 
كما  �ملانيا  يف  غولن  �هلل  فتح 
�لنيابة  با�شم  ناطقة  �علنت 
�م�����س. وق��ال��ت ف���روك كوهلر 
�شيكون  حت��ق��ي��ق��ن��ا  جن����اح  �ن 
رهنا �ىل حد كبر باملعلومات 
�شلطات  �ي��اه��ا  ت�شلمنا  �ل��ت��ي 
�لملانية  �لتج�ش�س  مكافحة 
ف���ي���م���ا حت�����وم ����ش���ب���ه���ات ح���ول 
على  بالتج�ش�س  �ن��ق��رة  ق��ي��ام 
يف  وم��ن��ظ��م��ة  �شخ�س   300
�ملانيا تعتر مقربة من حركة 
�ل�شلطات  �لتي تتهمها  غولن 
ور�ء  ب����ال����وق����وف  �ل����رك����ي����ة 
�لفا�شلة  �لن���ق���الب  حم��اول��ة 

�ل�شيف �ملا�شي.
�لأملاين  �لد�خلية  وزي��ر  وق��ال 
مع  ت���ت���ه���اون  ل����ن  �أمل���ان���ي���ا  �إن 
على  �خل�����ارج�����ي  �ل��ت��ج�����ش�����س 
قوي  ف���ع���ل  رد  يف  �أر�����ش���ي���ه���ا 
ذكرت  �إع��الم��ي��ة  تقارير  على 
تركية  خم���اب���ر�ت  �أج���ه���زة  �أن 
حركة  موؤيدي  على  تتج�ش�س 
�لركي فتح �هلل  �لدين  رجل 

كولن يف �أملانيا.

ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم .

وع����ق����ب ������ش����ر�ح����ة ق�������ش���رة يف 
موكب  توجه   .. �مللكية  �ملق�شورة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

ر��شد �آل مكتوم �إىل مقر �إقامته يف 
�لعا�شمة �لأردنية.

وقال �شاحب �ل�شمو  �ل�شيخ حممد 
تغريدة  يف  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
على ح�شاب �شموه �ل�شخ�شي على 

توير �ن حتديات �ملنطقة كبرة، 
و�أم��ل��ن��ا يف ه��ذ� �لج��ت��م��اع �لعربي 
�لتوفيق  ونتمنى   .. كبر  �لو��شع 
لدينا  ���ش��م��وه:  و�أ����ش���اف  للجميع 
�لأم���ل  م���ن  �ل��ك��ث��ر  منطقتنا  يف 

��شتغالل  على  �لعمل  �أح�شنا  �إذ� 
�لطاقات و�ملو�رد ونتمنى �لركيز 
�مل�����ش��رك��ة ولي�س  �ل��ف��ر���س  ع��ل��ى 

فقط �إطفاء حر�ئق �ملنطقة.
)�لتفا�شيل �س2(

عاهل �لأردن خالل ��شتقباله حممد بن ر��شد لدى و�شوله �ىل �لعا�شمة عمان للم�شاركة يف �لقمة �لعربية  )و�م(

ملن �شتكون �لغلبة؟

حتليل �خباري
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات حممد بن زايد 

انطالق فعاليات مع�سكر مغامرات الطالبية »اأقدر « مب�ساركة 655 طالبا

�لقيادة  وم����ه����ام  و�ج����ب����ات  و�د�ء 
و�أجريت  ف��ن��ون��ه��ا.  �إىل  و�ل��ت��ع��رف 
�لطبية  �ل���ف���ح���و����ش���ات  ل���ل���ط���الب 
�خلام�شة  ب��ال��دورة  �لتحاقهم  عند 

ت��رك��ز على  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  �أن  و�و����ش���ح 
�لريا�شية  �لأن�شطة  من  جمموعة 
�ملغامرة  ب��روح  تت�شم  �لتي  �ملحفزة 
وحم��ا���ش��ر�ت ع��ن �ل��وع��ي �لوطني، 

�أبوظبي  معهد  يف  �أق��در  ملع�شكر�ت 
مبنطقة  �ملهني  و�لتدريب  للتعليم 
وتعرفو�  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل�����ش��ه��ام��ة 
حول  ون��ب��ذه  �ملع�شكر،  �ه���د�ف  �إىل 

و�ل�شحة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة،  و�مل����ه����ار�ت 
و�ل�شالمة و�لوقاية من �جلرمية، 
�ملهارية  �ملنا�شط  باقة من  وتقدمي 
وتر�ثية  ثقافية  زي����ار�ت  وتنظيم 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لفريق  وبرعاية  �مل�شلحة  للقو�ت 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة �ن��ط��ل��ق��ت �لأح���د 
�خلام�شة  �ل��دورة  فعاليات  �ملا�شي 
�لتي  �لطالبية  م��غ��ام��ر�ت  ملع�شكر 
لتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج  ينظمها 
�ل���ط���الب �ق�����در مب�����ش��ارك��ة 655 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  معهد  يف  طالبا 
و�لتدريب �ملهني مبنطقة �ل�شهامة 
�ملع�شكر،  وي�شتهدف  �أب��وظ��ب��ي.  يف 
و�لعا�شر  �ل��ت��ا���ش��ع  �ل�����ش��ف  ط���الب 
�إمار�ت  جميع  م��ن  ع�شر  و�حل���ادي 
و�ل�شر�كة  بالتعاون  وذلك  �لدولة، 
مع �لقو�ت �مل�شلحة، ووز�رة �لربية 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م، وجم���ل�������س �أب���وظ���ب���ي 
و�لتنمية  �ملعرفة  وهيئة  للتعليم، 

�لعقيد  و�����ش���اد  ب���دب���ي.  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�لدكتور �إبر�هيم �لدبل �ملن�شق �لعام 
�لطالب  لتمكني  خليفة  لرنامج 
�أقدر بدعم �لقيادة �لعليا وبحر�س 
و�هتمام �لأ�شر و�لطالب بان�شمام 
�ل��دورة �جلديدة و�لتي  �أبنائهم يف 
���ش��ه��دت �ق��ب��ال ك��ب��ر� ه���ذ� �لعام.. 
�ل��رن��ام��ج على  �إىل ح��ر���س  لف��ت��ا 
وتعزيز  باملهار�ت،  �لطالب  متكني 
�لوطنية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �جل����و�ن����ب 
ل��دي��ه��م م��ن خ���الل ف��ه��م �أدو�ره�����م 

�مل�شتقبلية يف خدمة �لوطن.
مغامر�ت  م��ع�����ش��ك��ر�ت  �أن  وق������ال 
�ل��ط��الب��ي��ة ت��ن��ف��ذ ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا وفق 
خروجها  ت�شمن  عالية  مو��شفات 
ب���ال�������ش���ورة �مل���ط���ل���وب���ة م����ن خالل 
�لدعم و�لإ�شناد من قبل �لعاملني 
�مل�شاركة..  �جل��ه��ات  �ل��رن��ام��ج  يف 
�ع��د�د وتطوير  �أن��ه مت  �إىل  م�شر� 
�ل��ب��دن��ي��ة للطلبة  ل��ل��ي��اق��ة  ب��رن��ام��ج 
�لقيادية  �ل�������ش���ف���ات  و�إك�������ش���اب���ه���م 

و�ملهارية لتحفيزهم.

حما�شرة  يف  �ل�����ش��اب��ق��ة  �ل�������دور�ت 
�لقاها �ملقدم �لدكتور عبد�لرحمن 
لرنامج  �لعام  �ملن�شق  نائب  �شرف 
يف  �أق����در  �ل��ط��الب  لتمكني  خليفة 
جدول  �ملع�شكر  م�شرفو  وزع  ح��ني 
�لفعاليات على �لطالب. وز�ر طلبة 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �شريح  �ملع�شكر، 
طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�ل�شيخ  جل��ام��ع  �مل���ج���اور  ث����ر�ه  �هلل 
ز�يد �لكبر، وقر�أ �جلميع �لفاحتة 
ع��ل��ى روح����ه �ل���ط���اه���رة، ودع�����و� له 
م�شتذكرين  و�مل��غ��ف��رة،  ب��ال��رح��م��ة 
ونهجه  �ل��ن��ب��ي��ل��ة  وق��ي��م��ه  ���ش��ف��ات��ه 
تعزيز  يف  �أ����ش���ه���م  �ل�����ذي  �حل��ك��ي��م 
ثقافة �لت�شامح و�لتعاي�س و�ل�شالم 
ب��ني خم��ت��ل��ف ���ش��ع��وب �ل���ع���امل، كما 
وجال  �جل��ام��ع  معامل  �إىل  تعرفو� 
على  و�ط��ل��ع��و�  �رج��ائ��ه  يف  �لطلبة 
�لعمارة  ف��ن��ون  وب��دي��ع  ج��م��ال��ي��ات��ه 
بو�شوح  �ل��ت��ي جت��ل��ت  �لإ���ش��الم��ي��ة 
يف جميع زو�ي��اه وم��ا يت�شمنه من 
�لطلبة  ز�ر  كما  ف��ري��دة.  مقتنيات 

و�حة �لكر�مة و�طلعو� على ن�شب 
�ل��ف��خ��ر وجناح  �ل�����ش��ه��ي��د وم���ي���د�ن 
�ل�شرف، و��شتمعو� ل�شرح من �إد�رة 
و�ح���ة �ل��ك��ر�م��ة وم�����ش��ريف خدمات 
ت�شحيات  �أن  م��و���ش��ح��ني  �ل������زو�ر 
�شدور  على  فخر  �أو�شمة  �ل�شهد�ء 
�أب��ن��اء �لإم������ار�ت، و�أن��ه��م ب��اق��ون يف 
�أبنائه  ووج�������د�ن  �ل���وط���ن  ذ�ك������رة 
كمثل �أعلى ومنوذج ي�شرب به �أروع 
معاين �لوطنية لالأجيال �لقادمة. 
�مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  برنامج  و�شمل 
�ملائية  و�لألعاب  �ملغامر�ت  حديقة 
حيث  �أدف���ن�������ش���ر  و�دي  �ل���ع���ني  يف 
ت��ع��اي�����ش��و� م���ع �أج������و�ء �مل���غ���ام���رة يف 
�ل���و�دي و�ل��ذي جمع بني ريا�شات 
م��ائ��ي��ة وه��و�ئ��ي��ة غ���ر م��األ��وف��ة يف 
وجود  ل��ع��دم  �ل��ع��رب��ي��ة  جمتمعاتنا 
مثل  ملمار�شتها،  خم�ش�شة  �أم��اك��ن 
و�لتجديف  �لأم���و�ج  رك��وب  ريا�شة 
ب�����ال�����ق�����و�رب �مل���ط���اط���ي���ة وق�������و�رب 
�ل��ك��اي��اك وح��ب��ال �ل��ت��ع��ل��ق و�أخ����رى 

للتزحلق يف �لهو�ء.

�سندوق الوطن يتلقى دعما من ناجي احلارثي بقيمة 10 ماليني درهم
•• اأبوظبي -وام: 

رجل  ق��دم��ه��ا  دره���م  م��الي��ني   10 بقيمة  م�شاهمة  �ل��وط��ن  ���ش��ن��دوق  تلقى 
�لأعمال �لإمار�تي ناجي ح�شن �أحمد �حلارثي موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س �إد�رة 
�شركة تر�ي�شتار للهند�شة و�لإن�شاء�ت �ن�شجاما مع مبادرة عام �خلر �لتي 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 

�هلل وجت�شيد� ملعاين �مل�شوؤولية �ملجتمعية.
وثمن جمل�س �إد�رة �ل�شندوق هذه �مل�شاهمة �ل�شخية معتر� �أن �لدعم �لتي 

يتلقاه �ل�شندوق من �ل�شركات ورجال �لأعمال �لإمار�تيني يج�شد منوذجا 
�لقطاع  من  ووعيا  �إدر�ك���ا  يعك�س  كما  �ملجتمعي  و�لتالحم  للوحدة  متميز� 

�خلا�س باأهمية دوره يف خدمة �لوطن و�ل�شتثمار يف م�شتقبل �أجياله.
وقال ناجي ح�شن �أحمد �حلارثي �ن من و�جب رجال �لأعمال دعم �ملبادر�ت 
عجلة  ودف��ع  للدولة  �ملتميزة  �ملكانة  تر�شيخ  �إىل  �لهادفة  �ملختلفة  �لوطنية 
�لقادمة  لأجياله  �أف�شل  م�شتقبل  لإيجاد  فيها  و�لزده��ار  و�لتقدم  �لتنمية 
عن  �لتعبر  لنا  تتيح  مثالية  من�شة  ه��و  �ل��وط��ن  ���ش��ن��دوق  �ن  �ىل  م�شر� 
عمق ولئنا و�نتمائنا للوطن و�ل�شتثمار يف متكني �أبناءه ودعم جهود بناء 

�قت�شاد معريف م�شتد�م. ويعتر �شندوق �لوطن مبادرة تتج�شد فيها �أ�شمى 
ودفع  منجز�ته  على  و�حلفاظ  �لوطن  خدمة  يف  و�لتالحم  �لوحدة  معاين 
حلول  لإيجاد  م��و�رده  �لوطن  �شندوق  و�شيوجه  و�زده���اره.  تقدمه  م�شرة 
�ل�شتعد�د  يف  قيادتنا  روؤى  مع  متا�شيا  جمتمعاتنا  تو�جه  �لتي  للتحديات 
للموهوبني  رعاية  على  �ل�شندوق  �شركز  ولذلك  �لنفط..  بعد  ما  ملرحلة 
وتطوير �لكفاء�ت �ل�شابة �ملو�طنة وحتفيزهم على �لبتكار و�ختيار م�شار�ت 
عن  �لوطن  �شندوق  مبادرة  وتعر  �لتنمية.  لدعم  تطلعاتهم  تلبي  مهنية 
لرجال  �لإيجابي  و�ل��دور  �خلا�س  �لقطاع  ل�شركات  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 

�لأعمال �لإمار�تيني يف دعم م�شرة �لتنمية وبناء �لوطن ومتكني مو�هبه 
وذلك من خالل توفر �لدعم �لالزم لهم ورعايتهم وتبني �لأفكار و�مل�شاريع 
�لريادية و�ملبتكرة �لتي ت�شمن �ل�شتد�مة لعملية �لتنمية يف دولة �لإمار�ت.. 
و�شي�شارك يف �لعمل يف جمال �لبتكار �إذ تهدف �مل�شروعات، �لتي يعمل على 
تنفيذها، �إىل ت�شريع جهود �لتنويع �لقت�شادي �لتي تبذلها �حلكومة، وبناء 
جمتمع قوي ومتما�شك، قادر على مو�جهة �لأزمات، من خالل و�شع بر�مج 
و�لطاقة  �ملياه  ون��درة  �ل�شكري،  ود�ء  �ل�شمنة،  مثل  �ملحلية  �لق�شايا  تعالج 

�لنظيفة و�لزر�عة.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/11/06م   �ملودعة حتت رقم:  262651 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى / �شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لر�مج �لتذكارية؛ �خلر�ئط؛ �خلر�ئط �ملطبوعة؛ �لأدلة �ملطبوعة؛ �ملطبوعات؛ علب �لأقالم �لر�شا�س؛ حامالت بطاقات 
�أقالم �لر�شا�س؛ علب  �أو  �أقالم �حلر  �ملكتب؛ حامالت  �ل�شخ�شية؛ منظمات �شطح  �لعناوين؛ �ملخططات  �لأعمال؛ كتب 
�شور  �أ�شخا�س؛  �شور  �لكبرة؛  �لإع��الن��ات  �لفوتوغر�فية؛  �ل�شور  �ملجالت؛  �لكتب؛  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت  �لقرطا�شية؛ 
زيتية؛ �ملنتجات �مل�شنوعة من �لورق �أو �لورق �ملقوى؛ �للو�زم �ملكتبية و�ملدر�شية؛ كتب لالأطفال و�لن�سء و�لبالغني؛ كتب 
م�شورة لالأطفال و�لن�سء و�لبالغني؛ �لبطاقات �مل�شورة؛ كتب �لتلوين؛ �لكتب �لهزلية؛ �أغلفة للكتب؛ كتب �لر�شم؛ ورق 
�ألو�ح ذ�ت م�شابك؛  لف؛  كتب �لأن�شطة ذ�ت �ملل�شقات؛ �لأدلة؛ �لكتالوجات؛ �لبطاقات؛ �لدو�شيهات؛ �حلافظات؛ �مللفات؛ 
�ألبومات؛ �أدو�ت �لكتابة؛ م�شابك للورق؛ �أدو�ت �لر�شم؛ مو�د �لر�شم؛ مو�د �لفنانني؛ ل�شاقات؛ تقاومي؛ بطاقات �لتهنئة؛ 
ق�شائم �لهد�يا؛ ق�شائم �لكتب؛ �لبطاقات �لريدية؛ موؤ�شر�ت للكتب؛ دفاتر �ملذكر�ت؛ مو�د �لتغليف و�لتعبئة؛ �أقو��س ورقع؛ 
ورق �لكتابة؛ مظاريف؛ دفاتر �ملالحظات؛ بطاقات �ملالحظات؛ �أطقم �ملكاتب؛ �أقالم حر؛ �أقالم ر�شا�س؛ حافظات لأقالم 
�حلر و�أقالم �لر�شا�س؛ مماحي؛ �أقالم تلوين؛ �أقالم تظليل؛ �أقالم �ألو�ن خ�شبية؛ �أطقم �لر�شم؛ �لطبا�شر و�ل�شبور�ت؛ 
ورق لف �لهد�يا؛ زينات �حلفالت �لورقية؛ �لأعالم �لورقية؛ ر�يات ورقية؛ ر�شوم زينة مطبوعة تنقل بال�شف على �لأقم�شة 

و�ملالب�س �ملطرزة؛ �أمناط مطبوعة لقم�شان �لتي �شرت؛ ثقالت ورق؛ مطبوعات تخطيطية.
 16  �لو�ق�عة بالفئة:  

كلمة "YAS" باأحرف لتينية تقر�أ من �لي�شار لليمني و كذلك تقر�أ بالعربية من �ليمني �ىل �لي�شار و�شف �لعالمة:  
مكتوبة باأحرف ك�شريط مميز.    

�ل�ش��ر�طات:  
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/11/06م   �ملودعة حتت رقم:  262652 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى / �شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لإعالن؛ �إد�رة �لأعمال؛ توجيه �لأعمال؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ ترتيب وتنظيم �ملعار�س لغايات جتارية �أو دعائية؛ خدمات 
وكالت �لإعالن؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ �إد�رة �لأعمال و�ل�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �إد�رة �أعمال �ملطاعم 
)للغر(؛  �لتجارية  �مل�شروعات  �إد�رة  �لأعمال؛  م�شاريع  �إد�رة  �ملالهي؛  وحد�ئق  �خلا�س  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  و�لفنادق 
و�إد�رة  وتنفيذ  تنظيم  �لعامة؛  و�لعالقات  �لدعاية  �لت�شويق؛ خدمات  �ل�شناعية؛ خدمات  �أو  �لتجارية  �لإد�رة  �مل�شاعدة يف 
ت�شكيلة من  �ملبا�شرة؛ جتميع  �لتجزئة  �لتجزئة؛ خدمات  �ملكتبية؛ خدمات  �ملر�فق  توفر  �ل��ولء؛  بر�مج مكافاآت  وتوفر 
�ملنتجات مل�شلحة �لغر مبا ميكن جمهور �مل�شتهلكني من معاينة تلك �ملنتجات و�شر�ئها بكل �شهولة وي�شر؛ خدمات توفر 
�لإع��الم؛ خدمات  و�شائل  تاأجر وقت لالإعالن على  �لإعالنية؛  �مل�شاحات  تاأجر  �ل�شناعية؛  �لإد�رة  تاأمني لالآخرين؛  �أو 
�أبحاث �ل�شوق فيما يتعلق بالإعالم؛ خدمات �لتجميع )باعتبارها م�شاعدة يف �لأعمال(؛ بيع �ملمتلكات باملز�د �لعلني؛ توفر 
�ملعلومات عن هذه �خلدمات  �أعاله مبا يف ذلك توفر  �ملذكورة  يتعلق باخلدمات  و�لن�شائح فيما  و�ل�شت�شار�ت  �ملعلومات 

عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

كلمة "YAS" باأحرف لتينية تقر�أ من �لي�شار لليمني و كذلك تقر�أ بالعربية من �ليمني �ىل �لي�شار و�شف �لعالمة:  
مكتوبة باأحرف ك�شريط مميز.     

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/11/06م   �ملودعة حتت رقم:  262653 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى / �شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�ملنتجعات  و�ل�شبا  و�ملكاتب  و�لفلل  بال�شقق  يتعلق  فيما  و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجر  خدمات 
ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�لعقار�ت �ل�شناعية وحد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س وم�شامر �شباقات 
�لبطاقات  خدمات  �ملتعاملني؛  ل��ولء  كمكافاأة  �لقيمة  ذ�ت  �لبطاقات  �إ���ش��د�ر  �لت�شوق؛  وق��رى  �لت�شوق  ومر�كز  �ل�شيار�ت 
�ملالية  �لكفالت  �ملخزنة؛  �لقيمة  ذ�ت  و�لأجهزة  �لبطاقات  خالل  من  �ملقدمة  �لدفع  م�شبقة  �لبطاقات  خدمات  �لنقدية؛ 
و�ل�شكنية  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات  و�لثقافية؛  و�لريا�شية  �لرفيهية  لالأن�شطة 
�إد�رة  خدمات  و�ل�شناعية؛  و�لتجزئة  و�ل�شكنية  �لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجر  �شوؤون  وت�شير  �إد�رة  و�ل�شناعية؛  و�لتجزئة 
�لعقار�ت؛  تقييم  خدمات  �لإيجار؛  حت�شيل  خدمات  �لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �لإيجار؛  وفلل  �شقق  �إد�رة  �مل�شتاأجرين؛ 
�ل�شناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ل�شتثمار؛ خدمات  �لأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �لر�أ�شمالية؛ �خلدمات  �ل�شتثمار�ت 
خدمات  �لعقاري؛  �لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لبنكية؛  �خلدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�شناديق 
�إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �ل�شتثمار �لعقاري؛ خدمات و�شاطة �لعقار�ت؛ خدمات �لتاأمني 
�لعقاري؛ خدمات تطوير �لأر��شي؛ خدمات �شر�ء �لأر��شي؛ تقييم و�ختيار و�شر�ء �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ 
�شر�ء �لأر��شي لتاأجرها؛ توفر �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�لن�شائح فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله مبا يف ذلك توفر 

�ملعلومات عن هذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

كلمة "YAS" باأحرف لتينية تقر�أ من �لي�شار لليمني و كذلك تقر�أ بالعربية من �ليمني �ىل �لي�شار و�شف �لعالمة:  
مكتوبة باأحرف ك�شريط مميز.     

�ل�ش��ر�طات:  
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/11/06م   �ملودعة حتت رقم:  262654 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م:  مر�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى / �شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لنقل؛ خدمات تنظيم �لرحالت و�ل�شفر؛ خدمات �لنقل بو��شطة �حلافالت و�ل�شيار�ت وقطار�ت �ملرو و�لقو�رب 
�ل�شفر؛  معلومات  �شائق؛  بدون  و�ل�شيار�ت  و�لتليفريك  �لهو�ئية  و�لدر�جات  �لأج��رة  و�شيار�ت  �ملائي  و�لتاك�شي  و�ملعديات 
توفر مر�فق �شف �ل�شيار�ت؛ خدمات �رتياد �لأماكن �ل�شياحية؛ خدمات �ل�شياحة؛ خدمات وكالت �ل�شفر؛ خدمات تنظيم 
�لرحالت و�ل�شفر؛ خدمات وكالت �حلجز؛ حجز �لتذ�كر لأماكن �جلذب �ل�شياحي؛ تنظيم �جلولت و�لرحالت �لق�شرة؛ 
خدمات تاأجر �ل�شيار�ت؛ نقل �لركاب؛ خدمات �حلافالت �ل�شياحية؛ خدمات �ملر�شدين �ل�شياحيني؛ خدمات حجز �ل�شفر؛ 
قيادة  �لتاك�شي؛ خدمات  و�لطرود؛ خدمات  �لر�شائل  تو�شيل  �ل�شفر؛ خدمات  �لنتقالت؛ توفر معلومات  خدمات حجز 
تاأجر  بالقو�رب و�ليخوت؛  �لبحرية  باملعديات و�لقو�رب؛ �لرحالت  �لنقل  �لنقل باحلافالت؛ خدمات  �ل�شيار�ت؛ خدمات 
عربات �شباقات �ل�شيار�ت؛ تغليف وتخزين �ل�شلع؛ توفر �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�لن�شائح فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة 

�أعاله مبا يف ذلك توفر �ملعلومات عن هذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية. 
 39  �لو�ق�عة بالفئة:  

كلمة "YAS" باأحرف لتينية تقر�أ من �لي�شار لليمني و كذلك تقر�أ بالعربية من �ليمني �ىل �لي�شار و�شف �لعالمة:  
مكتوبة باأحرف ك�شريط مميز.     

�ل�ش��ر�طات:  
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

للم�شاركة يف القمة العربية الـ 28 

م�حمد ب�ن را�س�د ي��سل عم�ان وامللك عب�داهلل يف ا�س�تقباله
•• عمان-وام:

و�شل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�لوفد �ملر�فق ل�شموه �إىل مطار 
�مللكة علياء يف �لعا�شمة �لأردنية عمان للم�شاركة يف �لقمة �لعربية �ل� 28 
وت�شتمر  �ليوم  لحق  وقت  يف  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  ت�شت�شيفها  �لتي 

يومني .
�لثاين  �مللك عبد�هلل  .. جاللة  �لطائرة  �شلم  ��شتقبال �شموه عند  وكان يف 

بن �حل�شني ملك �ململكة �لأردنية �ل�شقيقة �لذي عانق �شموه عناقا �أخويا 
مرحبا ب�شموه يف بلده �لثاين �لأردن .. و متمنيا له �إقامة طيبة بني �أهله 

وذويه.
�ل�شالم  �ملو�شيقى  ��شتقبال ر�شمية حيث عزفت  و قد جرت ل�شموه مر��شم 
�لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .. ثم �شافح �شموه كبار م�شتقبليه 
من �أعيان �لأردن و�أع�شاء �حلكومة .. ثم �شافح جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين 

�أع�شاء �لوفد �ملر�فق ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم .
وعقب ��شر�حة ق�شرة يف �ملق�شورة �مللكية .. توجه موكب �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إىل مقر �إقامته يف �لعا�شمة �لأردنية.
وكان قد غادر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
� �إىل عمان  � بحفظ �هلل ورعايته  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
ظهر �م�س على ر�أ�س وفد �لدولة �إىل �لقمة �لعربية �ل� 28 �لتي ت�شت�شيفها 

�ململكة �لأردنية �لها�شمية �م�س وت�شتمر يومني .
ير�فق �شموه .. وفد ي�شم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��دويل  و�لتعاون  وزير �خلارجية  نهيان 

مكتوم رئي�س هيئة دبي للطر�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طر�ن �لإمار�ت 
ومعايل  للت�شامح  دول��ة  وزي��رة  �لقا�شمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة  ومعايل 
حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل ومعايل 
بن  �شلطان  �لدكتور  ومعايل  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
عام  �شليمان مدير  �شعيد  و�شعادة خليفة  دولة  وزير  �جلابر  �شلطان  �أحمد 
�شفر  و�شعادة جمعة مبارك �جلنيبي  دبي  و�ل�شيافة يف  �لت�شريفات  د�ئرة 
�لدولة لدى جمهورية م�شر �لعربية و�شعادة بالل ربيع بالل �لبدور �شفر 

�لدولة لدى �ململكة �لأردنية �لها�شمية .

حممد بن را�سد ي�ستقبل فى مقر 
اقامته بعمان اأ�سعد بن طارق 

•• عمان-وام:

�إ�شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �لردنية عمان بح�شور  بالعا�شمة  �إقامته  �هلل( يف مقر  )رع��اه  دبي 
�آل �شعيد  �أ�شعد بن ط��ارق بن تيمور  �ل�شيد  �لد�خلية �شمو  �ل��وزر�ء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان 
نائب رئي�س �لوزر�ء ل�شوؤون �لعالقات و�لتعاون �لدويل و�ملمثل �خلا�س ل�شلطان عمان رئي�س وفد �شلطن 
عمان �ىل �لقمة �لعربية �لعادية �لتي ت�شت�شيفها �ململكة �لأردنية �لها�شمية. وقد جتاذب �شموه و�مل�شوؤول 

�لعماين �أطر�ف �حلديث حول جدول �أعمال �لقمة �لعربية و�شبل تعزيز �لت�شامن �لعربي.
ح�شر �للقاء �لوفد �ملر�فق ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �ىل �لقمة �لعربية.

بلدية ال�سارقة توؤ�س�س فريقا للتطوع 
•• ال�صارقة -وام: 

�أع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة ت��اأ���ش��ي�����س ف��ري��ق ت��ط��وع��ي م��ن موظفيها 
للم�شاركة يف تنظيم فعاليات و�أن�شطة دو�ئر �لإمارة و ذلك تنفيذ� لروؤى و 
توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة بن�شر ثقافة �لتطوع بني جميع فئات �ملجتمع 

وتر�شيخا لثقافة �لتاآلف و�لتكاتف بني �ملوظفني .
و قال �شعادة ثابت �شامل �لطريفي مدير عام بلدية مدينة �ل�شارقة �إن �لعمل 
من  �شخ�شية  ومببادرة  �لتكليفية  غر  بالو�جبات  �لقيام  يعنى  �لتطوعي 
�لفرد مما يعزز مبد�أ �لتكافل �لجتماعي وخدمة �لآخر �لذي حثنا ديننا 
�حلنيف عليه لذ� بد�أنا يف تنفيذ هذه �ملبادرة و�لتي تتيح جلميع �ملوظفني 
يف  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  و�أن�شطة  فعاليات  تنظيم  يف  �مل�شاركة 

�لإمارة وفق طلب تلك �لدو�ئر.
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•• اأبوظبي -وام:

�أ�شاد معايل �للو�ء �لركن ح�شني حممد عرب نائب رئي�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية �ليمني باجلهود �لر�ئدة �لتي تقوم 
بها دولة �لإمار�ت بتوجيهات من �لقيادة �لر�شيدة لدعم 
ربوع  �إىل  و�ل�شتقر�ر  �لأم���ن  وع���ودة  �ليمن  يف  �ل�شرعية 

�لبالد وحتقيق �ل�شتقر�ر و�لرخاء لل�شعب �ليمني.
�أن��ب��اء �لإم���ار�ت و�م  و�أك��د ع��رب يف ت�شريح خا�س لوكالة 
على هام�س م�شاركته يف فعاليات منتدى �لتعاون من �أجل 
�لمار�ت  دول��ة  �أن  �أبوظبي  يف  �م�س  �نطلق  �ل��ذي  �لأم��ن 

�لعربية �ملتحدة توؤدي دور� بارز� على �شعيد �إعادة تاأهيل 
�ملر�فق �لأمنية يف �ليمن ودعم كو�درها ورفدها بالأجهزة 

و�ملعد�ت �لالزمة للعمل.
�لإم����ار�ت  �أن  �إىل  �ليمني  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  م��ع��ايل  ول��ف��ت 
ق��دم��ت دع��م��ا ك��ب��ر� ل��ع��دن يف م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د حتريرها 
�لتابعة  �لأمنية  �لأجهزة  خمتلف  �شمل  �لنقالبيني  من 
للقيام  �ل�شرطة  مر�كز  من  �لعديد  تاأهيل  فيها  مبا  لها 

بو�جبها يف حفظ �لأمن و�ل�شتقر�ر .
لليمن  �لإم����ار�ت  �ل��ذي تقدمه  �ل�شامل  �ل��دع��م  �أن  �أك��د  و 
يعر عن مبد�أ ثابت تتبناه �لدولة وهو �لعمل على تعزيز 

�لإقليمية  �ل�شاحتني  على  و�لأم���ن  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �ل�شالم 
و�لدولية و�مل�شاركة يف �أي جهد يعزز �لأمن �لقومي �لعربي 
ويحفظ للدول �لعربية وحدتها و�شيادتها و��شتقر�رها يف 

مو�جهة �أي حتديات �أو خماطر مهما كان م�شدرها.
�لعربي  للتحالف  �شكره  ع��ن  ت�شريحه  ختام  يف  �أع���رب  و 
لدعم �ل�شرعية يف �ليمن بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ع��ل��ى �ل��دع��م �ل���ذي ي��ق��دم��ه ولي����ز�ل ل��دح��ر �لنقالبيني 
ودع��م �ل�شرعية وع��ودة �لأم��ن و�لأم��ان �إىل خمتلف ربوع 

�جلمهورية �ليمنية.
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اإ�سادة وا�سعة بفعاليات مهرجان اأم المارات 

مبديرية  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ����ش���وؤون  م���ن 
�للجنة  بجهود  �لعا�شمة  �شرطة 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان وم���ا حتمله 
 .. ج���دي���د  م����ن  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  دورة 
موؤكدة �أن �ملهرجان يقدم ن�شاطات 
عائلية وترفيهية ممتعة يف مناطق 
يجعله  �ل�������ذي  �لأم��������ر  خم��ت��ل��ف��ة 

مق�شد� عائليا بامتياز .
�أم  م��ه��رج��ان  م���ب���ادرة  �إن  ق��ال��ت  و 
�شمو  �هتمام  على  دليل  �لم����ار�ت 
و�لأ�شرة  ب��امل��ر�أة  فاطمة  �ل�شيخة 
وهذ� لي�س غريبا على �أم �لإمار�ت 
�ملبادر�ت  �إط����الق  �أن  مو�شحة   ..

هذ�  ور�ء  م��ن  و�ل���ه���دف  �لتنظيم 
�ل�شوء على  ي�شلط  �ل��ذي  �حل��دث 
روؤية وعطاء �شمو �ل�شيخة فاطمة 

بنت مبارك �أم �لمار�ت .
�ملهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
�أن��ب��اء �لم����ار�ت و�م  �لتقت وك��ال��ة 
عدد� من زو�ر �ملهرجان ل�شتطالع 
�ملهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ح���ول  �آر�ئ���ه���م 
عاما  ي�شهدها  �ل���ذي  و�ل��ت��ط��ور�ت 
�لتنظيمية  �لناحية  م��ن  ع��ام  بعد 
يقدمها  �لتي  �خلدمات  وم�شتوى 

منذ �فتتاح �أبو�به للزو�ر.
�جلنيبي  �ل�شيل  �أم��ل  �أ���ش��ادت  فقد 

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شادت فعاليات وجهات م�شاركة يف 
مهرجان �أم �لمار�ت بجهود هيئة 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة لإخر�ج 
و�لجتماعي  �لوطني  �حلدث  هذ� 
و�ل��ث��ق��ايف �لأ���ش��خ��م ع��ل��ى م�شتوى 
�لالئقة  بال�شورة  �لم���ار�ت  دول��ة 
ل�شيما �أنه يحمل ��شما غاليا على 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  ����ش��م  ق��ل��وب��ن��ا وه���و 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لن�شائي 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 

�لأعلى لالأمومة و�لطفولة.
�أن  �إىل  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ك  و�أ����ش���ارت 
يقام  �ل���ذي  �لم����ار�ت  �أم  مهرجان 
�أبوظبي  ك��ورن��ي�����س  �م���ت���د�د  ع��ل��ى 
�أن  ��شتطاع  �ملقبل  �أب��ري��ل   4 حتى 
ير�شم �لب�شمة و�لبهجة على وجوه 
ي�شمه  ما  زو�ره من خالل  جميع 
من �لفعاليات �ملتنوعة �لتي تتوزع 
على خم�س مناطق منطقة �لتقدم 
�ل�شوق  منطقة  �ل�����ش��ع��ادة  منطقة 
بجانب  �ل�شاطيء  منطقة مطاعم 
جناح �أم �لمار�ت .. مثمنة م�شتوى 

�لإن�شانية �لتي من �شاأنها �لرتقاء 
�شائر  يف  �لأ�شر  وم�شتوى  باأو�شاع 
منها  �ميانا  ياأتي  �حلياة  جم��الت 
ب�شرورة توفر �ل�شبل و�لت�شهيالت 
�لأ�شري  �ل�شتقر�ر  لتوفر  كافة 
للجميع  �ل�����ش��ع��ادة  تن�شد  دول���ة  يف 
وت��وؤم��ن ب��اأن �لأ���ش��رة ن��و�ة �ملجتمع 

و��شتقر�رها.
�أحد  م��ن جهته ق��ال حممد رج��ب 
�ل��ز�ئ��ري��ن و�ل���ذي �أت��ى م��ن مدينة 
�ل���ع���ني : ���ش��ع��ي��د مب�������ش���ارك���ت���ي يف 
بال�شرح  �إي���اه  و��شفا   .. �ملهرجان 
للجميع  ي���ت���ي���ح  �ل��������ذي  �ل���ك���ب���ر 
تنعك�س  �لتي  �لفو�ئد  من  �لعديد 
�إيجابيا على تطور وتقدم �ملجتمع 
�لإمار�تي �ملتم�شك باملبادئ و�لقيم 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل����ع����اد�ت و�لأخ�����الق 

�حلميدة ون�شر �ملحبة و�لإخاء.
تعمل  �ل��ت��ي  �لهيئة  ج��ه��ود  ثمن  و 
ب�����روح �ل���ف���ري���ق �ل����و�ح����د لإخ�����ر�ج 
�ملهرجان ب�شورة ر�ئعة توؤكد مكانة 
�أهم  �لدولة وريادتها يف ��شت�شافة 

�لأحد�ث و�لفعاليات �لكرى.
وقال : �أبهرين خالل زيارتي جناح 
نافذة  ي��ع��ت��ر  �ل����ذي  �لم������ار�ت  �أم 

�إن  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي 
من�شة  يعد  �لم���ار�ت  �أم  مهرجان 
م�شاركات من جهات  ر�ئ��دة جتمع 
جانب  �إىل  خم��ت��ل��ف��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
�أ����ش���ح���اب �مل�������ش���اري���ع �ل�����ش��غ��رة و 
م�������ش���ارك���ات ع���امل���ي���ة ل���ع���ر����س �أه����م 

خدماتها يف ميادين عملها .
تنفيذ  ع��ل��ى  �لهيئة  ح��ر���س  و�أك����د 
�خلا�شة  وب����ر�جم����ه����ا  خ��ط��ط��ه��ا 
�أبوظبي  وث���ق���اف���ة  ت�����ر�ث  ب��ح��ف��ظ 

�ل�شوء  وي�شلط  و�ملعرفة  للطموح 
على قيم �أم �لمار�ت و�شعيها �لد�ئم 
لتمكني ودعم �جيال �مل�شتقبل. من 
ناحيتها �أكدت �أم �أحمد �لتي جاءت 
م���ع �أط���ف���ال���ه���ا �لرب����ع����ة م���ن �أج���ل 
�مل�شاركة يف �ملهرجان �أن �لفعاليات 
تنا�شب خمتلف �لأعمار وت�شعرهم 

بال�شعادة حقا .
���ش��ع��ود �حلارثي  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
هيئة  يف  �لت�������ش���ال  �إد�رة  م���دي���ر 

�لعاملية  �لم������ارة  م��ك��ان��ة  وت���اأك���ي���د 
وريادتها يف ��شت�شافة �أهم �لأحد�ث 
باعتبارها  �ل���ك���رى  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
من  و�لثقافية  �ل�شياحية  �لوجهة 
خالل تنفيذ �لعديد من �لن�شطة 
و�لأعمال �لتي ت�شتهدف ��شتقطاب 

�لزو�ر و�مل�شتثمرين .
وتوقع �أن يفوق عدد زو�ر �ملهرجان 
و�لذي  �ملا�شي  �لعام   .. �لعام  ه��ذ� 

بلغ 133 �ألف ز�ئر.

�سرطة اأبوظبي تقدم خدماتها على مدار 24 �ساعة لفح�س املركبات باأبوظبي وم�سفح
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي عن تقدمي خدماتها للفح�س �لفني للمركبات على مد�ر 24 �شاعة من �لحد 
�ىل �خلمي�س بكل من مبنى �ل�شالمة يف �أبوظبي ومبنى �ل�شالمة مب�شفح وذلك يف �إطار ��شر�تيجيتها �لهادفة �ىل 
�لرتقاء وتقدمي �أرقى �أنو�ع �خلدمة للمتعاملني مبا يلبي تطلعاتهم و�لتي�شر عليهم لفح�س مركباتهم بكل ي�شر 

و�شهولة على مد�ر �ليوم.
�لتا�شعة  �ل�شاعة  من  و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  خالل  �لفني  �لفح�س  خدمات  مو�عيد  �بوظبي  �شرطة  ح��ددت  كما 
�شباحا و�ىل �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء بكل من مبنى �ل�شالمة باأبوظبي وحمطة �لفح�س �لفني م�شفح – خفيف ، 

ومبنى �ل�شالمة حماوى – خفيف ، ومبنى �ل�شالمة �ل�شمحة – خفيف ومبنى �لفح�س �لفني فلج هز�ع �لعني .
ودعت �شرطة �بوظبي �جلمهور �ىل �ل�شتفادة من �ملميز�ت �لعديدة �لتي يوفرها تطبيق خدمات �شرطة �بوظبي 
�لذكية على هو�تفهم يف �جر�ء معامالتهم يف ترخي�س مركباتهم بعد �جر�ء �لفح�س �لفني لها وذلك من خالل 

�إجر�ء�ت و��شحة وب�شيطة و�شهلة. 

حمدان بن زايد: مبادرات القيادة الر�سيدة �ساهمت بقوة يف تعزيز قدرات الهالل الأحمر الإغاثية واللوج�ستية وحتركاتها امليدانية
•• اأبوظبي-وام:

نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو  �أك��د 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل��ظ��ف��رة  �حل��اك��م يف منطقة 
�لهيئة من �شاحب  �ل��ذي جت��ده  �لدعم  �أن  �لأح��م��ر 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مكنها من �لنتقال بن�شاطها 
�إىل مر�حل متقدمة من �لتمكني �لجتماعي و�لعمل 
يف  وحيوية  ك��ف��اءة  �أك��ر  وجعلها  �ل�شامل  �لتنموي 
تو�جد�  و�أ�شرع  �نت�شار�  و�أو�شع  �لإن�شاين،  حميطها 

يف مناطق �لأزمات و�لكو�رث و�ل�شاحات �مللتهبة.
و�شدد �شموه على �أن مبادر�ت �لقيادة �لر�شيدة عر 
�لهالل �لأحمر �شاهمت بقوة يف تعزيز قدر�ت �لهيئة 
�لإغاثية و�للوج�شتية وحتركاتها �مليد�نية، ومكنتها 
من �لت�شدي للكثر من �لتحديات �لإن�شانية �لتي 
تو�جه �شحايا �لنز�عات و�لكو�رث خا�شة �لنازحني 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وق��ال  و�مل�شردين.  و�لالجئني 
بن ز�يد �آل نهيان يف ت�شريح مبنا�شبة �إطالق هيئة 
2016 �ن  �لهالل �لأحمر تقريرها �ل�شنوي للعام 
من  وجعلت  ت�شافرت  �ل��ع��و�م��ل  م��ن  �لعديد  هناك 
�أ�شا�شيا يف حميطه  �لهالل �لأحمر �لإمار�تي لعبا 
لتخفيف  �ملبذولة  للجهود  قويا  ود�ع��م��ا  �لإن�����ش��اين 
�أن �لهيئة  �أه��م��ه��ا  وط����اأة �لأزم�����ات و�ل���ك���و�رث وم���ن 
وم�شاعدة  �خل���ر�ت  لفعل  �شباقة  دول��ة  يف  تتو�جد 
�لأ�شقاء و�لأ�شدقاء ما جعلها �أكر �لدول �شخاء يف 
منح �مل�شاعد�ت وتلبية �لند�ء�ت �لإن�شانية �لإقليمية 
لقيادتها  �لثاقبة  �ل��روؤي��ة  بف�شل  وذل��ك  و�ل��دول��ي��ة، 
�لإمكانيات  ت�شخر  على  حر�شت  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة 
ل��ت��ع��زي��ز ج��ه��ود �ل��ت��ن��م��ي��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل��ب�����ش��ري��ة يف 
ودون  وحيادية  جترد  بكل  و�ملهم�شة  �له�شة  �ملناطق 
�أي �عتبار�ت غر �إن�شانية �شو�ء �أن كانت طائفية �أو 
عرقية �أو دينية ما عزز م�شد�قيتها لدى �لآخرين.

�أن جهود �لهيئة  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد  و�أكد �شمو 
و�أن�شطتها وحتركاتها �شهدت نقلة نوعية متثلت يف 
�لأقل  �ملناطق  �حتياجات  تلبي  �لتي  �مل�شاريع  تنفيذ 
حظا يف �لتنيمة خا�شة يف جمالت �ل�شحة و�لتعليم 
و�ل��ب��ن��ي��ات �ل���ش��ا���ش��ي��ة و�خل���دم���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة �إىل 
ظروفهم  جت��اوز  على  �ل�شحايا  ق��درة  تعزيز  جانب 
من  وح��ي��وي��ت��ه��م  ن�شاطهم  و����ش��ت��ع��ادة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
خالل متليكهم و�شائل �نتاج ت�شاعدهم على ت�شير 
�لعاجلة  �مل�شاعد�ت  �أمورهم بدل عن �لعتماد على 
يتعاظم  �أخ��رى  بعد  �شنة  �شموه  و�أ�شاف  و�لطارئة. 
�لتي  للمخاطر  �لت�شدي  يف  �لوطنية  هيئتنا  دور 
تنجم عن �لأحد�ث و�لأزمات وتخفيف حدتها على 

�مل�شوؤولية  بجالء  يو�شح  �لتقرير  وه��ذ�  �لب�شرية، 
�لإن�شانية �مللقاة على عاتق �لهيئة، وذلك من خالل 
ر���ش��د ح��ج��م �مل��ع��ون��ات �ل��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا خ���الل �لعام 
�لدول  ع�شر�ت  يف  نفذتها  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��اري��ع  �ملا�شي 

حول �لعامل .
و�أ�شار �لتقرير �ل�شنوي للهالل �لأحمر �إىل �أن قيمة 
و�مل�شاريع  �لإغاثية  و�لعمليات  �لإن�شانية  �لر�مج 
�لأيتام  وك��ف��الت  �لإع��م��ار  �إع���ادة  وب��ر�م��ج  �لتنموية 
�لعام  وخارجها  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �لهيئة  نفذتها  �لتي 
�ألف  و463  مليون   200 و  م��ل��ي��ار�  بلغت  �مل��ا���ش��ي 
�لإم���ار�ت ويف  �لأ���ش��ر يف  �آلف  ��شتفادت منها  دره��م 

ع�شر�ت �لدول حول �لعامل.
�مل��ي��د�ن��ي��ة على  �لهيئة  �أن حت��رك��ات  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أك����د 
2016 �شهدت ن�شاطا  �شاحتها �ملحلية خالل �لعام 
و�مل�شاريع  و�لأن�شطة  �ل��ر�م��ج  قيمة  وبلغت  مكثفا 
�لتي نفذتها �لهيئة د�خل �لدولة خالل �لعام يف عدد 
من �ملجالت 138 مليونا و927 �ألفا و180 درهما 
��شتفاد منها مليون و871 �ألفا و557 �شخ�شا على 

م�شتوى �لدولة وذلك يف �ملجالت �لتالية..

- اإن�شانية..
�لتي مت  �ملقطوعة  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  بلغت قيمة 
�لدولة  م�شتوى  على  �مل�شتفيدة  لل�شر�ئح  تقدميها 
��شتفادت  دره���م   700 �أل��ف��ا  و949  مليونا   28
منها 11 �ألفا و127 �أ�شرة عدد �أفر�دها 55710 
تقدم  م��ادي��ة  م�شاعد�ت  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �أ�شخا�س، 
تنطبق  و�ل��ت��ي  �ل��دخ��ل  �ملتعففة وحم����دودة  ل��الأ���ش��ر 
�مل�شاعد�ت  جم���ال  يف  ب��ه��ا  �مل��ع��م��ول  �ل��ل��و�ئ��ح  عليها 
على  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  �لهيئة  بر�مج  وتعمل  �ملحلية، 
�مل�شاألة  حفظ ماء وجه هذه �حل��الت وجتنيبها ذل 
و��شتجد�ء �مل�شاعدة، كما يت�شمن هذ� �لبند م�شاعدة 
د�خل  �ل�شبل  بهم  تقطعت  �ل��ذي��ن  �ل�شبيل  ع��اب��ري 
�لعاجلة،  للم�شاعدة  �حلاجة  �أم�س  يف  وه��م  �لدولة 
كما ي�شتمل هذ� �جلانب على �مل�شاعد�ت �لتي تقدم 
بلغت  فيما  �مل��ر���ش��ى،  وزوج���ات  و�ملطلقات  ل��الأر�م��ل 
6 ماليني  و�أ���ش��ره��م  �ل�شجناء  رع��اي��ة  ب��ر�م��ج  قيمة 
�أ�شر   308 �ألفا و44 درهما ��شتفادت منها  و356 

عدد �أفر�دها 1472 �شخ�شا.

- طبية..
�أ�شار �لتقرير �إىل �أن م�شاعد�ت �لهيئة �لطبية بلغت 
��شتفادت  درهما،  و724  �ألفا  و266  مليونا   29
منها 2736 �أ�شرة عدد �أفر�دها 9247 �شخ�شا .. 
وت�شمن هذ� �لبند توفر �لرعاية �ل�شحية �لالزمة 
ل��ل��م��ر���ش��ى �مل��ح��ت��اج��ني، وحت���م���ل ن��ف��ق��ات ع����دد من 
�حلالت،  لبع�س  �أجريت  �لتي  �جلر�حية  �لعمليات 
و�لتعوي�شية  �لطبية  �لأج��ه��زة  ت��وف��ر  ج��ان��ب  �إىل 
و�لأدوي����ة �ل��الزم��ة للعديد م��ن �حل���الت �لأخ���رى، 

يف  كبر  ب�شكل  �لطبية  �لهيئة  م�شاعد�ت  وت�شاهم 
حت�شني �لظروف �ل�شحية للمر�شى �ملعوزين �لذين 
ل ي�شتطيعون حتمل نفقات �لعالج �لباهظة، وتهتم 

�لهيئة بر�جمها �ل�شحية وتوليها عناية �أكر.

- تعليمية..
بلغت قيمة م�شاعد�ت طالب �لعلم 33 مليونا و81 
�ألفا و49 درهما ، ��شتفادت منها 8829 �أ�شرة عدد 
تقوم  �جلانب  ه��ذ�  ويف  �شخ�شا،   49461 �أف��ر�ده��ا 
�لهيئة مب�شاندة �لطالب �لذين ل ت�شتطيع �أ�شرهم 
ت��وف��ر �ل��ر���ش��وم �ل��در����ش��ي��ة، وح��ر���ش��ا م���ن �لهيئة 
�لتح�شيل  يف  �ل��ط��الب  ه���وؤلء  رغ��ب��ات  حتقيق  على 
�أف�شل  م�شتقبل  �أجل  من  �لغايات  وبلوغ  �لأكادميي 
لهم ولأ�شرهم تقوم �لهيئة بدفع �مل�شاريف �مل�شتحقة 
ينتمون  �ل��ت��ي  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ل���دى  عليهم 
�لدر��شية  �ملر�حل  طالب  �لفئة  هذه  وت�شمل  �إليها، 
توفرها  �لتي  �لتاأهيلية  �ل���دور�ت  بجانب  �ملختلفة، 
جمالت  يف  �لدخل  حم��دودة  �لأ�شر  لطالب  �لهيئة 
�لكمبيوتر و�ل�شكرتارية �ل�شاملة و�للغة �لإجنليزية 
من  متنكهم  �إ�شافية  م��ه��ار�ت  و�إك�شابهم  لتاأهيلهم 
�أنف�شهم وحت�شني  �إيجاد فر�س عمل لالعتماد على 

�أو�شاع �أ�شرهم �ملادية.

- تاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�شة..
وتناول �لتقرير جهود �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف 
جمال رعاية �ملعاقني، م�شر� �إىل �أنها تقوم يف هذ� 
�ل�شدد بتاأهيل ذوي �لحتياجات �خلا�شة من خالل 
�لدولة  يف  �ملعاقني  وتاأهيل  رعاية  مبر�كز  �إحلاقهم 
وتغطية م�شاريف در��شتهم لدى �ملر�كز �لتي ينتمون 
�إليها، وبلغت جهود �لهيئة يف هذ� �ملجال �حليوي و 
�لهام مدى بعيد�، وتوجت تلك �جلهود بتاأهيل �ملئات 
من هذه �لفئة، وتتو��شل م�شاعي �لهيئة بالتن�شيق 
لإيجاد  و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات  من  ع��دد  مع 
و  �لذهنية  وم��ق��در�ت��ه��م  تتنا�شب  لهم  عمل  ف��ر���س 
خالل  �لبند  ه��ذ�  قيمة  وبلغت  و�حلركية،  �لفكرية 
درهما،  و225  �ألفا  و92  ماليني   5 �ملا�شي  �لعام 
 2104 �أف��ر�ده��ا  ع��دد  �أ���ش��رة   414 منها  ��شتفادت 

�أ�شخا�س.

- موؤ�ش�شات..
وتعليمية  ���ش��ح��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة   66 ����ش��ت��ف��ادت  ك��م��ا 
و�جتماعية وثقافية على م�شتوى �لدولة من برنامج 
دعم �ملوؤ�ش�شات �لذي مت تنفيذه خالل �لعام 2016 
موؤ�ش�شات  مل�����ش��اع��دة  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  ج��ه��ود  �شمن 
�جلمهور  من  و��شعة  بقطاعات  �ل�شلة  ذ�ت  �لدولة 
لل�شلطات  م�شاندة  جهة  باعتبارها  دوره��ا  �أد�ء  على 
�لظروف، وت�شمن هذ�  و  �لأح��و�ل  �لر�شمية يف كل 
�لبند تقدمي �لدعم �ملادي و �لعيني لتلك �ملوؤ�ش�شات 

بتكلفة بلغت 4 ماليني و150 �ألفا و764 درهما.

- مو�شمية..
مت  �لتي  �ملو�شمية  �مل�شاريع  �لهيئة  تقرير  وت�شمن 
وزكاة  �شائم  �إف��ط��ار  �ملا�شي  �ل��ع��ام  خ��الل  تنفيذها 
�لفطر وك�شوة �لعيد و �ملر �لرم�شاين و �لأ�شاحي 
و673  �ألفا  و30  مليونا   32 قيمتها  بلغت  و�لتي 

درهما.

- اإغاثات خارجية..
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �لهالل  بر�مج  �لتقرير  وت��ن��اول 
�لإغ��اث��ي��ة خ��ارج �ل��دول��ة، م��وؤك��د� �أن ب��ر�م��ج �لإغاثة 
�ل��ع��اج��ل��ة و�ل���ط���ارئ���ة ت���اأت���ي ���ش��م��ن �أول����وي����ات هيئة 
�لهالل �لأحمر يف �لت�شدي لآثار �لكو�رث و�لأزمات 
وتخفيف حدتها على �ملت�شررين و�ل�شحايا.. و�أ�شار 
تنفيذها  مت  �لتي  �لإغاثية  �لعمليات  قيمة  �أن  �إىل 
و117  م��ل��ي��ون��ا   528 بلغت  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  خ���الل 
حول  �ل��دول  ع�شر�ت  و�شملت   ، درهما  و762  �ألفا 
�لعامل ، و�حتلت �إغاثات �ليمن و�لعر�ق و �لالجئني 
و�ل�شود�ن  و�شريالنكا  وليبيا  و�ل�شومال  �ل�شوريني 
ق��ي��م��ة وحجم  و�أف��غ��ان�����ش��ت��ان م���ر�ك���ز م��ت��ق��دم��ة يف 
�ملت�شررين يف تلك �لدول،  �ملنفذة ل�شالح  �لإغاثات 
�لدول  لعدد من  �أخ��رى  �إغ��اث��ات  �لهيئة  كما قدمت 
وذلك م�شاهمة من �لهيئة يف تخفيف �لأ�شر�ر �لتي 
حلقت بع�شها ب�شبب �لكو�رث �ملتمثلة يف �لفي�شانات 
و�لأمطار و�لزلزل و�جلفاف و�لت�شحر، �إىل جانب 
يف  �شعفا  �لأ���ش��د  للفئات  �لإن�شانية  �لق�شايا  دع��م 
�لهيئة  م�شاهمات  �إىل  وبالإ�شافة  �لآخ���ر.  �لبع�س 
�ل��ت��ي نفذتها  �ل���ر�م���ج �لإغ���اث���ي���ة  �مل���ادي���ة يف دع���م 
عدد  يف  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ملنظمات 
�مل�����ش��ارك��ة يف  �مل��ث��ال  �شبيل  �ل�����ش��اح��ات منها على  م��ن 
�لأحمر  �ل�شليب  جلمعيات  �ل��دويل  �لإحت��اد  بر�مج 
و�لهالل �لأحمر، و�للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر 
وبرنامج �لغذ�ء �لعاملي ومفو�شية �شوؤون �لالجئني 
و�لأمانة �لعامة للمنظمة �لعربية جلمعيات �لهالل 

و �ل�شليب �لأحمر.

- اإن�شائية وتنموية..
�لأحمر  للهالل  �ل�شنوي  �لتقرير  ج��اء يف  ذل��ك  �إىل 
�لإمار�تي �أن �لهيئة تهتم كثر� بامل�شاريع �لإن�شائية 
�لبنية  وتاأهيل  �لإعمار  �إع��ادة  وم�شاريع  و�لتنموية 
�لكو�رث  بفعل  و�ملتاأثرة  �ملنكوبة  �ل��دول  يف  �لتحتية 
و�لأزم������ات ح��ر���ش��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى �إز�ل�����ة �آث����ار �خل���ر�ب 
و�ل���دم���ار �ل����ذي ت��خ��ل��ف��ه ت��ل��ك �ل���ك���و�رث و�لأ����ش���ر�ر 
�مل�شاريع  تلك  بامل�شتفيدين من خدمات  تلحق  �لتي 
و�لتعليم  �ل�����ش��ح��ة  جم����الت  يف  خ��ا���ش��ة  �حل��ي��وي��ة، 
مبا�شرة  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل���ع���ام���ة  و�مل����ر�ف����ق  و�لإ����ش���ك���ان 
بقطاعات و��شعة من �جلمهور، وعادة ما تبد�أ �لهيئة 

�ملنكوبة  �ل����دول  يف  �لتنموية  م�شاريعها  تنفيذ  يف 
عقب عمليات �لإغاثة �لعاجلة و �لطارئة لل�شحايا 
�مل�����ش��اري��ع كخطوة لحقة  و�مل��ت��اأث��ري��ن، وت��اأت��ي ه��ذه 
�إعادة  يف  للم�شاهمة  �لإن�شانية  �لإغ��اث��ات  ل��ر�م��ج 
وتوفر  �ملت�شررة،  �لأقاليم  يف  طبيعتها  �إىل  �حلياة 
و�مل�شردين  �ملتاأثرين  ل�شتقر�ر  �ملالئمة  �ل��ظ��روف 
�إىل  �ل��ك��و�رث و�لأزم���ات. و�أ���ش��ار �لتقرير  بفعل تلك 
�أن قيمة هذ� �لبند بلغت خالل �لعام �ملا�شي 319 
مليونا و421 �ألفا و266 درهما ت�شمنت م�شاريع 
و�لتعليمية  و�ل�شحية  �ل�شكنية  �مل��ج��الت  يف  مهمة 
�إىل جانب م�شاريع تعزيز  و�لجتماعية و�خلدمية، 
متلكها  �شغرة  م�شاريع  عن  عبارة  وه��ي  �ل��ق��در�ت، 
بنف�شها  لتديرها  �ملتعففة  و  �لفقرة  �لهيئة لالأ�شر 
�أمور  ت�شريف  على  يعينها  ثابتا  دخ��ال  عليها  وت��در 
تنتهي  �ل��ت��ي  �ملبا�شرة  �مل�����ش��اع��د�ت  ع��ن  ب��دل  حياتها 

بوقتها ول تفي بالغر�س �ملطلوب.

- م�شاعدات متنوعة..
ت��ق��دم ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �لأح���م���ر م�����ش��اع��د�ت متنوعة 
�لدول  من  عدد  يف  و�جلمعيات  و�ملوؤ�ش�شات  لالأفر�د 
�ملو�شمية،  و�لأ���ش��اح��ي  رم�����ش��ان  ب��ر�م��ج  ج��ان��ب  �إىل 
وب��ل��غ��ت قيمة ه���ذ� �ل��ب��ن��د خ���الل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي 69 
منه  و��شتفاد   ، دره��م��ا  و180  �أل��ف  و500  مليونا 

مئات �لآلف من �لأ�شخا�س يف 78 دولة.

- الأيتام..
�لأح��م��ر يف  �ل��ه��الل  ب��ر�م��ج  �أن  �لهيئة  و�أك���د تقرير 
م�شتمر�  تو�شعا  ت�شهد  �لأيتام  وكفالة  رعاية  جمال 
�لهيئة  توليها  �ل��ت��ي  �لكبرة  و�لعناية  �هلل  بف�شل 
لهذه �لفئة �لهامة يف �ملجتمع و�لإقبال �لكبر من 
�لهيئة يف  م�شاندة جهود  و�ملح�شنني على  �خلرين 
هذ� �جلانب �حليوي، ومتيزت �لهيئة بدرجة كبرة 
يف جمال بر�مج كفالة ورعاية �لأيتام وح�شد �لتاأييد 
لأو���ش��اع��ه��م �لإن�����ش��ان��ي��ة، وب��ل��غ ع���دد �لأي���ت���ام �لذين 
 2016 �لعام  نهاية  كفالتهم حتى  مبالغ  ��شتلمو� 
يتو�جدون يف  يتيما  و675  �ألفا   91 �لدولة  خ��ارج 
21 دولة حول �لعامل، وبلغت قيمة كفالتهم خالل 
و645  �أل��ف��ا  و496  مليونا   144 �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 

درهما.
�ل��ه��ي��ئ��ة تنفذ  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  �أو����ش���ح  �آخ���ر  ويف حم���ور 
ل  و�لتي  و�ملتعففة  �ملحتاجة  �لأ���ش��ر  كفالة  م�شروع 
تقوى على مو�جهة ظروف �حلياة ن�شبة لأو�شاعها 
يجعلها  مم��ا  �ليد  ذ�ت  و�شيق  �ل�شيئة  �لقت�شادية 
�لهيئة  ع��م��دت  ل��ذل��ك  �ملخاطر  م��ن  للكثر  عر�شة 
�إىل كفالة هذه �لأ�شر �لتي بلغ عددها �لعام �ملا�شي 
ذوي  من   1365 كفالة  جانب  �إىل  �أ�شرة   1693
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة و201 ط��ال��ب يف ع���دد من 

�لدول.

انتخاب الإمارات بع�سوية جمل�س اإدارة ال�سبكة الأوروبية العربية للتدريب الق�سائي
•• اأبوظبي -وام:

دولة  �لق�شائي  للتدريب  �لعربية  �لأوروب���ي���ة  �ل�شبكة  �نتخبت 
جانب  �ىل  �جل��دي��د  �ل�شبكة  �د�رة  جمل�س  بع�شوية  �لم�����ار�ت 
�إيطاليا وفرن�شا وبلجيكا من �لدول �لأوربية و�لكويت وفل�شطني 
من �لدول �لعربية على �ن تتوىل �إيطاليا رئا�شة �ل�شبكة يف �لعام 

�جلاري و�لكويت يف �لعام �لقادم.
�إد�رة  �لعمومية وجمل�س  �جتماعات �جلمعية  جاء ذلك يف ختام 
�أبوظبي  يف  �م�س  �لق�شائي  للتدريب  �لعربية  �لوروبية  �ل�شبكة 
مدر�ء  بح�شور  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  تعقد  و�ل��ت��ي 
حيث  �لق�شائي  �ل��ت��دري��ب  ع��ن  و�مل�����ش��وؤول��ني  �لق�شائية  �مل��ع��اه��د 
وينظمها معهد  �حلالية لالجتماعات  �ل��دورة  �لإم��ار�ت  تر�أ�س 

�لتدريب �لق�شائي بوز�رة �لعدل على مد�ر يومني.

�لدول  ب��ني  م�شركة  تدريبية  �أن�شطة  ث��الث��ة  �ل�شبكة  و�أق����رت 
2017 تعقد يف  �لق�شائية يف عام  لل�شلطة  �لأوروبية و�لعربية 
دولة �لكويت و�إيطاليا وفرن�شا كما �أقرت ن�شاطا و�حد� يف �لن�شف 

�لول من عام 2018 على �ن يكون يف فل�شطني .
وقدم �ملقدم بدر علي بو�شمره مدير �إد�رة تقييم �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي 
دب��ي يف تطبيق  �شرطة  ب��ع��ن��و�ن جت��رب��ة  دب��ي حم��ا���ش��رة  ب�شرطة 
��شتفادة  كيفية  و  �حل��ك��وم��ي  للتميز  �ل���ر�ب���ع  �جل��ي��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
�للكروين  �مل��وق��ع  �إط���الق  مت  كما  ذل��ك  م��ن  �لق�شائية  �ملعاهد 
�لأع�شاء  �ل��دول  قبل  منه من  متاحا لال�شتفادة  ليكون  لل�شبكة 

يف �ل�شبكة.
يذكر �أن �ل�شبكة ت�شم يف ع�شويتها 13 دولة منها 6 دول �أوروبية 
دول  و7  و�إ�شبانيا  و�إيطاليا  وفرن�شا  ورومانيا  وبلجيكا  هولند� 
وم�شر  و�لكويت  وفل�شطني  و�جلز�ئر  و�لأردن  �لإم���ار�ت  عربية 

�مل�����ش��ارك يف �لجتماعات  و�مل��غ��رب وت�شمن وف��د دول��ة �لم����ار�ت 
مدر�ء معهد �لتدريب �لق�شائي بوز�رة �لعدل و �أكادميية �بوظبي 

�لق�شائية و معهد دبي �لق�شائي.
ويف ختام �لجتماع �شكر �شعادة �مل�شت�شار �لدكتور حممد حممود 

�لكمايل مدير عام معهد �لتدريب �لق�شائي �لوفود .
وتعمل �ل�شبكة �لوروبية �لعربية للتدريب �لق�شائي على متكني 
�ملوؤ�ش�شات �لتي تخت�س بتدريب �لق�شاة و�ع�شاء �لنيابة �لعامة 
يف  ومعاونيهم  �لق�شائية  �ل�شلطة  و�أع�����ش��اء  �لعامني  و�مل��دع��ني 
جتتمع  و�أن  بينها،  فيما  منظم  �ت�شال  على  تكون  ب��اأن  بلد�نها 
وتتعاون ب�شفة متبادلة لت�شنع ت�شور� لر�مج و�آليات �لتدريب 

�مل�شرك.
وتهدف �ل�شبكة �إيل تعميق �ملعرفة �ملتبادلة لالأنظمة �لق�شائية، 
وحت�شني �ل�شتخد�م �مل�شرك لو�شائل �لتعاون �لوطنية و�لدولية، 

وتقا�شم �خلر�ت �ملهنية وتبادلها بني �لدول �لوربية و �لعربية 
للو�شول �إىل �أف�شل �لتطبيقات، و�يجاد تعاون م�شرك يف تكوين 
�لعامة،  �لنيابة  و  �لق�شاة  تدريب  موؤ�ش�شات  وحت�شني  و��شالح 
و�لعمل على تنمية �لتعاون بني خمتلف بر�مج �لتدريب �ملخطط 
لها من قبل �لدول �مل�شاركة، وتنمية ن�شاطات �لتدريب �مل�شرك 

لل�شادة �ع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية من �لق�شاة و �لنيابة �لعامة.
و�خل��ر�ت يف جمال  �ملعرفة  تبادل  �ل�شبكة يف  �أن�شطة  وتتمحور 
�لتدريب  موؤ�ش�شات  و�إد�رة  �لتدريب  وتقنيات  �لتعليمية  �ملهار�ت 
للتدريب،  �ل���الزم���ة  و�مل�����ش��ت��ن��د�ت  �ل��وث��ائ��ق  وت���اأم���ني  �لق�شائية 
وتنظيم دور�ت تدريبية وبر�مج تبادل يف �إطار �لتدريب �لأ�شا�شي 
و�لتدريب �مل�شتمر وتدريب �ملدربني، و�لقيام باأي ن�شاطات �أخرى 
و�لقدر�ت  �ل�شتقاللية  مبادئ  وفهم  معرفة  تعميق  �إىل  ت��وؤدي 

�لذ�تية و�لكفاءة و�لنز�هة �لق�شائية.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد الفجرية يكرم الفائزين يف حفل احل�ساد ال�سنوي العا�سر لالأن�سطة ال�سبابية

 �شمن اأوىل مبادراتها يف عام اخلري 

جمعية ال�سحفيني تكرم الأطفال امل�ساركني يف م�سابقة حكايتي مع ال�سكري 

•• الفجرية -وام:

ك������رم ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ حم���م���د بن 
ح��م��د ب���ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل 
ع���ه���د �ل����ف����ج����رة �ل����ف����ائ����زي����ن يف 
�لعا�شر  �ل�����ش��ن��وي  �حل�����ش��اد  ح��ف��ل 
نظمته  �لذي  �ل�شبابية  لالأن�شطة 
�ل�شباب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
نوفوتيل  ف���ن���دق  يف  و�ل���ري���ا����ش���ة 

بالفجرة .
�ل�شيخ  م���ع���ايل  �ل���ت���ك���رمي  ح�����ش��ر 
وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
و�شعادة  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 
�إب�����ر�ه�����ي�����م ع���ب���د �مل����ل����ك �لأم������ني 
لرعاية  �ل���ع���ام���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ع���ام 
�ملح�شن  وعبد  و�لريا�شة  �ل�شباب 
�ل��دو���ش��ري �لأم���ني �ل��ع��ام �مل�شاعد 
�لهيئة  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 

•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

ك���رم���ت ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ح��ف��ي��ني يف 
�أول م��ب��ادر�ت��ه��ا يف ع���ام �خل���ر يف 
�مل�شاركني  ج��م��ي��ع  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س 
مع  حكايتي  �لأدب���ي���ة  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف 
�ل�����ش��ك��ري ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات خميم 
�ل�شكري  لأطفال  �لعا�شر  �لب�شمة 
�لتثقيف  ق�������ش���م  ن���ظ���م���ه  �ل��������ذي 
�ل�شحي و�لعالم يف منطقة ر�أ�س 
�خليمة �لطبية حتت �شعار ) ع�شر 
مع  و�ل�شعادة  �ملعرفة  م��ن  �شنو�ت 

�ل�شكري( . 
�لأدب��ي��ة حول  �مل�شابقة  يف  ���ش��ارك   
ل��ق�����ش��ة ق�شرة  �لأط����ف����ال  ك��ت��اب��ة 
�ل�شكري،  عن حكايتهم مع مر�س 
وجتاوبهم  فعلهم  ردة  ك��ان  وكيف 
23 طفل  �مل��ن��ت��ظ��م،  �ل���ع���الج  م���ع 
وط����ف����ل����ة م������ن خم���ت���ل���ف �ل��������دول 
وكرمت  و�ل���ع���رب���ي���ة،  �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
�لفائزين  �ل�����ش��ح��ف��ي��ني  ج��م��ع��ي��ة 
باملر�كز �لأوىل بهد�يا قيمة، �إذ فاز 
�أ�شعد  ن��و�ل  �لطفلة  �لأول  باملركز 

و�ل�شركاء  �مل��ت��م��ي��زة  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة 
�ل����د�ع����م����ني لأن�������ش���ط���ة وب����ر�م����ج 
�ملوظفني  ج���ان���ب  �إىل  �ل�������ش���ب���اب 
�مل��ت��م��ي��زي��ن ���ش��م��ن ف��ئ��ات موظف 
و�لإد�ري  �ملتميز  و�مل�شرف  �لإد�رة 
�لفائزين  ع����ن  ف�����ش��ال  �مل��ت��م��ي��ز 
بكاأ�س �لتفوق �لريا�شي و�لتي نال 
مركزها �لأول نادي دبي للمعاقني 
�لتعاون  ن��ادي  �لثاين  �ملركز  ون��ال 

وحل نادي �ل�شعب ثالثا .
وت�شمن �حلفل فقرة ثقافية فنية 
قدمها مركز فتيات مربح �إ�شافة 
�إىل فيلم ق�شر خل�س �لن�شاطات 
�ل�شبابية �لتي �شهدها عام 2016 
حتت مظلة �لهيئة �لعامة لرعاية 

�ل�شباب و�لريا�شة .
من جهته عر �بر�هيم عبد�مللك 
�لفحرة  �إم��ارة  يف  �حلفل  باإقامة 

و�شهد   . و�ل�����ش��ب��اب��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
منت�شبي  م��ن  ع��دد  تكرمي  �حلفل 

وخ����ال����د �مل����دف����ع �لأم��������ني �ل���ع���ام 
�لقياد�ت  �مل�شاعد وعدد كبر من 

من  �ل�شبابية  و�جلمعيات  �ملر�كز 
و�جلهة  و�مل���ب���دع���ني  �مل��ت��م��ي��زي��ن 

�ل�شكري �ل�شامت . 
�ل�شكري  م���ر����س  �أط����ف����ال  وب�����ني 
�شعادتهم للم�شاركة يف �ملخيم �لذي 
يف  باأنف�شهم  وثقة  دفعه  �أعطاهم 
�ملر�س  مع  �لتعاي�س  على  قدرتهم 
طبيعي  ب�شكل  حياتهم  و��شتكمال 

دون منغ�شات ج�شدية �أو نف�شية. 

�أن رعاية �جلمعية مل�شابقة حكايتي 
مبادر�ت  �أوىل  ت��ع��د  �ل�����ش��ك��ري  م��ع 
�إم���ارة  يف  �خل���ر  ع���ام  �جلمعية يف 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة و�ل���ت���ي ت��ه��دف من 
خ���الل���ه���ا ت�����ش��ج��ي��ع �لأط������ف������ال يف 
بتنمية  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  خمتلف 
كتابة  ف���ن  �لأدب���ي���ة يف  م��ه��ار�ت��ه��م 

�ل��ت��م��ي��م��ي م���ن �مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 
�لها�شمية، و�ملركز �لثاين فازت به 
�لطفلة �شريفة علي �لها�شمي من 
�لثالث ح�شده  و�مل��رك��ز  �لإم����ار�ت، 
�ل��ط��ف��ل حم��م��د ع��ل��ي زي������د�ن من 
ع�شو  �شيف  ح�شة  وقالت  �ملغرب. 
�ل�شحفيني  جمعية  �إد�رة  جمل�س 

جانب  �إىل  �ل��ق�����ش��رة،  �ل��ق�����ش�����س 
ت�شجيعهم على �لقر�ءة، من خالل 
توزيع �جلمعية عدد� من �لق�ش�س 
�ل���ن���وع���ي���ة جل��م��ي��ع �مل�������ش���ارك���ني يف 
م�شاركتها  ع��ن  ف�����ش��ال  �مل�����ش��اب��ق��ة، 
بتعامل  �ل�����ش��ح��ي  �ل��وع��ي  رف���ع  يف 
م����ع مر�س  �ل�����ش��ح��ي��ح  �لأط�����ف�����ال 

ي�شكل حافز� كبر� لل�شباب لبذل 
مزيد من �لعمل و�لتطلع لتحقيق 
�لكثر من �لإجناز�ت �لريا�شية . 
ك��م��ا ح�����ش��ر �حل��ف��ل ���ش��ع��ادة �شامل 

�شمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  وق��دم 
�ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
وح�شوره  رع��اي��ت��ه  على  �ل�شرقي 
ذلك  �أن  م���وؤك���د�  �ل��ت��ك��رمي  ح��ف��ل 

�شمو ويل  م��دي��ر مكتب  �ل��زح��م��ي 
بوهندي  �ل���ع���زي���ز  وع���ب���د  �ل��ع��ه��د 
باملنطقة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 

�ل�شرقية . وب-عبي

حاكم الفجرية يعزي را�سد احلفيتي بوفاة والده
•• الفجرية-وام:

 - �لفجرة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
ير�فقه �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرة و�ل�شيخ مكتوم بن 
�لتعليم  جمل�س  رئي�س  �حلفيتي  ر��شد  �مل�شت�شار  �إىل  �لعز�ء  و�ج��ب   - �ل�شرقي  حممد  بن  حمد 
و�ل�شوؤون �لأكادميي و�إخو�نه يف وفاة �ملغفور له و�لده عبيد �شيف حماد �حلفيتي وذلك يف جمل�س 

�لعز�ء يف �لفجرة.
و�أعرب �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرة عن خال�س تعازيه ومو��شاته �إىل ذوي �لفقيد د�عيا �ملوىل 

عز وجل �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته.
ر�فق �شموه ملجل�س �لعز�ء �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد �لفجرة وعدد من 

مدر�ء �ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف �لمارة.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن 
مركز الأمري عبداملح�سن بن جلوي للبحوث 

•• ال�صارقة-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة �ملر�شوم �لأمري رقم 16 ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل �ملر�شوم 
�لأمري رقم 22 ل�شنة 1999 ب�شاأن مركز �لأمر عبد�ملح�شن بن جلوي للبحوث 
و�لدر��شات �ل�شالمية بال�شارقة.  ون�شت �ملادة �لأوىل للمر�شوم على �أن ت�شاف مادة 
�ملادة  �لآت��ي:  على  تن�س  �إليه،  �مل�شار   1999 ل�شنة   22 رقم  �لأم��ري  �ملر�شوم  �إىل 
�ل�شر�ئب  �ملركز من جميع  يعفى  �ل�شتهالكية،  ر�شوم �خلدمات  با�شتثناء  3 مكرر 
و�لر�شوم �حلكومية �ملحلية .  ون�شت �ملادة �لثانية على �أن يعمل بهذ� �ملر�شوم �عتبار� 

من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حمدان بن حممد ي�سهد تخريج الدفعة ال� 17 من كلية را�سد بن �سعيد البحرية
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، �شباح 
�لبحرية  �آل مكتوم  �شعيد  ر��شد بن  17 من كلية  �ل�  �لدفعة  �م�س، تخريج 

باأبوظبي.
بد�أ �حلفل - �لذي ح�شره �ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن حممد �آل نهيان، و�شعادة 
مطر �شامل علي �لظاهري، وكيل وز�رة �لدفاع، و�شعادة �لفريق �لركن حمد 
�لركن  �للو�ء  و�شعادة  �مل�شلحة،  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  �لرميثي،  حممد ثاين 
بال�شالم  �لبحرية -  �ل��ق��و�ت  ق��ائ��د  �مل�����ش��رخ،  ���ش��امل حممد  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ح��ري 

�لوطني ثم �آيات عطرة من �لذكر �حلكيم.
وتقفد �شمو ويل عهد دبي بعد ذلك طابور �خلريجني ثم مر �لطابور �أمام 
�ملن�شة �لرئي�شية على هيئة ��شتعر��س عك�س مهارة �خلريجني و�ن�شباطهم 

�لع�شكري، ثم �أدى �خلريجون ق�شم �لولء للدولة ورئي�شها.
�لزعابي، قائد كلية ر��شد  �لعميد ركن بحري طارق خلفان عبد�هلل  و�ألقى 
�إن كلية ر��شد  �آل مكتوم �لبحرية، كلمة خالل �حلفل قال فيها:  بن �شعيد 
بن �شعيد �آل مكتوم تو��شل م�شرتها مر�شخة مكانتها يف منظومة �لتعليم 

�لع�شكري لقو�تنا �مل�شلحة، و�إنه ملن دو�عي �عتز�زنا �أن يقف بينهم �إخوة لهم 
من مملكة �لبحرين �ل�شقيقة مباركني لهم جناحهم ومتمنني لهم �لتوفيق 
�حلكيم  و�لنهج  �لثاقبة  �لنظرة  �أن  �لكلية  قائد  و�أك���د   . بلدهم  خدمة  يف 
�لقائد  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة حفظه �هلل ، وروؤيته �لوطنية �ل�شديدة و�لتي توؤكد �أن 
�جليو�س �حلديثة تقا�س قدر�تها مبدى �متالكها للطاقات �لب�شرية �لقادرة 
على �إد�رة �لعمليات بكل كفاءة و�حر�ف، كانت �لد�فع �لرئي�س لإن�شاء كلية 
�أ�شبحت �شرحاً علمياً  ر��شد �لبحرية، و�إعطائها كل �لدعم و�لرعاية حتى 
وتطوره،  �لع�شر  وت��و�ك��ب  �لأ�شيلة  �لع�شكرية  بالثو�بت  تتم�شك  متميز�ً، 

متما�شية مع �لتقدم �لتقني و�ملناهج �لعلمية �لبحرية و�لع�شكرية.
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برعاية  �لكلية  قائد  �أ���ش��اد  كما 
 ، �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
وبالدعم �ملتو��شل من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لبحرية  ر��شد  لكلية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد 
�شاخماً، ومنارة للعلم و�ملعرفة تزد�ن بها  ع�شكرياً  �ليوم �شرحاً  حتى غدت 

منظومة �لتعليم يف قو�تنا �مل�شلحة.

ولفت �إىل �ن �لكلية تاأتي على ر�أ�س �أولوياتها دعم �لعن�شر �لب�شري �لع�شكري 
من  و�مليد�نية  �لقيادية  و�ملهار�ت  و�لقدر�ت  �ل�شخ�شية  �ل�شفات  حيث  من 
�لعلمية  �مل��ه��ار�ت  �شقل  على  فيه  �ل��رك��ي��ز  يتم  �شامل  عمل  منهج  خ��الل 
و�لتطبيقية  منها  �لنظرية  و�مل��ع��رف��ة  �لعلوم  �شنوف  كافة  ع��ر  و�لعملية 

ليكونو� على حماية �لوطن وخمل�شني لر�به.
�لر�شيدة  لقيادتنا  �ل�شكر   - �حلفل  �أم���ام  كلمته  ختام  يف   - �لزعابي  وق��دم 
و�لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة على �لدعم �لالحمدود يف �شبيل �لنهو�س 
بالكلية �لبحرية �ىل �أرفع �مل�شتويات ويف �شتى �ملجالت �شائاًل �ملوىل عز وجل 
�أن يرحم �شهد�ءنا �لأبر�ر و�أن يحفظ دولة �لمار�ت و�أن يدمي عليها نعمة 

�لأمن و�لأمان.
و�أدى  �ملتفوقني،  �لطلبة  على  �جل��و�ئ��ز  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  وزع  ذل��ك  بعد 
�لدفعة  �إىل   17 �ل�  �لدفعة  �لعلم من  �لعلم ثم مت ت�شليم  �خلريجون ق�شم 
خفاقاً  عاليا  �لدولة  علم  على  يحافظو�  �أن  على  بالق�شم  م�شحوباً   18 �ل� 

بني �لأمم.
و��شتاأذن قائد �لطابور �شمو ر�عي �حلفل لالن�شر�ف وغادر �خلريجون �أر�س 
�لحتفال و�شط ت�شفيق وحما�س جمهور �حلا�شرين من كبار �شباط �لقو�ت 

�مل�شلحة و�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي لدى �لدولة و�أقارب �خلريجني.
ورفع �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم �أ�شمى �آيات �لولء 
و�لتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة حفظه �هلل ، على دعمه �لالحمدود لقو�تنا 
وكفاءة  ت�شليحاً  �جليو�س  �أع���رق  ت�شاهي  �أ�شبحت  �لتي  �لبا�شلة  �مل�شلحة 

و�إخال�شاً.
كافة  �لع�شكرية  بالعلوم  و�إملامهم  بكفاءتهم  و�أ�شاد  �خلريجني  �شموه  وهناأ 
�لإمار�ت  �شباب  �أن  �شموه  م��وؤك��د�ً  �ل���دورة،  يف  تدريبهم  خ��الل  تلقوها  �لتي 
بكل  �لوطنية  �لأمانة  وحتمل  للم�شوؤولية  �أه��ل  �أنهم  يوم  بعد  يوماً  يثبتون 

كفاءة و�قتد�ء وولء للوطن وقيادته �لر�شيدة.
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  ��شتقبل  وعقب �حلفل، 
�لعرب  �لع�شكرية  و�مللحقيات  �لدبلوما�شية  �لبعثات  روؤ���ش��اء  دب��ي  عهد  ويل 
و�لأجانب �ملعتمدين لدى �لدولة وكبار قادة و�شباط قو�تنا �مل�شلحة حيث 
تبادل �شموه و�حل�شور �حلديث حول عدد من �ل�شوؤون �لتنظيمية و�لحتفال 
�لذي جرى �ليوم بتخريج هذه �لكوكبة �جلديدة من كلية ر��شد بن �شعيد 

�لبحرية، ثم �لتقطت ل�شموه �ل�شور �لتذكارية مع �خلريجني.

مدير عام بلدية عجمان يد�سن خدمة دفع 
ر�سوم املواقف عرب الر�سائل الن�سية

مكافحة املخدرات براأ�س اخليمة تفكك ع�سابة الجتار بالهريوين 

•• عجمان-وام: 

عام  مدير  �لنعيمي  حممد  �لرحمن  عبد  �شعادة  د�شن 
ر�شوم  دف��ع  خدمة  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة 
�ملو�قف عر �لر�شائل �لن�شية �لق�شرة للت�شهيل على 
�شكان �لإم��ارة وزو�ره��ا وجتنيهم عناء �لدفع �لتقليدي 

لتب�شيط �لإجر�ء�ت وتوفر �لوقت و�جلهد عليهم.
ح�شر �ل��ت��د���ش��ني �ل��دك��ت��ور �مل��ه��ن��د���س حم��م��د ب��ن عمر 
�لهند�شية  �ل�����ش��وؤون  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ري 
ب���ال���د�ئ���رة و�مل��ه��ن��د���س حم��م��د �أح���م���د �ل��ع��و���ش��ي مدير 
حميد  و�ل�شيد  بالد�ئرة  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  �إد�رة 

�لفال�شي رئي�س ق�شم �ملو�قف بالد�ئرة.
و�أكد �لنعيمي �أن �لد�ئرة تعمل ب�شكل د�ئم وبتوجيهات 
رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  م��ن  مبا�شرة 

�ل��رف��اه��ي��ة و�ل�شعادة  ل��ت��وف��ر ك��اف��ة م��ق��وم��ات  �ل���د�ئ���رة 
مبينا  وخارجها..  �لإم��ارة  د�خ��ل  و�ملو�طنني  للمقيمني 
�لتي  �لر�ئدة  �لعديد من �خلدمات  �أطلقت  �لد�ئرة  �أن 
عززت دور �لتقنية �حلديثة �لتي ت�شب يف خدمة كافة 
�لذكي  �لتطبيق  �شمنها  وم��ن  �ملجتمع  وف��ئ��ات  �شر�ئح 
موقفي �لذي يتيح للمتعاملني حجز �ملركبات با�شتخد�م 

هو�تفهم باأقل وقت ممكن.
�أن تكون خدمة دفع  �ل��د�ئ��رة حر�شت على  �أن  و�أو���ش��ح 
�شهلة  �لق�شرة  �لن�شية  �لر�شائل  عر  �مل��و�ق��ف  ر�شوم 
معها  �ل��ت��ع��ام��ل  �إم��ك��ان��ي��ة  للجميع  لتتيح  �ل���ش��ت��خ��د�م 
باإجر�ئها  تتميز  ،ح��ي��ث  و�مل���رون���ة  �ل�����ش��ال���ش��ة  مبنتهى 
جهودها  �شتكثف  �لد�ئرة  �ن  مو�شحا  و�مل��رن،  �لب�شيط 
لتد�شني �خلدمات �لر�ئدة �لتي ترتقي باحلياة �لهانئة 

باإمارة عجمان.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  متكنت 
مكافحة  �إد�رة   – �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
ت�شكيل  ���ش��ب��ط  م����ن  �مل�����خ�����در�ت 
�أ�شحاب  م���ن  �آ����ش���ي���وي  ع�����ش��اب��ي 

�مل���ه���ن ي���ق���وم���ون ب��ب��ي��ع وت���روي���ج 
�مل���خ���درة ، وذلك  وت��ع��اط��ي �مل����و�د 
�لعقيد  ب����ه  �����ش����رح  م����ا  ب��ح�����ش��ب 
�إد�رة  مدير  �لزعابي  على  عدنان 
مكافحة �ملخدر�ت بالإد�رة �لعامة 
للعمليات �ل�شرطية ب�شرطة ر�أ�س 
وردت  باأنه  �أو���ش��ح  حيث  �خليمة، 
عمليات  لق�شم  م��وؤك��دة  معلومات 
�ملكافحة تفيد بقيام جمموعة من 
�أ�شحاب  من  �لآ�شيوية  �جلن�شية 
ترويج  و  ب��ي��ع  و  ب��ت��ع��اط��ي  �مل���ه���ن 
�مل����و�د �مل���خ���درة وخ�����ش��و���ش��اً مادة 
ت�شكيل  مت  وعليه   ، )�ل��ه��روي��ن( 
و  و�ل��ت��ح��ري  للبحث  ف��ري��ق عمل 
جمع �ملعلومات، و ملتابعة �ملعلومات 
�لو�ردة، و بالفعل مت �إعد�د كمني 
�ل�شائقني  ه���وؤلء  ل�شبط  حمكم 
و  �أ���ش��خ��ا���س  �شبط)5(  مت  حيث 

جميعهم من �جلن�شية �لآ�شيوية، 
�لهروين،  خم����در  وب���ح���وزت���ه���م 
�لق�شية  ملف  حت��وي��ل  مت  وعليه 
للجهات �ملخت�شة ل�شتكمال باقي 

�لإجر�ء�ت �لقانونية بحقهم.
كما نا�شد �لعقيد عدنان �لزعابي 
�شرورة  �إىل  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ح��اب 
وعمالهم  م��وظ��ف��ي��ه��م  م���ر�ق���ب���ة 
و م���ر�ق���ب���ة ���ش��ل��وك��ه��م و�لإب�������الغ 
�ل��ف��وري ع��ن ك��ل م��ا ي��ث��ر �ل�شك 
و �ل��ري��ب��ة،ك��م��ا دع����ا ك��اف��ة �أف����ر�د 
و  �لتكاتف  ���ش��رورة  �إىل  �ملجتمع 
و  �لآف���ة  لهذه  للت�شدي  �ل��ت��ع��اون 
�لعمل على �لق�شاء عليها حلماية 
من  جمتمعنا  و  �أبنائنا  و  �أنف�شنا 
خطر �ملخدر�ت و ويالته، موؤكد�ً 
�لك�شب  �لفئة هو  ب��اأن هدف هذه 

�ملادي �ل�شريع و تدمر �شبابنا. 

العام النقل  لدعم  عجمان  ملوا�سالت  درهم  مليون   25 بقيمة  حافلة   50
•• عجمان: الفجر

�أك�����د ���ش��ع��ادة ي��ح��ي��ي �أح���م���د �إب���ر�ه���ي���م رئي�س 
�لعامة  �مل���و�����ش���الت  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لتو��شل  �أو��شر  �ملوؤ�ش�شة على تعميق  حر�س 
يف  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  مع  و�ل��د�ئ��م  �لفعلي 
�خلارجية  �لعالقات  لتدعيم  وكذلك  �لدولة 
لتوفر فر�س ��شتثمارية وتبادل �خلر�ت مبا 
يخدم جميع �لأطر�ف ويعزز �لتعاون بتوفر 
�مل��ق��وم��ات و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت �ل���الزم���ة �ل��ت��ي من 
�لإمارة  يف  و�مل��و����ش��الت  �لنقل  تطوير  �شاأنها 
�لآخ��ري��ن مب��ا يحقق  و�ل�شتفادة م��ن جت��ارب 
روؤية عجمان 2021  و�فاد �شعادته بان تعاقد 
�ملوؤ�ش�شة لتوريد 50 حافلة بقيمة 25 مليون 
درهم جاء �شمن تنفيذ �خلطة �ل�شر�تيجية 
للموؤ�ش�شة وما يحقق توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 

من  �حلثيثة  و�ملتابعة  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ومبا نتطلع 

�ليه من تلبية �حتياجات ومتطلبات �ملقيمني 
للنقل  �لتحتية  �لبنية  ودع��م  عجمان  ب��اإم��ارة 
�أن �حلافالت �جلديدة  و�ملو��شالت.  و��شاف 

�لعاملة على �خلطوط  ر�ف��د� للحافالت  تعد 
�لد�خلية، خ�شو�شا �لتي ت�شهد كثافة كبرة، 
م����زودة  �جل���دي���دة  �حل���اف���الت  �أن  �إىل  لف���ت���ا 
�حلارة  �ل��ظ��روف  لتحمل  خا�شة  مبو��شفات 
و�ل��ع��م��ل �ل�����ش��اق ك��م��ا ب��ه��ا جت��ه��ي��ز�ت تتما�شى 
م���ع ذوي �لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة ف�����ش��ال عن 
لتطوير  �لهادفة  �خل��دم��ات  م�شتوى  حت�شني 
وزيادة  عجمان  �إم���ارة  يف  و�مل��و����ش��الت  �لنقل 
معدل �لتنمية مما يعزز �شبكة �لنقل �لد�خلي 
�لنقل  ��شطول  �أن تعزيز  و�حتياجاتها م�شر� 
وتنمية  �ل�شكانية  للزيادة  مو�كبا  ياأتي  �لعام 
�لتغطية  مينح  مما  �ل�شتثمارية  �مل�شروعات 
تلبية  وذل��ك  عجمان  مدينة  ملناطق  �لكاملة 
�لتنقل  �شهولة  ب�����ش��اأن  �ملقيمني  لح��ت��ي��اج��ات 
وتقليل زمن �لنتظار بني �لرحالت مع وجود 
خطوط جديدة ت�شمل جميع �ملناطق �ل�شكنية 

و�ل�شناعية بالإمارة. 

فقدان جواز �صفرت
جي�شالين   / �مل��دع��و  فقد 
�لكامرون   ، دجوميتيو 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1803786( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/9387531



األربعاء   29   مارس    2017  م   -   العـدد  11981  
Wednesday  29  March   2017  -  Issue No   11981

05

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل .. �فتتح �لفريق 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ب��ح�����ش��ور معايل  �ل��د�خ��ل��ي��ة �م�������س 
�لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم����ل  �ل��دك��ت��ورة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة 
فعاليات �لدورة �لأوىل من منتدى 
�ل���ت���ع���اون م���ن �أج�����ل �لأم������ن �ل���ذي 
ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه �أب���وظ���ب���ي ع��ل��ى مدى 
د�خلية  وزر�ء  مب�شاركة  �أي��ام  ثالثة 
وع���دل وق���ادة وخ���ر�ء م��ن خمتلف 

�أنحاء �لعامل.
�ملنتدى  ف��ع��ال��ي��ات  �ن���ط���الق  ح�����ش��ر 
�لكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن����ورة  م��ع��ايل 
وزيرة دولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني 
�شاحي  �لفريق  وم��ع��ايل  �لحت���ادي 
�ل�شرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان 
�شيف  و�لفريق  بدبي  �لعام  و�لأم��ن 
وز�رة  وك����ي����ل  �ل�������ش���ع���ف���ار  ع����ب����د�هلل 
�لد�خلية و�لقادة �لعامون لالأجهزة 
�ل�������ش���رط���ي���ة ب����ال����دول����ة و�ل����وك����الء 
�مل�شوؤولني  م��ن  وع����دد  �مل�����ش��اع��دون 
�حلكومية  �ل������دو�ئ������ر  وم�����دي�����ري 

و�جلهات �ملعنية بالدولة .
ورحب �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان يف كلمته �لفتتاحية 
ونقل  �ملنتدى  و�شيوف  بامل�شاركني 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  لهم 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
و�أخ����ي����ه  �هلل”  “حفظه  �ل�����دول�����ة 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل  رع���اه 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة.
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  �أن  ���ش��م��وه  �أك����د  و 
ي��و�ج��ه��ه��ا ع���امل �ل���ي���وم ق���د تغرت 
و�أ�شبحت  �أدو�تها  وتعقدت  �أنو�عها 
�لتعاون  �إىل  حت���ت���اج  م��ك��اف��ح��ت��ه��ا 
�مل�شرك بني �حلكومات و�ملنظمات 
�لأف�����ر�د و�ل�����ش��ع��وب .. م�����ش��ر� �إىل 

و�لفعال  �حلقيقي  �لتعاون  �شرورة 
للخروج بنماذج مبتكرة للمنظومات 
�لأمنية مبنية على در��شات معمقة 
�لتغير�ت  ه��ذه  ملو�كبة  وم�شتمرة 
�ملجتمعات  �أم�����ن  ع��ل��ى  و�حل����ف����اظ 
لالأجيال  ز�ه���ر  م�شتقبل  �أج���ل  م��ن 

�لقادمة.
وق�����ال ���ش��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية “ �إن �لو�لد 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  و�لقائد 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه غر�س نهجا يف �لإمار�ت �أ�شا�شه 
ب��ن��اء �لإن�����ش��ان وت��اأه��ي��ل��ه ع��ن طريق 
�لرفاه  وحتقيق  �ل�شاملة  �لتنمية 
و�لرخاء عر توفر �لبنى �لتحتية 

�لتعليم  م�شار�ت  وتعزيز  �ل�شليمة 
��شت�شر�ف  و�ل�شحة وتبني مفاهيم 
�مل�شتقبل وتهيئة �ملناخ �لذي ي�شجع 

على �لإبد�ع و�لبتكار.
و�أ�شاف �شموه : �إن �لإمار�ت عملت 
على �إعالء قيمتي �لت�شامح و�ل�شعادة 
و�لهتمام بهما لدرجة �لإعالن عن 
تاأ�شي�س وز�رتني يف حكومة �لإمار�ت 
 .. �ل�شعادة  و  �لت�شامح  وز�رت���ا  هما 
�أن  �أدرك���ت  �لإم���ار�ت  �أن  �إىل  م�شر� 
�لطريق �إىل مكافحة �جلرمية يبد�أ 
بناء  وم��ن  وبالإن�شان  �لإن�����ش��ان  م��ن 
�لإيجابية  �لقيم  و�إع���الء  �لأخ���الق 
�لتي تتما�شى مع �لفطرة �لإن�شانية 

�ل�شليمة ».

ول��ف��ت ���ش��م��وه يف ه���ذ� �ل�����ش��دد �إىل 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
بتدري�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
جميع  يف  �لأخالقية  �لربية  م��ادة 
�ن�شجاما  �لإم���ار�ت  بدولة  �مل��د�ر���س 
يرتكز  و�ل��ذي  �لثقايف  موروثنا  مع 
و�لعطاء  و�ل���ت���اآل���ف  �ل���ت���ع���اون  ع��ل��ى 
و�لنفتاح وتقبل �لآخر وهي ر�شالة 
�ل��ق��ي��م �لأخ��الق��ي��ة م��ن �خل��ال��ق عز 
وجل �إىل خلقه ومن ر�شله �إىل بني 

�لن�شان وبها ت�شتد�م �لأوطان.
و �أعرب �شموه عن �ل�شكر و�لتقدير 
ع��ل��ى �جلهود  �لإن����رب����ول  مل��ن��ظ��م��ة 
�مل��م��ي��زة ودوره������ا يف ت��ع��زي��ز �لأم����ن 
موؤ�ش�شة  دع��م  �إىل  د�ع��ي��ا   .. �لعاملي 

�ملهم و�حليوي  ل��دوره��ا  �لن��رب��ول 
يف مكافحة �جلرمية.

و �أكد �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
نهيان حر�س �لإمار�ت على تقدمي 
كل ما �شاأنه �إجناح �ملنتدى و�أهد�فه 
عن  م��ع��رب��ا   .. �لنبيلة  �حل�����ش��اري��ة 
و�ل�شد�د  بالنجاح  للجميع  متنياته 
و�أن يكون �ملنتدى خطوة �إ�شافية يف 
تعزيز �لتعاون للعمل على ��شتد�مة 
�لأم�����ن و�لم������ان يف رب�����وع �لأر������س 

�شرقا وغربا.
�إل��ي��ا���س �ملر  م��ن جانبه ق��ال ���ش��ع��ادة 
من  “ �لإن���رب���ول  موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س 
يف كلمة له  �أمانا”  �أكر  �أجل عامل 
�أم��ر يهم خمتلف  �إن م�شاألة �لأم��ن 

�لقطاعات .. م�شر� �إىل �أن �لإرهاب 
ل دي��ن ل��ه ول دول��ة ول ق�شية ول 
هوية ول ميلك �لعامل - ممثال يف 
كل دول��ة و�أم��ة ودي��ن - خيار� �شوى 

مو�جهة �لإرهاب و�لق�شاء عليه.
م�����ن ج���ه���ت���ه ق������ال �لأم���������ني �ل���ع���ام 
لل�شرطة  �ل�����دول�����ي�����ة  ل���ل���م���ن���ظ���م���ة 
يورغن  “�لإنربول”  �جل��ن��ائ��ي��ة 
�لتي  �ل���ت���ه���دي���د�ت  �إن   “ ����ش���ت���وك 
نو�جهها �ليوم �أ�شبحت �أكر �شرعة 
وتنقال وقوة وتر�بطا و�متد�د� وهو 
ما ي�شتنزف مو�رد �ل�شرطة كما مل 
�أمام  �ل��ي��وم  ونحن  قبل  م��ن  يحدث 
للتهديد�ت  ت��ع��ق��ي��د�  �أك����ر  م�����ش��ه��د 
�لإرهابية و�لإجر�مية وهو ما ينتج 

ع��ن��ه حت���دي���ات ك��ب��رة ف��ي��م��ا يتعلق 
باإنفاذ �لقانون » .

“ �إننا �ليوم بحاجة �إىل  و �أ�شاف : 
توحيد جهودنا وتعزيز �لتعاون بني 
�ل��ق��ط��اع��ني �ل���ع���ام و�خل���ا����س وهذ� 
�ملثالية لإعادة  �لبيئة  �ملنتدى يوفر 
كافة  �ملعنية  �لأط��ر�ف  �أدو�ر  تقييم 
لتعزيز  ميهد  �لذي  �مل�شار  وحتديد 

�لتعاون يف �مل�شتقبل« .
يعقد  �ل�����ذي   - �مل��ن��ت��دى  �أن  ي���ذك���ر 
�لدولية  �مل��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
ل��ل�����ش��رط��ة �جل��ن��ائ��ي��ة �لإن����رب����ول و 
�شبع  يناق�س   - �لإن��رب��ول  موؤ�ش�شة 
�لإرهاب  ت�شمل  �جل��ر�ئ��م  من  فئات 
و�جل���ر�ئ���م �لإل��ك��رون��ي��ة و�ل����ر�ث 
�لثقايف و�ملجتمعات �ملعر�شة للخطر 
وج����ر�ئ����م �ل�������ش���ي���ار�ت و�مل����خ����در�ت 
�مل�شتويات  على  �لب�شائع  وتهريب 

�ملحلية و�لدولية.
�أعلنت  ق���د  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ك���ان���ت 
�شحفي  موؤمتر  خ��الل  �لأول  �أم�س 
ق��ب��ي��ل �ن���ط���الق �مل��ن��ت��دى ع���ن منح 
مليون   50 دره�����م  م��ل��ي��ون   197
�لإنربول  موؤ�ش�شة  ل�شالح  ي���ورو 
م��ن �أج����ل ع���امل �أك����ر �أم���ان���ا وذلك 
م�شروعات  ���ش��ب��ع��ة  دع������م  ب����ه����دف 
�لإرهاب  وت�شمل  لالإنربول  تابعة 
و�جل���ر�ئ���م �لإل��ك��رون��ي��ة و�ل����ر�ث 
�ملعر�شة  و�مل���ج���ت���م���ع���ات  �ل����ث����ق����ايف 
ل���ل���خ���ط���ر وج�������ر�ئ�������م �ل���������ش����ي����ار�ت 
�لب�شائع  �إىل �ملخدر�ت و  بالإ�شافة 

غر �مل�شروعة.

برعاية رئي�س الدولة 

�سيف بن زايد يفتتح فعاليات الدورة الأوىل ملنتدى )التعاون من اأجل الأمن( باأبوظبي
التحديات التي يواجهها عامل اليوم تغريت اأنواعها وتعقدت اأدواتها واأ�شبحت مكافحتها حتتاج اإىل التعاون امل�شرتك

••دبي -وام:

ك�شف معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي 
وزير تطوير �لبنية �لتحتية رئي�س جمل�س �إد�رة برنامج 
مناق�شة  �شيعتمد  �ل��رن��ام��ج  �أن  لالإ�شكان  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�خلو�نيج  جم��م��ع  م�����ش��روع  ع��ل��ى  و�لإ�����ش����ر�ف  �لت�شميم 
�لعام �جل��اري و�لذي  �لثاين من  �لربع  �ل�شكني بدبي يف 
يعد ثاين م�شروع �شكني يف �لإمارة باإجمايل 341 م�شكنا 
مبنطقة �خلو�نيج �لثانية على م�شاحة من �لأر�س تقدر 

ب� 250.520 مر� مربعا.
وقال معاليه نعمل يف وطن �ل�شعادة خلدمة �أ�شعد �شعب 
ز�يد  �ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  يف  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  علينا  ي�شاعف  مم��ا 
�إ�شعاد  �لإجن��از ودعم مقومات  لت�شريع مر�حل  لالإ�شكان 

ن��ح��و حتقيق  و�ل�����ش��ع��ي  م��ن��اط��ق��ه��م  �مل��ت��ع��ام��ل��ني مبختلف 
لن�شنع جمتمعا  م�����ش��اري��ع  م��ن  ن��ط��رح��ه  م��ا  �ل���ري���ادة يف 

متالحما متما�شكا ي�شوده �ل�شتقر�ر و�ل�شعادة .
و�أو�شح �أن جممع �خلو�نيج �ل�شكني هو �أحد نتاجات هذه 
�لت�شميم  على  �لر�شية  �عتماد  �شيتم  حيث  �مل�شوؤولية 
و�لإ�شر�ف على �مل�شروع �لذي مت طرح مناق�شته يف �لربع 
مناق�شة  عن  لالإعالن  متهيد�  �جل��اري  �لعام  من  �لأول 
�إن�����ش��اء و�إجن����از �مل�����ش��روع يف �ل��رب��ع �ل��ر�ب��ع م��ن ه��ذ� �لعام 

لي�شكل بد�ية م�شروع جديد للم�شتحقني يف دبي.
و�أ�شار بلحيف �لنعيمي �إىل �أن �لإعالن عن م�شروع جممع 

�خلو�نيج �ل�شكني ياأتي بعد �نطالق جممع �لقوز �ل�شكني 
�ملجمعات  ث��اين  بذلك  ليكون  م�شكنا   159 ي�شم  �ل��ذي 
�لتي ينفذها �لرنامج يف دبي منذ تاأ�شي�شه مثمنا تعاون 
�جلهات �ملحلية يف حكومة دبي يف تذليل جميع �لعقبات 
من �أجل ��شتقر�ر �لأ�شرة �ملو�طنة و�حلر�س على تقدمي 
�لتعاون  �لإم��ار�ت ثمرة  �لدعم لتجني دولة  �أ�شكال  كافة 
�مل�شرك بني �جلهات �ملعنية يف حتقيق موؤ�شر�ت �لإ�شكان 

يف �لأجندة �لوطنية 2021.
ويقع هذ� �مل�شروع �جلديد مبنطقة ديرة بدبي يف �جلانب 
�متد�د  على  �ل�شكنية  �خل��و�ن��ي��ج  منطقة  م��ن  �ل�شمايل 

�ل�شارع رقم D97 �شمن منطقة ت�شم �أكر من 3 �آلف 
�ملو�طنني  لإ�شكان  دب��ي  حكومة  خ�ش�شتها  �شكنية  �أر���س 
حيث ي�شم �مل�شروع �شتة مناذج �شكنية بطر�ز�ت متنوعة 
وهي �لطر�ز �ملتو�شطي و�حلديث و�لأندل�شي و�لإ�شالمي 
.. فيما مت �عتماد فكرة �لتنوع يف �ملجمع �ل�شكني لي�شفي 
مل�شة جمالية متزج بني �أ�شالة �لر�ث و�لتطور �لعمر�ين 
يف تنا�شق مييز هذ� �ملجمع ويجعله �أحد �أجمل �ملجمعات 

�ل�شكنية �لتي �شتنفذ يف �لدولة.
�ملديرة  �لفندي  حممد  جميلة  �ملهند�شة  �شعادة  و�أك���دت 
�لرنامج  حر�س  لالإ�شكان  ز�يد  �ل�شيخ  لرنامج  �لعامة 

و�ل�شتد�مة  �جل��ودة  معاير  �أعلى  وتطبيق  مر�عاة  على 
�لتي  �ل�شكنية  �ملجمعات  م�شاريع  يف  �لدولة  يف  �ملعتمدة 
وذلك  �ل���دول���ة  �إم�����ار�ت  خم��ت��ل��ف  يف  وي��ن��ف��ذه��ا  ي�شممها 
جتاه  �ل�شر�تيجية  و�أه��د�ف��ه  �لرنامج  لروؤية  حتقيقا 
�ملنطلق  ه��ذ�  م��ن  �أن��ه  و�أ���ش��اف��ت  �مل�شتد�م.  �مل�شكن  توفر 
�شيتم �إعد�د مو��شفات م�شروع جممع �خلو�نيج �ل�شكني 
مع مر�عاة �إ�شتيفاء متطلبات برنامج �إ�شتد�مة و�ل�شادر 
�أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين بالإ�شافة �إىل  عن جمل�س 
�ل�شعفات  �خل�شر�ء  �ملباين  تقييم  نظام  معاير  تطبيق 
�لأول  �مل�شروع هو  و�ل�شادر عن بلدية دبي وبذلك يكون 
طبيعة  م��ر�ع��اة  م��ع  �ل��ن��ظ��ام��ني  متطلبات  يحقق  �ل���ذي 
هذه  مل�شتحقي  �ل�شعادة  حتقيق  ل�شمان  �ملو�طنة  �لأ�شرة 

�مل�شاكن باأعلى م�شتويات �جلودة وباأقل �لتكاليف.

زايد لالإ�سكان يعتمد 6 مناذج �سكنية يف م�سروع جممع اخلوانيج ال�سكني بدبي 

•• اأبوظبي -وام:

�طلع �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�مل�شاريع  على  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ملمولة من قبل دولة �لإمار�ت مبنحة مقدمة ملنظمة 
�لإن���رب���ول �ل���دويل وت��ن��درج حت��ت ب��ر�جم��ه��ا وت�شمل 
مكافحة �لإرهاب ، و�جلر�ئم �لإلكرونية ، و�لأعمال 
�لفنية �مل�شروقة ، وتهريب �ملهاجرين و�لجتار بالب�شر 
و��شتغالل �لأطفال عر �لإنرنت ، و�جلر�ئم �ملت�شلة 

غر  �ل�شلع  وجت��ارة   ، �ملخدر�ت  ومكافحة   ، باملركبات 
�ملعر�س  يف  جولته  خ��الل  �شموه  و��شتمع  �مل�شروعة. 
�مل�شاحب ل� “منتدى �لتعاون من �جل �لأمن “ �لذي 
�نطلق �م�س باملركز �لوطني للمعار�س يف �أبوظبي �إىل 
�شرح من يورغن �شتوك �لأمني �لعام ملنظمة �لنربول 
�لدويل و�ليا�س مي�شيل �ملر رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
�لنربول حول �مل�شاريع �ل�شبعة وخطط عمل �ملنظمة 
�لدولية لتحقيق �لأهد�ف �ل�شامية من هذه �مل�شاريع 
�لعاملي وجهود مكافحة �جلرمية. كما  لل�شلم  تعزيز�ً 

�لتقى �شموه على هام�س �فتتاح �ملنتدى كال على حده 
�للبناين ومعايل  �لد�خلية  وزير  �مل�شنوق  نهاد  معايل 
�ل�شوؤون �لد�خلية �لأذربيجاين  ر�مل �و�شوبوف وزير 
ومعايل بيامبات�شجوت �شاندجن وزير �لعدل و�ل�شوؤون 
وزير  نائب  تروبان  ف��ادمي  و�شعادة  �ملنغويل  �لد�خلية 

�ل�شوؤون �لد�خلية �لوكر�ين .
�ل�شيوف �حلديث حول عدد  و�ل��وزر�ء  �شموه  وتبادل 
تعزيز  و�شبل  �مل�شرك  �لهتمام  ذ�ت  �ملو�شوعات  من 
و�ل�شرطية  �لأم��ن��ي��ة  �مل��ج��الت  يف  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 

و�أهمية منتدى “�لتعاون من �أجل �لأمن” و�آفاق دعم 
�لدولية تعزيز�ً جلهود مكافحة  �ملوؤ�ش�شات و�ملنظمات 

�جلرمية بكافة ��شكالها.
نائب  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  �للقاء�ت  ح�شر 
�لركن  و�ل��ل��و�ء  دب��ي  �لعام يف  �ل�شرطة و�لأم��ن  رئي�س 
�مل�شاعد  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �خلييلي  حارب  خليفة 
و�لعميد  بالإنابة  و�ملنافذ  و�لإقامة  �جلن�شية  ل�شوؤون 
�جلنائية  �ل�شرطة  عام  مدير  �لعميمي  عجالن  حمد 

�لحتادية بوز�رة �لد�خلية وعدد من �شباط �لوز�رة.

خليفة الطبية: جناح يف عالج حالت �سرطان دم الأطفال اللوكيميا 

�سيف بن زايد يطلع على برامج الإنرتبول املمولة من الإمارات

•• اأبوظبي-وام: 

من�شاآت  �إح���دى  �لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  جنحت 
 90 بن�شبة  �شحة  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة 
���ش��رط��ان دم �لأطفال  ب��امل��ائ��ة يف ع��الج ح���الت   95 �ىل 
�للوكيميا منها ن�شبة 80 باملائة �شفاء لأطفال �للوكيميا 

�حلادة.
بت�شخي�س  �شنويا  �لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  وتقوم 
�أغلبها �شرطان  �أطفال  180 حالة �شرطان  100 �ىل 

لوكيميا.
و�أك������دت �ل���دك���ت���ورة ف���ري���دة حم��م��د �مل����رزوق����ي طبيبة 
�أخ�شائية يف �أمر��س دم �لطفال و�لأور�م مبدينة �ل�شيخ 
خليفة �لطبية يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لمار�ت و�م �أن 
�ملخت�س  �لطبي  �لفريق  �أن  �ىل  ترجع  �لنجاح  �أ�شباب 
يف ع��الج ه��ذه �حل���الت مكون م��ن ك���و�در موؤهلة وذ�ت 
خرة �كت�شبتها من �ملمار�شة و�لتدريب يف مر�كز عالج 
مدينة  �أن  م�شيفة  و�لعاملية..  �لأمريكية  �ل�شرطانات 
�ل�شيخ خليفة �لطبية تطبق بروتوكولت �أمريكية ب�شاأن 

و�أن  �لأطفال  �شرطان  ح��الت  لعالج  �لعالجية  �خلطة 
�لكيماوي  و�لعالجات مثل  �لأدوي���ة  كل  وف��رت  �ل��دول��ة 
يف  �لتمري�س  طاقم  يتميز  كما  و�جلر�حي  و�ل�شعاعي 
�ملدينة �ملتخ�ش�س يف متري�س حالت �شرطان �لأطفال 
�مل�شتمر  بالتدريب  �كت�شبها  م��ه��ار�ت  و  عالية  ب��ك��ف��اءة 
�لطبية  �لأدوي�����ة و�لأج���ه���زة  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى كيفية 

و�شيكولوجية مري�س �ل�شرطان.
�أن م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة �ل��ط��ب��ي��ة جن��ح��ت يف عالج  وذك�����رت 
�ن  بال�شرطان.. م�شرة �ىل  ن��ادرة لطفل م�شاب  حالة 
مبر�س  م�شاب  بنغالدي�س  م��ن  �شنتان  ع��م��ره  �لطفل 
�خل��ط��رة مت  �حل���ادة  �للوكيميا  �حل��اد  �ل��دم  �بي�شا�س 
مو��شلة  يتم  وحاليا  �أ�شهر   6 قبل  كم�شاب  ت�شخي�شه 
عالجه ، وكان خالل فرة تلقي �لعالج �أ�شيب مبر�س 
ك��اأث��ر ج��ان��ب��ي للعالج   Vod �ل���وري���دي  �لن�����ش��د�د  د�ء 
�لدموية  �لأوع��ي��ة  ي�شيب  ن��ادر  مر�س  وه��و  �لكيماوي 
و�لكبد - ي�شيب 1 لكل 800 �ألف �ىل مليون �شخ�س 
بنجاح  عالجه  مت  وق��د   - �لعامل  يف  باللوكيميا  م�شاب 
جرعاته  �أخذ  يو��شل  يز�ل  ول  �لوريدي  �لن�شد�د  من 

�لكيماوية لعالج �شرطان �للوكيميا. و�أو�شحت �أن هناك 
فرو�س  ي�شببها  �لأط��ف��ال  �شرطانات  من  معينة  �أن���و�ع 
�أ�شابهم  �ل��ذي��ن  �ملر�شى  بع�س  يكت�شف  حيث   EBV
هذ� �لفرو�س بعد فرة �أنهم م�شابون ب�شرطان �لغدد 

�للمفاوية.
و�أكدت �شرورة �لوعي باأن ن�شبة �شفاء حالت �ل�شرطان 
�أن  �ل��ك��ب��ار.. مو�شحة  م��ن  بكثر  �أع��ل��ى  �لأط��ف��ال  عند 
�لتي  للعالج  �ل��ت��ج��اوب  �شرعة  �ىل  ترجع  ذل��ك  �أ���ش��ب��اب 
�أن �لطفل  �ل��ك��ب��ار ح��ي��ث  �أك���ر م��ن  �ل��ط��ف��ل  ب��ه��ا  يتميز 
عند تلقي �لعالج لقتل �خلاليا �ل�شرطانية فان خاليا 
ج�شم �لطفل يف جتدد م�شتمر وبعد �لعالج ينتج ج�شمه 

م�شتقبال خاليا جديدة طبيعية.
�ل��ط��ف��ل جلرعات  �ل��ت��ح��م��ل ع��ن��د  ق����درة  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
�ل��ك��ي��م��اوي �ل��ع��ال��ي��ة �أك����ر م��ن �ل��ك��ب��ار.. لف��ت��ة �ىل �أن 
�أطفال  �لعالجية - يف عالج  �لروتوكولت - �خلطط 
ليتم  �أط���ول  ومل���دة  عالية  ج��رع��ات  ت�شتخدم  �ل�شرطان 
عدم  ل�شمان  �ل�شرطانية  �خلاليا  على  نهائيا  �لق�شاء 

عودتها م�شتقبال وعدم حدوث �أي �نتكا�شة.

�أن ج�شم �لطفل يتحمل جتارب �لدو�ء عك�س  و�أ�شافت 
�أ�شعف  �أج�شامهم  �أن  حيث  بال�شرطان  �مل�شابني  �لكبار 

مقارنة بالأطفال.
�لأطفال  �شرطان  ح��الت  �ن  و�م  مع  حو�رها  يف  وقالت 
من  �أع��م��اره��م  ت���ر�وح  خليفة  مدينة  ��شتقبلتها  �ل��ت��ي 
�لولدة حتى 15 �شنة معظمهم من �لذكور.. لفتة �ىل 
�أنه بف�شل ت�شافر جهود كل �لطاقم �مل�شرف على رعاية 
للعي�س  نف�شيا  ودعمهم  م�شاعدتهم  مت  ه���وؤلء  وع��الج 
كغرهم حياة طبيعية بالإ�شافة �ىل تعاون �ملتطوعني 

�لذين يدعمون �ملر�شى نف�شيا.
وقالت �ن يف �لبد�ية مير �لطفل �ملري�س بعالج مكثف 
بامل�شت�شفى ويف  �أ�شابيع   4 3 �ىل  ي�شتدعي �لقامة من 
هذه �لفرة خا�شة بالن�شبة للطلبة يتم �لتن�شيق ما بني 

�مل�شت�شفى و�ملدر�شة �أثناء فرة �لقامة وتلقي �لعالج.
بال  معظمها  يف  �لتي  �للوكيميا  �أ���ش��ب��اب  ع��ن  وحت��دث��ت 

�شبب �أو ب�شبب عو�مل بيئية �أو ور�ثية.
و�شددت على �أن منط �حلياة و�لغذ�ء غر �ل�شحي من 

�أ�شباب �ل�شابة بال�شرطان.

•• مريجيب الفهود-وام:

خمتلف  م��ن  ومعلمة  معلما   50 ي�شم  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  م��ن  وف��د  ز�ر 
�لتخ�ش�شات �ملخيم �لإمار�تي �لأردين يف مريجيب �لفهود .

تر�أ�شت �لوفد خولة �حلو�شني مدير �إد�رة �لتدريب و�لتنمية �ملهنية يف �لوز�رة 
�ل��وز�رة وخلود �لنعيمي  �آمنة �ل�شحي رئي�س ق�شم تدريب �ملعلمني يف  ير�فقها 

رئي�س ق�شم �جلودة وحممد �ل�شحي من�شق �لتدريب.
�شعادة  ونائبه  �ملخيم  �ملحرزي مدير  �شعادة عبد�هلل   .. �لوفد  ��شتقبال  كان يف 

جمال �لفال�شي ومتطوعو �لهالل �لأحمر �لإمار�تي .
�ل��ه��الل �لأحمر  �إجن���از�ت فريق  �أه��م  �مل��ح��رزي عر�شا تو�شيحيا ح��ول  ق��دم  و 

�لإمار�تي يف �لأردن و�خلدمات �ملقدمة لالجئني يف �ملخيم .
و”  �ل�شيانة  و�أق�شام  �مل�شتودعات  �شملت  �ملخيم  يف  بجولة  �لز�ئر  �لوفد  وق��ام 
ق�ش�شا  �لطلبة  و�شلم  �لكبر  �لقلب  مكتبة  �إىل  “ �إ�شافة  فاطمة  �أمنا  م�شغل 
�شمن مبادرة “ بالقر�ءة نرتقي �شويا “ �لتي �أطلقتها وز�رة �لربية و�لتعليم 

يف �لدولة .
كما ز�ر �لوفد مدر�شة �ملخيم و�طلع على خمتري �حلا�شوب و�لعلوم و�للذي 
مع  �حلديث  وتبادل  �لدولة  يف  �لطاقة  وز�رة  من  بدعم  موؤخر�  �ن�شاوؤهما  مت 
�أطلقتها  �شويا  نرتقي  “ بالقر�ءة  مبادرة  �أن  �ل�شحي  �آمنة  و�أو�شحت  �لطلبة. 
وز�رة �لربية و�لتعليم يف �لدولة بالتز�من مع تخ�شي�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
2017 عاما للخر  �لدولة حفظه �هلل عام  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  خليفة بن 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  �لتي  �ملبادر�ت  وجتاوبا مع 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لت�شجيع 

�لقر�ءة يف �لوطن �لعربي.
�لق�ش�س  منها  وجمعت  �ل��دول��ة  م��د�ر���س  جميع  �شملت  �مل��ب��ادرة  �إن  و�أ���ش��اف��ت 
لإهد�ئها للطلبة �ل�شوريني �لالجئني يف �ملخيم .. و�أعربت عن �إعجابها و�لوفد 
�لتعليمية  �خلدمات  �شو�ء  �ملخيم  يف  �ل�شوريني  لالجئني  �ملقدمة  باخلدمات 
�ملخيم  لإد�رة  �ل�شكر  م��ق��دم��ة  وغ���ره���ا..  منها  �لرفيهية  �أو  �ل��ع��الج��ي��ة  �أو 

وللمتطوعني على ح�شن �لإ�شتقبال وم�شاهماتهم وجهودهم �لتطوعية.
تاأتي زيارة �لوفد للمخيم يف �إطار زيارته للمملكة �لأردنية �لها�شمية حل�شور 
للتدريب  ر�نيا  �مللكة  موؤ�ش�شة  تنظمه  �ل��ذي   2017 �ملعلمني  مهار�ت  ملتقى 

و�لتنمية بالتعاون مع �أكادميية �مللكة ر�نيا لتدريب �ملعلمني .

•• ابوظبي -وام:

�علن مركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبر عن ت�شير حافالت م�شممة خ�شي�شا 
لنقل �لزو�ر بني و�حة �لكر�مة وجامع �ل�شيخ ز�يد. وتهدف هذه �خلدمة 
بكل  ز�ي��د  �ل�شيخ  �لكر�مة وجامع  و�ح��ة  �لتنقل بني  �ل��زو�ر  �لت�شهيل على 
ر�حة وي�شر و�لطالع على �هم �ملعامل �لرئي�شية فيهما مبا يج�شد�نه من 

قيم دينية و�إن�شانية وح�شارية.
�لكبر و و�حة  ز�ي��د  �ل�شيخ   ومت حتديد مو�قف خا�شة يف كل من جامع 
�لعا�شرة  من  �بتد�ء  �شاعة  ن�شف  كل  منتظم  ب�شكل  �ل��زو�ر  لنقل  �لكر�مة 

�شباحا كل يوم وحتى �ل�شابعة و�لربع م�شاء.

ت�سيري حافالت لنقل الزوار بني 
جامع ال�سيخ زايد وواحة الكرامة

وفد الرتبية يزور املخيم الإماراتي 
الأردين مبريجيب الفهود
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العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/معهد ميوزيك هاو�س 
للفن و�ملو�شيقى  رخ�شة رقم:CN 2180047 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة كفاح حممد علي �ل�شليبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
عبد�هلل حممود مبارك حممد �جلنيبي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء
عبد�هلل حممود مبارك حممد �جلنيبي من 100% �ىل %0

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميوزك �شيتي لاللت 

�ملو�شيقية  رخ�شة رقم:CN 1439688 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة كفاح حممد علي �ل�شليبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عبد�هلل حممود مبارك حممد �جلنيبي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�هلل حممود مبارك حممد �جلنيبي من 100% �ىل %0
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لر�س 

�خل�شر�ء لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة
رخ�شة رقم:CN 1199007 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مر�ث للخدمات �للوج�شتية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1755558 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1106545:حديقة �لهر رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملنطقة للمخلفات �لورقية

رخ�شة رقم:CN 1062735  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد علي �شامل �شعيد �لر��شدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شامل �شعيد مبارك �لر��شدي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 2.50*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/�ملنطقة للمخلفات �لورقية 

ZONE WASTE PAPERS
�ىل/�ملنطقة للمخلفات �لورقة - ملالكها حممد علي �شامل �شعيد �لر��شدي - 

�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
 ZONE WASTE PAPER - OWNER MOHAMED ALI SALEM

SAEED ALRASHDI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
�شعيد حممد  دروي�س  �ل�ش�����ادة/حمالت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رباحه �خلمري رخ�شة رقم:CN 1101737  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ح�شن عبد�هلل �لعبيديل %100

تعديل ورثة/حذف �حمد دروي�س �شعيد حممد رباحه �خلمري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف دروي�س �شعيد حممد رباحه �خلمري

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 3.10*1 �ىل 1*3.60
تعديل ��شم جتاري من/حمالت دروي�س �شعيد حممد رباحه �خلمري 

DARWISH SAEED MOHD RABAHA AL KHAMIRI STORES

�ىل/�لكنز للهو�تف 
AL KANZ MOBILES

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوكولته �لعافية

 رخ�شة رقم:CN 1164618  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نا�شر خمي�س حمد علي �جلنيبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي عبد�ملح�شن علي �شامل �ليافعي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري من/�شوكولته �لعافية 
AL AFIA CHOCOLATE

�ىل/جولدن تات�س للخياطة �لن�شائية 
GOLDEN TOUCH LADIES TAILORING

تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية( )1410906(
تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية )1410907(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ل�شوكولته - بالتجزئة )4721014(
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دروع للمعد�ت �لمنيه 

رخ�شة رقم:CN 1973241  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 5*2 �ىل 0.20*0.50

تعديل ��شم جتاري من/دروع للمعد�ت �لمنيه 
DROO SAFETY EQUIPMENT

�ىل/دروع للمعد�ت �لدفاعية 
DROO DEFENSE EQUPMENTS

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
للنقليات  �ل�ش�����ادة/�ل�شند�س  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1050387 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل حممد �حمد �لكربي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل �ل�شيد علي �ل�شيد حممد �لنوي�س
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بناة �مل�شتقبل 

 CN 1175771:لهند�شية للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جمعه �شامل خليفة �شامل �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شامل خليفة �شامل �لظاهري

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ريف �مل�شتقبل للمقاولت 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1118093  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جمعه �شامل خليفة �شامل �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شامل خليفة �شامل �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيوت�شر �شتيب للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1966615  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جمعه �شامل خليفة �شامل �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شامل خليفة �شامل �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
لعمال  هز�ع  فلج  �ل�ش�����ادة/ربوع  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لطابوق رخ�شة رقم:CN 1192948  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي عبيد علي �شالح �حليائي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مرمي �حمد زوجة عبد�لفتاح �حمد �حمد عزيز �ل�شبحي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعناية �لفائقة للنجارة �ليدوية 

رخ�شة رقم:CN 1032359 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبد�هلل عنايت �هلل %100
تعديل وكيل خدمات

��شافة حممد يحيى عبد�حلافظ �ملفلحي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عنايت �هلل بجوي �شوبي خان
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل �شعيد حمود �ل�شبحي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

تتكو جلف للمقاولت العامة- ذ م م
يعلن مكتب مر�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت 

غر  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية 

�لعادية �ل�شادر بتاريخ 2017/03/23 بحل وت�شفية �شركة

 تتكو جلف للمقاولت العامة - ذ م م
فعلى من لدية �ي �عر��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى 

�ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

�بوظبي بالنادي �ل�شياحي بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق 

)4( مكتب رقم )403( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل 

مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لرج �لزرق 

لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1064052 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شديقه حممد مرعي �حلمادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد خمي�س �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة حممد خلفاين 

رخ�شة رقم:CN 1024093 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد ر��شد �شعيد �شامل �ملزروعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
لتاجر  �ل�ش�����ادة/�لو�شمي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1004121 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد مبارك عبد�هلل ��شعري �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل حمد �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ورينت �شتار لل�شيانة �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1938881  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة و�شام �شالح حممود عو�س %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شامل �حمد �شالح �لكثري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نزر - عو�س %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن بن علي بن �شر�ر �ل علي
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 

تعديل ��شم جتاري من/�ورينت �شتار لل�شيانة �لعامة 
ORIENT STAR GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�ورينت �شتار لل�شيانة �لعامة ذ.م.م   
ORIENT STAR GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

ال�صارقة-الفجر:

�إىل دعم  �ل��ر�م��ي��ة  �إط����ار ج��ه��وده��ا  يف 
�لفل�شطيني،  �ل�شعب  �أب��ن��اء  ورع��اي��ة 
�لكبر  �ل���ق���ل���ب  م���وؤ����ش�������ش���ة  �أب�����رم�����ت 
�لتعاون  موؤ�ش�شة  م��ع  منحة  �تفاقية 
 400 �إىل  ت�شل  بقيمة  فل�شطني،  يف 
�أل����ف دره�����م، ب��ه��دف ت��وف��ر مالب�س 
ل�2200 من �لأطفال �لأيتام  �شتوية 
تخفيفاً  غ�����زة،  ق���ط���اع  يف  و�أم���ه���ات���ه���م 
�لتيار  �نقطاع  نتيجة  معاناتهم  م��ن 
�لتدفئة  و���ش��ائ��ل  وت��وق��ف  �لكهربائي 

�لتقليدية.
مدير  �حل������م������ادي،  م������رمي  وع���������ّرت 
تقديرها  عن  �لكبر  �لقلب  موؤ�ش�شة 
للدعم �لذي تقدمه موؤ�ش�شة �لتعاون، 
�حلملة  يف  �ملوؤ�ش�شة  �إ�شهام  �أن  موؤكدة 

مل�����ا ميكن  ن���ا����ش���ع���اً  مي���ث���ل من�����وذج�����اً 
توفره  وموؤ�ش�شاته  �مل��دين  للمجتمع 
�ملحتاجني، متا�شياً  وم�شاعدة  لرعاية 
و�لهتمام  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل���ب���ادىء  م���ع 
ب����الإن���������ش����ان وت�����وف�����ر �ح���ت���ي���اج���ات���ه، 
�لذين  غ��زة  قطاع  لأه��ايل  وخ�شو�شاً 
ف�شل  خالل  �شعبة  �أو�شاعاً  يعي�شون 
�ل�شتاء، نتيجة غياب و�شائل �لتدفئة، 
مبالب�س  ت��زوي��ده��م  يتطلب  م��ا  وه���و 
حتميهم من �لرد وتبعد عنهم خطر 
�لإ����ش���اب���ة ب���الأم���ر�����س �ل��ن��اج��م��ة عن 

�نخفا�س درجات �حلر�رة. 
�ل�شر�كة  �أن  �إىل  �حل��م��ادي  و�أ����ش���ارت 
وموؤ�ش�شة  �لكبر  �لقلب  موؤ�ش�شة  بني 
و��شتطاعت  �لأوىل،  لي�شت  �ل��ت��ع��اون 
�مل���وؤ����ش�������ش���ت���ان �إط��������الق �ل���ع���دي���د من 
ل��ت��ق��دمي �لدعم  �مل�����ش��رك��ة  �مل���ب���ادر�ت 

�لتخفيف  �أج���ل  م��ن  فل�شطني  لأه���ل 
حتمل  م��ن  ومتكينهم  معاناتهم  م��ن 
يف  �أ�شهم  م��ا  وه��و  �ل�شعبة،  �لأو���ش��اع 
ت��وف��ر ���ش��ب��ل �ل��ع��ي�����س �ل��ك��رمي لفئات 
و����ش��ع��ة م��ن �ل�����ش��ك��ان ع��ل��ى م���د�ر �أيام 

�لدكتورة  ثمنت  جانبها،  م��ن  �ل��ع��ام.  
موؤ�ش�شة  عام  �جلرباوي، مدير  تفيدة 
�لعظيم  �لإن�������ش���اين  �ل�����دور  �ل���ت���ع���اون، 
�ل����ذي ت�����ش��ط��ل��ع ب���ه م��وؤ���ش�����ش��ة �لقلب 
لقرينة  �شكرها  ع��ن  و�أع��رب��ت  �لكبر 
�شمو  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، 
على مبادر�تها �لكرمية، وعلى �لدعم 
للم�شاهمة  ت��ق��دم��ه  �ل�����ذي  �مل�����ش��ت��م��ر 
�لجتماعية  �لأو������ش�����اع  حت�����ش��ني  يف 

و�لقت�شادية لل�شعب �لفل�شطيني.
و�أ���ش��اف��ت �جل���رب���اوي: ه��دف��ن��ا تلبية 
�لفل�شطيني  �مل���ج���ت���م���ع  م��ت��ط��ل��ب��ات 
�ل��ط��ارئ��ة م��ن خ��الل ح��م��الت �إغاثية 
فئة  ك��اه��ل  ع��ن  �لتخفيف  على  تعمل 
�لأيتام و�لذين يعي�شون ظروفاً �شعبة 
يف فل�شطني ، موؤكدة �أن تقدمي �لعون 

�لأهد�ف  �أ�شمى  من  يعد  للمحتاجني 
�ل�شعي  و�ملجتمع  للفرد  ميكن  �ل��ت��ي 
�شوى  م���ردود  �نتظار  م��ن دون  �إل��ي��ه��ا، 

�إ�شعاد �لنا�س وتخفيف معاناتهم.
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  وك��ان��ت 
بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة، 
�أطلقت موؤ�ش�شة  حممد �لقا�شمي، قد 
�لقلب �لكبر ر�شمياً يف يونيو 2015 
ت��ز�م��ن��اً م��ع ي��وم �ل��الج��ئ �ل��ع��امل��ي بعد 
حملة  بتحويل  ق���ر�ر�ً  �شموها  �إ���ش��د�ر 
�إن�شانية  موؤ�ش�شة  �إىل  �لكبر  �لقلب 
جهود  م�������ش���اع���ف���ة  ب�����ه�����دف  ع����امل����ي����ة 
�ل���ع���ون و�مل�����ش��اع��دة لالجئني  ت��ق��دمي 
�لعامل،  �أنحاء  و�ملحتاجني يف خمتلف 
�إىل ر���ش��ي��د دولة  �ل��ك��ث��ر  �أ����ش���اف  م��ا 
�لإمار�ت �حلافل بالعطاء�ت و�ملبادر�ت 
�إقليمياً  �شمعتها  من  وع��زز  �لإن�شانية 

وع���امل���ي���اً.  وم���ن �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر، �أن 
�أهلية  فل�شطينية  موؤ�ش�شة  �ل��ت��ع��اون 
غر ربحية تاأ�ش�شت يف 1983 وتعمل 
�ل�شتات  خم��ي��م��ات  ويف  ف��ل�����ش��ط��ني  يف 

�لتعاون  تنفذ  لبنان.  يف  �لفل�شطينية 
�شمن  و�لإغاثية  �لتنموية  م�شاريعها 
�لتعليم،  رئ��ي�����ش��ي��ة:  ب����ر�م����ج  ���ش��ب��ع��ة 
و�ل���ت���ن���م���ي���ة �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ومت���ك���ني 

و�لثقافة،  �لأي����ت����ام،  ودع����م  �ل�����ش��ب��اب، 
و�ملتحف  �لتاريخية،  �لبلد�ت  و�عمار 
�لفل�شطيني، وتالم�س حياة �أكر من 

مليون �شخ�س �شنويا. 

بال�شراكة مع موؤ�ش�شة التعاون 

 القلب الكبري توفر احتياجات 2200 طفل واأم فل�سطينية من املالب�س ال�ستوية

اأ�سغال راأ�س اخليمة تدفع بالعديد من ال�سهاريج اأ�سا�سيات القراءة الإبداعية يف اقت�سادية راأ�س اخليمة
ل�سحب املياه من الأحياء ال�سكنية 

حممد بن را�سد لالبتكار يوا�سل تلقي الرت�سيحات 
للدفعة الثالثة من دبلوم البتكار احلكومي

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�لتنمية  د�ئ���رة  �مل��ع��رف��ة يف  ف��ري��ق  نظم 
ور�شة  �خل��ي��م��ة  ب����ر�أ�����س  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
تدريبية يف �أ�شا�شيات �لقر�ءة �لإبد�عية 
قدمها �لأ�شتاذ �شامح كعو�س، بالتعاون 
�ملعرفة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  م���ع 
م���ار����س   27 �مل�����و�ف�����ق  �لث�����ن�����ني  ي������وم 
يف و�ح������ة �ل���ت���غ���ي���ر مب��ب��ن��ى �ل����د�ئ����رة 
بتبادل  �ل���ور����ش���ة  مت���ي���زت  �ل��رئ��ي�����ش��ي. 
��شتعر�س  ح��ي��ث  و�خل������ر�ت،  �لأف���ك���ار 
�ملحا�شر ما تعنيه �لقر�ءة للم�شاركني، 
�أج��ل��ه��ا يقروؤون،  �ل��ت��ي م��ن  و�لأه�����د�ف 
�لقر�ئية  �خل���ي���ار�ت  معهم  ت��ن��اول  ث��م 
للو�شول  وتنقيتها  ت�شفيتها  وكيفية 
و�إبد�عية،  ومفيدة  ممتعة  ق���ر�ءة  �إىل 
م���ق���دم���ا ل���ه���م من������اذج م����ن �إ������ش�����د�ر�ت 
�أمهات  عربية وعاملية، ومقتطفات من 
�ل��ك��ت��ب، و�إ����ش���د�ر�ت م��ع��ا���ش��رة، مازجا 
�لتدريبية  و�ل��ت��م��اري��ن  �ل���ق���ر�ءة  ب���ني 
�لذين  للم�شاركني  ت�شجيعا  �مل�شلية 
��شر�حة  �أع�������ش���اء  ب��ي��ن��ه��م  م����ن  ك�����ان 

وموظفون  �شباب،  و��شر�حة  �شيد�ت 
من جهات حملية، وم�شاركات خا�شة. 
فريق  – رئي�س  �إ�شم�اعيل  �أم��ل  وقالت 
– ب��اأن هذه �لور�شة تعد حجز  �ملعرفة 
�ملعرفة،  �أ�شبوع  �أن�شطة  باقة  يف  �أ�شا�س 
مبادرة  حر�شت  وق��د  �ل��ق��ر�ءة،  و�شهر 
ت��ق��ر�أ ع��ل��ى تنفيذها يف  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 

�لهدف  على  �ل�شوء  لت�شليط  �ل��د�ئ��رة 
�لإبد�ع  وهو  �أل  �ل��ق��ر�ءة،  من  �لرئي�س 
�إ�شماعيل  و�شكرت  بالإن�شان.  و�لرتقاء 
�ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  تعاون 
و�لأ����ش���ت���اذ ���ش��ام��ح ك��ع��و���س �ل�����ذي لبى 
�لدعوة دون تردد، وهو جت�شيد حقيقي 
�ل��ت��ط��وع��ي يف عام  ل��ل��ت��ع��اون و�ل��ع��م��ل 

�خلر. من �جلدير بالذكر �أن �ملبادر�ت 
�ملعرفية لد�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف 
ر�أ�س  بينها  وم��ن  ع��ام �خل��ر م�شتمرة، 
�خل��ي��م��ة ت��ق��ر�أ �ل��ت��ي ت��ت��خ��ذ ه���ذ� �لعام 
�إىل  بالإ�شافة  ت�شجيعيا  خريا  طابعا 
�شبق  �ل��ت��ي  م��ب��ادر�ت��ه��ا  بع�س  ��شتمر�ر 

�إطالقها يف عام 2016.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أطلقتها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  �أم�����س  ت�شارعت 
�لعامة  و�خل����دم����ات  �لأ����ش���غ���ال  د�ئ������رة 
بالتعاون مع �د�رة �لدفاع �ملدين بهدف 
�حتو�ء م�شكلة مياه �لأمطار�لتي هطلت 
م���وؤخ���ر� و�أ���ش��ف��رت ع��ن ت��ك��وي��ن �لعديد 
�ل�شكنية وغر  �لأح��ي��اء  �ل���رك يف  م��ن 
�ل�شكنية .   وكانت ر�أ�س �خليمة �شهدت 
م��وؤخ��ر� �أم��ط��ار� غ��زي��رة غ��ر م�شبوقة 
وخلفت  و�ل����رع����د  ب���ال���رق  م�����ش��ح��وب��ة 
ور�ءها برك مياه �أ�شبه بالبحر�ت و�شكا 
بع�س �ل�شكان من دخول �ملياه لبيوتهم 

وت�شببها يف �حلاق �أ�شر�ر مادية .
ومنذ �ليوم �لأول �أر�شلت د�ئرة �لأ�شغال 
ل�شحب  �شهاريج  ���ش��ي��ار�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لبيوت  مثل  �ل�شاخنة  �ملو�قع  من  �ملياه 
و�لطرق و�ملر�فق �خلدمية بح�شبما قال 
�ملهند�س �أحمد �حلمادي مدير عام د�ئرة 
�ىل  م�شر�  �لعامة  و�خلدمات  �لأ�شغال 
�ل��د�ئ��رة مل تتوقف مطلقا عن بذل  �أن 
م�شاعيها لحتو�ء م�شكلة مياه �لأ مطار 
�ل�شكنية  و�لأحياء  �ل�شو�رع  �ملتجمعة يف 
على  و�مل�شخات  �ل�شهاريج  توزيع  عر 

�ملناطق �ملت�شررة .
�لأ�شغال  د�ئ�����رة  دف��ع��ت  �أم�������س  ي���وم  ويف 
باملزيد من �شهاريج  �لعامة  و�خلدمات 

�ل���ت���ي تعد  �مل���ن���اط���ق  �مل���ي���اه �ىل  ���ش��ح��ب 
�لأك�����ر ت�����ش��رر� مب��ي��اه �لأم����ط����ار مثل 
�مل���ع���م���ورة وج���ل���ف���ار و�ل�����ش��ري�����ش��ة حيث 
ومع  �لبيوت  من  �لعديد  �ملياه  حتا�شر 

م�شاحات  جتفيف  �أم��ك��ن  �ل��وق��ت  م���رور 
�لأمطاروقد  مياه  جتمعات  من  و��شعة 
حر�رة  و�رت��ف��اع  �لطق�س  حت�شن  �شاعد 
�ل�شم�س يف �جناع م�شاعي د�ئرة �لأ�شغال 

و�خلدمات �لعامة حيث بدت �لكثر من 
تز�ل  ل  بينما  �ملياه  من  خالية  �ملناطق 
�شهاريج  و�شول  تنتظر  �أخ��رى  مناطق 

�شحب �ملياه �ملتحركة .
ج�شر�  �أن  �مل��ت��وف��رة  للمعلومات  ووف��ق��ا 
تنظيمه مع هطول  ناجحا جرى  جويا 
من  �لعديد  �نقاذ  عن  و�أ�شفر  �لأم��ط��ار 
�لأ���ش��خ��ا���س �ل���ذي���ن ح��ا���ش��رت��ه��م مياه 
�لأودي���ة  ع��ر  بعنف  �ملتدفقة  �لأم��ط��ار 

مثل و�دي �لبيح .
�لأ�شر�ر  �أن  مل��ا يقول �حل��م��ادي   ووف��ق��ا 
�لغزيرة  �ل��ن��اج��م��ة ع��ن م��ي��اه �لأم���ط���ار 
م�شتدل  ل��الزع��اج  ومثرة  كبرة  كانت 
يوميا  ت�شتقبل  د�ئ���رت���ه  �أن  ذل���ك  ع��ل��ى 
�ل���ع���دي���د م����ن �ل���ب���الغ���ات �ل���ت���ي حتمل 
����ش���ك���اوى �مل����و�ط����ن����ني و�مل���ق���ي���م���ني من 
�لبيوت  دخ���ول���ه���ا  �أو  �مل���ي���اه  حم���ا����ش���رة 
و�غالقها �لطرق مو�شحا �أن �أكر مياه 
�لأمطار تتجمع يف مناطق مثل �لظيت 
و�جلولن  وخ���ز�م  و�ل�شمايل  �جل��ن��وب��ي 

و�لرم�س . 
��شتمر  �ذ�  ت�����ش��وري  يف   : ق��ائ��ال  وت��اب��ع 
�لطق�س على هذ� �لنحو من �ل�شتقر�ر 
�لأحياء  يف  �ملكد�شة  �مل��ي��اه  م�شكلة  ف��ان 
عليها  �ل�شيطرة  مي��ك��ن  �ل��ط��رق  وع��ل��ى 
وجيزة  فرة  غ�شون  يف  �شاملة  ب�شورة 

جد� .

•• دبي -وام:

لالبتكار  ر��شد  بن  حممد  مركز  �أعلن 
لدبلوم  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�����دورة  �أن  �حل��ك��وم��ي 
�لبتكار �حلكومي �شتنطلق خالل �شهر 
مايو �لقادم مو�شحا �أنه �شيو��شل تلقي 
�لأ�شبوع  نهاية  حتى  �لنت�شاب  طلبات 
�لأول من �شهر �أبريل �ملقبل عر �ملوقع 
www.mbrcgi. �لإل�����ك�����روين 

.gov.ae
مكثف  تدريبي  برنامج  ت�شميم  مت  و 
للدورة �لثالثة للدبلوم يت�شمن �أن�شطة 
تدريبية وور�س عمل وزيار�ت ميد�نية 
وهو �لرنامج �لذي يقام للمرة �لأوىل 
بالتعاون مع كلية �إمبريل �لريطانية 
و�لبتكار  �لإد�رة  جم��الت  يف  �ل��ر�ئ��دة 
تطويرها  مت  م�شاقات  �شتة  ويت�شمن 
�لبتكار  خبر  دبلوم  جتربة  على  بناء 

يف دفعتيه �لأوىل و�لثانية.
�ملدير  م�شاعد  �لها�شمي  و�أك��دت هدى 
�ل���ع���ام ل��ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة و�لب���ت���ك���ار يف 
مكتب رئا�شة جمل�س �ل��وزر�ء يف وز�رة 
و�مل�شتقبل  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س  ����ش���وؤون 
تو��شل  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ح��ك��وم��ة  �أن 
روؤ�شاء  تاأهيل  يف  جتربتها  على  �لبناء 
ل����الب����ت����ك����ار يف �جل����ه����ات  ت���ن���ف���ي���ذي���ني 
وتطور  و�ملحلية  �لحتادية  �حلكومية 
ه�����ذه �ل���ت���ج���رب���ة ع����ر م���و�ك���ب���ة �أب�����رز 
�لتوجهات �لعاملية يف جمالت �لبتكار 
عملية  و�آل���ي���ات  �أدو�ت  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا 

منا�شبة للعمل �حلكومي.
�لتعاون  �شيتم  �إن���ه  �لها�شمي  ق��ال��ت  و 
يف  �إم����ب����ري����ل  ك���ل���ي���ة  م����ع  م������رة  لأول 

تنفيذ  يف  للمركز  ك�شريك  بريطانيا 
�ل��دب��ل��وم �ل����ذي ي�����ش��ت��م��ر ع��ام��ا كامال 
عامليا  مركز�  تعد  �لكلية  �أن  مو�شحة 
مر�كز  وت�������ش���م  �لب���ت���ك���ار  ل����در������ش����ات 
متخ�ش�شة يف هذ� �ملجال مثل حا�شنة 
�لطاقة  �ب���ت���ك���ار�ت  وم���ر�ك���ز  �لب��ت��ك��ار 
�ب��ت��ك��ار قطاع  �مل��ت��ج��ددة و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة و 
�بتكار  و  �لتعليمي  �لتطوير  و  �لنقل 
�ل���ع���امل���ي وخمتر  �ل�����ش��ح��ي  �ل���ق���ط���اع 

�لف�شاء و�لروبوتات �جلوية وغرها.
�ل��دب��ل��وم �لذي  ب��رن��ام��ج  �إن  �أ���ش��اف��ت  و 
على  تغير�ت  �لثالثة  دفعته  ي�شهد يف 
�لعمل  وور�����س  �لعلمية  �مل����ادة  �شعيد 
�حلكوميني  �مل����وظ����ف����ني  ي�������ش���ت���ه���دف 
بالبتكار  �ل�شغف  ذوي  من  �ملتميزين 
و�أدو�ت  �ملنت�شبني مبفاهيم  لتزويدهم 
�حلكومي  �ل��ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر  و�آل����ي����ات 
قدر�تهم  وي��ب��ن��ي  م��ب��ت��ك��رة  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 
�لقادة  م��ن  م�شتقبليا  جيال  ليكونو� 
�لبتكار  دب���ل���وم  وي��غ��ط��ي  �مل��ب��ت��ك��ري��ن. 
�حلكومي يف دفعته �لثالثة 6 م�شار�ت 
�لبتكار  م��ف��اه��ي��م  ت��اأ���ش��ي�����س  ت�����ش��م��ل 
وتطبيق  عر�س  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف 

ورحلة  �ملتطورة  �لبتكار  �أدو�ت  حزمة 
ميد�نية �إىل مقر �إميبريل كوليدج يف 
وتطبيق  �لبتكار  وقيادة  لندن  مدينة 

�لأفكار ��شتد�مة �لنمو و�لبتكار.
للدبلوم  �لنت�شاب  �شروط  تت�شمن  و 
ي��ك��ون �مل��ر���ش��ح م��ن م��و�ط��ن��ي دولة  �أن 
�جلهات  �إح���دى  يف  �لإم����ار�ت وموظفا 
ما  �أو  �إد�رة  م��دي��ر  ب��درج��ة  �حلكومية 
ف����وق وح��ا���ش��ال ع��ل��ى م���وؤه���ل جامعي 
معتمدة  ج��ام��ع��ة  م���ن  ي��ع��ادل��ه  م���ا  �أو 
وم��ع��رف ب��ه��ا و�أن ت��ك��ون ل��دي��ه خرة 

عملية ل تقل عن خم�س �شنو�ت.
من ناحية �آخرى .. �ختتم مركز حممد 
بن ر��شد لالبتكار �حلكومي - موؤخر� 
- �أع���م���ال �ل��دف��ع��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن دبلوم 
�لب��ت��ك��ار �حل��ك��وم��ي �ل��ت��ي ���ش��ارك فيها 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  م��وظ��ف��ا   53
م�شاريع  وتركزت  و�ملحلية.  �لحتادية 
�ملنت�شبون  عليها  عمل  �ل��ت��ي  �لب��ت��ك��ار 
ط�����و�ل ف����رة �ل���ت���دري���ب �مل���م���ت���دة من 
مايو 2016 �إىل مار�س 2017 على 
�بتكار�ت مت تطبيقها يف �أماكن عملهم 
ومت عر�شها على جلنة حتكيم �شمت 
خ���ر�ء م��ن ج��ام��ع��ة ك��ام��ردج ومركز 

حممد بن ر��شد لالبتكار �حلكومي.
وتعتر هذه �مل�شاريع �ملبتكرة م�شاريع 
على  عملو�  �لذين  للمنت�شبني  تخرج 
�إجن����ازه����ا ب���اإ����ش���ر�ف وت��وج��ي��ه خ���ر�ء 
كامريدج  ج���ام���ع���ة  يف  وخم��ت�����ش��ني 
لالبتكار  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  وم���رك���ز 
وت�شجيع  دع���م  لقيت  وق���د  �حل��ك��وم��ي 
�لتي  �جل��ه��ات  يف  �حلكومية  �ل��ق��ي��اد�ت 
ي��ع��م��ل ب��ه��ا �مل��ن��ت�����ش��ب��ون. وي��رك��ز دبلوم 

�لبتكار �حلكومي على تطوير �ملهار�ت 
لدى �لكو�در �لوطنية �حلكومية جلعل 
�لب���ت���ك���ار مم��ار���ش��ة ع��م��ل��ي��ة ي��وم��ي��ة يف 

�جلهات �حلكومية يف دولة �لإمار�ت.
على  �ل��رن��ام��ج  حم����اور  ت�شميم  ومت 
�أ�ش�س علمية وممار�شات عاملية ويتكون 
خطو�ت  ت�شكل  مر�بطة  مر�حل  من 
مفاهيم  ت��ر���ش��ي��خ  ل�����ش��م��ان  م��ت��ك��ام��ل��ة 

�لبتكار لدى �ملنت�شبني.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  كان 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل��������وزر�ء ح���اك���م دبي 
�فتتح م��رك��ز حممد بن  ق��د  رع���اه �هلل 
�شبتمر  يف  �حلكومي  لالبتكار  ر��شد 
جلميع  خ����دم����ات����ه  ل���ي���وف���ر   2014
و�لعمل  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �جل��ه��ات 
من  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�جلهات  مل�����ش��اع��دة  �حل��دي��ث��ة  �لأدو�ت 
�حل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى �لب��ت��ك��ار يف جمالت 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل���دم���ات 
�ملقدمة للجمهور و�لهياكل �لتنظيمية 
و�ل��ع��م��ل��ي��ات و�لإج�����������ر�ء�ت مب���ا يعزز 
�لقطاع  يف  �ل�����دول�����ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م����ن 
�حلكومي ويعمل على حتويل �لبتكار 
�حلكومي لعمل موؤ�ش�شي منظم �شمن 
حكومة دول��ة �لإم���ار�ت. ويعمل �ملركز 
�لفعاليات  م��ن  �شل�شلة  تنظيم  ع��ل��ى 
لدعم  �حلكومية  �لبتكار  وخم��ت��ر�ت 
و�إيجاد  �خل��دم��ات  تطوير  يف  �جل��ه��ات 
�لكو�در  وت���دري���ب  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل��ول 
�لوطنية وبناء قدر�تها وتطوير �شبكة 
�شر�كات عاملية مع �جلامعات و�ملعاهد 

�ملتخ�ش�شة.

•• اأبوظبي -وام:

ي��ع��ق��د م��رك��ز �لإم�������ار�ت ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ات غ���د� حلقة 
ن��ق��ا���ش��ي��ة يف �أب��وظ��ب��ي ح���ول �أف����ق �ل�����ش��ر�ك��ة بني 
�ل�شني و�لإم����ار�ت يف �إط���ار م��ب��ادرة ح��ز�م و�حد، 
طريق و�حد �لتي ي�شارك فيها م�شوؤولون وخر�ء 
ودولة  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  من  وباحثون 
�لإمار�ت. وقالت �لدكتورة �بت�شام �لكتبي، رئي�شة 
�إلقاء  �إىل  �شت�شعى  �لنقا�شية  �حللقة  �أن  �مل��رك��ز، 
�ل�شوء على �ملبادرة �ل�شينية حز�م و�حد، طريق 
و�حد ، وتاأثر�تها يف �ل�شر�كة بني �ل�شني ودولة 

ث���الث ج��ل�����ش��ات رئي�شة..  �لإم�������ار�ت، م��ن خ���الل 
و�أهد�فها  �مل���ب���ادرة  م��ن��ط��ل��ق��ات  ت��ت��ن��اول  �لأوىل، 
وم�شار�تها، وتبحث �لثانية يف �آفاق �ل�شر�كة بني 
�إط���ار �مل���ب���ادرة، م��ن خالل  �ل�شني و�لإم�����ار�ت يف 
�لالزمة  �لتحتية  و�لبنى  و�لأط��ر  �لآليات  تناول 
�لبلدين،  ب���ني  �لق���ت�������ش���ادي  �ل���ت���ع���اون  لإجن������اح 
وجمالت �لتعاون بني �لإمار�ت و�ل�شني يف �إطار 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  باقي  مع  �ملبادرة 
�أما �جلل�شة �لثالثة، فتناق�س �نعكا�شات  و�إير�ن.. 
�لإقليمية  �ل��ق��وى  ب��ني  �جليو�شيا�شي  �لتناف�س 

و�ل�شر�عات �لقائمة على �ملبادرة.

ت��ن��ظ��ي��م هذه  �أن  �ب��ت�����ش��ام  �ل���دك���ت���ورة  و�أ����ش���اف���ت 
�حللقة �لنقا�شية ياأتي �إدر�كا من مركز �لإمار�ت 
حتويل  يف  �ل�شينية  �مل���ب���ادرة  ل����دور  لل�شيا�شات 
يف  و�أث��ره��ا  ج��دي��د،  �قت�شادي  قطب  �إىل  �ل�شني 
�لعامل،  يف  �جليو�شيا�شية  �ل��ق��وة  خريطة  تغير 
و�أو�شحت �أن دولة �لإم��ار�ت بحاجة �إىل توظيف 
يف  �ل�شر�تيجية  �شر�كاتها  تنويع  يف  �شيا�شاتها 
�إطار �ملبادرة، ومن هنا تعد �حللقة فر�شة للحو�ر 
ب��ني �لطرفني  �لنظر  �لأف��ك��ار ووج��ه��ات  وت��ب��ادل 
�لفو�ئد  تعظيم  �أج���ل  م��ن  و�ل�شيني  �لإم���ار�ت���ي 

�مل�شركة للبلدين من هذه �ملبادرة.

حماكم راأ�س اخليمة ت�سارك يف معر�س دبي لالإجنازات احلكومية الإمارات لل�سيا�سات يناق�س اأفق ال�سراكة بني ال�سني والإمارات
•• راأ�س اخليمة –الفجر

�ملحلية  ر�أ�س �خليمة م�شاركتها �شمن �جلهات  د�ئرة حماكم  �أعلنت 
�مل�شاركة من حكومة ر�أ�س �خليمة، يف معر�س دبي �لدويل لالإجناز�ت 
�حلكومية يف دورته �لر�بعة لعام 2017، و�لذي �شينطلق يف �لفرة 
2-4 �أب��ري��ل �مل��ق��ب��ل، مب��رك��ز دب��ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي، و�ل���ذي ينظمه 

برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز.
ر�أ�س  حماكم  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �ل�شميلي  علي  �شيف  �لدكتور  و�أك���د 
�آخر  لعر�س  �ملعر�س  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة  على  �ل��د�ئ��رة  حر�س  �خليمة 
ح�شورها  ولتعزيز  �ل��ع��امل،  وحكومات  للمجتمع  �ل��د�ئ��رة  �إجن���از�ت 
�أو بالدول �لأخرى،  �أر���س �لإم��ار�ت  �أب��رز �ملحافل �لتي تقام على  يف 

وتعد هذه �مل�شاركة �لأوىل لها، معتر� �أن �ملعر�س هو مبثابة فر�شة 
و�شلت  وما  �حلكومية،  �جلهات  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  على  لالطالع 
�إل��ي��ه م��ن ت��ق��دم وت��ط��ور يف �أع��م��ال��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا، �إىل ج��ان��ب تبادل 

�خلر�ت و�ملعارف فيما بني �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة.
و�أ�شار مدير عام �ملحاكم �إىل �أن �مل�شاركة �شتتمثل يف عر�س �آخر 15 
�إجناز� متميز� ومبتكر� �أطلقته �لد�ئرة، وترويج مبادر�تها �لفريدة 
من نوعها، وفق �لت�شنيف �لعاملي، مبينا �أنه مت تكليف فريق متكامل 
تليق  �لتي  مكانتها  و�إب��ر�ز  �لد�ئرة  ومتثيل  �ملعر�س  على  لالإ�شر�ف 
بها، م�شيد� مبا يوفره �ملعر�س كونه ي�شكل من�شة مثالية ومتميزة يف 
�طالع �جلمهور على �آخر �مل�شتجد�ت يف منظومة �لعمل �حلكومي، 

و�لتو��شل معهم و�طالعهم على �ملنجز�ت �لعاملية.

للتعرف على النظام الق�شائي بالدائرة

حماكم دبي ت�ستقبل عددًا من اجلامعات والكليات للتعرف على م�سابقة مكتوم بن 
حممد اآل مكتوم للمحاكمة ال�سورية  للدورة ال�ساد�سة 2017

•• دبي-الفجر:

�بر�هيم  �أحمد  �لقا�شي  �شعادة  ��شتقبل 
مل�شابقة  �لعلمية  �للجنة  رئي�س  �شيف 
�آل مكتوم للمحاكمة  مكتوم بن حممد 
�لبتد�ئية  �ملحكمة  ورئي�س  �ل�شورية 
�مل���دن���ي���ة يف حم���اك���م دب�����ي وف��������ود�ً من 
و�لكليات  �جل���ام���ع���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
م���ن ، ج��ام��ع��ة �لإم��������ار�ت، ج��ام��ع��ة د�ر 
�جلامعة  �ل�������ش���ع���ودي���ة،  م����ن  �حل���ك���م���ة 
�لعني  ج���ام���ع���ة  دب������ي،  يف  �لأم���ري���ك���ي���ة 
ل��ل��ع��ل��وم و �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ك��ل��ي��ة �لإم����ام 
مالك لل�شريعة و �لقانون للتعرف على 
و�لتعرف  ب��ال��د�ئ��رة،  �لق�شائي  �لنظام 
ع��ل��ى م����ب����ادر�ت م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د �آل 
�ل�شورية،  �مل��ح��اك��م��ة  مل�����ش��اب��ق��ة  م��ك��ت��وم 
�ل����زي����ار�ت ���ش��م��ن �لوفود  وت���اأت���ي ه���ذه 
�ل�شنوية �لتي ت�شتقبلها �ملحاكم لتعزيز 
ولتحقيق  �ل�����دويل  �ل���ت���ع���اون  ع���الق���ات 
�لثقة  لتعزيز  �ل�شر�تيجية  غاياتها 

بالنظام �لق�شائي حمليا ودوليا.
ع��ل��ى م�شابقة  �ل���وف���ود  ت��ع��رف��ت   ح��ي��ث 
�آل مكتوم للمحاكمة  مكتوم بن حممد 
�ل�شورية فهي برعاية كرمية من �شمو 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد �آل مكتوم نائب 
�لق�شائي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي،  ح��اك��م 
ب����اإم����ارة دب����ي، ���ش��م��ن م����ب����ادر�ت �شموه 
بناء  بهدف  �ل��ق��ان��وين،  و�لفكر  للتميز 
قدر�ت  وتطوير  متمكن،  قانوين  جيل 
وحتفيز  �لق�شائية  بال�شلطة  �لعاملني 
ريادة �لأعمال �لقانونية، و�لتي تنظمها 
�نطالقا  دب��ي،  حماكم  قبل  من  �شنوياً 
م��ن روؤي����ة و����ش��ح��ة م��ف��اده��ا ب��ن��اء جيل 

قانوين متمّر�س.
حممد  ب��ن  مكتوم  م�شابقة  تعد  حيث 
علمية  م�شابقة  �ل�����ش��وري��ة  للمحاكمة 
�لقانون  ك���ل���ي���ات  ل���ط���الب  خم�����ش�����ش��ة 
�خلليجي،  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ب������دول 

�مل��رح��ل��ة �لأوىل  ت��ت�����ش��م��ن م��رح��ل��ت��ني: 
�إعد�د مر�فعة خطية ��شتناد�ً �إىل وقائع 
)�لق�شية(،  �ف��ر����ش��ي��ة  �أو  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة: ج���ولت م��ت��ع��ددة من 
�ملر�فعات �ل�شفهية بني �لفرق �ملت�شابقة 
من �لكليات �مل�شاركة �أمام هيئة حتكيم 
�لقا�شي  ���ش��ع��ادة  �و���ش��ح  كما  ق�شائية. 
�أح��م��د �ب��ر�ه��ي��م �أن ه��ذه �مل��ب��ادر�ت تعد 
�لأوىل من نوعها على م�شتوى �ل�شرق 
فئات  ملختلف  موجهة  وه��ي  �لأو����ش���ط، 
ولطالب  و�لق�شائي  �لقانوين  �ملجتمع 
كليات �لقانون يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، وتتاح �لفر�شة جلميع جامعات 
�لتعاون  جمل�س  بدول  �لقانون  وكليات 
�للي�شان�س  درج��ة  متنح  �لتي  �خلليجي 
و�لقانون  �ل�����ش��ري��ع��ة  �أويف  �ل��ق��ان��ون  يف 
�مل�شابقة،  يف  بامل�شاركة  يعادلها  م��ا  �أو 
�لإل��ك��روين عر  �لت�شجيل  عن طريق 
�بتد�ًء  مر�حلها  لكل  �لذكية،  �لأجهزة 
�لعالن  لغاية  �ملر�شحني  ت�شجيل  من 
عن �لنتائج، مغطية بذلك كل خطو�ت 
�مل�شابقتني �لكتابية و�ل�شفهية بالإ�شافة 

مل�شابقة �أف�شل طالب �أو طالبة.
ت�شنع  �لقانون ل  در��شة  موؤكد�ً جمرد 
ق�����ش��اة ح��ق��ي��ق��ي��ني، ف��امل�����ش��اب��ق��ة تهدف 

�لكو�در  وت��ط��وي��ر  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل  �إىل 
�لقانونية  �لكليات  طلبة  من  �لوطنية 
خريج  لأن  �ل����دول����ة،  يف  و�حل���ق���وق���ي���ة 
�لقانون هو قا�شي �مل�شتقبل، وقد يكون 
�ملهن  و�أ���ش��ع��ب  �أه���م  م��ن  ملهنة  مر�شحاً 
�إىل  �لب�شرية وهي حتتاج  �لتي عرفتها 
و�شخ�شية  ذهنية  ومو��شفات  �شروط 
باأنها  تفخر  دب��ي  وحماكم  عادية،  غر 
ت��ن��ف��ذ �ل��ق��ان��ون ب��ن�����ش��ه وروح�����ه وتتبع 
�مل��ت��ع��ارف عليها يف  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��و�ع��د 
�لتقا�شي  و�إج���ر�ء�ت و�شمانات  درج��ات 

وت�شاهي يف ذلك �أرقى �ملحاكم .
باإمكان  �أن  �ل��ق��ا���ش��ي  ���ش��ع��ادة  و�أو����ش���ح 
�جل���ام���ع���ات و�ل���ط���ل���ب���ة �لط�������الع على 
ت��ف��ا���ش��ي��ل �مل�����ش��اب��ق��ة م���ن خ���الل دخول 
�مل��وق��ع �لإل���ك���روين مل��ح��اك��م دب���ي على 
 .www.dc.gov.ae �ل����ر�ب����ط: 
بالإ�شافة �إىل �لتو��شل مع �مل�شابقة من 
خالل �لقنو�ت �لتالية: �لت�شال �ملبا�شر 
مب��ح��اك��م دب�����ي، �ل���ري���د �لإل����ك����روين 
ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة، و�حل�������ش���اب �لإل����ك����روين 
و   Facebook ع���ل���ى  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة 

.Twitter
ك��م��ا �ط��ل��ع��ت �ل����وف����ود خ����الل �ل���زي���ارة  
دبي  حماكم  يف  �لق�شائي  �لنظام  على 

رئي�شة  حم��اك��م  ث��الث  م��ن  يتاألف  فهو 
وحمكمة  �لب���ت���د�ئ���ي���ة  �مل���ح���اك���م  وه����ي 
�ل���ش��ت��ئ��ن��اف وحم��ك��م��ة �ل��ت��م��ي��ي��ز، كما 
 6 �إىل  ت��ت��ف��رع  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �ملحكمة  �أن 
�ملحكمة  وه�����ي  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  حم���اك���م 
�لبتد�ئية  و�ملحكمة  �ملدنية  �لبتد�ئية 
�لتجارية و�ملحكمة �لبتد�ئية �لعمالية 
و�ملحكمة �لبتد�ئية �لعقارية و�ملحكمة 
�لحو�ل  �لبتد�ئية �جلز�ئية وحمكمة 

�ل�شخ�شية �لبتد�ئية.
�ل�شر�تيجية  دب����ي  حم���اك���م  ف��خ��ط��ة 
�لق�شائي  �ل���ن���ظ���ام  ت���دع���م  وغ���اي���ات���ه���ا 
و�لإد�ري �مل�شاند لتعزيز �لثقة بالنظام 
�لق�شائي حمليا ودوليا وتعزيز فعالية 
و��شتقطاب  �ل��د�خ��ل��ي  �لأد�ء  وك���ف���اءة 
�لكفاءة  ذ�ت  �لب�شرية  �مل����و�رد  وتنمية 
ملتزمة  �مل��ح��اك��م  �أن  م���وؤك���د�  �ل���ع���ايل، 
بتطوير �ملنظومة �لق�شائية مبا يو�كب 
مع  ويتما�شى  �ل��ذك��ي  �لتحول  م�شرة 
منها  �شعيا  �لف�شلى  �لعاملية  �ملمار�شات 
ل�شاحب  �ل�شديدة  �لتوجيهات  لتنفيذ 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
�ل����دول����ة رئي�س  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
رفاهية  وحتقيق  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد  يف 
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العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

تنويه
بتاريخ   11965 رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �لعالن  �ىل  بال�شارة 
2017/3/11 بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية CN-2267647 بال�شم �لتجاري/
و�شتفورت للتجارة  . ورد خطاأ يف �لعالن �مل�شار �ليه �عاله يف رقم �لرخ�شة:

حيث كتب يف �لعالن رخ�شة رقم : CN-2264647 وال�شحيح هو رخ�شة 
رقم : CN-2267647  لذ� وجب �لتنويه.

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حقو ق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29

الغاء ترخي�س �سركة ادفان�س كري للخدمات الدارية ذ.م.م
نفيدكم علما باأننا �ل�شادة/ �شركة �دفان�س كر ذ.م.م ك�شركة �إد�رة 

 )TPA( مطالبات �شحية
رقم   CN - 1881224 �لتجارية  �لرخ�شة   - رقم  بقيد  �مل�شجلة 
�لرخي�س  �إلغاء  تقدمنا بطلب  C017 قد  �ل�شحة  رخ�شة هيئة 

�ملذكور �أعاله �عتبار� من تاريخ.
�و �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة  فعلى كل من له حق و / 
هيئة �ل�شحة خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر �لعالن و�ل فان �لهيئة 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبه.
�شركة ادفان�س كري للخدمات الدارية

العنوان: م�شفح مدينة حممد بن زايد 
�شرق 12 - ق 185 - ميزان 1 ح�شن علي عبداهلل العلي

اإع��������الن 
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ا�ست�ساري ال�سارقة يناق�س تو�سياته ب�ساأن دائرة 
احلكومة اللكرتونية وقانون النظام املايل

•• ال�صارقة -وام:

يعقد �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة - يف مقره 
- غد� جل�شته �لثالثة برئا�شة خولة عبد�لرحمن �ملال 
�لنعقاد  ل��دور  �أعماله  �شمن  وذل��ك  �ملجل�س  رئي�شة 
�لعادي �لثاين من �لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع. يناق�س 
ع��ل��ى حم�����ش��ر �جلل�شة  �ل��ت�����ش��دي��ق  ب��ع��د   - �مل��ج��ل�����س 
د�ئرة  �شيا�شة  ب�����ش��اأن  تو�شياته  م�����ش��روع   - �ل�شابقة 
�إم��ارة �ل�شارقة و�ل��و�رد من  �حلكومة �لإلكرونية يف 

جلنة �إعد�د م�شروع �لتو�شيات . كما يناق�س �ملجل�س 
يف بند م�شروعات �لقو�نني �ملحالة من �للجان م�شروع 
�مل���ايل حلكومة  �ل��ن��ظ��ام  ب�����ش��اأن   2017 ل�شنة  ق��ان��ون 
�ملالية  �ل�شوؤون  جلنة  من  �ل��و�رد  و�لتقرير  �ل�شارقة 
بح�شور  وذل��ك  �ملجل�س  يف  و�ل�شناعية  و�لقت�شادية 
ول��ي��د �ل�����ش��اي��غ م��دي��ر ع���ام �ل���د�ئ���رة �مل��ال��ي��ة �ملركزية 
و�لدكتور فالح �حل�شيني مدير �ملكتب �لفني لد�ئرة 
�شمو  مبكتب  �لقانونية  �لإد�رة  ومن  �ملركزية  �ملالية 
�حلاكم �مل�شت�شار �ل�شادق بو�شنيه وعي�شى بن حنظل.

لبنى القا�سمي تلتقي موظفي �سركة بيب�سيكو بهدف تفعيل دور القطاع اخلا�س لتعزيز الت�سامح

�سرطة الفجرية تنظم ملتقى للتوعية باأ�سرار املخدرات

•• ابوظبي-وام:

دولة  وزي����رة  �لقا�شمي  خ��ال��د  ب��ن��ت  لبنى  �ل�شيخة  م��ع��ايل  �أك����دت 
موؤ�ش�شات  ب��ه  ت�شطلع  �ل���ذي  �ل��ه��ام  �ملجتمعي  �ل����دور  للت�شامح 
و�شركات �لقطاع �خلا�س لتعزيز قيم �لت�شامح و�لوئام و�لتعاي�س 

و�لن�شجام بني خمتلف �جلن�شيات يف قطاعات �لعمل �ملتنوعة.
جاء ذلك خالل لقاء معاليها مبوظفي �شركة بيب�شيكو �آ�شيا �ل�شرق 
�لأو�شط، بح�شور �شاجنيف �شادها �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة يف 

مقر �ل�شركة بدبي �أم�س �لول.
�ملهني  �ل��و�ج��ب  تفعيل  �أهمية  �للقاء  خ��الل  معاليها  و�أو���ش��ح��ت 
للموظفني ب�شكل عام نحو جتذير ون�شر قيم �لت�شامح و�لإخاء بني 
بع�شهم �لبع�س، وبني �أقر�نهم �ملوظفني يف �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات 

�لأخرى، ف�شال عن دورهم �ملهم يف �ملجتمع �أي�شا.

و�ملوؤ�ش�شات  لل�شركات  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �إىل  معاليها  و�أ���ش��ارت 
�خلا�شة يف و�شع �خلطط و�لر�مج �لتي تعمل على ��شتد�مة قيم 
�لت�شامح و�حر�م �لتعددية و�لقبول بالآخر فكريا وثقافيا ودينيا 
وثقافاتهم،  و�أديانهم  �أجنا�شهم  مبختلف  �لعاملني  بني  وطائفيا 
و�لتمييز  و�لع�شبية  �لكر�هية  خطابات  ��شت�شر�ء  ظل  يف  خا�شة 
قيمنا  تالم�س  ول  �ل�شوية،  �لإن�شانية  فطرتنا  عن  تعر  ل  �لتي 
عن  للت�شامح  �ل��دول��ة  وزي��رة  معايل  وحتدثت  �مل�شركة.  �لعاملية 
�لت�شامح  قيم  ��شتد�مة  �إىل  �لهادف  للت�شامح  �لوطني  �لرنامج 
للرنامج،  �ل�شبعة  �لأ�ش�س  �إىل  لفتة  �ملجتمع،  مكونات  كل  بني 
�لإمار�تية  ز�يد و�لأخ��الق  و�إرث  �لإم��ار�ت  �لإ�شالم ود�شتور  وهي 
و�لقيم  �لإن�شانية  و�لفطرة  و�لتاريخ  و�لآث���ار  �لدولية  و�ملو�ثيق 
�مل�شركة .. ومو�شحة �أي�شا �ملحاور �خلم�شة �لرئي�شية للرنامج 
دور  وتعزيز  للت�شامح  كحا�شنة  �حلكومة  دور  تعزيز  يف  �ملتمثلة 

�لأ�شرة �ملر�بطة يف بناء �ملجتمع �ملت�شامح وتعزيز �لت�شامح لدى 
�ل�شباب ووقايتهم من �لتع�شب و�لتطرف و�إثر�ء �ملحتوى �لعلمي 
و�لثقايف للت�شامح و�مل�شاهمة يف �جلهود �لدولية لتعزيز �لت�شامح 

و�إبر�ز �لدولة كبلد مت�شامح .
�أهمية  على  �لقا�شمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة  معايل  و���ش��ددت 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ع��م��ل �مل�����ش��رك م��ع �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س ل��ت��اأ���ش��ي��ل قيم 
وذلك  �لعاملني،  خمتلف  بني  و�مل��ودة  و�لتعاون  و�ملحبة  �لت�شامح 

من خالل و�شع �لر�مج و�ملبادر�ت �ملالئمة.
�مل�شوؤولية  ب���رن���ام���ج  �إىل  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  يف  م��ع��ال��ي��ه��ا  وت���ط���رق���ت 
للرنامج  �لأ�شا�شية  �مل��ب��ادر�ت  ك��اأح��دى  للموؤ�ش�شات  �لت�شاحمية 

�لوطني للت�شامح.
و�ل�شرق  �آ�شيا  بيب�شيكو  �شركة  يف  �مل�شوؤولني  كبار  �للقاء  ح�شر 

�لأو�شط، ور��شد �لطنيجي ع�شو �لرنامج �لوطني للت�شامح.

•• الفجرية -الفجر:

متمثلة  �ل���ف���ج���رة  ����ش���رط���ة  ن��ظ��م��ت 
ب���الإع���الم و�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة ملتقى 
ب��ال��ق��ي��ادة �شمن  �جل��ل�����ش��ة �حل����و�ري����ة 
رفقتهم  �ل��ت��وع��وي��ة  �حلملة  ن�شاطات 
وخماطر  ب��اأ���ش��ر�ر  للتوعية  ..���ش��ي��ن��ه 
بح�شور  تعاطيها  وع��و�ق��ب  �مل��خ��در�ت 
�ملجال  �مل��خ��ت�����ش��ني يف  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لأم�����ن�����ي و�ل�����وق�����ائ�����ي و�لج���ت���م���اع���ي 
�لإعالمية  �إد�رت���ه���ا  و�ل��ت��ي  و�ل�شحي 
�شمية �حلمادي من �شحيفة �لإمار�ت 

�ليوم .
وعالج  مكافحة  يف  خمت�شون  و�أ���ش��ار 
�مل����خ����در�ت خ����الل �مل��ل��ت��ق��ى �أث�����ر رف���اق 
�ل�شوء يف �نحر�ف �ل�شباب نحو تعاطي 
يف  و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  ودور  �ملخدر�ت 
 ، وتاأهيلهم  �ملدمنني  وع��الج  �لوقاية 
مو�شحني �لأثر �ل�شلبي لرفقاء �ل�شوء 
و  خاطئة،  �شلوكيات  من  ميار�شونه  ملا 
ما يقومون به من نقل هذه �ل�شلوكيات 

و�ملمار�شات و�لأفعال لالآخرين.
م���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر �ل��ع��ق��ي��د ع��ل��ي ح�شن 
مكافحة  �إد�رة  م����دي����ر  �حل�����م�����ودي 
م�شكلة  ،�أن   ، ب��ال��ف��ج��رة  �مل����خ����در�ت 
�مل�شاكل �ل�شحية  �أخطر  �ملخدر�ت من 
و�لجتماعية و�لنف�شية �لتي تو�جهها 
دول �لعامل حيث �أ�شارت �لدر��شات باأنه 
م��ل��ي��ون �شخ�س   200 ح���و�يل  ي��وج��د 
�أو  �مل��خ��در�ت  �أن���و�ع  خمتلف  يتعاطون 
على  تقت�شر  ل  وه��ي  عليها  ي��دم��ن��ون 

دول بعينها بل ت�شمل كافة �لدول.
�لفريق  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  �أن�����ه  وق�����ال 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �شمو�ل�شيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء وزير 
بت�شخر كافة  �أمر �شموه  �إذ  �لد�خلية 
تت�شدى  �أن  �شاأنها  من  �لتي  �لو�شائل 
دور  هنالك  �أن  �لظاهرة،موؤكد�ً  لهذه 
ت�شكيل  مت  �إذ  �ل��وط��ن��ي  �مل�شتوى  على 
برئا�شة  �مل���خ���در�ت  م��ك��اف��ح��ة  جم��ل�����س 

من  مت  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل 
ب��رن��ام��ج وطني  �ع���د�د  �ملجل�س  خ��الل 
للوقاية من �ملخدر�ت بعنو�ن ) �شر�ج 
تنفيذ  ع��ل��ى  �لإ�����ش����ر�ف  �ىل  ي��ه��دف   )
�إ�شر�تيجية وطنية ملكافحة �ملخدر�ت 
و�لدو�ئر  �ل�������وز�ر�ت  ك��اف��ة  مب�����ش��ارك��ة 
�حلكومية ويعمل من خالل منظومة 
���ش��ر�ك��ة م��ع �جل��ه��ات ذ�ت �ل��ع��الق��ة يف 
وهي  رئي�شية  حم���اور  �أرب��ع��ة  معاجلة 
و�لأ�شرة  �ل��ط��ي��ب��ة  و�ل��رف��ق��ة  �ل�����ش��ع��ادة 
�ملتما�شكة و�جل�شم �ل�شليم، �أما بالن�شبة 
على �مل�شتوى �ملحلي فاإنه يوجد تعاون 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  بني  م�شرك 
�لفجرة ومنطقة �لفجرة �لتعليمية 
و�ل�شعي  �لطبية  �ل��ف��ج��رة  ومنطقة 
وتوعيتها  �ل�����ش��ب��اب  ف��ئ��ة  ت��ث��ق��ي��ف  يف 
مبخاطر تعاطي و�إدمان �ملو�د �ملخدرة 

باملحا�شر�ت وعقد �لور�س.
وتطرق �ىل �ملو�د �لقانونية و�لعقوبات 
�ملتعاطني  ع��ل��ى  ت��وق��ي��ع��ه��ا  ي��ت��م  �ل���ت���ي 
�ل�شيطرة  و�آل��ي��ة  و�ل��ت��ج��ار  و�مل��روج��ني 
�لعقلية  �مل���وؤث���ر�ت  ت���د�ول  ح��رك��ة  على 
و�مل����������و�د �مل�����خ�����درة وم����ر�ق����ب����ة �مل������و�د 

يف  تدخل  و�ل��ت��ي  كيميائية  )�شالئف( 
�شناعة �ملخدر�ت ملنعها من �ل�شتخد�م 
يف �لأغر��س غر �مل�شروعة، بالإ�شافة 
�لتعديالت  بع�س  �إ�شافة  مت  �أن��ه  �إىل 
�لتطور�ت  ل���ي���و�ك���ب  �ل���ق���ان���ون  ع���ل���ى 
و�مل�����ش��ت��ج��د�ت ع���ن ط���ري���ق ر����ش���د �أي 
خمدر �أو عقار ميكن �أن يكون له تاأثر 
�شلبي مثاًل على ذلك مت �إدر�ج )تر�ما 
�آي�س  كر�شتال   ، �شباي�س  لري��ك��ا،  دول، 
دول  �أول  �لم���ار�ت من  دول  وتعتر   )

�لعامل �لتي �أدرجت تلك �ملو�د.
من   )43( رق���م  �مل����ادة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
قانون مكافحة �ملو�د �ملخدرة و�ملوؤثر�ت 
�لعربية  �لم�������ار�ت  ل���دول���ة  �ل��ع��ق��ل��ي��ة 
تن�س  و�ل��ت��ي   2016 ل�شنة  �مل��ت��ح��دة 
على �أنه من يقوم بالتقدم للعالج من 
تلقاء نف�شه �أو ذويه لل�شرطة �أو �لنيابة 
�لتاأهيل لتقام عليه  �أو مر�كز  �لعامة 
�لدعوى �جلنائية �شو�ء من �ملو�طنني 

�أو �ملقيمني يف �لدولة.
من جانبه قال �لنقيب �أحمد �لها�شمي 
�ملجتمعية  �ل�������ش���رط���ة  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
من   ، بالفجرة  �لجتماعي  و�ل��دع��م 

لالإدمان  �ل�شباب  تدفع  �لتي  �لأ�شباب 
�لأ�شرة  دور  غياب  ه��و  �مل��خ��در�ت  على 
�لن�شح  وت��ق��دمي  ت��وج��ي��ه  ودوره�����م يف 
من  �لعديد  ح��ول  لأبنائهم  و�لإر���ش��اد 
ت�شدر  �لتي  و�لت�شرفات  �ل�شلوكيات 
حيث  مبكرة  عمرية  مر�حل  يف  منهم 
ي�شتغل �لآخ��ري��ن غياب ه��ذ� �ل��دور يف 
ت��روي��ج �مل���خ���در�ت ، ب��الإ���ش��اف��ة لوقت 

�لفر�غ �لذي يعي�شه �ل�شباب .
�ل�شباب  �ملال لدى فئة  �أن توفر  وتابع 
دون حاجة حيث �أن بع�س �لأ�شر تعمل 
على �إعطاء �أبنائها �أمو�ل ظنا منها �نه 
�لحتياج  م��ر�ع��اة  دون  �شحي  �أ�شلوب 
�حلقيقي لديهم لهذه �لأم��و�ل وعليه 
م��ن قبل  �لأم����و�ل  ه��ذه  ��شتغالل  يتم 
نفع  ذ�ت  ل��ي�����ش��ت  �أف���ع���ال  يف  �ل�����ش��ب��اب 
و�أح���ي���ان���ا ت��ك��ون يف ����ش���ر�ء ه����ذه �مل����و�د 
�مل�����خ�����درة، ك���ذل���ك ع�����دم وج������ود وعي 
�ملخدر�ت  و�آث�����ار  خم��اط��ر  ع��ن  �شحي 
�لأوىل  �ملر�حل  �أن  �ل�شباب حيث  لدى 
من تعاطي �ملخدر�ت ل تظهر �أية �آثار 

و��شحة على متعاطيها.
�لديني  �ل�����و�زع  ���ش��ع��ف  �أن  �إىل  ون����وه 

لدى بع�س �ل�شباب و�لتقليد �خلاطئ 
و�ملمار�شات،  �لأف��ع��ال  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف 
�لقنو�ت  بع�س  من  �ل�شلبي  و�لإع���الم 
�مل�شكلة  ت��ع��ق��ي��د  ي�����ش��ب��ب  �لإع���الم���ي���ة 

وتفاقمها.
وط���ال���ب �مل�������ش���ارك���ون يف �مل��ل��ت��ق��ى ب���اأن 
�لإيجابي  �حل�����س  �لآب�����اء  ل���دى  ي��ك��ون 
جتاه �لأبناء بحيث تعمل �لأ�شرة على 
و�ل�شر�حة  و�مل��ح��ب��ة  �لأل���ف���ة  روح  ب��ث 
�لطالع  �إىل  بالإ�شافة  �أف��ر�ده��ا  ب��ني 
و�ل�شلوكيات  �ملمار�شات  خمتلف  على 
�لأب���ن���اء بحيث يكون  ب��ه��ا  ي��ق��وم  �ل��ت��ي 
�ل�شلوك  ل��ه��ذ�  �شحيح  توجيه  ه��ن��اك 
�أج��م��ع �حل�شور  �ل��ع��الج كما  وت��ق��دمي 
تكوين  تاأثر كبر يف  لها  �لأ�شرة  باأن 
�ل���ت���ي م���ن خاللها  �مل���الئ���م���ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�أ�شدقائهم  �خ��ت��ي��ار  لأب��ن��ائ��ه��م  مي��ك��ن 
�لتاأثر  لهم  ي��ك��ون  �ل��ذي��ن  ورفقائهم 
ع��ن طريق  �إم���ا  �لإي��ج��اب��ي يف حياتهم 
�ملتابعة  �أو  ذل���ك  يف  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ت��وج��ي��ه 
عن  �لناجتة  �ل�شلوكيات  يف  �لالحقة 

تلك �ل�شد�قات .
�أحمد  �شلطان  �لدكتور  ق��ال  ذل��ك  �إىل 
�ل�شريف ع�شو جمل�س �ل�شباب باإمارة 
ت�شعى  �لقيادة �حلكيمة  �أن   ، �لفجرة 
ل��ل��رك��ي��ز ع��ل��ى تطوير  ب�����ش��ك��ل د�ئ�����م 
تطوير  �أج���ل  م��ن  �لتعليمية  �مل��ن��اه��ج 
مهار�ت �لطلبة وخلق جيل �أكر وعياً 
م�شر�ً  �لعاملية،  �لتطور�ت  وي��و�ك��ب   ،
�ل�شبابية  باخللوة  قام  �ملجل�س  �أن  �إىل 
وتدعيم  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي 
�ل�شباب يف جميع �لقطاعات يف �لدولة 
�شو�ء يف قطاع �ل�شحة �أو �لتعليم، ومت 
�لقيم  مبو�شوع  متعلقة  خطط  ط��رح 
و�ل�����ش��الم��ة وم���ن �أح����د �مل���ح���اور �لتي 
�ل�شالمة  مو�شوع  ه��ي  مناق�شتها  مت 
�ل�������ش���ب���اب م����ن جميع  ����ش���الم���ة  وه�����ي 
�لدولة  د�خ��ل  �شو�ء  �ملتو�جد  �ملخاطر 
�أو خ��ارج��ه��ا ،ك��امل��خ��در�ت وغ��ره��ا من 
�ملخاطر �ل�شلبية �لتي تنه�س يف تطور 

وح�شارة �لدول.
�لتي  �مل�����ب�����ادر�ت  م���ن  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
مت  و�ل��ت��ي  حتقيقها  يف  �ملجل�س  ي�شعى 
�ملزروعي،  ���ش��م��ا  م��ع��ايل  م��ن  �إع��الن��ه��ا 
و�لتي  �ل�شباب  ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��رة 
ت�����ش��ت��ه��دف ف��ي��ه��ا ف��ئ��ة �ل�����ش��ب��اب حيث 
�أ���ش��ارت �إىل جمموعة م��ن �مل��ب��ادر�ت و 
�ملوجهة بالدرجة �لأوىل لل�شباب، من 
خلدمة  طريقة   100( مبادرة  بينها 
�ل����وط����ن(، ب��ح��ي��ث ي��ت��م ح�����ش��ر 100 
�ل���وط���ن يف خمتلف  ط��ري��ق��ة خل��دم��ة 
�مل�شروعات �لتنموية �لوطنية، كما مت 
كمبادرة  �ل��وط��ن(  )ق���دوة  ف��ك��رة  تبني 
تهدف �إىل ت�شليط �ل�شوء على مناذج 
م�شرفة ت�شكل قدوة يف خدمة �لوطن، 
، كذلك مبادرة رو�د �خلر �لتي تركز 
�لإمار�تية  و�لقيم  �لأف��ك��ار  ن�شر  على 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  و����ش���ائ���ل  يف 
�مل����ب����ادرة ع��ل��ى تنمية  و���ش��ت��ع��م��ل ه����ذه 
ناحية  �لدولة من  �لإيجابي يف  �لفكر 
�ل�شباب  �ل��ف��ئ��ة، وم���ب���ادرة زي����ارة  ه���ذه 
و�ل���وز�ر�ت  �مل��ر�ك��ز  جميع  يف  �مليد�نية 
�إم��ار�ت �لدولة،  �ملحلية و�لحتادية يف 
روح  ب����ث  �إىل  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  ت���ه���دف 
خمتلف  يف  فكرهم  وت��ط��وي��ر  �ل�شباب 
وو�شائل  وط��رق  �ل�شحة  منه  �ملجالت 

زيار�ت  عن  عبارة  وه��ي  �لتعليم  تلقي 
يف �مل�شت�شفيات و�ملوؤ�ش�شات �لإ�شالحية 
�لتوعية مبخاطر  �أجل  و�لعقابية من 
�ل�شاب  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل�شلبية  �لأم����ور 

�لإمار�تي.
�ليليلي  خمي�س  �شامل  �لعقيد  و�أ���ش��ار 
و�لتاأهيل  �لإ������ش�����الح  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
يف  و�لإ���ش��الح��ي��ة  �لعقابية  باملوؤ�ش�شة 
�إىل  �لفجرة،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�أن تعريف �إعادة �لتاأهيل من �ملخدر�ت 
�لر�مج  م��ن  ع��ن جمموعة  ه��وع��ب��ارة 
ت�شاعد �ملدمن �ىل �لتخل�س من �إدمانه 
وذلك من خالل �لعتماد على �شل�شلة 
مكثفة من �لدور�ت �لنف�شية و�لدينية 
تخل�س  يف  ت�شاهم  �لتي  و�لتطويرية 

من �لإدمان على �ملو�د �ملخدرة .
ولفت �إىل �أن هذه �لر�مج تعمل على 
�ملوؤ�ش�شات  ن��زلء  من  �ملدمنني،  تاأهيل 
وم�شاعدتهم  و�لإ�شالحية،  �لعقابية 
ع��ل��ى �ل��ت��ع��ايف م���ن م�����ش��ك��ل��ة �لإدم������ان، 
و�إك�شابهم �ملهار�ت و�لتقنيات �لالزمة، 
�لإدم����ان  دو�م����ة  �إىل  �ل���ع���ودة  لتجنب 

م�شتقباًل.
�لتوعوية  �ل����ر�م����ج  �أن  �إىل  ن����وه  و 
م�شتوى  رف��ع  على  تعمل  و�لتاأهيلية 
�لوعي لدى فئة �ل�شباب حول خماطر 

ووقف  �لعقلية  و�مل���وؤث���ر�ت  �مل���خ���در�ت 
ت����ط����ور م����ر�����س �لإدم����������ان ل�����دى فئة 
�لعقلية  و�مل��وؤث��ر�ت  �ملخدر�ت  متعاطي 
�لنتكا�شة  م��ن  �مل��ت��ع��اف��ني  وم�����ش��اع��دة 
و�لرجوع للتعاطي و�لإدمان بالإ�شافة 
�إىل دعم �أ�شر هوؤلء �لأفر�د من خالل 
�ل��دم��ج و�ل��رع��اي��ة �لجتماعية  ب��ر�م��ج 
�لعالجية  للجهات  �ملدمنني  وتوجيه 

و�لتاأهيلية.
�حل�شاين  �شعيد  دك��ت��ور  �مل��ق��دم  وذك���ر 
رئي�س ق�شم �لإعالم و�لعالقات �لعامة 
ب��الإن��اب��ة ب�����ش��رط��ة �ل��ف��ج��رة ع��ل��ى �نه 
و�لآر�ء  �ملقرحات  كافة  ح�شر  �شيتم 
و�لأفكار و�لتو�شيات من �مللتقى ورفعا 
لإجر�ء  و�ملخت�شة  �لعليا  �جلهات  �إىل 
�لالزم بها موؤكد� على تعزيز وتكثيف 
�ل��ت��وع��ي��ة و�ل��وق��اي��ة خ���الل حملة  دور 
�شريحة  لأك��ر  لت�شل  �شينه  رفقتهم 
ممكنة من فئات �ملجتمع �مل�شتهدفة يف 
عدة قنو�ت منها �ملحا�شر�ت و�مللتقيات 
للجمهور  و�ل���ن�������ش���ر�ت  و�ل���ك���ت���ي���ب���ات 
�ملعدة  �لجتماعي  �لتو��شل  وو�شائل 
ت�شامن  �أهمية  �ىل  و�أو���ش��ح  للحملة 
�لإفر�د و�ملوؤ�ش�شات حتى حتقق �حلملة 
بني  �لوعي  ن�شر  يف  و�ملتمثلة  �أهد�فها 

كافة فئات و�أفر�د �ملجتمع.

•• العني-وام:

و�لد  �لكعبي  �شالح  �شرحان  �ملو�طن  نهيان  �آل  بن حممد  بن طحنون  �شعيد  �ل�شيخ  ز�ر معايل 
�ل�شهيد عبد �لعزيز �لذي ��شت�شهد �أثناء تاأديته و�جبه �لوطني �شمن �لقو�ت �مل�شاركة يف عملية 
وذلك  �ل�شرعية..  �ليمني وحكومته  �ل�شعب  �إىل جانب  للوقوف  �لعربي  للتحالف  �لأم��ل  �إع��ادة 
مبنزله يف �لفوعة مبنطقة �لعني. وكان يف ��شتقبال معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان 
�لفريق �لركن �ملتقاعد عبيد حممد �لكعبي و�لعميد �لركن متقاعد علي حممد �لكعبي و�أبناء 
�لكعبي عن  �شرحان �شالح  و�أع��رب  بزيارة معاليه.  �لذين رحبو�  �لكعبي  �شرحان  و�أف��ر�د عائلة 
لهم. وجت��اذب معايل  وت�شريفه  �شعيد بن طحنون  �ل�شيخ  بزيارة معايل  �أ�شرته  و�أف��ر�د  �شعادته 
�ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان مع �أبناء �لكعبي و�ل�شيوف �حلا�شرين �لأحاديث �لودية �لتي 
ج�شدت ما يربط �شعب �لإم��ار�ت وقيادته �حلكيمة من عالقات حمبة وتقدير. و�أق��ام �شرحان 

�لكعبي ماأدبة ع�شاء على �شرف معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان تكرميا ملعاليه.

�سعيد بن طحنون يزور املواطن �سرحان الكعبي يف الفوعة

•• دبي-الفجر:

�لهيئة   ، للثقافة  دب��ي  و�لفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  �أعلنت 
�لإم��ارة، عن  و�ل��ر�ث يف  �لثقافة و�لفنون  ب�شوؤون  �ملعنية 
تنفيذها  ت��وىل  �لعطاء  ��شم  م��ب��ادرة جديدة حتت  �إط��الق 

فريق عيال ز�يد للم�شوؤولية �ملجتمعية يف �لهيئة.
وت��اأت��ي �مل��ب��ادرة �جل��دي��دة بالتناغم مع م��ب��ادرة ع��ام �خلر 
�أع�شاء  2017 يف دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. ورك��ز 
�ملنزيل  �لأث���اث  جمع  على  �جل��دي��دة  مبادرتهم  يف  �لفريق 
وتوزيعها  لال�شتعمال،  �ل�شاحلة  �لكهربائية  و�لأج��ه��زة 
بعد ذلك على عدد من منت�شبي �لهيئة من فئة �لعمال يف 
�نطلقت مطلع  قد  �ملبادرة  وكانت هذه  �ملختلفة.  �لإد�ر�ت 
م��ار���س �جل���اري، حت��ت ����ش��ر�ف مبا�شر م��ن �أع�����ش��اء فريق 
عيال ز�يد للم�شوؤولية �ملجتمعية ، مع وجود جلنة مكلفة 

�إد�رة �لعمليات لتقدمي �لدعم للم�شاعي �لنبيلة �لتي  من 
ا بالتن�شيق  �أي�شً ت�شعى �ملبادرة �إىل حتقيقها. وقام �لفريق 
باأ�شماء  قائمة  لإع���د�د  �لب�شرية،  �مل���و�رد  �إد�رة  م��ع  �مل�شبق 
فرة  وخ���الل  معهم.   �لتو��شل  بعد  �مل�شتحقني  �لعمال 
وجيزة، متكن �لفريق من �حل�شول على جمموعة كبرة 
�إ�شافة  �ملتنوعة،  �لكهربائية  و�لأدو�ت  �ملنزيل  �لأث��اث  من 
�لعمال  �إىل  ذل��ك  بعد  �إي�شالها  ليتم  �ملكتبي،  �لأث���اث  �إىل 

�لذين مت حتديد �أ�شمائهم لال�شتفادة منها. 
�ملجتمعية يف  للم�شوؤولية  ز�يد  �أع�شاء فريق عيال  و�أعرب 
قدمو�  �لذين  �لأ�شخا�س  جلميع  �شكره  بالغ  عن  �لهيئة 
�مل�شاركني  جميع  �شعر  ك��م��ا  �جل���دي���دة،  مل��ب��ادرت��ه��م  �ل��دع��م 
بال�شعادة ملد يد �لعون مل�شتحقي هذ� �مل�شاعد�ت �لتي تعزز 
وتن�شر  ومنت�شبيها،  �لهيئة  موظفي  كافة  ب��ني  �ل��رو�ب��ط 

�أجو�ء �ل�شعادة بني �جلميع.

•• ال�صارقة -وام:

قلب  �لر�ثية من  �ل�شارقة  �أي��ام  15 من  �ل�  �لن�شخة  تنطلق 
خالل  �ل�شارقة  �إم���ارة  ومناطق  م��دن  خمتلف  لتعم  �ل�شارقة 
�لفرة من 4 حتى 22 من �إبريل �ملقبل حتت �شعار �لر�ث 

مبنى ومعنى .
وتاأتي �لأيام يف ن�شختها هذ� �لعام تز�منا و�ن�شجاما مع �شعار 
�إمارة �ل�شارقة �لذي  �حلملة �لعاملية متحدون مع �لر�ث يف 
�أطلقته �إيرينا بوكوفا مدير عام �ليون�شكو يف فر�ير �ملا�شي 
تخ�ش�س  ع��ام  كل  يف  حالها  هو  كما  �لأي���ام  �أن  �إىل  بالإ�شافة 
فعاليات عدة لالحتفال بيوم �لر�ث �لعاملي �لذي ي�شادف يف 

18 �إبريل من كل عام.
وحتل جمهورية مالطا �شيف �شرف على �حلدث حيث تتميز 
بر�ث  �لتاريخ  يف  �لعميقة  �مل�شاحة  يف  �ل�شغرة  �لبلد  تلك 
غني وعريق كما تتميز مبوقعها �جلغر�يف يف منت�شف �لبحر 
وهي  �إيطاليا  وجنوب  وتون�س  ليبيا  �شمال  �ملتو�شط  �لأبي�س 
حمبو  عليه  يتعرف  �أن  ي�شتحق  وعريقا  غنيا  ت��ر�ث��ا  متتلك 
وع�شاق �لر�ث لت�شكل �أيام �ل�شارقة �لر�ثية �لفر�شة �ملثالية 
من  �ل�شارقة  قلب  يف  �ل���ر�ث  منطقة  وزو�ر  �ل��دول��ة  ل�شكان 
د�خ��ل وخ��ارج �ل��دول��ة ملعرفة ه��ذ� �ل��ر�ث مبختلف عنا�شره 

ومكونته وخ�شو�شيته.
وقال �شعادة �لدكتور عبد �لعزيز �مل�شلم رئي�س معهد �ل�شارقة 
نرحب  �لر�ثية  �ل�شارقة  لأي��ام  �لعليا  �للجنة  رئي�س  للر�ث 
بالأ�شدقاء من مالطا �لذي يحلون �شيوفا على �شارقة �لثقافة 
و�لر�ث و�لفكر و�ملعرفة و�لعلم طو�ل �أيام �ل�شارقة �لر�ثية 
يف ن�شختها �ل�15 حيث ي�شكل ح�شورهم فر�شة مهمة للتعرف 
على تر�ث مالطا �لغني و�ملتنوع ويف نف�س �لوقت ليتعرفو� على 
لزو�ر  فر�شة  �أنها  كما  �لر�ثية  وفعالياتنا  وبر�جمنا  تر�ثنا 
وع�شاق �لر�ث و�لباحثني و�ملخت�شني للوقوف على كثر من 
مالمح وتفا�شيل وعنا�شر ومكونات �لر�ث �ملالطي . و�أ�شاف 

�إن �أيام �ل�شارقة �لر�ثية �لتي حتظى بدعم ل حمدود ورعاية 
م�شتمرة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة منذ �نطالقة  �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
ن�شختها �لأوىل تعد تظاهرة ثقافية ذ�ت طابع ��شتثنائي مهم 
وزخم  و��شعة  جمموعة  و  بحزمة  تزخر  �أنها  خا�شة  ومميز 
�ملليئة  �لر�ثية  و�لأن�شطة  و�ل��ر�م��ج  �لفعاليات  من  متنوع 
ح�شارية  قيمة  وهي  و�لت�شلية  و�ملعرفة  و�حليوية  بالن�شاط 
�لإمار�ت  �إىل دولة  �ل�شارقة  �إم��ارة  وثقافية ومعنوية تقدمها 
�أنها حمطة جذب مهمة  و�لعامل �لعربي و�لعامل برمته كما 
وقوية على مد�ر �أيام �لفعاليات حيث تتحول تلك �لفعاليات 
و�لأن�شطة و�لر�مج �إىل قبلة للجمهور و�ملخت�شني و�ملتابعني 
وع�����ش��اق �ل�����ر�ث و�ل��ب��اح��ث��ني و�ل���ر�غ���ب���ني يف م��ع��رف��ة تر�ث 
ياأتي  �ل����ر�ث  �أن  �إىل  ول��ف��ت  وم��ق��ي��م��ني.  زو�ر  م��ن  �لإم�����ار�ت 
�شمن �مل�شاريع �لثقافية �لكرى �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة ويحتل مكانة متميزة عند �شموه ودوما هناك 
مبادر�ت و�إ�شهامات من طرف �شموه يف جمال �لر�ث ب�شفة 
خا�شة و�لثقافة ب�شفة عامة بالإ�شافة �إىل �لدعم �لالحمدود 
و�ملتابعة �لدقيقة و�لتف�شيلية لعامل �لثقافة و�لر�ث و�لبحث 
وتطورها  تنميتها  ودمي��وم��ة  ��شتمر�ر  يف  ي�شاهم  م��ا  ك��ل  ع��ن 

ومتيزها.
للر�ث  �ل�شارقة  معهد  ينظمها  �لتي  �لأي���ام  �نطالق  وي��اأت��ي 
كمحفل ثقايف مهم للر�ث �ل�شعبي و�ملوروث �حل�شاري حتت 
�شعار �لر�ث مبنى ومعنى ليوؤكد على �أن تر�ثنا ل يعني فقط 
بل  �أهميته  من  �لرغم  على  �خلارجي  مبظهرها  �ملباين  تلك 
و�لتجليات  �ملعنى  �إىل  �ملبنى  ومفهوم  فكرة  �ل�شعار  يتجاوز 
خالل  م��ن  �أن��ن��ا  على  ت��وؤك��د  �لتي  �لعميقة  �ملفاهيم  وخمتلف 
�إعادة  يف  ننجح  �أن  ن�شتطيع  و�مل��ع��اين  و�ملفاهيم  �مل��ب��اين  تلك 
بناء �حلياة �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية لكل منطقة 
ووظيفة  معنى  فيه  ج��زء  ك��ل  يحمل  مبنى حيث  فيه  وم��ك��ان 

ودور يعك�س حلد كبر كيف كانت حياة �ل�شكان حينها.

نفذها فريق عيال زايد للم�شوؤولية املجتمعية وا�شتهدفت فئة العمال

دبي للثقافة تطلق مبادرة العطاء 

مالطا �سيف �سرف الن�سخة ال�15 من 
اأيام ال�سارقة الرتاثية

جمل�س الوزراء يعتمد ت�سكيل جمل�س 
الإمارات للثورة ال�سناعية الرابعة 

•• اأبوظبي -وام:

�عتمد جمل�س �لوزر�ء ت�شكيل جمل�س �لإمار�ت للثورة �ل�شناعية �لر�بعة 
على  و�لإ����ش���ر�ف  �ل�شناعية  ل��ل��ث��ورة  �ل��دول��ة  ��شر�تيجية  و���ش��ع  ب��ه��دف 
و�ل�شيا�شات  �لتنظيمية  �لت�شريعات  حوكمة  �إط��ار  �إىل  �إ�شافة  تنفيذها 

�لد�عمة لها.
و ياأتي �إعالن �ملجل�س تز�منا مع �نطالق �أعمال �لقمة �لعاملية لل�شناعة 
و�لت�شنيع �� �لليلة قبل �ملا�شية �� �لتي ت�شت�شيفها �لعا�شمة �أبوظبي بح�شور 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �لذي �شهد مر��شم توقيع مذكرة تفاهم 
بني موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل و�شركتي مبادلة للتنمية وجرن�ل �إلكريك 
�إن�شاء م�شنعني يف دولة �لإمار�ت يكونان �لأولني  �لعاملية ليتم مبوجبها 

من نوعهما يف �ملنطقة لتطوير م�شاريع �لطباعة ثالثية �لأبعاد.
�أول خطة  �لإم��ار�ت  �إع��الن حكومة دول��ة  �أعقاب  �إن�شاء �ملجل�س يف  وياأتي 
تنفيذية يف �لعامل للثورة �ل�شناعية �لر�بعة خالل �شهر نوفمر من �لعام 
�ملا�شي ترجمة لتوجهات �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة يف �لدولة وقيادتها �إىل 
��شت�شر�ف  �لدولة يف  �ملجل�س مع توجهات  �إن�شاء  ويتو�فق   .. و�قع عملي 
�مل�شتقبل وبناء نه�شة �شناعية تعتمد على �لتكنولوجيا �ملتقدمة ب�شو�عد 
وف��ك��ري��ا لتحمل هذه  �مل��وؤه��ل��ني علميا  �ل��وط��ن  �شباب  و�إب���د�ع���ات  وع��ق��ول 

�مل�شوؤولية .
وير�أ�س جمل�س �لإمار�ت للثورة �ل�شناعية �لر�بعة .. معايل حممد بن 
�ل��وزر�ء و�مل�شتقبل فيما ي�شم يف  �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س  عبد�هلل 
�لقت�شاد  �ملن�شوري وزير  �شعيد  بن  �شلطان  .. معايل  ع�شويته كال من 
ومعايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لربية و�لتعليم ومعايل عهود 
بنت خلفان �لرومي وزيرة دولة لل�شعادة ومعايل �شما بنت �شهيل بن فار�س 
�ل�شام�شي  عمر�ن  حممد  ومعايل  �ل�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �ملزروعي 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لعليا ومديري جامعتي  �لتقنية  كليات  رئي�س جممع 
�لعامة  �لهيئة  عام  مدير  بجانب  و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  و  �ملتحدة 
لتنظيم قطاع �لت�شالت ومدير عام �لهيئة �لوطنية لالأمن �لإلكروين 
ومدير عام مركز حممد بن ر��شد للف�شاء ومدير عام مكتب مدينة دبي 

�لذكية و�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.
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تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني اىل ال�شادة اأع�شاء جمل�س اإدارة ذي رويال بنك اأوف 

�شكوتالند بي ال �شي - فروع الإمارات العربية املتحدة

 

 

 

 اإلدارة تقرير

 العربية اإلمارات فروع –ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سيل المدققة المالية والبيانات التقرير هذا تقديم يسرنا
 ٣١ في المنتهية السنة عن )"الفروع" أو" المتحدة العربية اإلمارات وتالند بي ال سيذي رويال بنك أوف سك(" المتحدة
 .٢٠١٦ ديسمبر

 الرئيسية والمقرات التأسيس

 كما في               دبي في واحدٍ  فرعٍ  ويوجد تجاري، كبنك ١٩٧٣ عام المتحدة العربية اإلمارات دولة في لهااعمأ الفروع بدأت
 خالل المتحدة العربية اإلمارات في مصرف المركزيلل ظبي أبو لفرع المصرفي الترخيص تسليم تم .٢٠١٦ ديسمبر ٣١

 ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي هي للفروع النهائية األم الشركة تعد .٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة
 .ااسكتلند في ومسجلة المتحدة المملكة في تأسست شركة وهي") الرئيسي المقر("

 الرئيسية األنشطة

 .التجارية المصرفية الخدمات في عوللفر الرئيسي النشاط يتمثل

 مقرالصادرة عن ال الخروج استراتيجية مع تماشيًا ٢٠١٦ أغسطس شهر منذ التجارية العملياتالفروع عن  توقفت
ً لذلك، تم إعداد البيانات الماليةبناًء على ذلك، توقف نشاط الفروع و .الرئيسي على أساس التصفية، وليس على أساس  وفقا

مبدأ اإلستمرارية، بهدف إظهار عمليات التصفية الجارية للفروع من اإلمارات العربية المتحّدة. تم إدراج الموجودات 
ً  بالمبلغ المتوقع أن يلزمأيهما أقل، بينما تم إدراج المطلوبات  بالمبلغ القابل لالسترداد أو قيمتها الدفتريّة للسياسات  سداده وفقا

). ال حاجة إلى أي تعديالت إضافيّة لتقليل القيمة الدقترية للموجودات وصوالً الى ٣المحاسبية المذكورة في إيضاح رقم (
 قيمها الفعلية أو تكوين مخصصات ألي مطلوبات أخرى التي قد تنشأ الحقاً.  

 والنتائج المالي المركز

 .المرفقة المالية البيانات في ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتهية نةالس عن والنتائج للفروع المالي المركز ورد

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة خالل إماراتي درهم مليون ٢٠٫٢ بقيمة تشغيلي دخل إجمالي الفروع سجلت
 ٣١ في المنتهية السنة عن إماراتي درهم مليون ٣٫٨ بمبلغ خسارة صافي وحققت) إماراتي درهم مليون ٦٠٫٢: ٢٠١٥(

 ).إماراتي درهم مليون ٧٫٣ الربح صافي بلغ: ٢٠١٥( ٢٠١٦ ديسمبر

 اإلدارة عن بالنيابة التوقيع

 

 جون اونونجا
 المدير التنفيذي في الدولة

 ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 ٢٠١٧فبراير  ٢٨

 

 

 

 
 

 أعضاء مجلس إدارة إلى السادة المستقلين تقرير مدققي الحسابات
 اإلمارات العربية المتحدةع و فر  -ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي 

 
 البيانات المالية تدقيق تقرير حول

 
 الرأي

 )،الفروع"(" فروع اإلمارات العربية المتحدة -ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي للقـد دققنا البيانات المالية المرفقة 
 والتغيرات في حقوق الملكية الشاملالدخل  وبيانات ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في  بيان المركز المالي تتألف منوالتي 

ملخص السياسات اإليضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ و 
 المحاسبية الهامة.

 
 ٣١ في كما للفروع المالي المركز عن الجوهرية، النواحي كافة من عادلة، بصورة المرفقة تعبر المالية البيانات في رأينا إن

 التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقاً  التاريخ ذلك في المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها المالي أدائها وعن ،٢٠١٦ ديسمبر
 المالية.

 
 أساس إبداء الرأي

مسؤولية مدققي "في فقرة  تم توضيحهايق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعايير التدق
 للمحاسبينوفقًا لقواعد السلوك المهني  مستقلون عن الفروعمن هذا التقرير. نحن  "الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

ذات الصلة أخالقيات المهنة ى جانب متطلبات الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين إلالقانونيين 
، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتدقيقنا للبيانات المالية

محاسبين. الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية لل القانونيين للمحاسبين قواعد السلوك المهنيلو  المتطلبات
 لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية. ناسبةوباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وم

 
 التأكيد على أحد األمور

 نلفت االنتباه إلى ما يلي:
على أساس مبدأ حول البيانات المالية، والذين يوضحان أن البيانات المالية قد تم إعدادها  ١-٣و ٢اإليضاحين  )أ

 التصفية، وأسباب استخدام مبدأ التصفية كأساس للمحاسبة.
(ج) حول البيانات المالية، والذي يوضح ترتيبات نقل وٕاعادة قيد أرصدة العمالء غير المطالب  ١٣اإليضاح  )ب

 بها.
ت خارج الميزانية وات التي اتخذتها اإلدارة إلدارة التعرضاحول البيانات المالية، والذي يشرح الخط ٢٢اإليضاح  )ج

 العمومية.
 

 إن رأينا غير متحفظ بشأن هذه األمور.
 

 األمور األخرى
من قبل مدقق حسابات آخر، والذي أبدى رأيًا غير  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١تم تدقيق البيانات المالية للفروع للسنة المنتهية في 

ستمرار على أساس مبدأ االستمرارية، والذي تم متحفظ مع فقرة توضح التقديرات غير المؤكدة الجوهرية والتي تتعلق باال
 .٢٠١٦مارس  ١٦اإلفصاح عنه بشكٍل مناسب في البيانات المالية بتاريخ 

 
 عن هذه البيانات المالية مسؤولية اإلدارة

واألحكام وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  لبيانات الماليةلإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها  ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي رقم ( المعنية من

 .خالية من أخطاء جوهرية، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية

 

 
 
 

 أعضاء مجلس إدارةالسادة  إلى المستقلين تقرير مدققي الحسابات
 فروع اإلمارات العربية المتحدة (تتمة) -ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي 

 
 

 عن هذه البيانات المالية (تتمة) مسؤولية اإلدارة
على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية  الفروععند إعداد البيانات المالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة 

على أساس مبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ  الفروع، عن األمور ذات العالقة بمواصلة أعمال كما هو مناسبواإلفصاح، 
أو إيقاف أعمالها أو ليس لديها أي بديل واقعي  الفروعاالستمرارية كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية 

 لذلك.
 
 للفروع.ى عملية إعداد التقارير المالية مسؤولية اإلشراف علاإلدارة تحمل ت
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
خالية من األخطاء  بشكل إجمالي، ،إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية

قي الحسابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات نتيجًة الحتيال أو خطأ، وٕاصدار تقرير مدق ذلك الجوهرية، سواًء كان
من التأكيدات، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه  عاليالمالية. وٕان التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مستوى 

حتيال أو األخطاء نتيجة التنشأ وقد وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سوف يكتشف دائمًا األخطاء الجوهرية عند وجودها. 
خطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات االقتصادية 

 البيانات المالية. هذهتم اتخاذها بناًء على يللمستخدمين والتي 
 

مبدأ الشك المهني  مع إبقاءمهنية تم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام التي تعملية التدقيق ال في إطار
 التدقيق. كما نقوم بما يلي: خالل عملية

 
 نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  ذلك تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواًء كان

أساس إلبداء رأينا حول  لنا توفرإجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة ل
المخاطر الناتجة عن من  أعلىالبيانات المالية. إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال 

 أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. الحذف المتعمد، نظرًا ألن االحتيال قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو األخطاء
 
  الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف،  نظامفهم الحصول على

 .للفروعم الرقابة الداخلية اوليس بهدف إبداء رأي حول فعالية نظ
 
  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي

 قامت بها اإلدارة.
 
 عندما يكون هذا االستخدام غير  .مبدأ االستمراريةوفقًا للمحاسبة طريقة امدى مالءمة استخدام اإلدارة لحول ستنتاج اال

مناسب وتستخدم اإلدارة أساسًا بديًال للمحاسبة، نستنتج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس المحاسبة البديل. كما 
 .ية اإلفصاحات الواردة في أساس المحاسبة البديل وأسباب استخدامهانقوم بتقييم مدى كفا

 
  وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل  العامتقييم العرض

 بشكل يحقق العرض العادل للبيانات المالية. المتضمنةالمعامالت واألحداث 
 

بخصوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهرية، بما  ةاإلدار نتواصل مع 
 م الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق.افي ذلك أي عيوب جوهرية في نظ

 

 
 
 

 أعضاء مجلس إدارةإلى السادة  المستقلين تقرير مدققي الحسابات
 فروع اإلمارات العربية المتحدة (تتمة) -بي ال سي  ذي رويال بنك أوف سكوتالند

 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 إلى ما يلي: المتحدة، العربية اإلمارات دولة في ٢٠١٥ لسنة) ٢( رقم االتحادي ، وفقًا لمتطلبات القانوننشيركما 

 
 غراض تدقيقنا؛التي رأيناها ضرورية أل لقد حصلنا على جميع المعلومات )١
) لسنة ٢القانون االتحادي رقم (تم إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الجوهرية، وفقًا لألحكام المعنية من  )٢

 ؛في دولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١٥
 بسجالت محاسبية منتظمة؛ الفروعتحتفظ  )٣
 ؛للفروعالمحاسبية  الواردة في تقرير اإلدارة مع السجالت تتفق المعلومات المالية )٤
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١خالل السنة المالية المنتهية في  االستثمارات في األسهم واألوراق المالية اإلفصاح عنتم  )٥

 حول البيانات المالية؛ ١٢ضمن اإليضاح 
 ؛التي اعتمدت عليها المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة والشروط ٢٢إيضاح  يبين )٦
، خالل تقد خالف الفروعومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع انتباهنا ما يستوجب االعتقاد بأن استنادًا إلى المعل )٧

) لسنة ٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠١٦ديسمبر  ٣١السنة المالية المنتهية في 
 المالي اأو مركزه الى أنشطتهفي دولة اإلمارات العربية المتحدة على وجه قد يكون له تأثير جوهري ع ٢٠١٥

 ؛ و٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 المساهمات االجتماعية خالل السنة. ٢٨يبين إيضاح  )٨

 
أننا قد حصلنا إلى  المتحدة، العربية اإلمارات دولة في ١٩٨٠ لسنة) ١٠( رقم االتحادي ، وفقًا لمتطلبات القانوننشيركما 

 ضرورية ألغراض تدقيقنا. على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها
 

 ارنست ويونغعن 
 
 
 
 

 موقعة من:
 ثودال هاري جوبال

 شريك
 ٦٨٩رقم التسجيل : 

 
 ٢٠١٧فبراير  ٢٨

 مارات العربية المتحدةاإلدبي، 
 

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2016

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي 
 المالي زالمرك بيان

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما

 
٦ 

 

 

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا ٢٩ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل

بيان الدخل ال�شامل كما يف 31 دي�شمرب 2016

بيان التدفقات النقدية كما يف 31 دي�شمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية كما يف 31 دي�شمرب 2016

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي 
 الدخل الشامل بيان

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما

 
٧ 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

 ٩،٧٢٠ ٣،٩٥٠ ١٤ الفوائد الدخل من 
 )٢٧٣( )٤٥( ١٥ الفوائدمصروفات 

 ٩،٤٤٧ ٣،٩٠٥  صافي الدخل من الفوائد
 ٣١،٦٠٧ ٧،٤٢٦ ١٦ إيرادات من الرسوم والعموالت 
 )٥٧٢( )١٣٨( ١٦ مصروفات الرسوم والعموالت 

    
 ٣١،٠٣٥ ٧،٢٨٨  صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت

 ١٩،٧٠٦ ٩،٠١١ ١٧ إيرادات التشغيل األخرى
 ٦٠،١٨٨ ٢٠،٢٠٤  التشغيل إجمالي إيرادات

 ١٥،٩٠٣ ٢٩،٤٩٠ (ج) ٦ تسوية مخصص خسائر انخفاض القيمة
 ٧٦،٠٩١ ٤٩،٦٩٤  صافي إيرادات التشغيل

 )٦٨،٧٥٦( )٥٣،٤٨٥( ١٨ مصاريف إدارية وعمومية
 ٧،٣٣٥ )٣،٧٩١(  (خسارة)/ ربح السنة قبل الضرائب  

    
 - - ١٩ مصروفات ضريبة الدخل 

 ٧،٣٣٥ )٣،٧٩١(  سنةال ربح(خسائر)/ 
 - -  للسنة  بنود الدخل الشامل اآلخرى

 ٧،٣٣٥ )٣،٧٩١(  إجمالي الخسارة الشاملة/ الربح الشامل للسنة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا ٢٩ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل

 المتحدة يةالعرب اإلمارات فروع- ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي 
 التغيرات في حقوق الملكية بيان

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما

 
٨ 

 

رأس المال 
 المخصص
 ألف درهم

 احتياطي قانوني
 مألف دره

 ارباح محتجزة
 ألف درهم

 اإلجمالي
 درهم ألف 

 ٨٩٢،٣٩٢ ١٢٠،١٧٣ ١٣٥،٨٤٨ ٦٣٦،٣٧١ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

 ٧،٣٣٥ ٧،٣٣٥ - - ربح السنة

 - - - - للسنة الدخل الشامل اآلخرىبنود 

            التحويل إلى االحتياطي القانوني 
 - )٧٣٤( ٧٣٤ - )١٠(انظر إيضاح رقم 

 ٧،٣٣٥ ٦،٦٠١ ٧٣٤ - امل للسنةإجمالي الدخل الش

 ٨٩٩،٧٢٧ ١٢٦،٧٧٤ ١٣٦،٥٨٢ ٦٣٦،٣٧١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 )٣،٧٩١( )٣،٧٩١( - - خسائر السنة

 - - - - للسنة بنود الدخل الشامل اآلخرى

             التحويل إلى االحتياطي القانوني
 - - - - )١٠(انظر إيضاح رقم 

 )٣،٧٩١( )٣،٧٩١( - - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

 ٨٩٥،٩٣٦ ١٢٢،٩٨٣ ١٣٦،٥٨٢ ٦٣٦،٣٧١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا ٢٩ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي 
 التدفقات النقدية بيان

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما

 
٩ 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 
 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 ٧،٣٣٥ )٣،٧٩١(  رة)/ ربح قبل فرض الضرائب (خسا

    تسويات لـ
 ٥،٧٧٧ ١٧ ٨ االهالك

 ٤٨١ ٥٣٨ ١٣ مكافآت نهاية الخدمة للسنة
 )١٥،٩٠٣( )٢٩،٤٩٠( (ج) ٦ مخصصات القروض والسلف عكس

الخسارة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات 
 )٢،٣١٠( )٣٢،٧٢٦(  التشغيلية

 في  يمصرف المركزلدى ال عخفض الودائ
 ٣٤٧،٠٠٠ -  اإلمارات العربية المتحدة 

 ٣٤٣،٨٩٥ ٢٧٢،٥٢٥  انخفاض في القروض والسلف 
 ٣٠،٢٠٩ )٩،٤٢٦(  (زيادة)/ انخفاض في الموجودات األخرى

 )٨٨٠،٤٥٦( )٢،٣٦٧٫٠٤١(  انخفاض في ودائع العمالء
 مصرف المركزيانخفاض/(زيادة) في االحتياطيات لدى ال

 )١٧،٣٦٦( ٣٤٥،٨٤٠  لإلمارات العربية المتحدة 
 )٨،٢٥٥( )١٩،٠٣٩(  انخفاض في المطلوبات األخرى 

 )١٨٧،٢٨٣( )١،٨٠٩٫٨٦٧(  النقدية المستخدمة في العمليات
 )٣٠٨( )١،٤٧٨( ١٣ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة خالل السنة 

 )١٨٧،٥٩١( )١،٨١١٫٣٤٥(  ةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلي

    التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 
 )٥٣( )١٧(  شراء ممتلكات ومعدات 

 )٥٣( )١٧(  صافي التدفقات المالية في األنشطة االستثمارية

 )١٨٧،٦٤٤( )١،٨١١٫٣٦٢(  انخفاض النقدية وما يعادلها

 ٢،٨٧٤٫٦٥٨ ٢،٦٨٧،٠١٤  النقدية وما يعادلها في بداية السنة

 ٢،٦٨٧٫٠١٤ ٨٧٥،٦٥٢ ٢٠ النقدية وما يعادلها في نهاية السنة

    إفصاح تكميلي:
 ١٢،٣١٧ ٤،١٣٣  خالل السنة مقبوضةفوائد 

 ٤٤٤ ٥٩  فوائد مدفوعة خالل السنة
 

 

 

 

 

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا ٢٩ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل

اإي�شاحات حول البيانات املالية يف 31 دي�شمرب 2016

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٠ 

 مات عامةمعلو  ١
في اإلمارات العربية  عملياته، فروع اإلمارات العربية المتحدة ("الفروع") ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سيبدأ 

، وكان ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بصفته بنك تجاري. واعتباراً من يوم  ١٩٧٣المتحدة ("اإلمارات العربية المتحدة") في عام 
، تم تسليم الرخصة المصرفية لفرع أبو ظبي إلى ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهي في هناك فرع واحد في دبي. أثناء العام 

 ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي هيلفروع ل الشركة األم النهائيةمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 
 في اسكتلندا. هافي المملكة المتحدة وتم تسجيل تتأسس والتي ("المقر الرئيسي")

البيانات المالية أنشطة الفروع في اإلمارات العربية المتحدة فقط وتستثني جميع المعامالت والموجودات  تعكس هذه
. آخر في أي مكان "ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي"بالمقر الرئيسي والفروع األخرى لالخاصة والمطلوبات 

 ليل قطاعي.، لم يتم تقديم تحللعموموحيث أن رأس مال الفروع لم ُيتداول 
ً منذ يوم ٢٠١٥لعام  ٢رقم  تحاديأصبح القانون اإل ، كبديل للقانون ٢٠١٦يوليو  ١، الخاص بالشركات التجارية ساريا

 ٢٠١٧٫. ومع ذلك، تم توفير فترة سماح لجميع البنوك للتنفيذ حتى شهر يونيو ١٩٨٤لعام  ٨رقم  الحالي تحادياإل

 مفهوم محاسبي أساسي ٢
له بما في  التابعةالتجارية  والوحداتالجغرافي للشركات  التواجد، أعلن المقر الرئيسي نيته لتقليل ٢٠١٥في فبراير عام 

. العمالءمطلوبات  وسدادالموجودات  واسترداد، كانت الفروع تنفذ خطة تصفية ٢٠١٦ذلك الفروع أيضاً. منذ بداية عام 
 عملية تصفية المحفظة المتبقيةعلى فقط  وتعملعملياتهم ية تصف بدأت عمليةواعتباراً من تاريخ التقرير، فإن الفروع 

 تجاه الموظفين واألطراف األخرى. ااإلدارية وسداد وتقديم مقابل التزاماته والشؤونخارج الميزانية العمومية  لألرصدة

ف إظهار عمليات التصفية وفقاً لذلك، تم إعداد البيانات المالية على أساس التصفية، وليس على أساس مبدأ اإلستمرارية، بهد
أيهما أقل،  بالمبلغ القابل لالسترداد أو قيمتها الدفتريّةالجارية للفروع من اإلمارات العربية المتحّدة. تم إدراج الموجودات 

ً للسياسات المحاسبية المذكورة في إيضاح رقم ( بالمبلغ المتوقع أن يلزمبينما تم إدراج المطلوبات  ة ). ال حاج٣سداده وفقا
إلى أي تعديالت إضافيّة لتقليل القيمة الدقترية للموجودات وصوالً الى قيمها الفعلية أو تكوين مخصصات ألي مطلوبات 

 أخرى التي قد تنشأ الحقاً.  

 السياسات المحاسبية ٣

 اإلعداد�أساس ١٫٣

 ).٢تم إعداد البيانات المالية على أساس التصفية (راجع اإليضاح 
ألف الفروع. يتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ( المستخدمة لدىالية بالدرهم اإلماراتي وهي العملة قُدمت البيانات الم

 درهم)، ما لم يتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

 بيان االلتزام

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي ة، أُعدت البيانات المالية للفروع وفقا
في المركزي مصرف لواللوائح المعمول بها لفي دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠١٥ ) لعام٢رقم ( تحاديالقانون اإل

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

 

 

 

 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١١ 

 السياسات المحاسبية (ُيتبع) ٣

 المعايير والتفسيرات المحاسبية ٣٫٢

 ٢٠١٦يناير  ١وية التي تبدأ من لفترات السنل ساريةمعايير وتفسيرات جديدة / معدلة  (أ)

ُطبقت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمنقحة اآلتية في الفترة الحالية في هذه البيانات المالية. وليس العتمادها 
 أي أثر كبير على المبالغ الُمدرجة في هذه البيانات المالية.

 السريان�تاريخ الوصف المعيار
�المبكر االعتماد(
 )سموحم

�المحاسبي�المعيار�تعديالت
 اإلفصاح�مبادرة�– ١�العالمي

 حد االفصاح على الشديد التركيز وتحسينات توضيحات التعديل يقدم
 السياسات عن واإلفصاح اإليضاحات وهيكل أولية بيانات وتقديم

 األسهم استثمارات عن ناشئ�آخر�شامل�دخل وعرض المحاسبية
 .المقيدة

�مهني�حكم�تطبيق�على�الشركات�من�المزيد�شجيعلت�التعديالت�ُصممت
�اإليضاحات�هيكلة�وكيفية�عنها�اإلفصاح�يتم�التي�المعلومات�تحديد�في

 .بهم�الخاصة�المالية�البيانات�حول

 ٢٠١٦�يناير�١

 المحاسبي المعيار تعديالت
�طرق�توضيح�– ١٦ العالمي
 المقبولة�اإلهالك

 إهالك لحساب اإليرادات على معتمدة طرق استخدام أن التعديل يوضح
 من أنه الدولية المحاسبة معايير مجلس أوضح كما. مناسب غير األصل

ً  المفترض  لقياس مناسب غير أساس اإليرادات تكون أن عموما
 .المادي�غير�األصل في المتضمنة االقتصادية المنافع استهالك

  ٢٠١٦ يناير ١

 اآلن�حتى�سارية�غير�جديدة�وتفسيرات�معايير ) ب(

 .اآلن�حتى�سارية�غير�ولكنها�صدرت�والتي�اآلتية والتفسيرات والتعديالت ةالجديد المعايير الفروع تُطبق لم

 المالية للتقارير الدولي�المعيار
 مع العقود إيرادات" ،١٥ رقم

 "العمالء

 محل يحل المعيار هذا. اإليرادات إقرار بشأن المتقارب المعيار هو هذا
�المحاسبة�ومعيار ،"اإلنشاءات عقود" ،١١ رقم�الدولي�المحاسبة�معيار
 .الصلة�ذات�والتفسيرات" اإليرادات" ،١٨ رقم�الدولي

 على السيطرة على العميل يحصل عندما باإليرادات االعتراف تم
�لديه يكون عندما السيطرة على العميل يحصل. الخدمة أو البضائع

 .منافعها�على�لوالحصو�الخدمة�أو�السلعة�استخدام�توجيه�على�القدرة
 تعترف أن هو ١٥ رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار األساسي المبدأ
�إلى�المزعومة�الخدمات�أو�البضائع�نقل�لوصف�باإليرادات�منشأة

�في�حقها�من�يكون�أن�المنشأة�تتوقع�بقيمة تعكس المبلغ الذي�العمالء
 .الخدمات�أو�البضائع�هذه�مقابل
 من مترابطة مجموعة ١٥ رقم المالية قاريرللت الدولي المعيار يشمل

 إلى المالية للبيانات�منشأةال تقديم ستؤدي إلى التي اإلفصاح متطلبات
 التأكد وعدم وتوقيت ومبالغ طبيعة عن شاملة معلومات مع المستخدمين

 .العمالء�مع�المنشأة�عقود عن الناشئة النقدية والتدفقات اإليرادات من

 ٢٠١٨�يناير�١

 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٢ 

 ياسات المحاسبية (ُيتبع)الس ٣
 المعايير والتفسيرات المحاسبية (ُيتبع) ٣٫٢
 معايير وتفسيرات جديدة غير سارية حتى اآلن (ُيتبع) (ب) 

 ١٢ رقم�الدولي�المحاسبة�معيار
 "الدخل�على الضرائب"

 :يلي�ما�التعديالت�توضح
�الخسارةفي حالة  المؤجلة الضريبية موجوداتبال االعترافيسمع ب) أ(
 و ;معينة�شروط�استيفاء�عند�الُمحققة�يرغ
�الخاضع�المستقبلي الربح" ليس�هو�الضريبي�اإلقرار�خالصة) ب(

 .االعتراف�الختبار"�للضريبة
�موجوداتال�حساب الدولية المحاسبة معايير مجلس تعديالت توضح

�يتم�التي صكوك الدين�على�الُمحققة�غير�للخسائر�المؤجلة�الضريبية
 .العادلة�بالقيمة�قياسها
 أي – الضريبي العائد على المتوقعة الخالصة الستخدام الحالي النهج
ً مطلوباتم المستقبلي الضريبي الدخل  للخصم القابلة النفقات منه ا

ً  يكون لن الضريبي،  الدخل�استخدام سيتم ذلك من�وبدالً  اآلن بعد مناسبا
 .الحساب�ازدواج�لتجنب الخصم قبل للضريبة الخاضع

 ٢٠١٧�يناير�١

 ،٧ رقم�الدولي�المحاسبة�معيار
 "النقدية�التدفقات بيان"

 :التالي�النحو�على�الصادرة�التعديالت
�المستثمرين�مخاوف�معالجة�تعتزم�إضافية�إفصاح�متطلبات�إدخال) أ(

ً �أنهم�حيث  ;للهيئة�التمويلية�األنشطة�إدارة�فهم�على�قادرين�غير�حاليا
 تقييم من المستخدمين نتمك التي المعلومات عن الكشف طلب) ب(

 كالً  ذلك في بما التمويلية، األنشطة عن الناشئة المطلوبات�في التغييرات
 ;النقدية�غير�والتغييرات�النقدية�التدفقات�عن�الناشئة�التغييرات من

 تلبية يمكننا أنه إلى يشير ولكن لإلفصاحات محددة�صيغة�يصف�ال) ج(
�االفتتاحية والختامية رصدةاألتسوية بين  تقديم خالل من المتطلبات

 و ;التمويلية�األنشطة�عن�الناشئة�مطلوباتلل
ً �قابلة) د( �تتحوط بشأن�التي�المالية�موجوداتال�على�للتطبيق�أيضا

 .التمويلية�األنشطة�عن�الناشئة المطلوبات

 ٢٠١٧�يناير�١

�المالية�للتقارير�الدولي�المعيار
 "المالية�السندات"��٩�رقم

 معظم ٩ رقم المالية للتقارير الدولي�للمعيار�لكاملةا�النسخة�تستبدل
 الدولي المعيار يجلب. ٣٩ رقم المالي المحاسبة معيار في اإلرشادات

 السندات لمشروع الثالث المحاسبية العناصر كافة ٩ رقم المالية للتقارير
 .التحوط ومحاسبة القيمة وانخفاض والقياس التصنيف: المالية

 :والقياس�التصنيف) أ(
�القياس�نموذج�يبسط�ولكن�٩�رقم�المالية�للتقارير�الدولي�المعيار�يحتفظ

 :المالية�موجوداتلل�أساسية�قياس�فئات�ثالث�ويرسخ�المختلط
 المطفأة�التكلفة)�أ

 و ;آخر�شامل�دخل خالل من العادلة القيمة)�ب
 .والخسارة�الربح�خالل�من�العادلة�القيمة)�ج

�التدفق�وخصائص�المنشأة�عمالأ�نموذج�على�التصنيف�أسس�تعتمد
 .المالية�موجوداتلل�العقدي�النقدي

 ٢٠١٨�يناير�١

 

 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٣ 

 السياسات المحاسبية (ُيتبع) ٣

 المعايير والتفسيرات المحاسبية (ُيتبع) ٣٫٢

 معايير وتفسيرات جديدة غير سارية حتى اآلن (ُيتبع) (ب) 

�المالية�للتقارير�الدولي�المعيار
 )يُتبع" (المالية�السندات"��٩�رقم

�التصنيف�في�تغييرات�أي�هناك�يكن�لم�المالية،�مطلوباتلل�بالنسبة
�في�الخاصة�االئتمان�مخاطر�في�بالتغييرات�االعتراف�عدا�فيما�والقياس

�الربح�خالل�من�العادلة،�بالقيمة�المحددة�مطلوباتلل�آخر،�شامل�دخل
 .والخسارة

 القيمة�انخفاض) ب(
 انخفاض نموذج يستبدل جديد متوقع ائتمان خسائر نموذج اآلن هناك
.�٣٩�رقم�الدولي�المحاسبي�المعيار في المستخدم المتكبدة الخسارة قيمة

�تسجل�أن�المجموعة�من�٩�رقم�المالية�للتقارير�الدولي�المعيار�يتطلب
�بها�الخاصة�االئتمان�سندات�جميع�على�المتوقعة�االئتمان�خسائر

�مدى�أساس�على�أو�شهر�١٢�أساس�على�سواء�والمستحقات�والقروض
 .الحياة

 التحوط)�ج
 التحوط فعالية متطلبات من ٩ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يخفف

 يتطلب�فهو.�التحوط فعالية برايت الين حول اختبارات استبدال خالل من
 وإلى المحوط والسند المتحوط العنصر بين اقتصادية عالقة تكون أن
�إدارة�ألغراض�بالفعل�اإلدارة�تستخدمها�لتيا�نفسها�هي" التحوط نسبة"

�المخاطر ً �المعاصر�التوثيق�يزال�ال. �الذي�ذلك�عن�يختلف�ولكنه�مطلوبا
 ٣٩٫�رقم�الدولي�المحاسبي�المعيار�بموجب�إعداده�تم

 ٢٠١٨�يناير�١

�المالية�للتقارير�الدولي�المعيار
 "اإليجار" ١٦ رقم

�يناير�في�لإليجارات�جديد�معيار�الدولية�المحاسبة�معايير�مجلس�أصدر
٢٠١٦. 

 لإليجارات بالنسبة المحاسبة كبير بشكل الجديد المعيار يغير ال) أ(
�بمعظم االعتراف المستأجرين من يتطلب فهو ذلك، ومع. للمؤجرين
�في�المقابل�الحق�مع�إيجار،�مطلوباتك�العامة�الميزانية�في�اإليجارات

 .موجوداتال�استخدام
�اإليجارات�لجميع�منفرد�نموذج�اإليجار�دعقو�تطبق�أن�يجب) ب(

 قصيرة" بالعقود�االعتراف�بعدم�الخيار�لديها�سيكون�ولكن�بها،�الُمعترف
 "القيمة منخفضة" موجوداتال�وإيجارات"�المدى

 الُمعترف للعقود الربح أو بالخسارة االعتراف نمط سيكون�عموماً،) ج(
 إهالك ونفقة فائدة مع ،الحالية التمويلي�اإليجار�لمحاسبة�مشابه بها

 .والخسارة الربح بيان في بها ُمعترف
ً �المبكر�بالتطبيق�يُصرح �المعيار�جديد،�إيرادات�معيار�شريطة أن�مقدما
 .ذاته�التاريخ�في�تطبيقه�يتم ،١٥ رقم�المالية�للتقارير�الدولي
�١٦�رقم�المالية�للتقارير�الدولي�المعيار�اإليجار�عقود�تعتمد�أن�يجب

 .معدل�رجعي�بأثر�نهج�أو�رجعي�بأثر�كامل�هجن�مستخدمة

 ٢٠١٩�يناير�١

 

�للفروع�المالية�البيانات�على�هام�أثر�أي�المعايير�هذه�العتماد�يكون�أن�المرجح�من�ليس�عملياتها،�بتصفية�الفروع�تقوم�بينما
 .المستقبلية�الفترات�في

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٤ 

 السياسات المحاسبية (ُيتبع)      ٣
 سبية الهامةملخص السياسات المحا   ٣٫٣

 االعتراف بالدخل والنفقات
�اإلي�رادات�قي�اس�ي�تم�أن�ويمك�ن�الفروع�إلى�االقتصادية�األرباح�تتدفق�أن�المرجح�من�فيه�يكون�الذي�بالقدر�باإليرادات�يُعترف
ً �يجب.�به�موثوق�بشكل  :باإليرادات�االعتراف�قبل�التالي�المحدد�االعتراف�معيار�مطابقة�يتم�أن�أيضا

 والمصروفات�فوائدال�إيرادات
 المع�دل وه�و الس�اري، الفائ�دة مع�دل باس�تخدام فائدة تحمل التي المالية السندات لجميع والمصروفات الفوائد بإيرادات يُعترف

�مت�ي�أقص�ر،�م�دة�أو�الم�الي�للس�ند�االفتراض�ي�العمر�خالل�من متحصالت أو مقدرة مستقبلية نقدية دفعات تحديداً  يخصم الذي
ً �ذلك�كان �ف�ي�ش�ك�وج�ود�عن�د.�المب�دئي�االعت�راف�عن�د�الم�الي�الخص�م�أو�المالي�ة�موجوداتلل�الدفترية�القيمة�صافي�إلى�،مناسبا

 .الفائدة�بإيرادات�االعتراف�يتوقف�الفائدة،�أو�األصل�تحصيل
 والعموالت�الرسوم�إيرادات
 .الصلة�ذات�الخدمات�أداء�عند�والعموالت�الرسوم�بإيرادات�يُعترف

 االستردادات�دخل
 .نقدي�استالم�أساس�على�المتعثرة�بالقروض�يتعلق�فيما�االستردادات�تُحتسب

 الضرائب
ً �لضرائبل�تكوين مخصص�يتم �وأب�و�دب�ي�إم�ارات�ف�ي�العاملة�األجنبية�البنوك�فروع�على�الضرائب�لتقييم�المحلية�لألنظمة�وفقا

 .ظبي

 المؤجلة�الضريبة
 موج��وداتلل الض��ريبية األس��س ب��ين الم��الي بي��ان المرك��ز ت��اريخ ف��ي المؤقت��ة الف��روق حس��ب المؤجل��ة الض��ريبة تق��ديم ي��تم

�المؤقت�ة�الف�روق�لجمي�ع المؤجل�ة الض�ريبية بالمطلوب�ات�االعت�راف�ت�م. الم�الي التقري�ر ألغ�راض الدفترية وقيمها والمطلوبات
 :عدا�فيما�للضريبة،�الخاضعة

 دم�ج ليس�ت معامل�ة ف�ي خص�م أو ألص�ل أو للش�هرة األول�ي االعتراف من المؤجلة الضريبية المطلوبات تنشأ حيث -
 .للضريبة�الخاضعين�الخسارة�أو�الربح�أو�المحاسبي�الربح�على�إما�تؤثر�، المعاملة وقت وفي لألعمال

 ال�تحكم يمك�ن حي�ث ة،التابع� الش�ركات ف�ي باالستثمارات الصلة�ذات�للضريبة�الخاضعة�المؤقتة�بالفروق�يتعلق�فيما -
 .المتوقع�المستقبل�في�المؤقتة�الفروق�تنعكس�أال�المحتمل�ومن�ةالمؤقت�الفروق�عكس�توقيت�في

 غي�ر الض�ريبية وترحي�ل االعف�اءات للخص�م، الخاض�عة المؤقت�ة الف�روق لجميع المؤجلة الضريبية�موجوداتبال�االعتراف�يتم
�والتي�متاح للضريبة عالخاض الربح يكون أن المرجح من يكون الذي بالقدر المستخدمة، غير الضريبية والخسائر المستخدمة

�غي�ر�والخس�ائر�المس�تخدمة�غي�ر�الض�ريبية وترحي�ل االعف�اءات�للض�ريبة�الخاض�عة�المؤقت�ة�الف�روق�م�ن�االنتفاع�يتم�أن�يمكن
 :عدا�فيما�ضدها�المستخدمة

 المب�دئي االعت�راف م�ن للخص�م الخاض�عة المؤقت�ة ب�الفروق الص�لة ذات المؤجل�ة الض�ريبية موج�وداتال تنش�أ حيث -
�ال��ربح�م��ن�أي�عل��ى�ت��ؤثر�الو�– المعامل��ة وق��ت ف��ي –�لألعم��ال دم��ج تُع��د ال الت��ي المعامل��ة ف��ي االلت��زام أو باألص��ل

 .للضريبة�الخاضعة�الخسارة�أو�الربح�أو�المحاسبي
�االعت��راف�ي��تم ،التابع��ة الش��ركات ف��ي باالس��تثمارات الص��لة ذات للخص��م الخاض��عة المؤقت��ة ب��الفروق يتعل��ق فيم��ا -

�المتوق�ع�المس�تقبل�ف�ي�المؤقت�ة�الف�روق�عك�س�الم�رجح�م�ن�ب�ه�يك�ون�الذي�بالقدر�فقط�المؤجلة�ةالضريبي�موجوداتبال
 .المؤقتة�بالفروق�مقابله�االنتفاع�يمكن�والذي�متاح�للضريبة�الخاضع�الربح�ويكون

 ال ال�ذي الق�در إل�ى تخفيض�ها وي�تم م�اليمرك�ز  بي�ان ت�اريخ كل في المؤجلة الضريبية موجوداتال الدفترية القيمة مراجعة يتم
ً  الكافي للضريبة الخاضع الربح يكون أن بعده المحتمل من يكون  موج�وداتال م�ن ج�زء أو جمي�ع من باالستفادة للسماح متاحا

 بالق�در�بي�ان مرك�ز م�الي �ت�اريخ�ك�ل�ف�ي�به�ا�المعت�رف�غي�ر�المؤجل�ة�غير�الضريبية موجوداتال�تقييم�يُعاد. المؤجلة الضريبية
 .المؤجل�الضريبي�الصك�باسترداد�المستقبلي�للضريبة�الخاضع�الربح�يسمح�أن�رجحالم�من�به�يصبح�الذي

 أو تس�ييل األص�ل ي�تم حي�ث الع�ام ف�ي تطبيقه�ا المتوق�ع الض�رائب بمع�دالت المؤجل�ة الضريبية والمطلوبات الموجودات تُقاس
بي�ان  ت�اريخ ف�ي ج�وهري بشكل ُسنت التي أو سنها تم التي) الضرائب وقوانين( الضريبية المعدالت على بناءً  الخصم، تسوية

ً  يتم. مركز مالي   .الدخل بيان في وليس الملكية حقوق في مباشرةً  بها الُمعترف للعناصر المؤجلة بالضريبة االعتراف أيضا

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٥ 

 السياسات المحاسبية (ُيتبع)      ٣
 )ُيتبعملخص السياسات المحاسبية الهامة (   ٣٫٣

 )ُيتبع(المؤجلة �الضريبة

 لتسوية ملزم قانوني حق تواجد حالة في المؤجلة الضريبية والمطلوبات المؤجلة الضريبية موجوداتال بين مقاصة إجراء يتم
�للضريبة�الخاضعة�المنشأة�بنفس�الصلة�ذات�المؤجلة�والضرائب الحالية الضريبية المطلوبات مقابل المؤجلة الضريبية موجوداتال

 .�الضرائب�فرض�سلطة�ونفس

 األجنبية مالتالع تحويل

  .�التعامالت في بها والمعمول�الرسمية العملة) أ(

�في للتعامالت والرسمية بها المعمول العملة وهي اإلماراتي بالدرهم تقديرها يتم للفروع المالية البيانات في المدرجة البنود
 .ذلك خالف يُذكر مالم ألف أقرب إلى مقربة الفروع،

 واألرصدة المعامالت) ب(

. المعاملة تاريخ في السائدة الصرف بأسعار المتحدة العربية اإلمارات دولة درهم إلى تحول األجنبية بالعمالت التالمعام
 في السائدة الصرف بأسعار المتحدة العربية اإلمارات دولة درهم إلى األجنبية بالعمالت والمطلوبات الموجودات تحويل ويتم

 .الدخل قائمة في ناتجة خسائر وأ أرباح أي احتساب ويتم. التقرير تاريخ

 �السائدة الصرف أسعار حسب�تُحّول التاريخية، بالتكلفة تظهر التي األجنبية، بالعمالت النقدية غير والمطلوبات الموجودات
 وفقا همدر إلى العادلة بالقيمة تتم التي النقدية غير األجنبية بالعمالت والمطلوبات الموجودات تحويل ويتم. المعاملة تاريخ في

 .فيها العادلة القيم تحديد تم التي التواريخ في السائدة الصرف ألسعار

 إدراج ويتم. التقرير تاريخ في السائدة الصرف ألسعار وفقا االماراتي الدرهم إلى األجنبية العمالت عقود تحويل يتم ثم ومن
 .الدخل قائمة في التحويل عن الناتجة األجنبية العمالت صرف فروق

 العادلة القيمة قياس

 .تقرير كل تاريخ في العادلة بالقيمة المالية الصكوك بتقدير الفروع تقوم

 بين عادية معاملة في لتحويل أحد االلتزامات دفعه أو موجوداتال أحد بيع عن تلقيه سيتم الذي الثمن هي العادلة القيمة
لتحويل أحد  أو موجوداتال لبيع الصفقة أن افتراض على دلةالعا القيمة تقدير ويستند. التقدير تاريخ في السوق في المشاركين
 :االتي من أي حدث إذا االلتزامات

  والمطلوبات، للموجودات الرئيسية السوق في  
  والمطلوبات للموجودات فائدة األكثر السوق في النظر فيتم الرئيسية، السوق وجود عدم حالة في. 

 .الفروع قبل من المتناول في يكون أن يجب فائدة األكثر السوق أو الرئيسيإن السوق 
 

 تسعير عند السوق في المشاركين يستخدمها التي االفتراضات باستخدام المطلوبات أو للموجودات العادلة القيمة تقدير يتم
 .االقتصادية تهممصلح في يكون السوق في المشاركين فعل أن افتراض على المطلوبات، أو الموجودات

 اقتصادية ارباح انتاج على السوق في المشاركين قدرة االعتبار بعين يأخذ مالية غير للموجودات العادلة القيمة تقديرإن 
 أن شأنها من التي السوق في آخر مشارك إلى بيعها طريق عن أو لها استخدام وأفضل أعلى في موجوداتال باستخدام
 .لها استخدام وأفضل أعلى في موجوداتال استخدام

 المدخالت استخدام وزيادة العادلة، القيمة لتقدير تتوفر والتي الظروف مع تتناسب والتي التقييم تقنيات الفروع تستخدم
 .للرصد قابلة غير المدخالت استخدام من والتقليل الصلة، ذات المرصودة
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 العادلة مةالقي تسلسل

 التسلسل ضمن المالية البيانات في عنها الكشف أو لها العادلة القيمة تقدير يتم التي والمطلوبات الموجودات جميع تصنيف يتم
 العادلة القيمة لتقدير مهمة هي التي المدخالت من مستوى أدنى إلى استنادا التالي، النحو على وصفها العادلة، للقيمة الهرمي

 :ككل

 سوق في مطروح�المالي الصك يعتبر. المماثلة�للصكوك�نشط سوق هو) المعدل غير( المطروح السوق سعر: ١ المستوى
 التسعير وخدمات�والمجموعات والصناعة، الوسطاء، للتجار، للصرف، ومتاحة جاهزة المطروحة األسعار كانت إذا نشط

 .بحت تجاري أساس على بانتظام والمتكررة الفعلية السوق معامالت األسعار تلك وتمثل الرقابية، الجهات أو

 من المشتقة أي( مباشر غير أو) كأسعار أي( مباشر بشكل إما الملحوظة، المدخالت على التقييم أساليب تعتمد: ٢ المستوي
 ؛المماثلة�للصكوك النشطة األسواق في المطروحة السوق أسعار: باستخدام تقييمها تم�أدوات الفئة هذه وتشمل). األسعار
 غير أو مباشرة هي الهامة المدخالت جميع أن حيث األخرى التقييم أساليب أو. مشابهة أو ماثلةالم�للصكوك المعلنة األسعار
 .السوق بيانات من مالحظتها ويمكن مباشرة

 يمتقي تقنية تتضمن التي الصكوك جميع الفئة هذه وتشمل. المرصودة غير الهامة المدخالت تقييم تقنيات: ٣ المستوى
 هذه وتشمل. الصك تقييم على كبير تأثير لها للرصد قابلة غير والمدخالت للرصد قابلة غير بيانات إلى تستند التي المدخالت

 قابلة غير افتراضات أو تعديالت يطلب حيث مماثلةال للصكوك المتداولة األسعار أساس على تقييمها يتم التي الصكوك الفئة
 .الصكوك نبي الفروق لتعكس كبيرة للرصد

 التحويالت حدثت إذا ما الفروع تحدد متكرر، أساس على المالية البيانات في بها المعترف والمطلوبات للموجودات بالنسبة
 ذو يعد الذي المدخالت من مستوى أدنى إلى استنادا( تصنيف تقييم إعادة خالل من الهرمي التسلسل في المستويات بين

 .تقرير مدة كل نهاية في) كلي كلبش العادلة القيمة لقياس أهمية

 .منها متكرر والغير المتكرر سواء العادلة القيمة لقياس واإلجراءات السياسات بتحديد الفروع تقوم

 إعادة أو قياسها يعاد أن تتطلب والتي والمطلوبات الموجودات قيم في الحركات بتحليل الفروع تقوم تقرير، كل تاريخ في
 تقييم آخر في المطبقة الرئيسية المدخالت من تتحقق الفروع فإن التحليل، لهذا. للفروع لمحاسبيةا للسياسات وفقا تقييمها

 .الصلة ذات الوثائق من وغيرها العقود تقييم حساب في عليها الموافق بالمعلومات

 ومخاطر ئصوخصا طبيعة أساس على والمطلوبات الموجودات فئات الفروع حددت العادلة، القيمة عن اإلفصاحات بغرض
 .أعاله موضح هو كما العادلة القيمة تسلسل ومستوى المطلوبات أو الموجودات

 �ية وما في حكمهاالنقد

 الغير الجارية والحسابات الصندوق في والنقد النقدية التدفقات قائمة في إليه مشار هو كماالنقدية وما في حكمها  ويتكون
 .أقل أو أشهر ثالثة خالل المستحقة أو الطلب على البنوك) إلى( من تحقةالمس والمبالغ مصرف المركزيال لدى المحدودة

 المالية الصكوك

 أو آخر لطرف الملكية حقوق سندات أو المالية والمطلوبات للفروع مالي أصل من كال ينشئ عقد أي هي ةالمالي الصك
 .صحيح والعكس العكس

 اإلقرار تاريخ
 األحكام في طرفا الفروع تصبح الذي التاريخ أي المتاجرة، تاريخ في مبدئيا لماليةا والمطلوبات الموجودات جميع إقرار يتم

 الموجودات تسليم تتطلب التي المالية موجوداتال مبيعات أو مشتريات: العادية الصفقات طريقة يشمل وهذا. لألداة التعاقدية
 .السوق في السائد بالعرف أو بالنظم عموما تحديده يتم زمني إطار خالل

 المالية للصكوك المبدئي القياس
 يتم. عليها الحصول في اإلدارة ونية وخصائصها منها الغرض على يعتمد األولي اإلدراج عند المالية الصكوك تصنيف

 والمطلوبات المالية الموجودات حالة في إال المعاملة،تكاليف  إلى باإلضافة بالقيمة العادلة مبدئيا المالية الصكوك جميع قياس
 .الشامل الدخل بيان إلى المعامالت تكاليف تحميل يتم حيث الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المسجلة ماليةال
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 )ُيتبع(�المالية األدوات

 المالية موجوداتال
 تصنيفال

 الخسارة؛ أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات: التالية الفئات في المالية وجوداتهام بتصنيف الفروع تقوم
 المالية األوراق تصنيف بتحديد اإلدارة وتقوم. للبيع متاحةاالستثمارية  المالية األوراقو االستحقاقمحتفظ بها لتاريخ  سندات

 .األولي اإلدراج عند االستثمارية

 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة ليةالما الموجودات
 أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة وتلك للمتاجرة، بها محتفظ مالية موجودات: فرعيتين فئتين لديه التصنيف هذا

 األجل في بيعها لغرض عليها الحصول تم إذا للمتاجرة بها المحتفظ المالية الموجودات تصنيف ويتم. البداية منذ الخسائر
 عند اإلدارة قبل من تعيينها يتم عندما الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات تصنف. القصير

 .المبدئي االعتراف

 يتم عندما األولي اإلدراج عند الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة صك تحدد ان فقط لإلدارة إال يجوز ال -
 :حدة على صك لكل التعيين تحديد ويتم التالية، لمعاييرا استيفاء

 أو األرباح اقرار أو المطلوبات أو موجوداتال قياس عن تنتج التي المعاملة تعارض يقلل أو التصنيف يلغي إن -
 .كبير حد إلى مختلف أساس على لهم ملحوظ بشكل الخسائر

 ويتم تدار والتي كليهما، أو المالية لمطلوباتوا الموجودات من مجموعة من جزء هي والمطلوبات الموجودات -
 .استثمارية استراتيجية أو موثقة مخاطر إلدارة وفقا العادلة القيمة أساس على أدائها تقييم

 سيتم التي النقدية التدفقات كبير بشكل تعدل التي الضمنية، المشتقات من أكثر أو واحد مالي صك على يحتوي -
 .العقد في طلبها

 بالقيمة المالي المركز بيان في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات المالية لموجوداتا تسجيل يتم
 بيان في المتكبدة أو المكتسبة الفوائد إحتساب ويتم. الشامل الدخل بيان في العادلة القيمة في التغيرات تسجيل ويتم العادلة
عند اثبات حق الفروع في الحصول  األرباح توزيعات دخل سجلي بينما الفعلية، الفائدة معدل طريقة باستخدام الشامل الدخل

 على توزيعات أرباح.

 :االستحقاق تاريخ الموجودات المحتفظ بها حتى
 وتاريخ للتحديد قابلة أو ثابتة دفعات ذات مشتقة غير مالية موجودات هي االستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ االستثمارات

 :عدا االستحقاقتاريخ  حتى بها االحتفاظ على والقدرة النية لديها الفروع ،قاقاستح

 الخسارة؛ أو الربح خالل من العادلة بالقيمة بتصنيفها االولي االدراج عند الفروع تقوم التي تلك )أ
 . للبيع متاحة أنها الفروع في تسمي التي تلك )ب
 .المدينة والذمم القروض تعريف عليها ينطبق التي تلك )ت

سعر  باستخدام المطفأة بالتكلفة إلحاقا قياسها يتم المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق المالية الستثماراتا فإن المبدئي، القياس بعد
 على عالوة أو خصم أي االعتبار بعين األخذ بعد المطفأة التكلفة احتساب يتمالفائدة الفعلي بعد خصم االنخفاض في القيمة. 

 .الفعلي الفائدة سعر من يتجزأ ال جزءا تشكل التي والرسوم الشراء

 تاريخ قبل به المحتفظ االستثماراتمن الجوهرية  غير المبالغمن بند  من أكثر تصنيف إعادة أو بيع في الفروع رغبت إذا
. للبيع متاحة كاستثمارات تصنيفها يعاد أن ويجب بأكملها الفئة إلغاء سيتم ،)المحددة الظروف بعض باستثناء( االستحقاق

 خالل االستحقاق حتى بها المحتفظ المالية الموجودات من أي تصنيف الفروع على محظورا سيكون ذلك، على وعالوة
 .التاليين العامين
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 السياسات المحاسبية (ُيتبع)      ٣

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (ُيتبع)   ٣٫٣

 المالية (ُيتبع) دواتاأل

 )يُتبع( المالية�موجوداتال

 :للبيع المتاح

 للبيع متاحة كاستثمارات تصنيفها يتم التي المشتقة غير المالية الموجودات تلك هي للبيع المتاحة االستثمارية المالية األوراق
 المالية موجوداتال) ج( أو استحقاق تاريخ حتى بها محتفظ استثمارات )ب( والسلف، القروض) أ( أنها على المصنفة غير أو

 .الخسارة أو الربح خالل من لةالعاد بالقيمة

 .للبيع متاحة كاستثمارات ذمم أو قروض أي تصنيف للفروع يجوز وال

 .العادلة بالقيمة للبيع المتاحة ماليةال االستثمارات قياس يتم المبدئي، القياس بعد

 القيمة احتياطي في) رىبنود الدخل الشامل اآلخ( الملكية حقوق في مباشرة المحققة غير والخسائر األرباح إدراج ويتم
 بيان في الملكية حقوق في سابقا المسجلة المتراكمة الخسارة أو الربح تثبيت يتم ستثمار،من اال التخلص يتم عندما. العادلة
إن  .بأول أول أساس على منها التخلص وتقرر ،السندات نفس في أكثرأو  استثمارب الفروع احتفظت حيث. الشامل الدخل

 الفائدة معدل طريقة باستخدام الفوائد إيرادات ة خالل االحتفاظ باالستثمارات المالية المتوفرة للبيع تدرج ضمنالفوائد المحقق
 عندما وتوزيعات األرباح المحققة خالل االحتفاظ باالستثمارات المالية المتوفرة للبيع تدرج ضمن بيان الدخل الشامل. الفعلية
 انخفاض خسائر في الشامل الدخل بيان في االستثمارات هذه قيمة انخفاض عن لناتجةا الخسائر تثبيت يتم. الدفع حق يثبت
 .حقوق الملكية من جزءا تشكل التي العادلة القيمة احتياطي من وإزالتها" المالية االستثمارات على القيمة

 االقرار إلغاء

 مالية موجودات مجموعة من جزء أو مالية وداتموج من جزء االقتضاء عند أو،( المالية للموجودات بالنسبة اإلقرار إلغاء
 :التالية الحاالت في بها المعترف) مماثلة

 .األصل من النقدية التدفقات استالم في الحق انتهاء  -
 النقدية التدفقات بدفع التزام تتحمل أو األصل من النقدية التدفقات على الحصول في حقوقها بنقل الفروع قامت إذا  -

 .وإما" التمرير" ترتيب بموجب ثالث لطرف جوهري تأخير دون بالكامل المستلمة
 أو. الموجودات ومنافع مخاطر كافة الفروع نقلت وقد 
 الموجودات على السيطرة نقلت ولكن الموجودات، ومنافع مخاطر بكافة الفروع تحتفظ أو تنقل لم. 

 أو بتحويل تقم ولم التمرير، ترتيبات في تدخل أو األصل من النقدية التدفقات على الحصول في حقوقها الفروع تنقل عندما
 العالقة استمرار مدىحسب  األصليثبت ف األصل، على السيطرة تحويل أو األصل ومزايا مخاطر بكافة االحتفاظ

 المحولة الموجودات قياس ويتم. لها الضمنية المسؤولية أيضا الفروع تقر الحالة، هذه وفي. األصل في" للفروع االستثمارية
 .الفروع بها احتفظت التي وااللتزامات الحقوق يعكس أساس على المرتبطة المطلوباتو

 األقصى الحد أو لألصل ةاألصلي الدفترية القيمةب المحول األصل على ضمان شكل أخذالذي ي المستمر االرتباط قياس يتم
 .سداده أيهما أقل الفروع من يطلب قد الذي للمقابل

 االنخفاض في القيمة
 من مجموعة أو المالي األصل أن على موضوعي دليل أي هناك كان إذا ما تقرير كل تاريخ في بالتقييم الفروع قومي
 وفقط إذا، قيمتها انخفضت قد مالية موجوداتال من مجموعة أو المالي األصل يعتبر. قيمتها انخفضت قد المالية موجوداتال

 األولي االعتراف بعد وقعت التي األحداث من أكثر أو واحدة ةنتيج القيمة انخفاض على موضوعي دليل هناك كان إذا
 أو المالي لألصل المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على تأثير له) األحداث أو( الحدث وهذا) تكبدها خسارة حدث( لألصل

 .موثوق بشكل تقديرها يمكن التي المالية موجوداتال من مجموعة
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 ُيتبع)السياسات المحاسبية (      ٣

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (ُيتبع)   ٣٫٣
 األدوات المالية (ُيتبع)

 المالية�الموجودات

 (يُتبع) القيمة في االنخفاض

 :على القيمة انخفاض دليل يشتمل أن ويمكن

 .كبيرة مالية صعوبات يواجهون المقترضين من مجموعة أو المقترض أن على مؤشرات -
 . جوهرية مالية هيكلة إعادة أو إفالس في الدخول احتمال  -
 في يمكن قياسه انخفاض هناك أن الملحوظة البيانات تشير وحيث األساسية الدفعات أو الفائدة في التأخير أو التقصير  -

بالتأخر عن  ترتبط التي االقتصادية الظروف أو المتأخرات في التغيرات مثل المتوقعة، المستقبلية النقدية التدفقات
 .السداد

 ، فيالسابق القسم في المطفأة بالتكلفة المدرجة األخرى موجوداتوال المدينة والذمم القروض قيمة انخفاض مناقشة تم دوق
 .أدناه ةموضح للبيع المتاحة الستثماراتا حين أن

 على موضوعي دليل هناك كان إذا فردي بشكل الفروع تقيم للبيع، متاحة كاستثمارات المصنفة صكوك الدين حالة في
 النخفاض المسجل المبلغ فإن ذلك، ومع. المطفأة بالتكلفة مدرجة مالية كموجودات المعايير نفس إلى استنادا القيمة انخفاض

خسائر  أي ناقصا الحالية، العادلة والقيمة المطفأة التكلفة بين الفرقاعتبارها ب قياسها يتم التي المتراكمة الخسائر هو القيمة
 القيمة على المستقبل في الفوائد إيرادات ويستند. الشامل الدخل بيان في سابقا بها المعترف اراالستثم قيمة في انخفاض
 انخفاض خسارة قياس لغرض المستقبلية النقدية التدفقات لخصم المستخدم الفائدة معدل باستخدامتستحق  المخفضة الدفترية

 يمكن والزيادة لصكوك الدين العادلة القيمة ، ازدادتالحقة فترة يف إذا،. الفوائد إيرادات من كجزء الفوائد تسجيل يتم. القيمة
 عكس يتم الشامل، الدخل بيان في القيمة انخفاض خسارة تسجيل بعد وقع ائتماني حدث إلى موضوعية صلة ذات تكون أن

 .الدخل الشامل بيان خالل من القيمة انخفاض خسارة

 في" ممتد" أو" شديد" نقص على أيضا يشتمل المادي الدليل فإن للبيع، حةمتاك المصنفة الملكية حقوق استثمارات حالة في
التي تم قياسها  التراكمية فالخسارة القيمة، في االنخفاض على دليل يوجد وحيث. تكلفتها من أدنى لإلستثمارات العادلة القيمة

 قيمة على طرأ انخفاض في القيمة أي خسائراَ ناقص الحالية، العادلة القيمة وبين االستحواذ تكلفة بين الفرق باعتبارها
 تعكس ال. الشامل الدخل بيان في وتسجل حقوق الملكية من تحذف ،الشامل الدخل بيان في مسبقا بها المعترف االستثمارات

اض انخف بعد العادلة القيمة زيادات تثبت الشامل؛ الدخل بيان خالل من حقوق الملكية إستثمارات قيمة في االنخفاض خسائر
 . آخر شامل دخل في القيمة
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 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في
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 السياسات المحاسبية (ُيتبع)     ٣

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (ُيتبع)   ٣٫٣

 المالية (ُيتبع)  دواتاأل

 (يُتبع)  القيمة في االنخفاض

 القيمة انخفاض ومخصص والسلفيات القروض

 : باستثناء نشط، سوق في متداولة غير�متغيرة أو ثابتة وعاتمدف لها مشتقة غير مالية موجودات تعتبر والسلفيات القروض

 االعتراف بعد الفروع، حددتها التي وتلك القريب، المدى على أو مباشرة بيعها" الفروع" تنتوي التي تلك/ 
  ربح؛ال أو خسارةال بالقيمة العادلة من خالل المبدئي، اإلقرار

 للبيع؛ متاحة أنها على ئي،المبد االعتراف بعد الفروع، حددتها التي وتلك  
 أن باستثناء آخر سبب ألي كبير، بشكل المبدئية استثماراتها كامل" الفروع" تستعيد أال المحتمل من يتال تلك 

 .اإلئتمان تدهور هو السبب يكون

ً  ،الفائدة الفعلي سعر طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة والسلفيات القروض تصنف  قيمة يف االنخفاض مخصصاتناقصا
 والتكاليف ،عالوة عند االستحواذ أو خصم أي االعتبار بعين األخذ طريق عن المطفأة التكلفة وتحتسب. االستثمارات

 سعر الفائدة الفعلي. من يتجزأ ال رئيسي جزأ هي التي والرسوم

 والسلفيات القروض اض قيمةانخف على موضوعيا دليال هناك كان إذا ما التقارير لتقديم محدد ميعاد كل في" الفروع" تُقيم
 دليل وجود حال في في القيمة ه اإلنخفاضعن الخسائر وتتكبد والسلفيات القروض قيمة في اإلنخفاض يُقر. عدمه من

  في القيمة اإلنخفاض عن المتكبدة الخسائر. المستحقة المبالغ جميع تحصيل على" الفروع" مقدرة عدم على موضوعي
 . الشامل الدخل بيان فيتدرج 

 : التالي على في القيمة اإلنخفاض خسائر وجود على موضوعي دليل وجود" الفروع" تحدد أساسها على التي المعايير تشتمل

 وفوائده؛ القرض، من المستحق الباقي عن التعاقدية األقساط سداد في المماطلة  
 النقدية؛ السيولة في بمشكالت المقترض مرور  
 ؛القرض شروط أو بتعهدات اإلخالل 
 اإلفالس؛ إجراءات في البدء  
 للمقترض؛ التنافسي المركز تدهور  
 و القرض؛ ضمانات قيمة في التدهور  
 خفض لفئة إلى ما دون مستوى فئة االستثمار 

 المالية موجوداتال في فردي بشكل يوجد في القيمة اإلنخفاض على الموضوعي الدليل كان إذا ما بتقييم أوال" الفروع" تقوم
 ما إذا. ذاتها بحد وقيم هام وجود تشكل ال التي المالية موجوداتال في  جماعي أو فردي وبشكل ذاتها، بحد وهريةتعد ج التي

 ،فردي بشكل تقيم التي المالية موجوداتال أحد في في القيمة اإلنخفاض على موضوعي دليل وجود عدم" الفروع" قررت
 سمات نفس لها التي المالية موجوداتال من مجموعة ضمن األصل هذا تضيف فإنها ال، أم كبيرة أهمية ذات كانت سواء

 تقدير أجل من فردي بشكل تقيم التي موجوداتال. لها جماعي بشكل في القيمة اإلنخفاض قيمة تقييم ويتم اإلئتمانية، المخاطر
 في تضاف ال ،تثبيتها في تستمر التي أو في القيمة اإلنخفاض خسائر في مقدار لها يثبت التي وتلك ،في القيمة اإلنخفاض

 . في القيمة لإلنخفاض الجماعي التقييم

 قد التي المالية التدفقات تعكس المرهونة المالية موجوداتال على مستقبال المتوقعة للتدفقات النقدية الحالية القيمة حسابات
 . الرهن أو الضمان وبيع شراء ناقصاً تكاليف الرهن حبس عن تنشأ
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 )يُتبع( محاسبيةال السياسات     ٣
 ) يُتبع( الهامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣٫٣

 )يُتبع( القيمة انخفاض ومخصص والسلفيات القروض

 اإلئتماني��ة المخ��اطر س��مات م��ن أس��اس عل��ى المالي��ة موج��وداتال فتجم��ع ،القيم��ة ف��ي لإلنخف��اض الجم��اعي التقي��يم وبغ��رض
 ،موج�وداتال ن�وع االعتب�ار ف�ي تض�ع والت�ي" الف�روع" وضعتها التي يمالتقي عملية أساس على المثال؛ سبيل على( المتشابهة

 عالق�ة له�ا الخص�ائص ه�ذه). ص�لة ذات أخ�رى وعوامل السابقة المتأخرات//المستحقات حالة ،الضمان نوع الصناعة، مجال
 جمي�ع س�داد على المدين قدرة على داللي مؤشر لكونها موجوداتال تلك مثل من لمجموعات المستقبلية النقدية التدفقات بتقدير
 .التقييم قيد موجوداتلل التعاقدية الشروط وفق المستحقة المبالغ

  
 المس�تقبلية، النقدي�ة لت�دفقاتل الحالي�ة القيم�ة وتك�ون للتحص�يل، القابلة والقيمة الدفترية القيمة بين الفرق هي المخصصات قيمة

 بحس�ب أو األص�لي،الفعل�ي  الفائ�دة س�عر أس�اس على مخفضة ت،والضمانا الرهونات عن للتحصيل القابلة القيم على وتشتمل
 . متغير فائدة بسعر القرض بخصوص الحاليسعر الفائدة الفعلي 

 مكون�ات ف�ي محتمل�ة خس�ائر وج�ود على موضوعي دليل وجد إذا الخسائر القرض االنخفاض في قيمة مخصصات وتتضمن
 اإلئتماني�ة التص�نيفات مك�ون، لكل التاريخية األنماط أساس على اتالتقيم هذه تمت. التقرير صدور تاريخ في القرض محفظة

 . المقترضين فيه يعمل الذي الحالي اإلقتصادي والمناخ المقترضين، إلى الممنوحة

 ع�دم ح�ال وف�ي. االنخفاض في القيم�ة مقابل الصلة ذات المخصصات نظير يشطب فإنه للتحصيل، قابل غير القرض كان إذا
 ح�ال ف�ي تدرج االس�تردادات الالحق�ة ف�ي بي�ان ال�دخل الش�امل.الش�امل ال�دخل بي�ان من فيشطب صلة، ذات مخصصات وجود

  ف�ي ت�درج المخصص�ات إص�دار ف�إن الش�طب، عق�ب يق�ع ح�دث أي بس�بب الح�ق وق�ت ف�ي االنخفاض في القيمة نقص معدل 
 . الشامل الدخل بيان

 إعادة الهيكلة 
. للمقترض�ين المرك�ز الم�الي ف�ي ت�دهور بس�بب هيكلتها أعيد قروض هي حثهاب أو صياغتها أعيد التي الشروط ذات القروض

 خط�ر جدول�ة تعي�د فق�ط ه�ي للمقت�رض، المرك�ز الم�الي عل�ى بن�اء ببساطة امتيازات أو إعفاءات الغالب في تقدم ال" الفروع"
 المع�اد الق�روض فئ�ة في تقاريرال في الظهور في يستمر القرض، هيكلة يعاد أن وبمجرد. التحصيل احتمالية لتحسين اإلئتمان

 ت�اريخ من األقل على أشهر ثالتة لمدة المعدلة بالشروط المرضي االلتزام وحتى" العمالء وسلفيات قروض" ضمن صياغتها
 .الهيكلة إعادة

 القرض سداد ضمان

 ع�دة أش�كال ف�ي ناتالض�ما ت�أتي. المالية موجوداتال على المخاطر من للتخفيف أمكن متى الرهن الستخدام" الفروع" تسعى
 موج�وداتال المخزون�ات، المالي�ة، ال�ذمم العق�ارات، ،اعتم�ادات مس�تندية ،ض�مان خطاب�ات مالي�ة، س�ندات نقدي�ة، أم�وال مثل؛
 للضمانات العادلة القيمة ميتقي يتم. المثال سبيل على المعاوضة اتفاقيات مثل اإلئتمان ومعززات األخرى) العينية( مالية الغير
 الض�مانات، بع�ض أن إال". الف�روع" تق�ارير ج�دول عل�ى وبن�اء اإلفتت�احي، التقري�ر عن�د  األدن�ى الح�د أساس على عام بشكل
" الف�روع" تس�تعين المس�تطاع، وبالق�در. ي�ومي بش�كل تق�يم الهامشية، بالمتطلبات المتعلقة السندات أو النقدية المثال سبيل على

 الت�ي األخ�رى المالي�ة موج�وداتوال. ض�مانات أو رهون�ات ش�كل عل�ى اليةالم موجوداتال تقييم أجل من النشط السوق ببيانات
 عل�ى يمه�ايتق ي�تم العق�ارات مث�ل م�الي الغي�ر ال�رهن. المحاك�اة نم�اذج باستخدام فتقيم بسهولة للتحديد قابلة سوقية قيمة لها ليس

 المالي�ة البيان�ات والمنازل، السكنية تالوحدا أسعار مؤشرات العقاري، الرهن سماسرة مثل؛ الغير من المقدمة البيانات أساس
 . مستقلة أخرى ومصادر المدققة

 المستردة موجوداتال

 لعملياته�ا لالس�تخدام المس�تعادة موج�وداتال عل�ى اإلبق�اء األفض�ل م�ن ك�ان إذا م�ا تحديد هو" الفروع" سياسة في المتبع المبدأ
 فئ�ة إل�ى تنق�ل الداخلي�ة العملي�ات ف�ي منه�ا االس�تفادة يمك�ن نه�اأ تحدي�دها ت�م الت�ي موج�وداتال. بيعه�ا األفض�ل من أو الداخلية،

 أن�ه وج�د الت�ي موج�وداتال أم�ا. أيهما أقل المؤمن األصلي لألصل الدفترية القيمة أو المستعادة قيمتهاب لها المقابلة موجوداتال
 سياس�ة و يتف�ق فيم�ا االس�تعادة ت�اريخ ف�ي العادل�ة بالقيم�ة لبيعها المحتجزة موجوداتال إلى مباشرة تحال تباع، أن األفضل من

 ". الفروع"
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (ُيتبع)  ٣٫٣
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 المالية االلتزامات

 التزام�ات" أو)" FVTPL( والخس�ارة ال�ربح خ�الل م�ن لةالعاد القيمةب المالية االلتزامات إما انها على المالية االلتزامات تصنف
  ".أخرى مالية

 )"�FVTPL( والخسارة الربح خالل من العادلة القيمةب المالية االلتزامات
 مح�تفظ الم�الي االلت�زام ك�ان إذا م�ا ح�التي في)" FVTPL( والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة" المالية االلتزامات تصنف

 )".��FVTPL( والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة" أنه على وحدد عين أو لتجارة،ا ألغراض به
 : التالية الحاالت من أي في التجارة ألغراض محتجز أنه على المالي االلتزام يصنف

 أو القريب؛ المدى على أخرى مرة شراءه اعادة بغرض وأساسي مبدئي بشكل امتالكه تم 
 فعلي نمط وتتبع ادارتها في" الفروع" تشترك متطابقة مالية أدوات محفظة من جزأ أنه حاتض األولي االعتراف بعد 

  أو المدى؛ قصيرة األرباح جني في االشتراك في قريب
 تحوط صك يكون ألن مؤهل أو مصنف غير مشتق أنها  

 ال�ربح خ�الل م�ن العادل�ة بالقيم�ة" أنه�ا عل�ى للتج�ارة المح�تفظ به�ا المالية لتزاماتاال دون مالية التزامات أي تصنف أن يمكن
 : التالية الحاالت من أي في األولي االعتراف بعد"  (FVTPL)والخسارة

 أن الممك�ن م�ن الت�ي القي�اس أو االعت�راف في التفاوتات من هائل بشكل التقليل أو ،حذف على قادرا هذا التخصيص يكون أن 
 أو ذلك؛ خالف في تنشأ

 القيم�ة م�ن أس�اس عل�ى والم�دارة كليهما، أو المالية لتزاماتاال او موجوداتال من مجموعة من جزأ تلك المالية االلتزام تشكل 
 اس�تراتيجيات أو المخ�اطر إلدارة الموثق�ة" الف�روع" اس�تراتيجية بموج�ب وذل�ك أيض�ا، األساس هذا على أدائها ويقيم العادلة،

  او أيضا؛ ساألسا هذه على داخليا حول التجميع المعلومات وتوفر االستثمار،
 والثالث�ون التاس�ع ال�دولي المحاس�بي المعي�ار" ويسمح أكثر، أو واحد ضمنية مشتقات على يحتوي عقد من جزأ تشكل  IAS 39�

 العادل�ة بالقيم�ة" أن�ه على) االلتزامات أو موجوداتال( بالكامل المجمع العقد تقييم يتم أن" والقياس االعتراف: المالية دواتلأل
 ".� (FVTPL)الخسارةو الربح خالل من

 والخس�ارة ال�ربح خ�الل م�ن العادل�ة بالقيم�ة" المالي�ة االلتزام�ات(FVTPL)  "أو المكاس�ب جمي�عتثبي�ت  م�ع العادل�ة بالقيم�ة تح�دد 
 أو ال��ربح عن��د ب��ه المعت��رف الص��افي الخس��ارة أو المكس��ب مق��دار. خس��ارةال أو ربحال�� ف��ي القي��اس عن��د إع��ادة الناش��ئة الخس��ائر
" األخ�رى والخس�ائر األرب�اح" بند في جميعا وتندرج المالية االلتزامات عن دفعها تم فوائد أي على ويتضمن يشتمل الخسارة

 . الدخل بيان في

 األخرى المالية االلتزامات

 والق�روض الخ�ارج، ف�ي" الف�روع"و" الرئيس�ي الف�رع" إل�ى المس�تحقة واألرصدة الودائع األخرى المالية االلتزامات تتضمن
 . المعامالت تكاليف بعد خصم مبدئي، بشكل العادلة القيمة أساس على تقاس التي

ً  األخ��رى المالي��ة االلتزام��ات وتق��اس   االعت��راف م��ع الفائ��دة الفعل��ي س��عر طريق��ة باس��تخدام المطف��أة التكلف��ة أس��اس عل��ى الحق��ا
 .  الفعلي الفائدة معدل أساس على الفائدة بتكاليف

 م�دار عل�ى المخصص�ة الفوائ�د ومص�اريف المادي�ة، لتزام�اتلال المطفأة التكلفة لحساب طريقة هي الفائدة الفعلي سعر طريقة
 المالية، لتزاماتلال المتوقعة الحياة خالل من بدقة المستقبلية المستحقات يخفض الذي الفعلي الفائدة ومعدل.  الصلة ذات المدة

 . المبدئي فالتعري عند الدفترية القيمة صافي إلى أقل، مدة) االقتضاء عند( أو



األربعاء   29   مارس    2017  م   -   العـدد  11981  
Wednesday  29  March   2017  -  Issue No   11981 ذي رويال بنك اأوف �سكوتالند بي ال �سي

فروع الإمارات العربية املتحدة
البيانات املالية 

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

The Royal Bank of Scotland plc

U.A.E Branches - Financial Statements

as at 31 December 2016

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٣ 

 
 

 السياسات المحاسبية (يُتبع) ٣

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (يُتبع)  ٣٫٣

 االلتزامات المالية (يُتبع)

  المالية لتزاماتاال استبعاد

 التزامات إحالل عند. صالحيته انتهت أو ألغي، أو دفعه، تم االلتزام بمقتضى الدين يكون عندما المالية لتزاماتاال تستبعد
 مالية التزاماتب الخاصة الشروط عدلت أو تماما، مختلفة شروط بموجب ولكن نفسه المقرض بأخرى من موجودة مالية

. جديد بآخر واالعتراف األصلي لاللتزام استبعاد أنه على التعديل أو اإلحالل هذا مثل مع التعامل يتم جوهري، بشكل موجوة
 .  الشامل الدخل بيان في يسجل نظيره المدفوع والمقابل األصلي، يالمال لاللتزام الدفترية القيمة بين الفرق

 المالية الضمانات

 عن المالك لتعويض مقابلها مبالغ دفع يتم أن يلزم التي العقود تلك هي" الفروع" بواسطة الصادرة المالية الضمانات عقود
 الخاصة الشروط مع يتفق بما استحقاقها يعادم في المدفوعات بسداد المعين المقرض اخفاق بسبب تكبدها التي الخسائر

 تكاليف بغرض بعد تعديلها العادلة بالقيمة التزام أنها أساس على مبدئي بشكل المالية الضمانات عقود تسجل.  بسندات الدين
ً . مباشر بشكل الضمان إصدار إلى تعزى والتي المعامالت،  طلوبةالم للنفقات حسب أفضل تقدير االلتزامات تقاس ،الحقا

  المثبتة ناقصاً االطفاء المتراكم، أيهما أقل. القيمةو التقرير تاريخ في الحالي االلتزام لتسوية

  الودائع

 . الدفع المعادة األدنى المبالغ بقيمة العمالء وودائع النقد سوق أوراق جميع تصنف

 المقاصة

 وجود عند ،المركز المالي بيان في المقرر الصافي مبلغوال فقط، تقاص قيد أنها على المالية لتزاماتواال موجوداتال تعتبر
 أن أو القيمة، صافي أساس على التسويه تتم أن إما" الفروع" تنتوي وعندما المبينة المبالغ تقاص أو لموازنة قانونا ملزم حق

 ويدرج إجمالي الرئيسية، التصفية اتفاقيات في دائما الوضع ليس هذا أن إال. بالتزامن معا الاللتزام وتسوي األصل تكتسب
 . المركز المالي بيان في الصلة ذات لتزاماتواال موجوداتال

  المشتقات

 المشتقات هذه تبين. الفائدة وسعر العمالت تبادل أسواق في ألجل العقود منها مشتقة وتعاقدات اتفاقيات في" الفروع" تدخل
 السوقية القيم ذات األخرى موجوداتال مع تدرج) محققة غير أرباح( الموجبة السوقية القيمة ذات المشتقات. العادلة بالقيمة
 . المركز المالي بيان في األخرى موجوداتال مع تدرج) محققة غير أرباح( السالبة

 األخرى التجارية للمراكز المقاصة بغرض أو التجارية لألنشطة بها المحتفظ للمشتقات العادلة القيم في التغييرات وتدخل
 . الدخل بيان في التشغيل عن الناتجة األخرى الدخول ضمن

 مخاطر تتحوط مقابل والتي العادلة القيمة تحوطات) أ: (إثنين فئتين إلي التحوطات تصنف التحوط، محاسبة ألغراض
 تتحوط مقابل والتي النقدية، التدفقات تحوطات) ب( ومحدد؛ معروف التزام أو ألصل العادلة القيمة في لتغييرات التعرض

 . متوقعة صفقة أو ومحدد معروف التزام أو بأصل متعلقة محددة مخاطر إلى المردودة النقدية التدفقات تباينات إلى لتعرضا
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 )يُتبع( المحاسبية السياسات

 ) يُتبع( الهامة المحاسبية السياسات ملخص ٣٫٣

 )يُتبع( المشتقات

 فعالة أنها يثبت والتي العادلة للقيمة تغطيات أو تحوطات  لتشكل والمهيئة، ،المصنفة للمشتقات العادلة القيمة في التغييرات
 في لها المقابلة التغييرات إلى باإلضافة التشغيل، عن الناتجة الدخول مع فتدرج التحوط، بمخاطر يتعلق فيما كبير قدر على

 . مغطاة وأ محوطة كونها مخاطر إلى تعزى والتي المحوطة لتزاماتاال أو موجوداتلل العادلة القيمة

 أنها يثبت والتي النقدية، للتدفقات تغطيات أو تحوطات لتكون والمهيئة، ،المصنفة للمشتقات العادلة القيمة في التغييرات أما 
 الغير ءوالجز األخرى، الشاملة لالدخ دوبن في مستقل مكون في فتدرج التحوط، بمخاطر يتعلق فيما كبير قدر على فعالة
في حقوق  مبدئيا المدرجة النقدية التدفقات تغطيات أو تحوطات على الخسائر أو المكاسب وتنقل. الدخل بيان في فيسجل فّعال

 عن نتج حال في. الدخل على ريتأث المتحوط بشأنها المعامالت أو للصفقة فيها يكون التي الفترة في الدخل بيان إلى ،الملكية
 في حقوق الملكية مسبقا التي تم االعتراف بها خسارةال أو مكسبال إنف ،التزام أو بأصل االعتراف المتحوط بشأنها الصفقة

 . بها المتعلق االلتزام أو األصل لتكلفة المبدئي القياس تدرج ضمن

 صافية استثمارات غطاء أو تحوطات تكون ألن وتؤهل عينت التي مشتقات الغير أو للمشتقات العادلة القيمة في التغيير
 . النقدي التدفق لتحوطات مماثل بأسلوب يتم احتسابه ،المتحوط بشأنها بالمخاطر يتعلق فيما كبير بقدر فعالة أنها يثبت التيو

 محاسبات لخصائص مؤهل عدي لم كونه أو باستهالكه أو بانتهائه أو بيعه أو التحوط صك بانتهاء التحوط محاسبات تتوقف
 : التوقف هذا على وبناء. التحوط

 المتحوط  بالمخاطر المتعلقة الدفترية للقيمة تعديل أي فإن الفوائد ذات المالية دواتلأل العادلة بالقيمة التحوطات حال في
 . االستحقاق تاريخ وحتى المدة باقي مدار على الدخل بيان في المطفأة التكاليف ضمن تدخل بشأنها

 

 في حقوق الملكية بها المعترف التحوط أداة على تراكمية خسائر أو مكاسب أي النقدية، التدفقات على التحوطات حال في  
 المحتجزة الخسائر او المكاسب فإن المتوقعة، الصفقة اتمام وعند. المتوقعة الصفقة وقوع حتى ضمن حقوق الملكية تحتجز

 الصلة ذات االلتزامات أو موجوداتال لتكلفة المبدئية القياسات في تدرج أو الدخل بيان في بها يعترف حقوق الملكية في
 التراكمية الخسائر او المكاسب صافي فإن التوقعات، ضمن تعد لم المتحوط بشأنها الصفقة أن حال في. االقتضاء حسبب

 . الدخل بيان إلى تنقل حقوق الملكية في بها المعترف

 دىل وااللتزامات موجوداتال إدارة ظل في فعالة اقتصادية تحوطات توفر بينما المشتقة الصفقات أو التعامالت بعض
 المحاسبي المعيار" في الخاصة القواعد بموجب التحوط لحسابات تؤهل ال أنها إال المخاطر، إدارة ومراكز ،"الفروع"

 العادلة القيمة في والخسائر المكاسب وألغراض للتجارة محتجزة مشتقات تعتبر وعليه ،IAS 39  والثالثون التاسع الدولي
 . غيلالتش إيرادات في والمقررة بها المتعلقة

 والمخاطر السمات تكون ال عندما مستقلة مشتقات أنها على األخرى المالية دواتاأل في الضمنية المشتقات بعض تعامل
 بيان خالل من العادلة بالقيمة يحتسب ال المضيف والعقد المضيف، العقد في بنظيرتها وطيدة صلة على ليست لها االقتصادية

 . الدخل بيان في العادلة القيمة في بالتغيرات االعتراف مع العادلة بالقيمة ةالضمني المشتقات هذه وتقاس. الدخل
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 )يُتبع( المحاسبية السياسات     ٣
 )يُتبع( الهامة المحاسبية السياسات ملخص ٣٫٣

 والمعدات الممتلكات
 .القيمة في انخفاض أي أو متراكم استهالك ناقصاً أي بالكلفة والمعدات الممتلكات تظهر

. الثابت القسط طريقة واستخدام ،المقدرة لالستخدام من التكلفة على مدى األعمار متبقيةال قيمةال بإلغاء االستهالك يعرف
 في تغييرات اية تأثير مراعاة مع عام، كل نهاية في االستهالك وطريقة المتبقية والقيمة المقدر اإلنتاجي العمر يراجع

 :التالي النحو على مستقبلي، أساس على تحسب التي التقديرات

 سنة ١٥ إلى ١٠ من والتحسينات المستأجرة موجوداتال
 سنوات ٥ إلى ٣ من والمعدات األثاث
 .استبعادها أو استخدامها من مستقبلية اقتصادية فوائد أية تتوقع ال عندما أو استبعاده عند والمعدات الممتلكات بند يشطب

 الدفترية والقيمة المستبعدة اإليرادات صافي بين الفرق تحسب( لموجوداتا استبعاد عن تنتج خسائر أو أرباح أي تدرج
 .االستبعاد فيها يتم التي السنة في اإليرادات قائمة في) لألصل

 مالية الغير موجوداتال قيمة انخفاض

 على مؤشر أي هناك كان إذا ما لتحديد تقرير فترة كل نهاية في مالية، الغير موجوداتلل الدفترية القيم بمراجعة الفروع تقوم
 هذه من أي وجود حالة في لالسترداد القابلة القيمة تقدير يتم. القيمة في االنخفاض لخسائر تعرضت قد موجوداتال هذه أن

 موجوداتلل لالسترداد القابل المبلغ تقدير يمكن ال أنه حيث). وجدت إن( القيمة انخفاض خسارة مدى لتحديد المؤشرات
 ثابت أساس تحديد يمكن حيث. األصل إليها ينتمي التي النقدية مولد وحدة من لالسترداد القابل المبلغ لفروعا وتقدر المنفردة،
 مجموعة أصغر على توزيعها يتم أو الفردية، النقدية مولد وحدة من أيًضا الشركة موجودات توزيع ويتم للتوزيع ومعقول

 معقولة بطريقة وتوزيعها أسسها تحديد يمكن بحيث النقدية توليد داتوح مجموعة أصغر في الواقعة النقدية توليد وحدات من
 . وثابتة

 االستخدام، قيمة تقدير عند. االستخدام وقيمة والشراء البيع تكاليفناقصاً  العادلة القيمة من أعلى لالسترداد القابلة القيمة تعد
 السوق تقييمات يعكس والذي الضريبة قبل ما خصم عدلم باستخدام الحالية قيمتها من المستقبلية النقدية التدفقات تخصم
 .موجوداتلل المحددة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية

 القيمة تخفيض يتم الدفترية، القيمة من أقل لتكون) النقدية مولد وحدة( موجوداتلل لالسترداد القابلة القيمة تقدير تم إذا
 بيان في مباشرة القيمة انخفاض بخسارة ويعترف. استردادها الممكن القيمة إلى) يةالنقد مولد وحدة( موجوداتلل الدفترية

 .الدخل

 القيمة إلى) النقدية مولد وحدة أو( موجوداتلل الدفترية القيمة زيادة تتم الحق، وقت القيمة في االنخفاض خسارة عند عكس
 في القيمة انخفاض خسارة دون تحديدها يمكن كان التي القيمة يةالدفتر القيمة زيادة تتجاوز ال ولكن لالسترداد القابلة المعدلة

 .الدخل بيان في مباشرة القيمة انخفاض تغيير إثبات ويتم. السابقة السنوات في) النقدية مولد وحدة أو( موجوداتال

 المخصصات

 أن المحتمل ومن سابق، لحدث نتيجة) استداللي أو قانوني( حالي التزام لفرععلى ا يكون عندمابالمخصصات  االعتراف يتم
 بمبلغ يتعلق فيما موثوق تقدير إجراء ويمكن االلتزام لتسوية مطلوبًا سيكون االقتصادية الفوائد تجسد التي الموارد تدفق

 خالل من أو التأمين عقد بموجب المثال، سبيل على ،المخصصات من بعض أو كل استرداد الفروع تتوقع عندما. االلتزام
 هذا يكون عندما فقط ليس ولكن منفصل، كأصل االستردادب االعتراف يتم فإنه الرئيسي، المكتب من لمقابلةا الضمانات
 .استرداد أي بعد خصم الخسارة أو الربح بيان فيبالمخصصات  المتعلقة الرسوم وتتمثل. تقريبًا مؤكد االسترداد
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 السياسات المحاسبية (ُيتبع)    ٣

 ة الهامة (ُيتبع)ملخص السياسات المحاسبي ٣٫٣

 الخدمة نهاية مكافأة

 العام�ة الهيئة قبل من تأسيسه تم الذي المعاشات صندوقمساهمات إلى  بتقديم ،فيما يتعلق بالموظفين المواطنين الفروع، تقوم
 تزام�اتال تقتص�ر. الم�وظفين روات�ب من مئوية كنسبة وتحتسب المتحدة، العربية باإلمارات االجتماعية والتأمينات للمعاشات

 .استحقاقها دعن تسدد التي المعاشات هذه على الفروع

 الموظ�ف أمضاها التي الفترة عن الفوائد هذه استحقاق يستند ما وعادة. اآلخرين للموظفين الخدمة نهاية مكافآت الفروع توفر
 تق�ل وال الخدم�ة م�دة مدى على المكافآت لهذه المتوقعة التكاليف تجمع. الخدمة فترة من األدنى الحد واكمال الشركة خدمة في
 .المتحدة العربية اإلمارات في العمل قوانين بموجب الناشئ االلتزام عن

 اإليجار عقود

 المحتمل�ة اإليج�ارات وت�درج. اإليج�ار فت�رة م�دى عل�ى الثاب�ت القس�ط أساس على كنفقات التشغيلي اإليجار دفعات تسجيل يتم
 .فيها تتكبد التي الفترة عن نفقات صورة في التشغيلية اإليجار عقود بموجب الناشئة

 طارئة نفقات

 .الواردة االقتصادية الفوائد تدفقات توقع عند عنها اإلفصاح يتم ولكن المالية البيانات في الطارئة الموجودات تدرج ال
 .بعيًدا االقتصادية ائدالفو تدفق احتمال يكن مالم عنها اإلفصاح يتم ولكن المالية البيانات في الطارئة المطلوبات تدرج ال

 التقديرات من التأكد لعدم الرئيسية والمصادر الهامة المحاسبية االفتراضات .٤
 

 تظه��ر ال الت��ي وااللتزام��ات للموج��ودات الدفتري��ة القيم��ة ح��ول واالفتراض��ات والتق��ديرات الق��رارات اتخ��اذ اإلدارة م��ن يطل��ب
 التق�ديرات ه�ذه تس�تند.  ٣االيض�اح  ف�ي وص�فها ت�م الت�ي لف�روعل المحاس�بية السياس�ات تطبيقعند  أخرى، مصادر من للعيان

 ه��ذه ع��ن الفعلي��ة النت��ائج تختل��ف وق��د. ذات الص��لة العوام��ل م��ن وغيره��ا الس��ابقة الخب��رة عل��ى به��ا المتعلق��ة واالفتراض��ات
 .التقديرات

 
 مراجع�ة فيه�ا ي�تم الت�ي الفت�رة ف�ي المحاسبية التقديرات مراجعة تدرج. مستمر نحو على واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم

 التع�ديل ه�ذا أث�ر ح�ال ف�ي مستقبلية فترات أو المراجعة فترة في أو الفترة تلك على فقط تنطبق المراجعة تلك كانت إذا التقدير
 .والمستقبلية الحالية الحالتين كلتا على

 :يلي كما األحكام، ممارسة أو واالفتراضات التقديرات اإلدارة فيها استخدمت التي الهامة الجوانب
 

 للتحقيق القابلة وااللتزامات الموجودات مبالغ
 لالس�ترداد قابل�ةال بالقيم�ة الموج�ودات ت�درج. التص�فية أس�س عل�ى ،٢ االيض�اح ف�ي موض�ع ه�و كم�ا المالية، البيانات تُعرض
 القابل��ة المب��الغ تحدي��د تطل��بي. ص��رفها ي��تم أن يتوق��ع الت��ي بالمب��الغ االلتزام��ات ت��درج ح��ين ف��يأيهم��ا أق��ل  الدفتري��ة وقيمته��ا

 ت�م تس�جيل هأن� افتراض�اتها أس�اس عل�ى اإلدارة ت�رى. هاًم�ا حكًم�ا لاللتزام�ات صرفها المتوقع والمبالغ للموجودات لالسترداد
 والت��ي أخ��رى التزام��ات يأل تك��وين مخص��ص أو للتحق��ق القابل��ة لقيمته��ا للموج��ودات الدفتري��ة القيم��ة لتقلي��ل التع��ديالت جمي��ع
 .تنشأ سوف

 
 والسلف القروض على القيمة انخفاض خسائر

 خس�ارة تس�جيل ينبغ�ي ك�ان إذا م�ا تحدي�د عن�د. القيم�ة انخف�اض خس�ائرتقي�يم ل الق�روض محفظةل دورية بمراجعة الفروع تقوم
 قياس�ه يمك�ن انخف�اض بوج�ود تفي�د ملحوظ�ة أدل�ة أي وج�ود حول بأحكام الفروع تقوم الشامل، الدخل بيان في القيمة انخفاض

 وق�د. المحفظة تلك في الفردية القروض انخفاض من التحقق قبل القروض محفظة من المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات في
 المجموع�ات، إح�دى ف�ي للمقترض�ين الس�داد حالة في سلبي تغير وجود إلى تشير بالمالحظة جديرة معطيات الدليل هذا يشمل

 بن�اًء التق�ديرات اإلدارة تس�تخدم. المجموع�ة تلك في الموجودات بعجز ترتبط التي يةالمحل أو الوطنية االقتصادية الظروف أو
 المماثل�ة القيم�ة انخف�اض عل�ى الموض�وعي وال�دليل االئتماني�ة المخ�اطر ومالم�ح الموج�ودات خس�ارة في السابقة الخبرة على
 وتوقي�ت مبلغ لتقدير المحاسبية والفروض المنهجية تستخدم. المستقبلية النقدية تدفقاتها جدولة عند المحفظة في الموجودة لتلك

 .الفعلية والخسارة الخسارة تقديرات بين الفروقات من للحد منتظم بشكل المستقبلية النقدية التدفقات
 
 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٧ 

 التقديرات (يُتبع) من التأكد لعدم الرئيسية والمصادر الهامة المحاسبية االفتراضات .٤
 

 انخف�اض مخص�ص ت�وفير إل�ى الحاج�ة م�دى الف�روع تق�يم الهام�ة، والس�لف ق�روضال مقابل محددة مخصصات إلى باإلضافة
 تح�وي والت�ي مح�دًدا، حكًم�ا تتطل�ب كونه�ا خاصة بصورة تحديدها عدم من الرغم على التي والسلف القروض مقابل جماعي
ً مبدئي عّما كانت عليه الدفع عن بالتوقف أكبر خطًرا  ك�ل ض�من للق�روض الس�ابقة ارةالخس نموذج على المبلغ اعتماد ويستند. ا
 .  الحالية االقتصادية التغيرات لتعكس وتعديلها درجة

 
 الدخل ضرائب
 ض��ريبة مبل��غ اعتم��اد لتحدي��د الهام��ة التق��ديرات تطل��ب. المتح��دة العربي��ة اإلم��ارات دول��ة ف��ي ال��دخل لض��رائب الف��روع تخض��ع
. اس�تحقاقها س�يتم الت�ي الض�ريبة مق�دار ع�ن كبي�رة تق�ديرات على بناءً  المتوقعة الضرائب عن بااللتزامات الفروع تقر. الدخل
 .الدخل ضريبة على تؤثر االختالفات هذه فإن البداية، منذ تسجيلها يتم التي المبالغ عن تختلف النهائية النتيجة أن وحيث

 
 المؤجلة الضريبة
 يمك�ن الت�ي الخس�ائر مقاب�ل متاًح�ا نيك�و س�وف للض�ريبة الخاض�ع ال�ربح أن يحتم�ل الذي الحد إلى المؤجلة بالضريبة يعترف

 ومس�توى الم�رجح التوقي�ت عل�ى اس�تناًدا به�ا، االعتراف يمكن التي المؤجلة الضريبة مقدار بتحديد الحكم ويطلب. استخدامها
 .المستقبلية الضريبية التخطيط استراتيجيات مع جنب إلى جنبا للضريبة، الخاضعة المستقبلية األرباح

 

 المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى األرصدةو النقدية التدفقات .٥

 ٢٠١٦ 
 ألف درهم

٢٠١٥ 
 ألف درهم

 ٧،٩٠٩ ٢ في الصندوقالنقد 
   لإلمارات العربية المتحدة مصرف المركزياألرصدة لدى ال

 ١،٧٧٧٫٠٩٩ ٨٦٩،١٣٧ حساب جاري
 ٢٤٥،٨٦٦ ٢٦ متطلبات االحتياطي القانوني

 ٢،١٣٠٫٨٧٤   ٨٦٩،١٦٥ 

خ�الل  الف�روع ف�ي لالس�تخدام المرك�زي المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات مصرف في عليها المتحفظ القانونية االحتياطات وفرتت ال
 اإلم�ارات مص�رف لتوجيه�ات وفقً�ا شهر كل تغيير االحتياطي مستوى يتطلب. موافقة دون سحبها يمكن وال اليومية العمليات
 .المركزي المتحدة العربية

 

  سلفالقروض وال     .٦
   (أ): حسب النوع

 ٢٠١٦ 
 ألف درهم

٢٠١٥ 
 درهم ألف

 ١٥٢،١٠٧ - سحب بدون رصيد 
 ١٢٠،٤١٨ -  فواتير مخفضة

 ٢٧٢،٥٢٥ - إجمالي القروض والسلفات
 )٣١،٤٨٥( - *ناقصاً: المخصص

 ٢٤١،٠٤٠ - صافي القروض والسلفات

ً  المتخذ الجماعي االنخفاض بمخصص هذا يتعلق*  العربي�ة اإلمارات مصرف عن الصادر ٢٨/٢٠١٠ تعميمال لمتطلبات وفقا
 أخ�رى اللتزام�ات إم�اراتي دره�م ملي�ون ١٫٩٩ بمبل�غ ٢٠١٦ ديس�مبر ٣١ ف�ي كم�ا الرص�يد تص�نيف يعاد. المركزي المتحدة

ت�م إع�ادة قي�د رص�يد المخص�ص المتبق�ي بمبل�غ  .العمومي�ة الميزاني�ة خ�ارج هو في االس�اس مقاب�ل بن�ود نظراً ألن المخصص
 مص�رف ع�ن الص�ادر ٢٨/٢٠١٠ مليون درهم إلى بي�ان ال�دخل الش�امل ألن�ه ل�م يع�د مطلوب�اً وفق�اً لمتطلب�ات التعم�يم ٢٩٫٤٩

 ج).٦المركزي (انظر إيضاح  المتحدة العربية اإلمارات

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٨ 

 

 
 ) يتبع (� والسلف القروض      .٦

 )اإلجمالي( الجغرافية والمنطقة االقتصادي القطاع حسب. ب

 

 الشرق األوسط 
 
 

آسيا باستثناء 
 الشرق األوسط 

 
 أوروبا 

 
 أخرى 

 
 المجموع 

 

 
 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف

٢٠١٦      
 - - - - - تصنيع
 - - - - - تجارة

 - - - - - خدمات أخرى
 - - - - - البناء

 - - - - - ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 

  األوسط الشرق 
 

 باستثناء آسيا
  وسطاأل الشرق

  أوروبا
 

  أخرى
 

  المجموع
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠١٥      
 ١٩٣٬٠٢٩ - - - ١٩٣٬٠٢٩ تصنيع
 ٣٢٬٠٧٥ - - - ٣٢٬٠٧٥ تجارة

 ٣٩٬٥٧٥ - - - ٣٩٬٥٧٥ أخرى خدمات
 ٧٬٨٤٦ - - - ٧٬٨٤٦ البناء
 ٢٧٢٬٥٢٥ - - - ٢٧٢٬٥٢٥ ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 الحركات. ج

 النحو على وحركات المخصصات. الفروع بها تحتفظ التي القيمة انخفاض مخصصات من صافية والسلفيات القروض جتدر
 :التالي

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

 ٤٧٬٣٨٨ ٣١٬٤٨٥ يناير ١ رصيد
 )١٥٬٩٠٣( )٢٩٬٤٩٠( أ)٦(انظر إيضاح  العام خالل صدر

 - )١٬٩٩٥( )١٣أ و٦ (انظر إيضاحياألخرى المطلوبات ضمن تصنيفات
 ٣١٬٤٨٥ - ديسمبر ٣١ في الرصيد

 
 :�ال����ء).٢٠١٥،�بلغت�القروض�املتع��ة�ال����ء�(٢٠١٦د�سم����٣١كما����

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٩ 

 
 

 . الموجودات األخرى٧
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

 ١٨٣ - القبض مستحقة فوائد
 ١٤٥ - )٢٣ المالحظة انظر( للمشتقات العادلة اإليجابية القيمة

ً  مدفوعة مصاريف  ٩٠٠ ٧٩٣ مقدما
 ١٩٬٣٨٥ ٢٨٬٣٩٧ )٢٢ إيضاحات أنظر( الصلة ذي الطرف من المستحق
  الضمان مطالبة مقابل الرئيس المكتب من المستحق

 (انظر الملحوظة أ) 
١٬٥٩٠ - 

 ١٬٩٧١ ١٬٢٣٠ أخرى

 ٢٢٬٥٨٤ ٣٢٬٠١٠ 

 قيمت�ه والبالغ�ة العمالء، عن نيابة صدر الذي الضمان مقابل مطالبة ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة خالل الفروع تلقت )أ
). ٢٢ االيض�اح انظ�ر( ال�رئيس المكت�ب طري�ق ع�ن المقاب�ل الض�مان ه�ي المطالب�ة وثيق�ة كان�ت. إماراتي درهم مليون ١٫٥٩
 الض�مان مطالب�ة مقاب�ل ي�دفع إم�اراتي دره�م ملي�ون ١٫٥٩ وقيمت�ه ال�رئيس المكتب من التحصيل مستحق مبلغ الفروع سجلت
 ).١٣ االيضاح انظر( المبلغ لنفس

 
  والمعدات الممتلكات. ٨

 م����������ؤجرة ملكي����������ة 
 والتحسينات

 اإلجمالي  والمعدات األثاث

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     التكلفة

 ١٣٬٤٧٧ ٧٬٠٣٠ ٦٬٤٤٧ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في
 ٥٣ ٥٣ -  إضافات

 ٤٢ ٤٢ -  الصلة ذي تحويل من الطرف
 )٢( )٢( - مشطوبات

 ١٣٬٥٧٠ ٧٬١٢٣ ٦٬٤٤٧  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في

 ١٧ - ١٧   إضافات
 - - -  الصلة ذي تحويل من الطرف

 - - - مشطوبات
 ١٣٬٥٨٧ ٧٬١٢٣ ٦٬٤٦٤ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

     المتراكم االستهالك
 ٧٬٧٥٣ ٥٬٤٧٠ ٢٬٢٨٣ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في

 ٥٬٧٧٧ ١٬٦١٣ ٤٬١٦٤ السنة رسوم
 ٤٢ ٤٢ - الصلة ذي تحويل من الطرف

 )٢( )٢( - اتمشطوب
 ١٣٬٥٧٠ ٧٬١٢٣ ٦٬٤٤٧ ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في

 ١٧ - ١٧ السنة رسوم
 - - - الصلة ذي تحويل من الطرف

    اتمشطوب
 ١٣٬٥٨٧ ٧٬١٢٣ ٦٬٤٦٤ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

    المدرج المبلغ
 - - - ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في
 - - - ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في

 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٢ 

               ���         ��                  ٣٬٩٧٦� ���������������������������-����� 
               ��������  ══════ �══════ 

 )يتبع(أخرى  مطلوبات    -١٣
 
 بها مطالب غير أرصدة -أخرى) ج(

 . بها مطالب غير قديمة عمالء بأرصدة يتعلق والذي) درهم مليون ١٥: ٢٠١٥" (يوجد ال" قيمته ما وتشمل
 اإلم�اراتي المرك�زي مص�رفال إل�ى دره�م ملي�ون ٩٫٥ مبل�غ اإلدارة حولت ،٢٠١٦ عام ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة خالل

 أرص�دة يمث�ل حي�ث) ١٧ رق�م اإليض�اح انظ�ر( الش�امل ال�دخل بي�ان إل�ى درهم مليون ٢٫٧ مبلغ إرجاع تم ذلك، إلى باإلضافة
  .بها مطالب غير قديمة عمالء
حس�ب احترام حسن النية والتحق�ق  الرئيسي المركز يواصل اإلماراتي، مصرف المركزيال مع عليها المتفق الترتيبات ووفق

 المطالب�ات جمي�ع تسوية سيتم. بها مطالبال غير من تلك األرصدة القديمة أي مقابل وردت مطالباتاألصول المرعية من أي 
 مطلوب�ات أي هن�اك يع�د ول�م / المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربي�ة المتح�دة الرئيسي المركز قبل من مباشرة السارية

 . الفروع على
 

 دةالفائ من الدخل   -١٤
       �������٢٠١٥          ٢٠١٦ 
 درهم ألف����� ألف درهم              

 ٦٬٣٩٥                         ١٬١٥٣����          للعمالء والسلف القروض على الفائدة
 ١٬٥٩٤        ١٬٩٢٠������������������الخارج في والفروع الرئيسي المركز لدى الوادئع على فائدة

 ١٬٧٣١                  ��      ٨٧٧������� البنوك لدى واألرصدة مصرف المركزيال ودائع لىع الفائدة
         ────── ���────── 
            ٩٬٧٢٠             ٣٬٩٥٠ 
         ══════ ���══════ 

 
  الفوائد مصروف    -١٥

           ٢٠١٥       ٢٠١٦ 

 درهم ألف� ألف درهم       

 ٩٧          ٣٤���� الخارج في والفروع الرئيسي المركز من القروض على ةالفائد

 ٢٥          -          للبنوك المستحق على الفائدة

 ١٥١                           ١١���     العمالء ودائع على الفائدة

               ────── ────── 

                           ٢٧٣        ٤٥ 

           � ══════���������������══════ 

 

 

 

 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٣ 

 
 

  النفقات/  والعموالت الرسوم من الدخل    -١٦

      ������٢٠١٥�  ٢٠١٦ 

 درهم ألف������������ �������ألف درهم               

 والعموالت الرسوم من الدخل
 ١٤٬٠٢٣�����������������  ٢٬٥٤٤���������   الضمانات على العموالت من الدخل

 ١٢٬٣٧٨����������������� ٣٬٣٣٣���������  المصرفية المعامالت من العموالت على الدخل

 ٥٬٢٠٦         �    �����     ١٬٥٤٩���������    أخرى عموالت على الدخل

           ──────����������������────── 

     ����������������������٣١٬٦٠٧           ��������      �         ٧٬٤٢٦�� 

            ══════             ══════ 

 )٥٧٢(     ���              )١٣٨(����������    والرسوم العموالت نفقات

        � ══════            ══════ 

 

 األخرى التشغيلية اإليرادات      -١٧

           ٢٠١٥  ���٢٠١٦ 
 درهم ألف��������درهم ألف                   

 ٢٠٬١٥٤  ٦٬٢٩٩      األجنبي النقد من الدخل
 بها المطالب غير قديمة عمالء أرصدة إرجاع

 -��������������������٢٬٦٧١������������������������������������������������������ ")ج" ١٣ رقم اإليضاح انظر( 
 )٤٤٨(������������� ٤١                  أخرى

       ���   ──────������────── 
       ���������١٩٬٧٠٦               ٩٬٠١١ 
       ��     ══════������══════ 

  وعمومية إدارية مصاريف    -١٨
       �����٢٠١٥����              ٢٠١٦ 
 درهم ألف درهم ألف���       
 ١١٬٣٣٢   ١٧٬١٢٠��                بالموظفين متعلقة ونفقات رواتب
 ٥٬٧٧٧                             ١٧�����    )٨ رقم اإليضاح انظر( اإلهالك

 ١٬٨٦٨�  ٢٬٠٤٥����� �����������     إيجار مصاريف
 ٦٬٧٧٨�  �����-�����  ) ٢٢ رقم اإليضاح انظر( الرئيسي المركز رسوم
 ٣٦٬٨٧٢   ٢٧٬١٨٠������)٢٢ رقم اإليضاح انظر( خارجية بمصادر االستعانة خدمات تكلفة

 ١٬٧٨٠  ٣٬٨٦٢����� ����������    والنقل االتصاالت مصاريف
 ٦١٠�����������������٦٢٢�����    وأمن ونظافة صيانة مصاريف

 ٣٬٧٣٩�  ٢٬٦٣٩��������������������������������     أخرى
      ����    ���� ──────�������────── 
      ����������� ��٦٨٬٧٥٦����� ������ ٥٣٬٤٨٥ 
      �����   �    ══════���������══════ 

 

 والمكاف�آت المرتب�ات") ب�الموظفين المتعلق�ة والنفق�ات الروات�ب" عن�وان تح�ت أع�اله المدرج�ة( العليا اإلدارة مكافآت تتضمن
 ).٢٢ رقم اإليضاح انظر) (درهم ماليين ٣: ٢٠١٥( درهم مليون ٦٫٣ مجموعها في تبلغ التي المنافع من وغيرها

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٤ 

 خ�الل م�ن الف�روع عل�ى تحميله�ا وي�تم ال�دعم وأنش�طة المع�امالت معالج�ة تكلفة هي خارجية بمصادر االستعانة خدمات تكلفة
 .)الرئيس��������ي للمرك��������ز %١٠٠ بنس��������بة ممل��������وك( ذي روي��������ال بن��������ك أوف س��������كوتالند ب��������ي ال س��������ي عملي��������ات

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٥ 

 

 
 

 الضرائب   -١٩

 عل�ى يس�تند كم�ا السنة، على الضريبة قبل الربح صافي على معينة تعديالت إجراء بعد للضريبة الخاضع الدخل احتساب يتم 
 :٢٠١٥ و ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة الدخل ضريبة مصروف عناصر يلي وفيما. لإلدارة تقدير أفضل

      ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 درهم ألف  درهم ألف             

 الحالية الدخل ضريبة

      -       -     الحالية السنة

      -       - الماضية السنة عن الدخل بضريبة متعلقة تعديالت

     ─────  ───── 
      -�����  -����� 
     ═══════  ═══════ 

 
 ك�ل ف�ي الف�روع عملي�ات نتيج�ة الض�ريبية، لألغ�راض تع�ديلها وي�تم) %٢٠: ٢٠١٥( الربح على ٪٢٠ بنسبة الضرائب تقدر

ً  الفروع بها تعمل إمارة  س�لطة م�ع ٢٠١٥ ديس�مبر ٣١ حتى الضريبي الوعاء على االتفاق تم وقد. بها المعمول يبةللضر وفقا
 ذل�ك، وم�ع. مس�تحقة ض�ريبة أي تسوية وتمت ظبي أبو لفرع الضريبة باإلقرارات الفروع تقدمت حيث. دبي لفرع الضرائب

 .فيةإضا ضريبية أوعية أي تقدم لم ظبي أبو لفرع الضريبية السلطات فإن تاريخه، وحتى

  المحاسبية واألرباح الضريبية النفقات بين التسوية
ً  المحاسبية واألرباح الضريبية النفقات بين التسوية  : يلي كما ناتجه يكون للفروع المحليالضريبي  المعدل في مضروبا

 
       ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 درهم ألف درهم ألف       

 ٧٬٣٣٥  )٣٬٧٩١(�   الضريبة احتساب قبل للسنة الربح) / الخسارة( صافي

 ٦٬٧٧٩  ���-    للخصم خاضعة غير بنود: يضاف

 ً  )١٥٬١٠٧(� )١٣٫٣٦٠(     بها مسموح بنود: مطروحا

       ───── ───── 

 )٩٩٣(�� )١٧٫١٥١(�     للضريبة الخاضع الخسارة صافي

       ═══════ ═══════ 

 :الحالية الضريبة

 ٢٠ بنسبة الحالية الدخل ضريبة٪    -�����  -����� 

 الماضية السنوات عن الدخل بضريبة متعلقة تعديالت  -�����  -����� 

 الماضية السنوات عن الدخل بضريبة متعلقة تعديالت  -       -      

       ───── ───── 

       -�����  ��-����� 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٦ 

     ��������������������������═══════�����═══════ 

 حكمها في وما النقدية -٢٠

 لدى واألرصدة الودائع، وشهادات ،مصرف المركزيال لدى وأرصدة الصندوق، في النقد من حكمها في وما النقدية نتتكو
 :التالي النحو على المال، سوق وودائع البنوك،

       ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 ألف درهم ألف درهم       

 ٢٬١٣٠٬٨٧٤���������٨٦٩٬١٦٥������   اإلماراتي مصرف المركزيال لدى واألرصدة النقد

 ٥٢٬٥٦٦ ٦٬٥١٣           البنوك من مستحقة وأرصدة ودائع

 ٨٧٦٬٩١٧  �����-������ الخارج في والفروع الرئيسي المركز من مستحقة وأرصدة ودائع

 )٢٬٩٢٩(      -          للبنوك مستحقة وأرصدة ودائع

 )٢٤٬٥٤٨(�  �����-������� الخارج في والفروع الرئيسي للمركز مستحقة وأرصدة ودائع

       ────── ────── 

                   ��٣٬٠٣٢٬٨٨٠ ٨٧٥٬٦٧٨���� 

 )٣٤٥٬٨٦٦(  )٢٦(�     القانوني االحتياطي متطلبات

       ────── ────── 

       ٢٬٦٨٧٬٠١٤                     ٨٧٥٬٦٥٢ 

       ══════ ══════ 

 
 المالية والمطلوبات الموجودات تصنيف -٢١

 ديسمبر ٣١ في كما الدفترية وقيمها المالية والمطلوبات الموجودات فئات من فئة لكل الفروع تصنيف يبين التالي دولالج
 :٢٠١٦ عام

 موجوداتك المالية الموجودات 
 األرباح خالل من العادلة بالقيمة

 والخسائر
 ألف درهم

 قروض
 وسلف

 ألف درهم

 المطفأة بالتكلفة
 ألف درهم

 اإلجمالي
 مألف دره

     المالية الموجودات

مصرف ال لدى وأرصدة نقد
 اإلماراتي المركزي

-����� -����� ٨٦٩٬١٦٥   ٨٦٩٬١٦٥ 

 من مستحقة وأرصدة ودائع
 البنوك

-����� -����� ٦٬٥١٣      ٦٬٥١٣ 

 من مستحقة وأرصدة ودائع
 والفروع الرئيسي المركز

   بالخارج
-����� -����� -����� ������-����� 

 �����-������ �����- �����- �����-  وسلف قروض صافي

 �����- أخرى موجودات
────── 

-����� 
──── 

٣١٬٢١٧ 
────── 

     ٣١٬٢١٧ 
────── 

 اإلجمالي
 
 

-����� 
══════ 

-����� 
════ 

٩٠٦٬٨٩٥ 
══════ 

٩٠٦٬٨٩٥ 
══════ 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٧ 

 

�تصنيف -٢١
�والمطلوبات�الموجودات

 المالية

 مالية مطلوبات

    

 مستحقة رصدةوأ ودائع
 للبنك

-����� -����� -����� -����� 

     من مستحقة وأرصدة ودائع

 والفروع الرئيسي المركز
 الخارج في

-����� -����� -����� -����� 

 �����- �����- �����- �����- العمالء ودائع

 �����- أخرى مطلوبات

────── 

-����� 

──── 

١١٬٧٥٢ 

────── 

١١٬٧٥٢ 

────── 
 �����- اإلجمالي

══════ 

-����� 

════ 

١١٬٧٥٢ 

══════ 

١١٬٧٥٢ 

══════ 
 ديسمبر ٣١ في كما الدفترية وقيمها المالية والمطلوبات الموجودات فئات من فئة لكل الفروع تصنيف يبين التالي الجدول

 :٢٠١٥ عام
 الموجودات 

 المالية
 موجوداتك

 ةالعادل بالقيمة
 خالل من

 األرباح
 والخسائر
 ألف درهم

 وسلف وضقر
 ألف درهم

 المطفأة بالتكلفة
 ألف درهم

 اإلجمالي
 ألف درهم

     المالية الموجودات

 مصرف المركزيال لدى وأرصدة نقد
 اإلماراتي

-����� -����� ٢٬١٣٠٬٨٧٤ ٢٬١٣٠٬٨٧٤ 

 ٥٢٬٥٦٦ ٥٢٬٥٦٦ �����- �����- البنوك من مستحقة وأرصدة ودائع

  المركز  من مستحقة وأرصدة ودائع
   بالخارج والفروع سيالرئي

-����� -����� ٨٧٦٬٩١٧ ٨٧٦٬٩١٧ 

 ٢٤١٬٠٤٠ �����-���� ٢٤١٬٠٤٠ �����-  وسلف قروض صافي

 أخرى موجودات
١٤٥ 

────── 

-����� 

────── 

٢١٬٥٣٩ 

────── 

٢١٬٦٨٤ 

────── 
 اإلجمالي

 

 

١٤٥ 

══════ 

٢٤١٬٠٤٠ 

══════ 

٣٬٠٨١٬٨٩٦ 

══════ 

٣٬٣٢٣٬٠٨١ 

══════ 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٤٠ 

 
 

 (ي�بع)� الصلة ذات األطراف وأرصدة معامالت -٢٢

 
 المطلوبات

  

 ٢٤٬٥٤٨ - الخارج في والفروع الرئيسي للمركز مستحقة وأرصدة ودائع
 ١٠ - للبنوك مستحقة وأرصدة ودائع
 ٢١٬٠٠٦ - العمالء ودائع

 ١٫٥١٠ ٤٦٠ )١٣ رقم اإليضاح انظر( أخرى مطلوبات
   
 

 العمومية الميزانية خارج
 ")أ" اإليضاح انظر( الضمانات

 

 
٣٨١٬١٧٧ 

══════ 

 
١٬١٤٠٬٥٩٥ 
═══════ 

 الميزانية خارج التعرض إلدارة التالية الخطوات اإلدارة اتخذت فقد ،٢ اإليضاح في المذكورة التصفية خطط مع تماشيا ) أ
 :العمومية

 .الحالي العام خالل درهم مليون ١،٩٧٢ بمبلغ العمالء جانب من اسيةاألس دواتاأل استبدال أو إلغاء • 
 ناشئ التزام أي من الفروع أعفاء على عالوة المحلية، البنوك لبعض درهم مليون ٢١٣ تبلغ التي ضمانات بعض تحويل تم • 

  و المحلية؛ بنوكال تلك لصالح الرئيسي المركز عن صادر مقابل ضمان من الضمانات هذه تؤمن. دواتاأل تلك عن
 مقابل ضمان الرئيسي المركز أصدر فقد ،)٢٦رقم اإليضاح انظر( درهم مليون ٣٨١ تبلغ التي المتبقية للضمانات بالنسبة • 

 الخاصة الرسوم وبشأن. المستحقة الضمانات هذه من ائتمانية مخاطر ألية متعرضة الفروع تعد لم لذلك، ونتيجة. الفروع إلى
 .الرئيسي المركز إلى تحويلها تم فقد درهم، ألف ٤١ تبلغ التي الضمانات، على الءالعم من المستحقة

 

 )يتبع( الصلة ذات األطراف وأرصدة معامالت -٢٢

 :المالية البيانات في والمدرجة الصلة ذات باألطراف المتعلقة والنفقات اإليرادات يلي وفيما

 ٢٠١٦ 

 ألف درهم

٢٠١٥ 

 ألف درهم

   الخارج في فروعوال الرئيسي المركز

 ١٬٩٢٠ الفوائد من الدخل
══════ 

١٬٥٩٤ 
══════ 

 ٣٤ مدينة فوائد
══════ 

�٩٧ 
══════ 

 �����- الرئيسي المركز رسوم
══════ 

٦٬٧٧٨ 
══════ 

  ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي عمليات - الرئيسي للمركز  شركة تابعة

 ٣٦٬٨٧٢    ٢٧٬١٨٠ )١٨ رقم يضاحاإل انظر( خارجية بمصادر االستعانة تكلفة

 ٤٢ �����-� )٨ رقم اإليضاح انظر( والمعدات العقارات تحويل

 انظر( والمعدات العقاراتب الصلة وذ المتراكم االهالك
 )٨ رقم اإليضاح

-����� ٤٢ 

 ٩٩     الرئيسي المركز إلى الهامشية الودائع تحويل
══════ 

-����� 
══════ 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٤١ 

 

 

 )يتبع( الصلة ذات األطراف وأرصدة معامالت -٢٢

 العالقة ذات األطراف مع المعامالت وأحكام شروط

 مع المعامالت وأحكام شروط على الموافقة تمت وقد. المعتادة األعمال سير من أعاله المذكورة المستحقة األرصدة نشأت
 أو مقدمة أخرى ضمانات أي هناك تكن لم أعاله، المذكور الترتيب وباستثناء. الفروع إدارة قِبل من العالقة ذات األطراف

 للسنة وبالنسبة. مضمونة غير السنة نهاية في المستحقة األرصدة. صلة ذات أطراف ألي دائنة أو مدينة ذمم ألي مستلمة
 المستحقة بالمبالغ والمتعلقة تحصيلها في المشكوك للديون مخصص أي الفروع تقدم لم ،٢٠١٦ عام ديسمبر ٣١ في المنتهية

 ). شيء ال: ٢٠١٥( الصلة ذات ألطرافا على

 العليا اإلدارة موظفي مكافآت

        ٢٠١٥              ٢٠١٦  

 ألف درهم�����������  ألف درهم     

 ٢٬٧٠٧              ٤،٣٢٢   االخرى والمزايا الرواتب

 ٢٢٥��������   ٤٠٣     حوافز

 ٨٦               ١٬٦٣٣  ��  الخدمة نهاية مكافأة

             ────── �����������������────── 

    ��������������٣٬٠١٨    ������   ٦٬٣٥٨ 

    ������══════  �����══════ 

 المالية المشتقات -٢٣

 ةالمالي األداة إن. مشتقة مالية أدوات تتضمن التي المعامالت من مختلفة أنواع الفروع تجري المعتادة، األعمال سياق في
 المالية دواتاأل من أكثر أو واحدة في األسعار تحركات على المدفوعات تعتمد حيث طرفين بين مالي عقد هي ةالمشتق

 .اآلجلة العقود تشمل المشتقة المالية دواتواأل. المرجعي المؤشر أو السعر أو األساسية

 إلى األسواق، في السائد السعر تمثل هي والتي المشتقة، المالية دواتلأل والسلبية اإليجابية العادلة القيم يبين أدناه والجدول
 أو المالي المشتق من المعني األصل قيمة هي اإلسمية القيمة إن. االستحقاق فترة حسب تحليلها تم التي اإلسمية المبالغ جانب
 اإلسمية مبالغال وتشير. المالية المشتقات قيمة في تحدث تغييرات ألي القياس أساس هي كذلك المرجعي، المؤشر أو السعر

 . االئتمان مخاطر أو السوق مخاطر على مؤشرا ليست وهي السنة نهاية في القائمة المعامالت حجم إلى

 

 

 

 المتحدة العربية اإلمارات فروع- تالند بي ال سي ذي رويال بنك أوف سكو
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٤٢ 

 ) يُتبع( المالية المشتقات  -٢٣

 االستحقاق فترة حسب اإلسمية المبالغ    
 إيجابية عادلة قيم 

 ألف درهم
 عادلة قيم

 سلبية
 ألف درهم

 إسمية مبالغ
 ألف درهم

 ثالثة تىح
 أشهر

 ألف درهم

 أشهر ثالثة من
 أشهر لستة

 ألف درهم

 أشهر ستة من
  واحدة لسنة

 ألف درهم

 واحدة سنة من
 سنوات لخمس

 ألف درهم

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١
 اآلجلة األجنبي النقد عقود

- 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

 - 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

 ٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 اآلجلة األجنبي النقد عقود

١٤٥ 
───── 

١٤١ 
───── 

٨٬٦٨٠ 
───── 

٦٬٤٥٦ 
───── 

٢٬٢٢٤ 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

 ١٤٥ 
══════ 

١٤١ 
══════ 

٨٬٦٨٠ 
══════ 

٦٬٤٥٦ 
══════ 

٢٬٢٢٤ 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

 .العادلة القيمة لتسلسل ٢ المستوى تمثل وهي المرئية، السوق مدخالت أساس على التقييم تقنيات باستخدام العادلة يمةبالق المالية المشتقات إدراج يتم
 المشتقة المنتجات أنواع
 خارج السوق في للتعامالت مخصصة عقود هي آلجلةا العقود. المستقبل في محددين وتاريخ بسعر ةمالي أداة أو معينة عملة بيع أو لشراء تعاقدية اتفاقيات هي اآلجلة األجنبي النقد عقود

 . البورصة
  المالية بالمشتقات المتعلقة االئتمان مخاطر

 المالية دواتلأل يةاإليجاب العادلة القيمة على تقتصر وهي التعاقدية التزاماته في المقابل الطرف من إخفاق حدوث احتمال منالناتجة  المشتقة المالية دواتباأل المتعلقة االئتمان مخاطر تنشأ
 .المالية البيانات إعداد تاريخ في أخرى مالية مؤسسات مع بالفروع الخاصة المشتقات عقود من) ٪١٠٠: ٢٠١٥(  تقريبا" شيء ال" إبرام تم وقد. للفروع مناسبة تكون التي

 المالية المشتقات من الغرض
 هذه الفروع استخدمت والمطلوبات، الموجودات إدارة من وكجزء ذلك، إلى وباإلضافة. اآلجلة األجنبي النقد عقود في فاً طر وعفرال كانت الفروع، عمالء احتياجات لتلبية المعتاد السياق في
 مقابل االستراتيجي تحوطال إلى باإلضافة محددة معامالتبشأن  تحوط خالل من ذلك تحقق وقد. ومتوقعة حالية لمخاطر تعرضها من الحد أجل من التحوط ألغراض المشتقة المالية دواتاأل

 . المالي المركز لبيان شاملة تعرضات
.متاجرة أدوات اآلجلة االجنبي النقد عقود شكلت فقد المحددة، التحوط لمحاسبة مناسباً  يكن لم االستراتيجي التحوط ألن ونظراً 
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٤٣ 

 المخاطر إدارة -٢٤
 

 مقدمة
 مستمرة عمليات من مكونة إلدارة تخضع طرالمخا هذه ولكن الفروع، أنشطة في متأصل بشكل المخاطر تكمن

 المخاطر إدارة عملية تعد. األخرى والضوابط المخاطر بقيود رهناً  وذلك ورصدها، وقياسها المخاطر لتحديد
ً  أمراً   بالمسئوليات يتعلق فيما للمخاطر التعرض عن مسؤوال الفروع داخل فرد كل ويكون لفروع،ل بالنسبة حرجا

 .به المنوطة
 السيولة ومخاطر االئتمان لمخاطر عرضة فهي وكذلك لعملياتها تصفية عملية الفروع تجري الحالي تالوق وفي

 للمخاطر عرضة تكون كما. تجارية غير ومخاطر تجارية مخاطر إلى السوق مخاطر وتنقسم السوق، ومخاطر
 .التشغيلية

 والصناعة، والتكنولوجيا البيئة في راتالتغي مثل األعمال؛ مخاطر تشمل ال المستقلة المخاطر مراقبة عملية إن
 . فقط المتبقية التعرض بنود من الخروج على تعمل اآلن وهي التشغيلي، النشاط الفروع أوقفت حيث
 التنظيمي والهيكل الوسائل وكذلك عملياتها، تصفية في الفروع لها تتعرض التي المخاطر أهم يلي فيما ونرد
ً  الفروع توظفها الذي  .اإلدارته سعيا

 
  المخاطر إدارة هيكل

 المخاطر الستراتيجية التوجيهية المبادئ مع يتماشى بما عملياتها تصفية خطة عن المسؤولة هي التنفيذية اإلدارة
 مخاطرال لجميع مستمر أساس على والتقييم التحديد ذلك في بما الرئيسي، المركز يضعها التي والسياسات

. المخاطر تلك من للحد المناسبة الداخلية إجراءات الراقابة تنفيذ و صميمت وكذلك باألعمال تلحق التي الجسيمة
 .الداخلي والتدقيق التالية العليا اإلدارة لجان خالل من ذلك ويتم

 في والمخاطر الرقابة لجنة إشراف تحت وتعمل الدولة في التنفيذية السلطة وترأسها المشاريع، على الرقابة لجنة ) أ
 على لإلشراف عليا منصة باعتبارها المشاريع على الرقابة لجنة تعمل. الدولة في التنفيذية نةاللج وكذلك الدولة
 . الفروع لعمليات التصفية خطة تنفيذ

 ذات األنشطة جميع على الدولة، في التنفيذية السلطة ترأسها التي الدولة، في والمخاطر الرقابة لجنة تشرف ) ب
ً  إرساء على جنةالل تعمل كما. الفروع في المخاطر ً  نهجا  بين فيما المخاطر عن واإلبالغ المخاطر إلدارة ثابتا
 .الرئيسي والمركز الفروع

 في والسوق السيولة مخاطر مراقبة عن األول المسؤول الحالي شكلها في والموجودات المطلوبات لجنة تكون ) ج
 .موميةالع ميزانياتها أرصدتها المتبقية خارج تصفي الفروع بينما الفروع،

 التقارير تقديم وقواعد المخاطر قياس
 تعكس الحدود هذه. الرئيسي المركز يقررها التي الحدود على األساس في المخاطر ومراقبة رصد عملية تستند

. الرئيسي المركز يقره الذي المخاطر مستوى وكذلك الفروع في السوق وبيئة الفروع عمليات تصفية مرحلة
 في للمخاطر الكلي بالتعرض يتعلق فيما المخاطر تحمل على الشاملة القدرة وتقيس دترص الفروع أن على عالوة
 .واألنشطة المخاطر أنواع جميع

. المحتملة المخاطر وتحديد ومراقبة تحليل أجل من وتُعالج تُختبر الشركات جميع من المجمعة المعلومات إن كما
 الشرقأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية و( اإلقليمي بوالمكت الرئيسي للمركز وتوضح المعلومات هذه تقدم ثم

 المركز ولجان المحلية المخاطر إدارة لجان مختلف وكذلك الدولة، في التنفيذية والسلطة) وأفريقيا األوسط
 . االقتضاء حسب تجاري، قسم كل ورئيس الدولة، في الرئيسي

 
 المخاطر من الحد

 المخاطر إلدارة وذلك للمخاطر ةالشامل اإلدارة من كجزء األخرى ةالمالي دواتواأل المشتقات الفروع تستخدم
 .المستقبلية المعامالت من الناجمة والمخاطر األجنبية، والعمالت الفائدة أسعار في التغيرات عن الناجمة
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٤٤ 

 
 

 ) يُتبع( المخاطر إدارة     -٢٤

 المخاطر على المفرط التركيز

 في أنشطة في أو متماثلة، أنشطة في المقابلة األطراف من عدد يشترك ماعند المخاطر على المفرط التركيز ينشأ
 نفس وتحمل التعاقدية بالتزاماتها وفاءها في تؤثر متماثلة اقتصادية خواص لها يكون أو الجغرافية، المنطقة نفس
 تأثر إلى المخاطر على المفرط التركيز يشير كما. ذلك غير أو السياسية أو االقتصادية الظروف في التغيرات أثر
 .معينة جغرافية منطقة أو معينة صناعة على تؤثر ما تطورات إجراء عند نسبى بشكل الفروع أداء

 محددة توجيهية مبادئ الفروع وإجراءات سياسات فتتضمن المخاطر، على المفرط التركيز تجنب أجل ومن
 على بالتركيزات التحكم يمكن ثم نوم. متنوعة محفظة على الحفاظ على تركز وهي الرئيسي المركز يضعها
 . سليم بشكل وإدارتها تحديدها تم التي االئتمان مخاطر

  االئتمان مخاطر

 خسائر عنه ينتج مما بالتزامه، الوفاء في المقابل الطرف أو العميل إخفاق عنها ينتج مخاطر هي االئتمان مخاطر
 والخزينة، التجاري، والتمويل اإلقراض، لياتعم عن تنشأ المخاطر من النوعية هذه. بالفروع تلحق مالية

 التي االئتمان لسياسات وفقا بفعالية االئتمان مخاطر رصد يتم كما. الفروع بها تقوم التي األنشطة من وغيرها
 مراقبة االئتمان مخاطر إدارة تشمل كما. وإجراءاتها وسياساتها المفوضة اإلقراض جهات بوضوح تحدد

 . الجغرافي الموقع عن فضالً  الصناعي، القطاع بلقِ  من المخاطر تركيزات

 التغيرات عن المبكر للكشف وذلك الرئيسي المركز تضعها التي االئتمان جودة مراجعة عملية تتبع الفروع إن
 نظام تطبيق طريق عن المقابل الطرف حدود إرساء يتم كما. المقابلة لألطراف االئتمانية الجدارة في المحتملة
 لمراجعة المخاطر تصنيفات تخضع. للمخاطر محدد تصنيف طرف لكل يحدد والذي االئتمان، مخاطر تصنيف
 .دورية

ً  انخفضت فقد لعملياتها، الفروع تصفية عملية مع وبالتزامن  تم وكذلك بأعمالها المرتبطة االئتمان مخاطر تدريجيا
 للمزيد). ٢٢ رقم اإليضاح انظر( يسيالرئ المركز من مقابلة ضمانات خالل من بالكامل المتبقي التعرض تخفيف

 على ٢٣ رقم اإليضاح يحتوي كما. ٦ رقم اإليضاح انظر والسلف، القروض محفظة تكوين حول التفاصيل من
 انظر والسلف، للقروض الجغرافي للتوزيع وبالنسبة. المالية بالمشتقات المتعلقة االئتمان مخاطر عن معلومات
 ). ب( ٦ رقم اإليضاح

 للتعرض األقصى دالح إجمالي

 .أخرى ائتمانية وتعزيزات ضمانات ألي النظر دون االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد هو

 ذلك في بما المالي، المركز بيان لبنود بالنسبة االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد يبين التالي الجدول
 استخدام خالل من التخفيف أثر ظهور قبل كوذل باإلجمالي، للمخاطر األقصى الحد ويظهر. المالية المشتقات
 . الضمانات واتفاقات الرئيسية المعاوضة اتفاقات
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٤٥ 

 
 

 ) يُتبع( المخاطر إدارة      -٢٤

 للتعرض األقصى الحد إجمالي       
      ───────────── 
       ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 ألف درهم�  ألف درهم ����    إيضاح                                              ����������           
 ��٢٬١٣٠٬٨٧٤                    ٨٦٩٬١٦٥ ٥������������  اإلماراتي مصرف المركزيال لدى وأرصدة نقد

 ٥٢٬٥٦٦  ٦٬٥١٣    البنوك من مستحقة وأرصدة ودائع

  الرئيسي المركز من مستحقة وأرصدة ودائع
 ٨٧٦٬٩١٧  �����- ٢٢             الخارج في والفروع

 ٢٧٢٬٥٢٥  �����- ٦               وسلف قروض

 ٢١٬٦٨٤  ٣١٬٢١٧  ٧�����������    أخرى موجودات

       ────── ────── 
 ��٣٬٣٥٤٬٥٦٦   ٩٠٦٬٨٩٥����������������     )أ( اإلجمالي

       ────── ────── 
 ��٢٬٥٦٦٬٥١٤ ٣٨١٬٧٧٧   ٢٦������������    محتملة مطلوبات

 �����-���  �����-����� ٢٦ �����������������    تالتزاما

       ────── ────── 
 ������٢٬٥٦٦٬٥١٤ ٣٨١٬٧٧٧��      )ب( اإلجمالي

       ────── ────── 
 ٥٬٩٢١٬٠٨٠                 ١٬٢٨٨٬٦٧٢��   )ب) + (أ( االئتمان لمخاطر التعرض إجمالي

       ══════ ══════ 
 ولكن الحالية االئتمان لمخاطر التعرض تمثل أعاله المبينة المبالغ فإن العادلة، بالقيمة اليةالم دواتاأل تسجل حيث
 .القيم في للتغيرات نتيجة المستقبل في تنشأ قد التي للمخاطر التعرض ليس

 الرجوع يجب المالية، دواتاأل من فئة لكل االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد حول التفاصيل من ولمزيد
 .األخرى المخاطر تخفيف وأساليب الضمانات أثر يلي وفيما. المحددة إليضاحاتل

 
 االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد بشأن المخاطر تركيزات

 الحد بلغ وقد. الصناعة وقطاع الجغرافية المنطقة حسب المقابل الطرف/  العميل قِبل من المخاطر تركيزات تدار
  درهممليون  ٣٤٠ مبلغ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما مقابل طرف أو عميل يأل االئتماني للتعرض األقصى

 .أخرى االئتمانية التعزيزات أو الضمانات احتساب قبل) درهم مليون ٣٤٠: ٢٠١٥(
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٤٧ 

 
 

 ) يُتبع( المخاطر إدارة      -٢٤

 مليون ١٫٩٩ تبلغ التي العامة المخصصات بإجمالي األخرى المطلوبات تظهر ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما* 
 انظر). (درهم مليون ٣١٫٥ بلغت العامة المخصصات إلجمالي األخرى موجوداتال صافي: ٢٠١٥( درهم

 ") أ" ٦ رقم اإليضاح

 الموجودات لجميع االقتصادي النشاط سبح التحليل

 االئتمانية التعزيزات أو الضمانات احتساب قبل وذلك الفروع، موجوداتل الصناعة قطاع تحليل يلي فيما
  :األخرى

 األقصى التعرض إجمالي 

٢٠١٦ 

 األقصى التعرض إجمالي

٢٠١٥ 

 درهم ألف درهم ألف 

 ٩٩٬٣٩١ �����- تصنيع

 ٧٬٨٤٥ �����- إنشاءات

 ٣٬٠٦٤٬٩٣٤ ٨٧٥٬٦٧٨ مالية خدمات

 ١٣٣٬٢١٤ �����- أخرى خدمات

 ٣٢٬٠٧٥ �����- تجارية أنشطة

   ٣٢٬٠١٠ أخرى
────── 

١٨٬٠٠٧� 
────── 

 ٣٬٣٥٥٬٤٦٦ ٩٠٧٬٦٨٨ االئتمان لمخاطر المعرضة الموجودات مجموع

 المخصصات: مطروحاً 
 ")أ" ٦ رقم اإليضاح انظر( 

-���� 

────── 

)٣١٬٤٨٥( 

────── 
 ٩٠٧٬٦٨٨  االئتمان لمخاطر المعرضة موجوداتال إجمالي صافي

══════ 

٣٬٣٢٣٬٩٨١ 

══════ 
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٥٠ 

 
 )�يُتبع(��المخاطر�إدارة��-٢٤

 جميع بقاء مع الفائدة، معدالت في قولمع محتمل تغيير بأي للفروع الدخل بيان تأثر مدى التالي الجدول يوضح
 .الفروع لدى المخصص المال رأس على جوهري تأثير أي يوجد ال. ثابتة األخرى المتغيرات

 لمدة الفوائد من الدخل صافي في الفائدة معدالت في المفترضة التغيرات تأثير عن الدخل بيان تأثر مدى ويعبر
 بها المحتفظ المالية والمطلوبات المتغير الصرف بسعر التجارية يرغ المالية موجوداتال أساس على واحدة، سنة
 . التحوط أدوات أثر ذلك في بما ،٢٠١٦ عام ديسمبر ٣١ في كما

 المالي؛ المركز بيان في بفائدة مطلوبات/ بفائدة موجودات الفروع تحوز ال ،٢٠١٦ عام ديسمبر ٣١ في وكما
 .الفائدة معدالت لمخاطر عرضة تكون ال فهي وبالتالي

 

 الحالية القيمة حساب في يستخدم عندما الذي عدلالم هو النقدي المالي للصك) الفعلي العائد( الفعلي الفائدة معدل
 بالتكلفة يظهر ثابت الفائدة معدل ذات ألداة التاريخي المعدل هو المعدل أن كما. لألداة الدفترية القيمة عنه ينتج

 . العادلة بالقيمة ظهرت األداة التي أو المتغير الصرف بسعر لألداة الحالي السوق وسعر المطفأة

 األجنبية العملة مخاطر

 العمالت صرف أسعار في للتغير نتيجة المالية دواتاأل أسعار تقلبات مخاطر هي األجنبية العملة مخاطر
 المالية المراكز مراقبة ويتم. للفروع العملة حسب المالية للمراكز حدوداً  الرئيسي المركز أرسى وقد. األجنبية

 الحدود ضمن المالية المراكز على محافظةال لضمان التحوط استراتيجيات وتستخدم يومي أساس على
 .الموضوعة

 والمطلوبات الموجودات بشأن ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما العمالت لمخاطر تعرض أي تحت الفروع تقع وال
 بالدرهم تقيد الفروع ومطلوبات موجودات جميع نظراً ألن المتوقعة النقدية وتدفقاتها التجارية غير النقدية

 المقيدة األرصدة تمثل فال األمريكي، بالدوالر اإلماراتي الدرهم يرتبط وحيث. األمريكي والدوالر اإلماراتي
 مقابل العملة أسعار في الممكنة المحتملة التغيرات تأثير يحسب التحليل أن كما. العملة مخاطر األمريكي بالدوالر
 للموجودات العادلة للقيمة نتيجة الدخل بيان في ثابتة األخرى المتغيرات جميع بقاء مع اإلماراتي، الدرهم

 كما الصرف سعر في ٪١ بنسبة التغير ينطوي ولن. األجنبية بالعملة تتأثر التي التجارية غير المالية والمطلوبات
 ).درهم ألف ٣٦٨: ٢٠١٥ ديسمبر ٣١"( الفروع أرباح على تأثير أي على ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 تغيير
 النقاط في

 األساسية

 صافي تأثر مدى
 الفائدة من الدخل

 ألف درهم

 تغيير 
 األساسية النقاط في

 صافي تأثر مدى
 الفائدة من الدخل

 ألف درهم
+٦٢( ١٠+  - ١٠( 

-�٦٢ ١٠�-  - ١٠ 
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 ) يُتبع( المخاطر إدارة      -٢٤

 التشغيلية رالمخاط

 الناس أو المتعثرة، أو المناسبة غير الداخلية العمليات من الناتجة الخسارة مخاطر هي التشغيلية المخاطر
 يكون أو السمعة تشويه في التشغيلية المخاطر تتسبب قد الضوابط، تخفق عندما. الخارجية األحداث أو واألنظمة،

 المخاطر جميع استبعاد توقع الفروع تستطيع وال. مالية خسارة إلى تؤدي أو تنظيمية، أو قانونية تداعيات لها
 وهذه. المخاطر إدارة فيمكنها المحتملة، للمخاطر واالستجابة والرصد الرقابة إطار خالل من ولكن التشغيلية،
 ثقافة/ووعي التوفيق، وإجراءات والصالحيات، الوصول، ومستوى للمسؤوليات، الفعال الفصل تشمل الضوابط

 عملياتها تصفي التي الفروع كانت. الدوري الداخلي التدقيق وإجراءات التقييم،/ الموافقة وعمليات العمل، قفري
 تشمل التي الضوابط من مجموعة خالل من تخفيفها على عملت وقد بها، المرتبطة التشغيلية بالمخاطر علم على

 الحاجة، عن الزائدة العمليات وإيقاف المتبقية، األنظمة إلى الوصول وتقييد والتطبيقات، األنظمة تشغيل إيقاف
 عبر التصفية ألنشطة التشغيلية الجوانب على اإلشراف على للحفاظ مناسبة إدارية آليات تطبيق وضمان

 .المشاريع على الرقابة لجنة إطار إشراف تحت تعمل محددة عمل مجموعات

 السيولة مخاطر

 عن السيولة مخاطر تنتج قد. بها الخاصة التمويل متطلبات يةتلب عن الفروع عجز مخاطر هي السيولة مخاطر
 وللوقاية. الفور على التمويل مصادر بعض جفاف في يتسبب قد مما االئتمان درجة تدني أو السوق في التقلبات

 خالل ومن السيولة، مراعاة مع الموجودات وتدار. التمويل مصادر تنويع على اإلدارة عملت المخاطر، هذه من
 . يومي أساس على السيولة مراقبة تتم وكذلك. حكمها في وما للنقدية فعال توازن على فاظالح

 الفروع فإن ذلك، إلى وباإلضافة. مفاجئ بشكل النقدية التدفقات توقف لمواجهة كاف نقدي برصيد الفروع تحتفظ
 من ٪١ و الطلب تحت ئعالودا من ٪١٤ يعادل بما اإلماراتي مصرف المركزيال لدى قانونية وديعة على تبقي

 من متنوعة مجموعة إطار في ويدار يقيم السيولة مركز فإن الفروع، عمليات لتصفية ونتيجةً . االدخارية الودائع
 . خاصة بصفة والفروع عامة بصفة بالسوق المتعلقة العوامل على التأكيد مراعاة مع التخارج، سيناريوهات
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 المالية دواتلأل العادلة القيمة -٢٥

 في ما التزام لنقل المدفوع أو موجوداتال أحد لبيع سداده المقرر المقابل هي المالية دواتلأل العادلة القيمة إن
 فقاو الدفترية القيمة بين الفروق تنشأ أن يمكن وبالتالي. القياس تاريخ في السوق في مشاركين بين منتظمة معاملة
 في المثبتة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم إن. العادلة القيمة وتقديرات التاريخية التكلفة لطريقة
ً  تختلف ال للفروع العمومية الميزانية  المالية البيانات إعداد تم كما. السنة نهاية في الدفترية قيمتها عن جوهريا

ً  تختلف ال والتي السوقية بالقيمة المالية دواتاأل وسجلت ،)٢ رقم اإليضاح انظر( التصفية أساس على  جوهريا
 . ٢٣ رقم اإليضاح في وجدت، إن المشتقة، دواتلأل العادلة القيمة ترد. العادلة القيمة عن

  المحتملة وااللتزامات المطلوبات -٢٦

  باالئتمان الصلة ذات االلتزامات

 باستيفاء الفروع تلزم المقبولة والسفتجة والضمانات االعتماد اباتبخط والمتعلقة للفروع التعاقدية المبالغ إن
 االئتمان، مخاطر تمثل التعاقدية المبالغ إن كما. العقد بشروط العمالء قبول حالة في عمالئها عن نيابة المدفوعات

ً  دفعها تم المبالغ أن افتراض على  وعلى. يمةق لها ليست أخرى رهونات أو ضمانات أي وأن بالكامل، مقدما
 إن حيث المستقبلية، النقدية المتطلبات بالضرورة يمثل ال لاللتزامات التعاقدية المبالغ مجموع فإن ذلك من الرغم
 .تمويلها دون تبطل أو سينتهي االلتزامات هذه من العديد

 لهذه يكون ما وعادة. القرض على للحصول تعاقدية التزامات تنتج التعاقدية وااللتزامات القروض التزامات إن
 تنتهي قد االلتزامات ألن ونظراً . رسوم سداد وتتطلب أخرى فسخ شروط أو ثابتة انتهاء تواريخ االلتزامات
 النقدية المتطلبات بالضرورة يمثل ال التعاقدية المبالغ إجمالي فإن الحساب، تحت السحب دون صالحيتها
 .المستقبلية

 : باالئتمان المتعلقة التالية االلتزامات الفروع عاتق على وتقع

     ٢٠١٥   ٢٠١٦� 

 درهم ألف ألف درهم     

 محتملة والتزامات مطلوبات

 ٦٬٨٤٧    �-�����    اعتماد خطابات

 ��٢٬٥٥٩٬٦٦٧ ٣٨١٬١٧٧�� ") أ" ٢٢ رقم اإليضاح انظر( ضمانات

     ────── ────── 

 ٢٬٥٦٦٬٥١٤ ٣٨١٬١٧٧�� المحتملة وااللتزامات المطلوبات إجمالي

     ══════ ══════ 
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 )يتبع( المحتملة�وااللتزامات�المطلوبات -٢٦
ً  الرئيسي المركز أصدر وقد  أكد كما. ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما للفروع المستحقة الضمانات لجميع مقابالً  ضمانا

 للجوءا عدم مع مباشرة خالله من تسويتها سيتم الفروع ضد تقدم مستقبلية مطالبة أي أن على الرئيسي المركز
 .الفروع إلى

  التشغيلي التأجير التزامات
 من فترة كل عن لإللغاء القابلة غير التشغيلية اإليجارات بموجب اآلجلة اإليجار لمدفوعات األدنى الحد إجمالي
 :التالية الفترات

        ٢٠١٥      ٢٠١٦ 
 درهم ألف  ألف درهم     

 ٩٥٤       �-����������������������   واحدة سنة من أقل
           ══════  ══════ 

  المال رأس كفاية  �-٢٧
 التنظيمي المال رأس

 .للفروع المال رأس متطلبات ويرصد اإلماراتي مصرف المركزيال يرسي
ً  المال رأس كفاية نسبة الفروع تحسب حيث  مصرف المركزيال عن الصادرة التوجيهية المبادئ مع تماشيا

 الموجودات من ٪١٢ اإلماراتي مصرف المركزيال يحدده الذي المال رأسل دنىاأل الحد ويبلغ. اإلماراتي
ً  والمحسوبة المخاطر المرجحة  .التوجيهات لهذه وفقا

 
 :شريحتين إلى فرع لكل التنظيمي المال رأس وينقسم

 القانوني واالحتياطي المحتجزة واألرباح المخصص المال رأس يتضمن): ١ الشريحة( األساسي المال رأس . 
 يتضمن) : ٢ الشريحة( المساند المال رأس  ً ً  مخصصا  تخضع القيمة انخفاض مقابل متجمعة مخصصات( عاما

 إعادة واحتياطي الثانوية المطلوبات تؤهل حيث ،)المال ورأس المخاطر المرجحة الموجودات من ٪١٫٢٥ لنسبة
 باألرباح يتعلق فيما) الصافية الدفترية القيمة على السوقية القيمة فائض من ٪٤٥ أقصى بحد( االستثمارات تقييم
 .للبيع متاحة كاستثمارات المصنفة االستثمارات على المحققة غير

 أن يمكن ال المؤهل) ٢ الشريحة( المساند المال رأس. الرأسمالية القاعدة من عناصر على متنوعة حدود تطبق
 المؤهلة الشروط ذي المساند لإلقراض صصالمخ المال رأس أن كما ،)١ الشريحة( األساسي المال رأس يتجاوز

 ما) ١ الشريحة( األساسي المال رأس يبلغ أن يجب). ١ الشريحة( األساسي المال رأس من %٥٠ نسبة يتعدى ال
 رأس من ٪٦٧) ٢ الشريحة( المساند المال رأس يتجاوز وأال بالمخاطر المرجحة موجوداتال من ٪٧ عن يقل ال

 ).١�الشريحة( األساسي المال
 السوق ومخاطر النسبي االئتمان مخاطر إلى بالنسبة بالمخاطر مرجحة موجودات هي الفروع موجودات
 عبارة السوق مخاطر إن. وخارجها العمومية الميزانية في المخاطر تشمل االئتمان ومخاطر. التشغيلية والمخاطر

 أسعار في التغيرات عن والناتجة وخارجها العمومية الميزانية في المالية المراكز في الخسائر مخاطر عن
 ومخاطر الملكية، أسهم تعرض ومخاطر األجنبي، النقد ومخاطر الفائدة، معدل مخاطر تتضمن وهي السوق،

 أو المتعثرة، أو المناسبة غير الداخلية العمليات من الناتجة الخسارة مخاطر هي التشغيلية المخاطر إن. الخيارات
ً  الفروع فتتبع اإلماراتي، مصرف المركزيال إبالغ وألغراض. لخارجيةا األحداث أو واألنظمة، الناس  نهج حاليا
 التشغيلية، للمخاطر األساسي المؤشر نهج استخدام مع بالتزامن السوق ومخاطر االئتمان لمخاطر موحد قياس
 . ٢ بازل معيار من ١ الدعامة حسب

 مدى ويخضع. التجارية األعمال في الكامنة مخاطرال لتغطية بفعالية تدار مال رأس بقاعدة الفروع تحتفظ كما
 للرقابة بازل لجنة من المقررة والنسب القواعد - أخرى تدابير ضمن - باستخدام للرقابة الفروع مال رأس كفاية

 .الفروع على اإلشراف عند اإلماراتي مصرف المركزيال قبل من والمعتمدة المصرفية
ً  الً امتثا العام خالل الفروع امتثلت وقد  ذلك في بما الخارج؛ من المفروضة المال رأس متطلبات لجميع تاما

 .اإلماراتي مصرف المركزيال
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مصرف ال أرساها التي المال رأس لكفاية التوجيهية للمبادئ وفقا ،موجوداتال مخاطر نسبة حساب يلي وفيما
 :اإلماراتي المركزي
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عربي ودويل

�ألغت ��شر�ليا ت�شويتا �م�س للت�شديق �لنهائي على �تفاقية وقعت قبل 
ع�شر �شنو�ت مع �ل�شني لت�شليم �ملجرمني وذلك بعدما كانت �حلكومة 
�لرملاين  للت�شويت  مقرر�  وك��ان  �لق���ر�ع.  يف  حمرجة  لهزمية  تتجه 
ت�شيانغ  كه  يل  �ل�شني  وزر�ء  رئي�س  م��غ��ادرة  من  يومني  بعد  يجرى  �أن 
�لعالقات  يف  �ل�شريع  �لتح�شن  جتارية  �تفاقات  ع��ززت  حيث  ��شر�ليا 
بني �لبلدين. لكن متحدثا با�شم رئي�س �لوزر�ء مالكومل ترنبول قال �إن 
ت�شيطر  �لتي  �ملعار�شة  �شيا�شيون من  �أو�شح  بعدما  �ألغي،  �لت�شويت قد 
على جمل�س �ل�شيوخ �أنهم لن يوؤيدو� �لتفاقية. وقالت وزيرة �خلارجية 
جويل بي�شوب يف موؤمتر �شحفي من م�شلحتنا �إبر�م هذه �لتفاقية مع 
�لتفا�شيل  من  مبزيد  �ل�شينيني  �أ�شدقائنا  مع  نتحدث  �شوف  �ل�شني. 
لالتفاقية  ��شر�ليا  يف  �ل�شيا�شية  �ملعار�شة  وتنبع  �شنفعله.   ما  ونقرر 
من خماوف ب�شاأن �شجل �ل�شني يف حقوق �لإن�شان حيث تتهم منظمات 
حتت  �عر�فات  بانتز�ع  معتاد  ب�شكل  بكني  �لإن�شان  حقوق  عن  مد�فعة 
�لتعذيب. وي�شكل عدم قدرة ��شر�ليا على �لت�شديق على �تفاقية ت�شليم 
�مل�شوؤولني وم�شوؤويل  لتعقب  �ل�شني �خلارجية  �ملجرمني �شربة حلملة 
�ل�شركات �لفا�شدين �لذين فرو� للخارج ومعهم ممتلكاتهم. وياأتي هذ� 
نو�دي  �إد�رة  �شركة  يف  ��شر�ليني  موظفني  ثالثة  ي��ز�ل  ل  بينما  �أي�شا 
�لقمار كر�ون ريزورت�س حمبو�شني يف �ل�شني بعد �عتقالهم يف نوفمر 

ت�شرين �لثاين 2016 ب�شبب جر�ئم مزعومة مرتبطة باملر�هنات.

�ل�شرطة  �إنها فتحت حتقيقا بعدما قتلت  �م�س  �لفرن�شية  �ل�شرطة  قالت 
مو�طنا �شينيا بالر�شا�س يف منزله بباري�س مما �أدى لأعمال �شغب قام بها 
�أفر�د من �جلالية �ل�شينية يف �لعا�شمة �لفرن�شية و�حتجاج دبلوما�شي من 
جانب بكني. ودفع �حلادث �لذي وقع يوم �لأحد وز�رة �خلارجية �ل�شينية 
ل�شتدعاء دبلوما�شي فرن�شي ودفع نحو مئة من �أفر�د �جلالية �ل�شينية �إىل 
تنظيم �حتجاج يف �شو�رع �حلي �ل�شيني �لرئي�شي يف باري�س . و�ألقى بع�س 
�ل�شيار�ت  �ملحتجني مقذوفات خارج مركز �شرطة �حلي و�حرقت بع�س 
�أثناء ��شتباك مع �شرطة مكافحة �ل�شغب. وقالت تقارير �إعالمية �إن رجال 
يبلغ من �لعمر 56 عاما ومن �أ�شل �شيني قتل بالر�شا�س يف منزله م�شاء 
يوم �لأحد �أمام �أ�شرته بعد ��شتدعاء �ل�شرطة للتحقيق يف �شجار ن�شب بينه 
وبني جاره. وقالت �ل�شرطة �إن �لرجل هاجم رجالها مبق�س م�شيفة �أنه 
مت فتح حتقيق. و�أ�شار �لإعالم �إىل �أن �أ�شرة �لرجل نفت ذلك وقالت بع�س 
و�شائل �لإعالم �إنه كان يحمل مق�شا لأنه كان ي�شتخدمه يف تقطيع �شمك. 
و�أ�شافت �ل�شرطة �أنها ��شتجوبت 35 �شخ�شا بعد �حتجاجات �لأم�س و�أن 
قالت  بكني  ويف  طفيفة.  �إ�شابات  من  عوجلو�  �ل�شرطة  رج��ال  من  ثالثة 
وز�رة �خلارجية �إنها ��شتدعت دبلوما�شيا فرن�شيا لال�شتف�شار عن �لو�شع. 
وطالبت �ل�شلطات �لفرن�شية باإجر�ء حتقيق �شامل و�تخاذ خطو�ت ل�شمان 

�شالمة �ملو�طنني �ل�شينيني يف فرن�شا.

�للقاء�ت  �م�س  بي�شكوف  دمي��ري  �لكرملني  با�شم  �ملتحدث  و�شف 
�لتي جرت بني �شهر �لرئي�س �لمركي وم�شت�شاره جاريد كو�شنر 
�لتي  �لروتينية  �للقاء�ت  بانها �شمن  �لرو�شي  �لتنمية  ورئي�س بنك 

تعقدها �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات.
ويفر�س �ن يديل كو�شنر )36 عاما( ب�شهادته يف �طار �لتحقيق 
�لذي يجريه جمل�س �ل�شيوخ حول �حتمال تدخل رو�شيا يف �لنتخابات 
�لمركية يف 8 ت�شرين �لثاين نوفمر. ويلعب �شهر دونالد تر�مب 

دور� رئي�شيا يف �لعالقات مع عدد من �لدول �لجنبية.
وقالت �شحيفة نيويورك تاميز �ن �ع�شاء جمل�س �ل�شيوخ يت�شاءلون 
حول لقاء مع �ل�شفر �لرو�شي �شرغي كي�شلياك وكذلك مع �شرغي 

غوركوف رئي�س بنك فنت�س-�إكونوم-بنك .
�ل�شنة  ج��رى  �ن��ه  مو�شحا  �للقاء  ه��ذ�  �لرو�شي  �لتنمية  بنك  و�ك��د 

�ملا�شية يف �إطار م�شاور�ت لعتماد ��شر�تيجية جديدة.
كو�شنر  �شركة  مع  بينها  �للقاء�ت  ع�شر�ت  عقدت  بي�شكوف  وق��ال 

ومعه �شخ�شيا. هذ� �شمن �ملمار�شات �لعتيادية لل�شركات .
و�أ�شاف �ن �لكرملني مل يطلع حينها على هذه �لت�شالت لنه عمل 

روتيني من �شالحية �إد�رة �لبنك .

عوا�صم

�سيدين

مو�سكو

بكني

اأملانيا تتهم اأنقرة ب�التج�س�س على اأن�سار غولن 
•• برلني-اأ ف ب:

�تهم م�شوؤول �أملاين �م�س تركيا مبمار�شة جت�ش�س غر مقبول ول يحتمل يف �ملانيا 
على موؤيدي �لد�عية فتح �هلل غولن �لذي تتهمه �أنقرة بالوقوف ور�ء حماولة 
�شاك�شونيا  مقاطعة  يف  �لد�خلية  وزي���ر  وق���ال   .2016 مت��وز/ي��ول��ي��و  �ن��ق��الب 
�ل�شفلى �شمال غرب �أملانيا بوري�س بي�شتوريو�س من �ملالحظ �لكثافة و�ل�شر��شة 
. وق��ال يف  �لذين يعي�شون يف �خل��ارج  باأمر �ل�شخا�س  �لتحقيق  �مل�شتخدمة يف 
موؤمتر �شحايف �أن هذ� غر مقبول ول ميكن �حتماله مطلقا . وك�شف �مل�شوؤول 
�ن  �ملحلية،  �ل�شتخبار�ت  �أجهزة  على  ي�شرف  �لذي  �لدميوقر�طي  �ل�شر�كي 
ومنظمة  �شخ�س   300 على  �لتج�ش�س  يف  م�شاعدتها  برلني  من  طلبت  �أنقرة 
غولن  �هلل  فتح  �لد�عية  حركة  من  مقربني  تعترهم  �أملانيا،  �أن��ح��اء  جميع  يف 
و�أ�شاف  �ملا�شي.  �ل�شيف  �نقرة بالوقوف خلف حماولة �لنقالب  �لذي تتهمه 
�أنه مت ت�شليم �لقائمة �إىل حكومات �ملقاطعات. �إل �أن مقاطعة �شاك�شونيا قررت 
بدل من ذلك �إبالغ �أكر من 10 من �لهد�ف �لو�ردة على �لقائمة ومن بينها 
مدر�شة و�شركتان على �لأقل خ�شية �أن يتعر�س �ل�شخا�س �ىل عمليات �نتقامية 

يف حال ز�رو� تركيا وهم يعلمون �أنهم على قائمة �ل�شخا�س �ملر�قبني.
و��شاف �أن �ل�شلطات �لركية تت�شرف بطريقة تنم عن خوف من �ملوؤ�مرة ميكن 
و�شفها باملر�شية . وقال �أن هذه �ل�شلطات تفر�س �أن جميع �أن�شار غولن هم 

�رهابيون و�أعد�ء للدولة رغم عدم وجود �أي دليل على ذلك .
و�أ�شاف حتى �ليوم لي�س لدينا �أي دليل يذكر على �أن �ن�شار غولن خالفو� �أية 
قو�نني باأية طريقة ممكنة . رغم �أن �لد�عية غولن )75 عاما( �لذي يعي�س يف 
�لوليات �ملتحدة نفى على �لدو�م �أية عالقة له باملحاولة �لنقالبية �لتي هدفت 
لالطاحة بالرئي�س �لركي رجب طيب �أردوغان، �إل �أن �أنقرة �شنت حملة قمع 
�شديدة على �أن�شاره. و�عتقلت �نقرة �أكر من 41 �ألف �شخ�س ب�شبب �ل�شتباه 
عن  �أوقفتهم  �أو  �شخ�س  �أل��ف   100 نحو  �أقالت  كما  غولن،  بحركة  بعالقتهم 

�لعمل، ومعظمهم من �ملدر�شني و�ل�شرطة و�لق�شاة و�ل�شحافيني.

برملاين اإ�شرائيلي متطرف يحر�س على اقتحام الأق�شى

اإ�سرائيل ت�سعى لإجماع ر�سمي على ال�ستيطان

القوات العراقية توا�شل التقدم �شوب املدينة القدمية

التحقيق يف جمزرة املو�سل واتهامات لوا�سنطن بالتق�سري

اأ�شدقاء يف ماأزرق.. وقوة مت�شائلة

 5 تغيريات على بريطانيا والحتاد الأوروبي بعد النف�سال

على هام�س القمة العربية: ال�سب�سي يلتقي ال�سي�سي
�لدول �لعربية. وكان وزير �ل�شوؤون �خلارجية �لتون�شي خمي�س 
�جلهيناوي  قد �شدد يف �لكلمة �لتي �ألقاها مبنا�شبة �جتماع وزر�ء 
�خلارجية �لتح�شري للدورة 28 ملجل�س جامعة �لدول �لعربية 
�لعربية  �ل��دول  �أهمية توحيد جهود  ، على  �لقمة  على م�شتوى 
�ملنطقة  �لقائمة يف  لالأزمات  �ل�شيا�شية  �لت�شوية  م�شار�ت  لدفع 
�خلارجية  وز�رة  عن  �شادر  ب��الغ  ح�شب  �لوزير  ولفت  �لعربية. 
�لتون�شية �إىل �أن دعم �لعمل �لعربي �مل�شرك وتوحيد �لكلمة هو 
�لعربية  باملنطقة  �ملحدقة  للمخاطر  للت�شّدي  �لأجن��ع  �ل�شبيل 
وحل �لأزم��ات �لتي تعي�شها �ملنطقة �لعربية ومنها باخل�شو�س 
�لق�شية �لفل�شطينية و�لأو�شاع يف كل من ليبيا و�شوريا و�ليمن 

،بالإ�شافة �إىل مو�جهة خطر �لإرهاب.

املجل�س الوزاري اخلليجي يعقد 
دورته ال�142 بالريا�س غدا

•• الريا�س-وام: 

جمل�س  دول  خارجية  وزر�ء  و�مل��ع��ايل  �ل�شمو  �أ�شحاب  يعقد 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية غد� �خلمي�س يف مقر �لأمانة 
للمجل�س   142 �ل���  �ل��دورة  �أعمال  �لريا�س  مبدينة  �لعامة 
بن  خ��ال��د  �ل�شيخ  م��ع��ايل  برئا�شة  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س  �ل����وز�ري 
�لبحرين  وزي��ر خارجية مملكة  �آل خليفة  �أحمد بن حممد 
�ل��وز�ري ومب�شاركة معايل  �ل��دورة �حلالية للمجل�س  رئي�س 
�لدكتور عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين �لأمني �لعام ملجل�س 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

•• الفجر - تون�س - خا�س
�لدورة  يف  �ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  �لتون�شي  �لرئي�س  ي�����ش��ارك   
�لثامنة و�لع�شرين  ملجل�س جامعة �لدول �لعربية على م�شتوى 
�لها�شمية  �لأردن��ي��ة  باململكة  �مليت  بالبحر  �شتنعقد  �لتي  �لقمة 

�ليوم �لأربعاء.
�مل�شري  �لرئي�س   ، �لقمة  هام�س  على  يلتقي  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
�إلقاء   �أي�شا  عبد �لفتاح �ل�شي�شي. ويف برنامج �لرئي�س �لتون�شي 
خطاب يت�شمن باخل�شو�س مو�قف تون�س من جممل �لق�شايا 
لتطوير  وروؤي��ت��ه��ا  ليبيا  �لأزم�����ة يف  وم��ب��ادرت��ه��ا حل���ّل  �ل��ع��رب��ي��ة 
قادة  ع��دد� من   لقائه  �إىل جانب  �مل�شرك  �لعربي  �لعمل  �آليات 

•• بروك�صل-رويرتز:

رمب���ا ي����وؤدي �لن��ف�����ش��ال ع��ن �لحتاد 
رئي�شة  ���ش��ت��ط��ل��ق  �ل�����ذي  �لأوروب���������ي، 
�إ�شارة  م��اي  ت��ري��ز�  بريطانيا  وزر�ء 
�إىل تغير  �لأربعاء،  �ليوم  �لبدء فيه 
�لحتاد  �شيغر  لكنه  بريطانيا  �شكل 

�لأوروبي �أي�شا.
وهذه هي �أوجه �لتغير:

اأين   موازنة الحتاد الأوروبــي: 
تذهب الأموال؟

متثل مو�زنة �لحتاد �لأوروبي �ثنني 
يف �مل��ئ��ة ف��ق��ط م��ن �لإن���ف���اق �ل��ع��ام يف 
�ل��ت��ح��وي��الت من  �أن  �لحت������اد. غ���ر 
بروك�شل يف �شرق �أوروبا ت�شهم بح�شة 
�أكر كثر� تبلغ نحو ثمانية يف �ملئة 
م��ن م��و�زن��ة ب��ول��ن��د� وم���ا ي��ق��رب من 

خم�س مو�زنة بلغاريا.
مبقد�ر  �شتقل  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وب���خ���روج 
�ل�شد�س �ملبالغ �ملتاحة لدى بروك�شل 
لتوزيعها على �لدول �لتي تتلقى من 
�أم����و�ل �لحت����اد �لأوروب�����ي �أك���ر من 
�حل�شة �لتي تدفعها يف مو�زنته �لأمر 
�لذي �شيفتح باب �خلالف بني �شرق 
�شباعية  خطة  على  وغ��رب��ه��ا  �أوروب����ا 
ويف   .2021 ب��دء� من عام  لالإنفاق 
�لأجل �لقريب �شتن�شب معركة �أي�شا 
مع بريطانيا على ما تدين به قبل �أن 

تنف�شل عن �لحتاد.
تو��شل  �أن  ل����ن����دن  ت���خ���ت���ار  ورمب�������ا 
�ل����دف����ع م����ن �أج������ل �ل����ش���ت���ف���ادة من 

وكانت ح�شافتها ونفوذها لدى قوى 
�ل�شرق  يف  �أو  ورو���ش��ي��ا  �ل�����ش��ني  م��ث��ل 
�لأوروبي.  لالحتاد  مفيدة  �لأو���ش��ط 
م�شدر  مت���ث���ل  �ل���ت���ي  �أف���ري���ق���ي���ا  ويف 
كان  �لهجرة  ق�شية  يف  متز�يد  قلق 
�لريطانية  �مل�����ش��اع��د�ت  مل��ي��ز�ن��ي��ات 
دور  �ل���ن���ف���وذ  �أدو�ت  م����ن  وغ����ره����ا 
�أ�شا�شي. كما �كت�شبت لندن بت�شددها 
دول  �أمثال  من  �أ�شدقاء  مو�شكو  مع 
�أن  تخ�شى  �ل��ت��ي  وه��ول��ن��د�  �لبلطيق 
�أ�شعف من جانب فرن�شا  نهج  ي��وؤدي 
�إ�شعاف  �إىل  �أمل��ان��ي��ا  و�إي��ط��ال��ي��ا ورمب���ا 
رو�شيا  ع��ل��ى  �ل�شغط  ع��ل��ى  �لإج���م���اع 
ب��ال��ع��ق��وب��ات ب�����ش��ب��ب ت�����ش��رف��ات��ه��ا يف 
�أوكر�نيا �أو تقليل �لعتماد على �لغاز 

�لرو�شي.
يحيا  الــ�ــشــيــا�ــشــيــة:  الــثــقــافــة   

النف�شال؟
�لعاملني  لعدد  �لن�شبية  �لقلة  رغ��م 
�لحتاد  موؤ�ش�شات  يف  �لريطانيني 
�لأوروب�����������ي ف���ق���د �أك������د �مل�������ش���وؤول���ون 
ع�شوية  �م��ت��د�د  على  �لريطانيون 
44 ع���ام���ا دوره����م  ب���الده���م خ����الل 
وكذلك  �لعليا  �مل��ر�ك��ز  يف  �لرئي�شي 
يف �لرملان �لأوروب��ي. و�شيختفي كل 
ذلك بعد �أن يغلق باب وظائف �لحتاد 

يف وجه �ملو�طنني �لريطانيني.
من  ل�شيما  كثرة  حكومات  وتثمن 
�ل�����دول �لأ����ش���غ���ر م���ا ت����رى �أن�����ه نهج 
�أكر بر�جماتية  بريطاين يف �لإد�رة 
و�إميانا بعدم �لتدخل يف حياة �لنا�س 

من �لنهج �ملركزي �ملوجه �ملتاأ�شل يف 
�لأ�ش�س �لفرن�شية لالحتاد.

بريطانيا  ت����رك  �أن  �مل���رج���ح  وم����ن 
ور�ءها �إرثا متمثال يف ��شتخد�م �للغة 
�ملعمول  �للغات  ك��اإح��دى  �لجنليزية 
بها يف بروك�شل رغم بع�س �لآمال يف 
للغة  �لبارزة  �ملكانة  با�شتعادة  باري�س 

�لفرن�شية.
لــعــبــة الــبــقــاء: كــ�ــشــر حتــرمي 

احلديث عن النف�شال
نتيجته  كانت  �ل��ذي  �ل�شتفتاء  منذ 
بريطانيا  �ن��ف�����ش��ال  ع��ل��ى  �مل���و�ف���ق���ة 
عن �لحت��اد �لأوروب���ي ل يفتاأ زعماء 
�لتكتل يتحدثون عن جتديد �لوحدة 
 27 وع��دده��م  �لباقني  �أع�شائه  ب��ني 

دولة.
تز�يد  �إىل  �ل��ر�أي  ��شتطالعات  ت�شر 
ب�شفة  ل���الحت���اد  �ل�����ش��ع��ب��ي  �ل��ت��اأي��ي��د 
�شتخ�شع  �ل��وح��دة  ه��ذه  لكن  ع��ام��ة. 
مفاو�شات  يف  ���ش��ع��ب��ة  لخ����ت����ب����ار�ت 
خمتلفة  �أول��وي��ات  بوجود  �لنف�شال 

للحكومات.
فتفعيل �ملادة 50 من معاهدة �لحتاد 
�لأوروبي، وهو �أمر مل ي�شبق �أن حدث 
من قبل، يك�شر �أحد �ملحرمات ويفرغ 
�حل���دي���ث ع���ن وح����دة ل ت��ت��ج��ز�أ من 
�إىل  بروك�شل  و�شت�شطر  م�شمونه. 
بالنف�شال  �أخ��رى  تهديد�ت  مغالبة 
عملية  �ل��ت��ه��دي��د�ت  ب��ه��ذه  لت�شطبغ 
ل�شنو�ت  ع��ام��ة  ب�شفة  �ل��ق��ر�ر  �شنع 

قادمة.

و�ل�شويد  ب���ول���ن���د�  ب���ق���ي���ادة  �ل����ي����ورو 
ملنع  �ل��ي��ورو  دول  ب��ني  كبر�  �ن�شقاقا 
�شيا�شات  بر�شم  �لنفر�د  �ملنطقة من 
فرن�شا  و�شت�شبح  �لأوروب���ي.  �لحت��اد 
�أع�شاء �لحتاد  �لوحيدة من  �لدولة 
نوويا  �شالحا  متلك  �لتي  �لأوروب����ي 
يف  )�ل��ف��ي��ت��و(  �لنق�س  ب��ح��ق  وتتمتع 
�لتابع لالأمم �ملتحدة  جمل�س �لأم��ن 
���ش��ت��ت��خ��ل�����س م����ن خ�شم  �أن����ه����ا  ك���م���ا 
�لتعاون  زي���ادة  يف  لطموحاتها  عنيد 
�ل��دف��اع��ي د�خ����ل �لحت�����اد �لأوروب�����ي 
بعيد� عن حلف �شمال �لأطل�شي �لذي 
تقوده �لوليات �ملتحدة. وقد عاد بند 

�لدفاع �إىل جدول �أعمال �لحتاد.
بعدم  موقفها  يت�شم  �لتي  �أملانيا،  �أم��ا 
بظهورها  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �ل���و����ش���وح 
بف�شل  �أوروب���ا  على  �ملهيمنة  مبظهر 
قوتها �لقت�شادية ولأن عدد �شكانها 
مو�طني  خ���م�������س  ق����ر�ب����ة  مي���ث���ل���ون 
بريطانيا،  �ن��ف�����ش��ال  ب��ع��د  �لحت������اد 
�حلفاظ  كيفية  �إز�ء  بالقلق  فت�شعر 
م���ع فرن�شا  �ل����ت����و�زن ل���ش��ي��م��ا  ع��ل��ى 
تو�جه  و�ل��ت��ي  �لتكتل  موؤ�ش�شي  �أح��د 

م�شاعب �قت�شادية.
قـــوة   : الأوروبــــــــــي  الحتـــــــاد 

مت�شائلة
ي��ف��ق��د �لحت������اد �لأوروب���������ي حم����اور� 
م����ن �ل�������وزن �ل��ث��ق��ي��ل م����ع �ل����ولي����ات 
�لناطق  �لأو�����ش����ع  و�ل���ع���امل  �مل��ت��ح��دة 
فريطانيا  �لجن���ل���ي���زي���ة.  ب��ال��ل��غ��ة 
تاريخية  وع�شكرية  دبلوما�شية  ق��وة 

�لحتاد  �لرئي�شية يف  �ملو�زنات  بع�س 
�لأوروبي مثل ميز�نية �لأبحاث. لكن 
قطاع  دع��م  مثل  �ل��ك��رى  �حل�شابات 

�لزر�عة قد ت�شهد مر�جعة جذرية.
ميزان القوى: اأ�شدقاء يف ماأزق

��شتخدمت بريطانيا ح�شتها �لبالغة 
�لأ�شو�ت  جم��م��وع  م��ن  �مل��ئ��ة  يف   12
يف �لحت��اد �لأوروب���ي يف تقييد �إنفاق 
�لتجارة  �أجل  بروك�شل و�ل�شغط من 
�حل�������رة. و���ش��ي��ث��ر �ن��ف�����ش��ال��ه��ا قلق 
�حل��ل��ف��اء �لأ���ش��غ��ر يف ���ش��م��ال �أوروب����ا 

وهولند�.
�لأفقر،  �أوروب������ا  ���ش��رق  دول  وت�����ش��ع��ر 
�لتي نادت بريطانيا ب�شمها لع�شوية 
وفرن�شا  �أملانيا  لأن  بالغيظ  �لحت��اد، 
قد ت�شدد �لقيود على �لأيدي �لعاملة 
تعزز  �أو  �ل���دول  ه��ذه  م��ن  �لرخي�شة 
وهو  للتكتل  �لحت��ادي��ة  �ل�شالحيات 
�ل�شيوعية  �ل������دول  م��ن��ه  ت�����ش��ت��اء  م���ا 

�ل�شابقة.
ك��ذل��ك ف����اإن �ل�����دول �جل���دي���دة �لتي 
ل�شيما  �لحت������اد  ل��ع�����ش��وي��ة  ت��ط��م��ح 
يف  ل��ه��ا  حليفا  تفقد  ق��د  �ل��ب��ل��ق��ان  يف 
مو�جهة دول غرب �أوروبا �لغنية �لتي 
و�شتتخل�س  �لتكتل.  تو�شعة  تقلقها 
دول منطقة �ليورو �لت�شعة ع�شرة من 
عقبة رئي�شية �أمام قوتها �لت�شويتية. 
يف  ت��ت��ف��وق  �أن  ب��و���ش��ع��ه��ا  �شي�شبح  �إذ 
�لأع�شاء  �لدول غر  على  �لت�شويت 
يف منطقة �لعملة �ملوحدة. و�شتحتاج 
كتلة �لدول غر �لأع�شاء يف منطقة 

متمردو جنوب ال�سودان 
ي�سيطرون على بلدة حدودية

•• جوبا-رويرتز:

�ل�شود�ن  جنوب  يف  متمردون  ق��ال 
عند  تقع  بلدة  على  �شيطرو�  �إنهم 
�حل����دود م��ع �أوغ���ن���د� وق��ت��ل��و� 14 
�لذي  �لأم���ر  �ملعركة  �أث��ن��اء  جنديا 
ن��ف��ت��ه �حل��ك��وم��ة و�ع��ت��رت��ه �دع���اء 

�شخيفا ول �أ�شا�س له. 
وق����ال �مل��ت��م��ردون �مل���و�ل���ون لريك 
م�شار �لنائب �ل�شابق للرئي�س �إنهم 
�أطلقو� �شر�ج �شجناء �أم�س �لثنني 
م��ن ���ش��ج��ن يف ب��ل��دة ك��اج��و كيجي 
100 كيلومر  �لتي تبعد حو�يل 

جنوبي �لعا�شمة جوبا.
�ملتمردين  �إن  �حل��ك��وم��ة  وق���ال���ت 
و�أطلقو�  �ل�����ش��ج��ن  ع��ل��ى  ه��ج��م��و� 
�لذين  �لأ�شخا�س  �شر�ح عدد� من 

و�شفتهم بالأ�شرى ثم غادرو�.
�حلكومة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق�����ال 
�أكاذيب  �إن��ه��ا  �شول  دوم��ي��ك  �شانتو 
�إقد�مهم  ع��ن  �مل��ت��م��ردون  �ختلقها 

على قتل و�عتقال �أ�شخا�س. 
وقالت �لأمم �ملتحدة �إن ربع �شكان 
نزحو�  �لأقل  �ل�شود�ن على  جنوب 
�مل�شتمرة  �لأه��ل��ي��ة  �حل����رب  ج����ر�ء 
منذ ثالث �شنو�ت يف �لبالد و�لتي 
كر  �شالفا  �لرئي�س  ب��ق��ر�ر  ب���د�أت 

عزل نائبه م�شار عام 2013.
د�خل  �ل�شكان  من  �لكثر  فر  كما 
�أوغند�  �إىل  ك��ي��ج��ي  ك��اج��و  وح����ول 

�ملجاورة هربا من �لقتال.

بني �ملدنيني. وقالت دوناتيال روفر� من منظمة �لعفو و�لتي 
�أجرت حتقيقات ميد�نية يف �ملو�شل ن�شح �ل�شلطات �لعر�قية 
�ملدنيني مر�ر� بالبقاء يف منازلهم بدل من �لفر�ر من �ملنطقة 
هذه  �أن  تعلم  �أن  ي��ج��ب  ك���ان  �ل��ت��ح��ال��ف  ق���و�ت  �أن  �إىل  ي�شر 
�ل�شحايا  �لأرج��ح عن عدد كبر من  �شت�شفر على  �ل�شربات 
�ملدنيني.  وق��ال �لأم��ر زيد بن رعد �حل�شني مفو�س �لأمم 
�لأقل  على  مدنيني   307 �إن  �ليوم  حلقوق  �ل�شامي  �ملتحدة 
�ملو�شل مع جتميع  �شخ�شا يف غرب   237 �أُ�شيب  كما  ُقتلو� 
و��شتخد�مهم  ملغمة  مبان  د�خ��ل  مو�طنني  د�ع�����س  مقاتلي 
كدروع ب�شرية و�إطالق �لنار على �لفارين. وتابع يف بيان �إنه 
عدو ي�شتغل بال رحمة �ملدنيني لتحقيق �أهد�ف ومن �لو��شح 
�أنه ل يعباأ �إطالقا بتعري�شهم للخطر... من �ملهم �أن تتفادى 

زيارة �مل�شجد �لق�شى �لذي يطلق عليه �ليهود جبل �لهيكل 
. وو�شف غليك �مر �ملنع يف ��شتئنافه �لذي تلقت ن�شخة منه 
وهو  غليك،  يهود�  عن  و�مل��ع��روف   . بالتمييزي  بر�س  فر�ن�س 
بال�شالة  �ل��ي��ه��ود  بحق  يطالب  ����ش��ر�ئ��ي��ل��ي-�م��رك��ي  ح��اخ��ام 
�مل�شلمني  م��ع  كبر  ت��وت��ر  م�شدر  وه��ي  �لق�����ش��ى.  �مل�شجد  يف 
�ملخاوف  فيه  ت��زد�د  وق��ت  يف  �للتما�س  وج��اء  �لفل�شطينيني. 
من �ندلع �عمال عنف يف عطلة عيد �لف�شح �ليهودية �لتي 

•• املو�صل-رويرتز:

قال قائد ع�شكري �أمريكي �إن حمققني متو�جدين يف مدينة 
�ملو�شل �لعر�قية للتحقيق فيما �إذ� كانت �شربة نفذتها قو�ت 
�لتحالف بقيادة �لوليات �ملتحدة �أم متفجر�ت زرعها تنظيم 
د�ع�س �لإرهابي �شببت �نفجار� كبر� دمر مباين وقتل �أكر 
200 �شخ�س. وظهرت رو�ي��ات مت�شاربة منذ �لنفجار  من 
�آذ�ر يف حي �جلديدة بغرب �ملو�شل  17 مار�س  �لذي وقع يف 
حيث تقاتل �لقو�ت �لعر�قية �ملدعومة ب�شربات جوية ينفذها 
�لتحالف من �أجل طرد مت�شددي د�ع�س من ثاين �أكر مدينة 
�ملت�شددين  �لعر�قية  �لع�شكرية  �لقيادة  و�تهمت  �ل��ع��ر�ق.  يف 
لكن  �ملدنيني  �شحايا من  لإ�شقاط  مبنى  متفجر�ت يف  ب��زرع 
جوية  �شربة  نتيجة  �ن��ه��ار  �إن��ه  يقولون  �لعيان  �شهود  بع�س 

دفنت �لكثر من �لعائالت حتت �لأنقا�س.
�لغزو  منذ  �لهجمات  �أ�شو�أ  من  تلك  ف�شتكون  ذلك  تاأكد  و�إذ� 
�لذي قادته �لوليات �ملتحدة للعر�ق يف عام 2003 و�شيثر 
حتاول  �لذي  �لوقت  يف  �ملدنيني  �شالمة  بخ�شو�س  ت�شاوؤلت 
فيه �حلكومة تفادي �إثارة غ�شب �لأغلبية �ل�شنية من �شكان 
�ملو�شل. وقال رئي�س �أركان �جلي�س �لأمريكي �جلرن�ل مارك 
ميلي بعد لقائه برئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر �لعبادي ووزير 
�لدفاع �لعر�قي يف وقت متاأخر من م�شاء �أم�س �لول �إنه كانت 
�شابقة  �أي��ام  ويف  �ليوم  ه��ذ�  يف  �ملكان  يف  جوية  �شربات  هناك 
�ل�شحايا.  �شقوط  يف  ت�شببت  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  يت�شح  مل  ول��ك��ن 
وت��اب��ع م��ن �ملحتمل ج��د� �أن ت��ك��ون د�ع�����س ف��ج��رت ه��ذ� �ملبنى 
�لهجوم  يف  ت��اأخ��ر�  ت�شبب  حتى  �لتحالف  على  �للوم  لإل��ق��اء 
�جلوية.  لل�شربات  �لتحالف  ����ش��ت��خ��د�م  وت��وؤخ��ر  �مل��و���ش��ل  يف 
�لع�شكري  �لوفد  �إن  �لعبادي  مكتب  من  مقرب  م�شدر  وق��ال 

�لأمريكي دعا �أي�شا �إىل مزيد من �لتعاون بني وحد�ت قو�ت 
�ملدنيني  �آلف  �أن  م��ر�ع��اة  م��ع  �لأر����س  على  �لعر�قية  �لأم���ن 

عالقون يف منازلهم.

احتياطات كافية
��شتعادت �لقو�ت �لعر�قية �ل�شيطرة على �شرق �ملو�شل وتتقدم 
يف �لغرب لكنها تو�جه مقاومة �شر�شة يف �لأحياء ذ�ت �لكثافة 
�ل�شكانية �لعالية حول �ملدينة �لقدمية. وقال قائد �ل�شرطة 
�لفريق ر�ئد �شاكر جودت ل�شحيفة �ل�شباح �ململوكة للدولة 
�إن �لقو�ت �لعر�قية �لتي تقاتل حول �ملدينة �لقدمية حاولت 
تنظيم  يدير  �ل�شعارين حيث  �شوق  وحي  �مليد�ن  �قتحام حي 
���ش��رط��ة دي��ن��ي��ة تنفذ ع��ق��وب��ات وح�����ش��ي��ة م��ث��ل �ل�شلب  د�ع�����س 
و�جللد على �ملالأ. وتركز �ملعركة �لآن على �ملدينة �لقدمية 
مع حترك �لقو�ت �شوب جامع �لنوري �لذي �أعلن منه زعيم 
ثالثة  قبل  �خلالفة  توليه  �لبغد�دي  بكر  �أب��و  د�ع�س  تنظيم 

�أعو�م بعد �شيطرة �لتنظيم على �أر��س يف �لعر�ق و�شوريا.
�لقتال و�لق�شف و�ل�شربات �جلوية  �آلف �ملدنيني من  ويفر 
ق���د يكونون  ���ش��خ�����س  م��ل��ي��ون  ن�����ش��ف  �إىل  ي�����ش��ل  م���ا  ول���ك���ن 
حم��ا���ش��ري��ن د�خ����ل �مل���دي���ن���ة. وي���ق���ول �ل�����ش��ك��ان �ل����ف����ارون �إن 

�ملت�شددين ��شتخدموهم كدروع ب�شرية يف منازلهم.
وقال �ملر�شد �لعر�قي حلقوق �لإن�شان �إنه منذ بدء �حلملة �شد 
غرب �ملو�شل يف 19 فر�ير �شباط ذكرت تقارير غر موؤكد 
�أن نحو 700 مدين لقو� حتفهم يف �شربات جوية للحكومة 
وقو�ت �لتحالف �أو يف هجمات لتنظيم د�ع�س �لإرهابي. وقالت 
منظمة �لعفو �لدولية �إن عدد �لقتلى �ملدنيني �ملرتفع ي�شر 
�إىل �أن قو�ت �لتحالف بقيادة �لوليات �ملتحدة ف�شلت يف �تخاذ 
قتلى  �شقوط  دون  للحيلولة  �ملو�شل  يف  �لكافية  �لحتياطات 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�ل�شيا�شات  لأبحاث  �لفل�شطيني  �ملركز  �أ�شدرها  در��شة  �أفادت 
و�ل��در����ش��ات )م����د�ر( �ن �إ���ش��ر�ئ��ي��ل ���ش��ه��دت يف �ل��ع��ام 2016 
����ش���ع���ود� ل��ل��ي��م��ني �لم����رك����ي �جل���دي���د ل��ي��ع��م��ل ع��ل��ى �إدخ�����ال 
�ل�شتيطان يف �لجماع �لر�شمي �ل�شر�ئيلي. ويتمثل �ليمني 
�ملت�شددة  �لح���ز�ب  يف  �ل��در����ش��ة،  ح�شب  �ملت�شدد،  �ل�شر�ئيلي 
دينيا و�مل�شتوطنني و�أع�شاء كني�شت متطرفني يف حزب �لليكود 
و�جلماعية �لقومية �ملتطرفة �ملن�شوية �شمن حزب ��شر�ئيل 
من  فل�شطينيون  و�أكادمييون  باحثون  �لدر��شة  و�أع��د   . بيتنا 
�شكان ��شر�ئيل، ون�شرها مركز مد�ر �لذي يتخذ من ر�م �هلل 
مقر�، وهو ي�شدر تقرير� �شنويا حول �ل�شيا�شات �ل�شر�ئيلية 
منذ 13 عاما. وجاء يف �لدر��شة �ن �شعود �ليمني يف �ملجتمع 
خا�شة،  للفل�شطينيني  �مل��ع��ادي��ة  �إيدلوجيته  ب  �ل�شر�ئيلي 
وللم�شلمني عامة، ومتجيد �لهوية �لقومية للدولة �ليهودية، 
مع  بعيد  ح��د  �ىل  تقاطعت  للغرباء،  �مل��ع��ادي��ة  و�لي��دل��وج��ي��ة 
عن�شرية �ليمني �لمريكي �جلديد �لذي دعم تر�مب ل�شدة 
�حلكم . و��شافت �ن هذ� �لتقاطع �لزماين بني �ليمني �جلديد 
يف ��شر�ئيل و�مركيا و�ليمني �ملتطرف يف �وروب��ا يوؤثر على 
فر�س  وعلى  �لفل�شطيني،  �ل�شعب  جت��اه  ��شر�ئيل  �شيا�شات 
�نهاء �لحتالل . وتوقفت عند مو��شلة �حلكومة �ل�شر�ئيلية 
و�مل�شتوطنات  �مل�شتوطنني  مكانة  تر�شيخ   2016 �ل��ع��ام  يف 

�شمن �لجماع �لر�شمي . ومنذ 20/يناير وتن�شيب �لرئي�س 
�لأخ�شر  �ل�شوء  �إ�شر�ئيل  �أعطت  تر�مب،  دونالد  �لمركي 
لبناء �كر من �شتة �آلف وحدة �شكنية ��شتيطانية يف �لقد�س 
�لدر��شة �ىل  �ملحتلتني. وتطرقت  �لغربية  �ل�شرقية و�ل�شفة 
تاأثر �لو�شع يف �لعامل �لعربي على ��شر�ئيل. وقالت �لدر��شة 
�شيا�شيني فل�شطينيني من  �شيا�شي من  �لتي حظيت باهتمام 
يف  عنها  �لع��الن  موؤمتر  و��شر�ئيل ح�شرو�  �لغربية  �ل�شفة 
�لفو�شى  حالة   )..( �ل�شر�ئيلية  �حلكومة  ت�شتخدم  �هلل  ر�م 
�لهلية  و�حل��رب  �لعربي،  �لعامل  فيها  ي�شبح  �لتي  �لدموية 
يف ���ش��وري��ا و�ل���ع���ر�ق، و���ش��ع��ود ق���وة �حل��رك��ات �مل��ت��ط��رف��ة �لتي 
�نهاء  من  �لتهرب  �جل  من  �يدلوجيتها،  يف  �لدين  ت�شتخدم 
�ل�شاأن  ببحث  تعنى  فل�شطينية  موؤ�ش�شة  م��د�ر  و   . �لحتالل 
من  فل�شطينيني  باحثني  �ىل  وت�شتند  �لد�خلي  �لفل�شطيني 
�لعام  يف  تاأ�ش�شت  ��شر�ئيل،  د�خ��ل  �ل�شر�ئيلية  �لهوية  حملة 
2000 مببادرة جمموعة من �ملثقفني �لفل�شطينيني بينهم 
�لر�حل حممود دروي�س. �ىل ذلك، قدم  �لفل�شطيني  �ل�شاعر 
نائب مييني ��شر�ئيلي �م�س �لتما�شا �ىل �ملحكمة �لعليا �شد 
منع رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتانياهو �لوزر�ء و�أع�شاء �لرملان 
من زيارة �مل�شجد �لق�شى يف �لقد�س �ل�شرقية �ملحتلة، بح�شب 
يهود� غليك من حزب  �لنائب  ودع��ا  �لنائب.  �أعلن مكتب  ما 
�لليكود �لذي يتزعمه نتانياهو، �ىل �لغاء �مر �ملنع �لذي فر�شه 
�شهر� من   17 منذ  ووزر�ئ��ه  �لكني�شت  �ع�شاء  على  نتانياهو 

قو�ت �لأمن �لعر�قية وحلفاوؤها يف �لتحالف هذ� �لفخ . ودعا 
يف  �شفافة  حتقيقات  �إج���ر�ء  �إىل  وحلفاءها  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت 
�أح����د�ث د�م��ي��ة ك��ان��ت ق��و�ت��ه��م ط��رف��ا ف��ي��ه��ا. ومل تت�شح بعد 
مالب�شات و�قعة حي �جلديدة. وو�شف �شهود م�شاهد مروعة 
يحاولون  و���ش��ك��ان  �حل��ط��ام  و���ش��ط  م��ت��ن��اث��رة  ب�شرية  لأ���ش��الء 
و�لعدد  �لأن��ق��ا���س.  حت��ت  مدفونني  و�آخ��ري��ن  ناجني  �نت�شال 
بكثر  �أق��ل  61 جثة  و�ل��ب��ال��غ  �ل��ع��ر�ق��ي  �أعلنه �جلي�س  �ل��ذي 
من �لعدد �لذي ذكره م�شوؤولون حمليون. وقال م�شوؤول من 
جمل�س �لبلدية يوم �ل�شبت �إنه جرى �نت�شال 240 جثة من 
حتت �لأنقا�س. ويقول ع�شو حملي يف �لرملان و�شاهد�ن �إن 
ملغومة  �شاحنة  ��شتهدفت  تكون  قد  للتحالف  جوية  �شربة 

مما �أدى �إىل وقوع �نفجار ت�شبب يف �نهيار مبان.

10 �بريل �لقادم. وك��ان �لهدف من هذ� �حلظر هو  تبد� يف 
و�حلرم  �لعنف.  ت�شاعد  �لهدوء عقب  ��شتعادة  على  �مل�شاعدة 
�لقد�شي �لذي ي�شم �مل�شجد �لق�شى وقبة �ل�شخرة، هو �أوىل 
�لقبلتني وثالث �حلرمني �ل�شريفني لدى �مل�شلمني. ويعتر 
�ليهود حائط �ملبكى )�لر�ق عند �مل�شلمني( �لذي يقع ��شفل 
باحة �لق�شى �آخر بقايا �ملعبد �ليهودي )�لهيكل( �لذي دمره 

�لرومان يف �لعام 70 وهو �أقد�س �لأماكن لديهم.

يتجدد �للقاء بني �ل�شب�شي و�ل�شي�شي يف �لردن
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عربي ودويل
وفد النظام ال�سوري يلتقي غاتيلوف يف جنيف 

•• جنيف-اأ ف ب:

�لتقى �لوفد �حلكومي �ل�شوري �م�س نائب وزير �خلارجية 
��شتمر�ر  مع  تز�منا  جنيف،  يف  غاتيلوف  غينادي  �لرو�شي 
جولة �ملفاو�شات حول �شوريا برعاية �لمم �ملتحدة و�لتي 
�شوري  م�شدر  وق���ال  �نطالقها.  منذ  ت��ق��دم  �ي  حتقق  مل 
مو�كب للوفد لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �للقاء مع غاتيلوف 
تقدم  �ي  �لتي مل حتقق  �ملفاو�شات  تناول جمريات جولة 
حتى �لن ، م�شيفا مل ي�شجل �ي �خر�ق �و �جناز خ�شو�شاً 
مع غياب �ملبعوث �لدويل �خلا�س �شتافان دي مي�شتور� ليام 
عدة عن �ملحادثات. و��شار �ىل �ن زيارة غاتيلوف �ىل جنيف 

ر�شالة قوية تدل على �هتمام رو�شيا بدفع �مل�شار �لتفاو�شي 
�ىل �لمام خ�شو�شا �نها �حدى �لدول �لر�عية لهذ� �مل�شار . 
ونقلت وكالة �لنباء �ل�شورية �لر�شمية �شانا من جهتها �نه 
مت خالل �لجتماع تبادل وجهات �لنظر حول �شر �حلو�ر 
مبا  �لت�شاور  مو��شلة  على  و�لت��ف��اق  �ل�����ش��وري..  �ل�شوري 
ي�شاعد يف حتقيق تقدم يف �ملحادثات . وذكرت �ن �لوفد �كد 
�أنه قدم �لعديد من �لأور�ق وينتظر روؤية جدية �لأطر�ف 
�لأخرى يف �لتفاعل مع هذه �لأور�ق . وكان كبر �ملفاو�شني 
يف وفد �لهيئة �لعليا للمفاو�شات حممد �شر� قال يف وقت 
�شابق لفر�ن�س بر�س �ن �لعملية �ل�شيا�شية ل تز�ل متوقفة 
�ن ينخرط يف  �لنظام يف  �أ�شا�شية وهي عدم رغبة  لأ�شباب 

هذه �لعملية ب�شكل جدي . ومن �ملقرر �ن يلتقي غاتيلوف 
لأطياف  �ملمثلة  للمفاو�شات  �لعليا  �لهيئة  وف��د  �لرب��ع��اء 
و��شعة من �ملعار�شة �ل�شورية، وفق ما قال م�شدر معار�س 
لفر�ن�س بر�س. ويف وقت لحق �م�س، �لتقى �لوفد �حلكومي 
�ل�شوري مندوب �ير�ن �لد�ئم لدى �لمم �ملتحدة يف جنيف 

حم�شن نظري ��شل، وفق ما نقلت وكالة �شانا.
وبد�أت جولة �ملفاو�شات �خلام�شة بني ممثلني عن �حلكومة 
جدول  وع��ل��ى  جنيف  يف  �خلمي�س  �ل�شوريتني  و�مل��ع��ار���ش��ة 
و�لنتخابات  �حل��ك��م  ه��ي  رئي�شية  عناوين  �رب��ع��ة  �عمالها 
ب�شكل  بحثها  يتم  �ن  على  �لره���اب  ومكافحة  و�ل��د���ش��ت��ور 

متو�ز.

النم�سا تطلب ا�ستثناءها من اإعادة توطني الالجئني 
•• فيينا-رويرتز:

ت�شعى �حلكومة �لنم�شاوية �إىل �حل�شول على ��شتثناء من ��شت�شافة مزيد من طالبي �للجوء وفق نظام �إعادة 
توطني �لالجئني يف دول �لحتاد �لأوروب��ي معللة طلبها باأنها ��شتقبلت ح�شة كافية وعادلة من �لالجئني 
خالل �أزمة �لهجرة �لتي �جتاحت �أوروبا. وتعد �خلطوة �شربة جديدة لنظام �إعادة �لتوطني �لذي �شيغطي 
جزء� فقط من �ملهاجرين �لو�فدين �إىل �لحتاد و�لذي طبق بالكاد نتيجة معار�شة قادتها دول �شرق �أوروبا 
بينها بولند� و�ملجر. وتتز�من �خلطوة مع ت�شديد �حلكومة �لئتالفية، �لتي تنتمي لتيار �لو�شط، �إجر�ء�ت 
�لأمن وقو�عد �لهجرة بعد �أن �أ�شهمت موجة �لالجئني �لتي بد�أت عام 2015 يف �رتفاع �شعبية حزب �حلرية 

�ليميني �ملتطرف �لذي ما ز�ل يت�شدر ��شتطالعات �لر�أي.
وقال �مل�شت�شار كري�شتيان كرن لل�شحفيني بعد �لجتماع �حلكومي �لأ�شبوعي نعتر �أن �ل�شتثناء �شروري 
للنم�شا لأنها وفت بالتز�مها بالفعل. �شنناق�س هذه �لنقطة مع �ملفو�شية �لأوروبية. و�أ�شاف �شنبعث بر�شالة 

يف �أقرب وقت ممكن وبعدها نبد�أ �لنقا�شات. 

�مل����وؤرخ����ون يوما  ���ش��ي�����ش��ف  ف��ه��ل   .
�لجتماع �لأول بني �لرئي�شني �شي 
�لذي  تر�مب،  ودون��ال��د  بينغ  جني 
�ملقبل يف مار لغو  �ل�شهر  �شيعقد 
�ل�شتوي”  �لأبي�س  �لبيت   “ يف   -
ل�شاحبه دونالد تر�مب - كن�شخة 
معا�شرة ملع�شكر �لقما�س �لذهبي؟ 
�ليوم  ُي��ع��ّول  ع��امل��ن��ا،  لتعقيد  رم���ز 
�ل�شيوعي  �ل��زع��ي��م  ع��ل��ى  ت��ق��ري��ب��ا 
�للير�لية  يف  درو��������س  لإع����ط����اء 
�لأمريكي  للرئي�س  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

�جلديد ...
�شيكون  قليلة،  �أ�شابيع  خالل  �إذن، 
��شتقبل  ق�����د  ت�����ر�م�����ب  دون������ال������د 
و�لرئي�س  �لأمل���ان���ي���ة  �مل�����ش��ت�����ش��ارة 
ُينظر  ب��ل��دي��ن  زع��ي��م��ا  �ل�����ش��ي��ن��ي، 
�لرئي�س  دخول  منذ  �ليوم،  �إليهما 

�ل��ف��خ��ورة ب��ا���ش��ت��ع��ادة �مل��ك��ان��ة �لتي 
كانت لها حتى �أو�ئل �لقرن �لتا�شع 
�أنانيتها  ب���ت���ج���اوز  ت��ق��ب��ل  ع�������ش���ر، 
و�أكر  م�شوؤول  دور  للعب  �ملقد�شة 
�أهمية يف بيئتها �لإقليمية وخا�شة 
�أن  وميكن  �ل�شمالية.  كوريا  جتاه 
من  �شتقلل  و��شنطن  �أن  يف  نفكر 
بكني  مار�شت  �إذ�  باحلرب  �لتلويح 
نظام  على  �قت�شاديا جدّيا  �شغطا 

بيونغ يانغ.
ف���ف���ي �ل����وق����ت �ل�������ذي ت����ب����دو فيه 
للت�شحية  م�����ش��ت��ع��دة  و�����ش���ن���ط���ن 
�لناعمة  للقوة  �ملر�شودة  بنفقاتها 
مغالطة  ع���ل���ى  م��ب��ن��ي��ة  ل���رج���م���ة 
تاريخية للقوة، يجب على بكني �أن 
تربط �لأفعال بالأقو�ل. فان تطرح 
�لبطلة  �أن��ه��ا  على  نف�شها  �ل�شني 
�لأطر�ف  متعدد  للعمل  �جلديدة 
�أو �لعوملة، ي�شاهم بالتاأكيد يف �لقوة 
�لناعمة لل�شني، ولكنه يبقى غر 
�إمر�طورية  �قت�شرت  طاملا  ك��اف 
�ل�شتمر�ر  على  �مل�شتعادة،  �لو�شط 
�خلا�شة  م�شاحلها  عن  �لدفاع  يف 
�مل�شكلة:  ف��ق��ط. وه���ذ� ه��و ج��وه��ر 
لي�س م�شتعد�  و�آخ��ر  ينتهي،  ع��امل 
خلالفته. فال�شني لن ت�شبح �أبد� 
تز�ل خجولة.  ل  وعامليتها  كونية، 
تكون  �أن  �ملقابل، ميكن  و�أملانيا، يف 
من����وذج����ا ل��ل��ن��ج��اح �لق���ت�������ش���ادي، 
و�لثقة،  �لأخ���الق���ي���ة  و�ل�����ش��ر�م��ة 
من  �أك��ر  منذ  بناوؤها  �أعيد  ولكن 
م�شافة  من  �نطالقا  عاما  �شبعني 
�ل��ق��وة باملعنى  ح����ذرة جت���اه ف��ك��رة 

�لتقليدي للكلمة.
لكن  �أم��ري��ك��ا،  تعد  �أمريكا مل  �إّن    
طويلة،  ل��ف��رة  ورمب���ا  ل��ه��ا،  لي�س 

خليفة.

�جل��دي��د �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س، كبديل 
مم���ك���ن ل���ل���ولي���ات �مل���ت���ح���دة. من 
لأملانيا،  �لأخالقية  �لزعامة  حيث 
و�لزعامة �لقت�شادية، �إن مل تكن 

�ل�شاملة، بالن�شبة لل�شني.
وت���و����ش���ف �مل�������ش���ت�������ش���ارة �لأمل���ان���ي���ة 
�لزعيم  ب��اأن��ه��ا  م��ت��ز�ي��د،  نحو  على 
يف  �حلر”،  لل�”�لعامل  �حلقيقي 
�ل�شيني  �ل��رئ��ي�����س  ُي��ع��ت��ر  ح���ني 
يخلف  �أن  مي��ك��ن��ه  �ل�����ذي  �ل���رج���ل 
للعامل.     ك�شّيد  �لأمريكي  �لرئي�س 
�أي�����ا من  �أّن  �مل�����ش��ك��ل��ة، ط��ب��ع��ا، ه���ي 
ل  �ملحتملني”  “�لورثة  ه��ذي��ن 
ي�شعر �أو يرغب �أو جاهز  للتناوب، 
لن �مل�شوؤولية ثقيلة جد�. و�أمريكا 
كانت  و�ن  ح��ت��ى  ت���ر�م���ب،  دون���ال���د 

قائمة، ويف  ت��ز�ل  �ل�شدمة ل  لكن 
ج���زء م��ن��ه��ا ع��ل��ى �لأق�����ل يف ذ�ك���رة 
جر�نها يف �ل�شرق �أكر من �لغرب 
�أن ت�شتمر  طبعا.  ل ميكن لأملانيا 
2 باملائة من  1 فا�شل  يف تكري�س 
�لع�شكري  لإن��ف��اق��ه��ا  م��ي��ز�ن��ي��ت��ه��ا 
جزء  ت�شع  �أن  وع��ل��ي��ه��ا  و�لأم���ن���ي، 
كبر� من ثروتها يف خدمة حماية 
�أوروب������ا، و����ش��ت��ق��ر�ر �لدول  ح���دود 
�ل��و�ق��ع��ة على �جل��ان��ب �لآخ���ر من 
ومل  ليبيا.  مثل  �ملتو�شط،  �لبحر 
جمرد  ت��ب��ق��ى  �أن  م�����ش��م��وح��ا  ي��ع��د 
)�إنها  م�����ش��اد�  �أو من��وذج��ا  من���وذج 
ن���ظ���ر( يف جمال  م�����ش��األ��ة وج���ه���ة 
ت�شليم  �إّن  �ل��الج��ئ��ني.  ��شت�شافة 
�ل�شني،  �أن  �أي�����ش��ا  يعني  �مل�����ش��ع��ل، 

�شيفه �ل�شيني بالو�جهة �لفاخرة 
�ل�شتوي”،  �لأبي�س  “�لبيت  و�أّبهة 
جتارية  ب��ح��رب  ���ش��ي��ه��دده  �أن����ه  �أم 
�إذ� مل تو�فق  با�شم “�أمركا �أول”، 
�ل�����ش��ني ع��ل��ى خ��ل��ق ف���ر����س عمل 
وتقبل  �لأمريكية،  �لأر����ش��ي  على 
�لتجارة؟  جم����ال  يف  ب��ت�����ش��ح��ي��ات 
���ش��ي��ك��ون ه���ن���اك رمب�����ا ����ش���يء من 
�لث���ن���ني يف خ���ط���اب ت����ر�م����ب، مع 
ماركته  يبدو  ما  على  �أ�شبح  �إيقاع 

�مل�شّجلة، �جلزرة �أول، ثم �لع�شا.
يف �حلقيقة، حتتاج �أمريكا �إىل كل 
م��ن �أمل��ان��ي��ا و�ل�����ش��ني ب��ق��در حاجة 
�ل���ب���ل���د�ن �إل���ي���ه���ا، ول��ي�����س ف��ق��ط يف 
جمال �لتبادل �لتجاري. فاأمريكا، 
وعلى عك�س ما ُتعلن �ليوم، بحاجة 

م���ت���ط���رف���ة ق����وم����ي����ا، وح���م���ائ���ي���ة، 
ذل��ك، رمبا  و�أك��ر من   ، ومز�جية 
غر متنا�شقة، لي�شت على ��شتعد�د 
لُت�شّلم ر�شميا �أو �شمنّيا لالآخرين 

عبء �مل�شوؤولية �لعاملية.

الع�شا واجلزرة
 با�شتقباله �لفاتر لأجنيال مركل، 
ر�شالة  مترير  تر�مب  دونالد  �أر�د 
�إىل  ث���م  �أول،  ل��ن��اخ��ب��ي��ه  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�أملانيا، “ ل منلك نف�س �لقيم، �نتم 
ب���اأوروب���ا، وف��ت��ح �حلدود  ت��وؤم��ن��ون 
فيكم  �شيء  كل  و�ل�شلع،  لالجئني 
�لكبر،  �ل�شرقي  وجاركم  خاطئ، 

رو�شيا، �أكر و�قعية منكم«.
ف��ه��ل ���ش��ري��د ت��ر�م��ب غ���د� �إغ����و�ء 

�ل�شني.  �إىل  حتتاج  فاإنها  ب�شرعة، 
و�لقدر�ت  �لأم��ري��ك��ي��ة  ف���الأه���د�ف 
جنب  �إىل  جنبا  ي�شر�ن  �ل�شينية 
عديد  يف  ك���م���ا  �مل�����ج�����ال،  ه������ذ�  يف 

�مليادين �لأخرى.

ت�شليم امل�شعل
�شيعني  �ملقبلة،  �ل�شنو�ت  يف  ولكن 
�ملزيد من  �أمريكا �شرورة  �نح�شار 
�أملانيا و�ل�شني. و�ل�شوؤ�ل هو ما �إذ� 
تريد  وبكني  برلني  م��ن  ك��ل  كانت 
ح�شة  ت��اأخ��ذ  �أن  با�شتطاعتها  �أو 
�لعاملية. وهذ�  �ل�����ش��وؤون  م��ن  �أك��ر 
نهائّيا  �أملانيا  تتجاوز  �أن  يفر�س 
دور�  لتجد   �لتاريخية  �شدمتها 
يف م�شتوى �إمكاناتها �لقت�شادية. 

�إىل �أوروبا �أقوى و�أكر ثقة و�أكر 
قرر  و�إذ�  �أمل��ان��ي��ا،  ور�ء  ����ش��ت��ق��ر�ر�، 
خلف  ذلك،  �لفرن�شيون  �لناخبون 
�ل��ث��ن��ائ��ي �ل��ف��رن�����ش��ي �لأمل�����اين وقد 

��شتعاد تو�زنه ور�شوخه. 
�شتكون  فاإن حربا جتارية  وباملثل، 
مل�������ش���ال���ح بكني  خم���ال���ف���ة مت����ام����ا 
و�أك���ر  �ل��ب��ل��دي��ن  �إّن  وو����ش��ن��ط��ن. 
م��ن �أي وق���ت م�����ش��ى ب��ح��اج��ة �إىل 
�لنمو  ملزيد من  �لبع�س،  بع�شهما 
و��شتعادة  �ل�شيني،  �جل��ان��ب  على 
للوليات  بالن�شبة  �مل��ايل  �ل��ت��و�زن 
�لبنية  حيث  م��ن  فحتى  �مل��ت��ح��دة. 
�ل���ت���ح���ت���ي���ة، �لأول������وي������ة �جل���دي���دة 
�أمريكا  كانت  �إذ�  تر�مب،  لدونالد 
خمططها  ت��ن��ج��ز  �أن  يف  ت���رغ���ب 

على الرغم من ا�شتفزازاته:

ل ميكن لبالد العّم ترامب ال�ستغناء عن اأوروبا وال�سني..!
 هل �شتقبل ال�شني بتجاوز اأنانيتها للعب دور م�شوؤول واأكرث اأهمية يف بيئتها الإقليمية

•• الفجر - دومينيك موي�صي 

ترجمة خرية ال�صيباين

ــكــر الــقــمــا�ــس  »مــعــ�ــش
الذهبي”. عام 1520 
الأول  فران�شوا  �شعى 
اإىل  ــثــامــن  ال وهــــري 
منهم  كل  ي�شتهوي  اأن 
الآخر ويبهره يف لقاء 
الــتــاريــخ  يف  �ــشــيــبــقــى 
جـــراء روعـــة اإطـــاره 
اأكرث من و�شوح نتائجه 

الدبلوما�شية

زعيم �لعامل مع تاجيل �لتنفيذ�ي موقف لر�مب �مام �شيفه �ل�شيني؟

�ملانيا قوة �قت�شادية يف �نتظار �ملخالب ملن �شتكون �لغلبة

مركل زعيمة �لعامل �حلر

حتليل اخباري

 جوهر امل�سكلة: عامل ينتهي..
واآخ��ر لي�س م��س��تعدا خلالفت���ه

اأمريكا لي�ست على ا�ستعداد لتنقل
 ر�سميا لالآخرين عبء امل�سوؤولية العاملية

الرئي�س الأمريكي بحاجة اإىل اأوروبا 
قوية واىل القدرات القت�سادية لل�سني

هل �شي�شعى ترامب اإىل اإغواء �شيفه ال�شيني اأم �شيهدده بحرب جتارية با�شم »اأمريكا اأول«؟
اأملانيا مطالبة بان تتخل�س نهائّيا من �شدمتها التاريخية وتلعب دورا يف م�شتوى اإمكاناتها القت�شادية

الزياين: دول التعاون تبواأت مكانة رفيعة يف العمل الإن�ساين العاملي
•• املنامة-وام: 

�لتعاون  ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لزياين  ر��شد  بن  عبد�للطيف  �لدكتور  معايل  �أك��د 
�لعمل  بهما  يحظى  �للتني  �لكبرتني  و�ل��رع��اي��ة  �ل��دع��م  �لعربية  �خلليج  ل���دول 
�لتعاون  جمل�س  دول  ق��ادة  و�ل�شمو  �جلاللة  �أ�شحاب  ل��دن  من  �خل��ري  �لإن�شاين 
وعلى توجيهاتهم �ل�شامية ب�شرورة �لعناية و�لهتمام بالعمل �لإن�شاين وجمعياته 
�أفر�د �ملجتمع  �لفاعلة وت�شجيع �ل�شباب على �لنخر�ط يف �لعمل �لتطوعي وحث 
�لأمني  ون��وه  �ملحتاجني.  و�إغ��اث��ة  �مللهوفني  ون�شرة  كل عمل خر  �لإ�شهام يف  �ىل 
�لعمل  �شجل  يف  �لتعاون  جمل�س  دول  تبو�أتها  �لتي  �لرفيعة  �لعاملية  باملكانة  �لعام 
�لإن�شاين �لعاملي مبا ت�شمه من جمعيات خرية وموؤ�ش�شات وهيئات ر�شمية و�أهلية 
نا�شطة وفعالة يف مد يد �لعون و�لدعم للمحتاجني و�ملت�شررين يف خمتلف بقاع 
�لعامل حيث تعتر دول �ملجل�س �أكر منطقة مانحة للم�شاعد�ت و�لإعانات ��شافة 

للدول  �لتنمية  بر�مج  دع��م  به يف جم��الت  تقوم  �ل��ذي  و�لبناء  �لفاعل  �ل��دور  �ىل 
�لتي  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتنمية  �شناديق  خ��الل  م��ن  و�لنامية  �لفقرة 
و�لفقرة. جاء ذلك يف  �لنامية  �لدول  �لتنمية يف  بر�مج وم�شاريع  �أن�شاأتها لدعم 
كلمة �لأمني �لعام خالل م�شاركته ك�شيف �شرف يف �لدورة �لثانية جلائزة �ل�شنابل 
للم�شوؤولية �ملجتمعية يف موؤ�ش�شات رعاية �لأيتام بدول جمل�س �لتعاون لعام 2017 
يف حفل تكرمي �لفائزين باجلائزة �لذي �أقيم م�شاء �أم�س �لول يف مملكة �لبحرين 
جلمعية  �لفخري  �لرئي�س  خليفة  �آل  حمد  بن  عبد�هلل  بن  �شلمان  �ل�شيخ  برعاية 
روؤ�شاء  و�ل�شعادة  �مل��ع��ايل  �أ�شحاب  وبح�شور  بالبحرين  �لأي��ت��ام  لرعاية  �ل�شنابل 
ونظمته  �ملدعوين  من  وع��دد  �لتعاون  جمل�س  ب��دول  �خلرية  �جلمعيات  و�أع�شاء 
جمعية �ل�شنابل لرعاية �لأيتام مبملكة �لبحرين وبال�شر�كة مع �ل�شبكة �لإقليمية 

للم�شوؤولية �لجتماعية.
�لر�بعة  دورت��ه  �لتعاون يف  ملجل�س  �لأعلى  �ملجل�س  توجيه مقام  �ىل  �لزياين  و�أ�شار 

لتنمية  د�ئمة  بر�مج  وتاأ�شي�س  بال�شباب  �لهتمام  �ىل   2014 ع��ام  يف  و�لثالثني 
�لتطوعي  �لعمل  يف  �مل�شاهمة  على  لتحفيزهم  �لإيجابية  �لقيم  وتعزيز  قدر�تهم 
�لتطوعي  �لعمل  بتنفيذها من خالل تنظيم منتدى  �لعامة  �لأمانة  بادرت  و�لتي 
2015 و�ل��ذي �أ�شدر وثيقة �لإط��ار �لعام  لل�شباب يف دول جمل�س �لتعاون يف عام 
حر�س  على  معاليه  و���ش��دد  �ملجل�س.  دول  يف  �لتطوعي  �لعمل  جم��ال  يف  للتعاون 
روؤية  �عتماد  خ��الل  من  �ملهم  �ملجال  بهذ�  و�هتمامهم  �ملجل�س  دول  ق��ادة  ورع��اي��ة 
�أحد  ن�شت يف  و�لتي  �مل�شرك  �خلليجي  �لعمل  لتعزيز  �ل�شريفني  خ��ادم �حلرمني 
بنودها على ت�شجيع �لعمل �لتطوعي يف دول �ملجل�س وتكليف �لأمانة بو�شع �لآليات 
�لالزمة لذلك. و�أ�شاد بالدور �لن�شاين �لقيادي و�ملتميز �لذي قامت به دول جمل�س 
�لتعاون خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية ويف ظل ما �شهدته عدد من �لدول �لعربية 
و�ملعنوي لالجئني من  �مل��ادي  �لدعم  �أن��و�ع  كافة  من ح��روب و�شر�عات يف تقدمي 
�أجل �لتخفيف من معاناتهم. وعر عن خال�س �ل�شكر و�لتقدير للرئي�س �لفخري 

جلمعية �ل�شنابل لرعاية �لأيتام مبملكة �لبحرين وللقائمني على جائزة �ل�شنابل 
على  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول  �لأي��ت��ام  رع��اي��ة  موؤ�ش�شات  يف  �ملجتمعية  للم�شوؤولية 
تخ�شي�س هذه �جلائزة �لتي متثل ��شافة قيمة �ىل جهود �لعمل �خلري يف دول 
�لذي  و�ل���دور  �ملجل�س  دول  �أب��ن��اء  من  �خلرين  جلهود  و�متنانا  وتقدير�  �ملجل�س 
كما  �ملجل�س.  دول  وبنات  �أبناء  �لغالية من  �لفئة  ورعاية هذه  مل�شاندة  به  يقومون 
�لثانية جلائزة  �ل��دورة  ب��اأن يكون �شيف �شرف  �أع��رب معاليه عن فخره و�ع��ت��ز�زه 
بالإعالن عن جو�ئزها مبختلف  �ملجتمعية وم�شاركة معاليه  �ل�شنابل للم�شوؤولية 
�ل�شخ�شية  فئة  عن  �ملجتمعية  للم�شوؤولية  �ل�شنابل  جائزة  مقدمتها  ويف  فئاتها 
�ىل  منحت  و�لتي  �لأيتام  رعاية  جمال  يف  �مل�شوؤولة  �خلليجية  �لفخرية  �لقيادية 
يف  “�ن�شان”  خادم �حلرمني �ل�شريفني موؤ�ش�س �جلمعية �خلرية لرعاية �لأيتام 
جمالت  يف  �لنا�شطة  �جلمعيات  طليعة  يف  �ليوم  �أ�شبحت  و�لتي  �لريا�س  مدينة 

�لعمل �لإن�شاين �خلري.
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بالحتاد  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
�جتماعها  ل��ل�����ش��ط��رجن  �خل��ل��ي��ج��ي 
لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي  ب��ن��ادي  �لأول 
عبد�لعزيز  ب��ح�����ش��ور  و�ل���ث���ق���اف���ة 
عبد�هلل ح�شني �خلوري نائب رئي�س 
�لحتاد �خلليجي لل�شطرجن وعادل 
�ل���ع���ام لالحتاد  �لأم�����ني  �ل��ع��م��ري 
�لفنية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �خل��ل��ي��ج��ي 
، وه��ا���ش��م دروي�����س م��ن �ل��ب��ح��ري��ن ، 
خلف  و�لكويتي  ف��ار���س  و�ل�شعودي 
�لفنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�����ش��اء  �ل��ع��ازم��ي 

�خلليجية 
يف بد�ية �لجتماع رحب عبد�لعزيز 
�خل��وري بالأ�شقاء من دول جمل�س 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربي وتوجه 
بال�شكر �إىل نادي �أبوظبي لل�شطرجن 
�لجتماع  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  و�ل��ث��ق��اف��ة 
لالحتاد  �ل���ف���ن���ي���ة  ل��ل��ج��ن��ة  �لأول 
�خلليجي لل�شطرجن موؤكد� حر�س 
جمل�س �إد�رة �لحتاد �خلليجي على 
وت�شهيل  �ل�����ش��ع��وب��ات  ك��اف��ة  ت��ذل��ي��ل 
للو�شول  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  م���ه���ام 
ت�شاهم  فنية  ول��و�ئ��ح  تو�شيات  �إىل 
�ل�شطرجني  �حل�����ر�ك  ت��ط��وي��ر  يف 

�أ�شاد  يف دول �خل��ل��ي��ج   م��ن ج��ان��ب��ه 
�مل���ه���ن���د����س ع������ادل �ل���ع���م���ري �أم����ني 
با�شت�شافة  �ل��ك��وي��ت  ���ش��ط��رجن  ع���ام 
�لتاأ�شي�شي  لالجتماع  �لعني  مدينة 
لل�شطرجن  �خل���ل���ي���ج���ي  ل����الحت����اد 
�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  وح�����ش��ور  ب��رع��اي��ة 
نهيان  �آل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن 

لل�شطرجن  �لأ�شيوي  �لحتاد  رئي�س 
عن  �أ�شفر  �ل��ذي  �شموه  دع��م  مثمنا 
�عتماد �إ�شهار �لحتاد �خلليجي من 
�ل��دويل لل�شطرجن يف  قبل �لحت��اد 
�ليونان  كما  �أي��ام يف  �جتماعه قبل 
�أ�شاد رئي�س �للجنة �لفنية بالحتاد 
�أبوظبي  با�شت�شافة نادي  �خلليجي 

لل�شطرجن و�لثقافة لالجتماع �لأول 
�أهمية  على  م��وؤك��د�  �لفنية  للجنة 
معاجلة  يف  و�أع�شائها  �للجنة  دور 
�إىل  للو�شول  وتثبيتها  �للو�ئح  كل 
�أف�شل �ملمار�شات و�للو�ئح ومر�جعة 
للمنتخبات  �خل��ل��ي��ج  ك��اأ���س  م�����ش��ودة 
 )  1 �ل�شطرجن  خليجي   ( �لوطنية 

�شلبيات  �أو  م��الح��ظ��ات  �أي  وت���اليف 
تنظيم  ت�شهيل  على  و�لعمل  �شابقة 
�ل����ب����ط����ولت �خل��ل��ي��ج��ي��ة ودر������ش����ة 
�لأوىل  �خل���ل���ي���ج  ب���ط���ول���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
للهو�ة يف �لعام 2018 بحيث تقام 
�لزوجية  �ل�����ش��ن��و�ت  يف  ع��ام��ني  ك��ل 
عام   1 خليجي  تنظيم  بعد  وذل���ك 

2017 �لتي تقام كذلك كل عامني 
و�أو�شت  �لفردية  �ل�شنو�ت  ولكن يف 
كل  ق��ي��ام  ب�����ش��رورة  �لفنية  �للجنة 
خليجية  ل��ب��ط��ول��ة  م��ن��ظ��م��ة  دول�����ة 
م�شاحبة  تدريبية  دور�ت  بتنظيم 
لإعد�د �حلكام و�ملدربني و�ملنظمني 
ب���ه���دف �إع�������د�د وت���اأه���ل���ي���ل �ل���ك���و�در 

�للجنة  وق��ررت  �خلليجية  �لوطنية 
�لفنية تكليف خلف �لعازمي باإعد�د 
در��شة عن �أعد�د وفئات �لنا�شئني يف 
عند  بها  لال�شر�شاد  �خلليج  دول 
�إعد�د لئحة بطولة �خلليج للفئات 

�لعمرية 
�لفنية على �شرورة  �للجنة  و�أك��دت 

�خلليجية  �لبطولت  ك��ل  تلتزم  �أن 
ب����اأح����ك����ام �ل�������ش���ري���ع���ة �لإ����ش���الم���ي���ة 
و�لأع��ر�ف �خلليجية �لريا�شية مع 
�لتنظيم  م��ع��اي��ر  ب��اأع��ل��ى  �لل���ت���ز�م 
به  ي�شهد  �ل���ذي  �مل��ث��ايل  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لعامل لدول �خلليج عند ��شت�شافة 

�لأحد�ث �لريا�شية و�ل�شطرجنية 

برئا�شة عبدالعزيز اخلوري 

اأبوظبي �سهدت ا�ست�سافة تاريخية لجتماعات اللجنة الفنية لالحتاد اخلليجي لل�سطرجن 

عن  �مل����ر�أة،  لريا�شة  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  ك�شفت 
ق����در �لطموح  ع��ل��ى  ���ش��ع��اره��ا �جل���دي���د لأن������ِك 
و�لتحّدي ، و�لذي يعّر يف م�شمونه عن ر�شالة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ه��ادف��ة �إىل حت��ف��ي��ز و�إب������ر�ز ق���در�ت 
�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة يف خمتلف �ملجالت،  وط��اق��ات 

ل�شيما �لريا�شّية منها.
بدور  �لر��شخ  �ملوؤ�ش�شة  �إمي���ان  �ل�شعار  وي��رج��م 
�أو  �ملجتمعي  �ل�شعيد  على  ���ش��و�ء  �ل��ه��ام،  �مل����ر�أة 
�لريا�شي، كونها تتمّتع بطاقات كبرة، تخّولها 
خلو�س معرك �حلياة، وتخّطي �أ�شعب �لعقبات 
قدرتها  و����ش��ح  ب�شكل  يعك�س  م��ا  وث��ق��ة،  ب��ث��ب��ات 
و�لتحّدي،  �مل��ن��اف�����ش��ة،  ع��ل��ى  و�ل��ك��ب��رة  �ل��ف��ع��ال��ة 
�ملناف�شات  خمتلف  يف  مرموقة  مر�تب  وحتقيق 

�لريا�شية على �مل�شتويني �ملحلي و�لإقليمي. 
مع  من�شجمة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  وت�����ش��ع 
توجيهات قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، 
�لقا�شمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
رئي�س �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة، 
تهدف  �مل���ر�أة،  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
ريا�شة  باأهمية  �ملجتمع  توعية  �إىل  خاللها  من 
�ملر�أة، وتعزيز �ملناخ �لأمثل لالرتقاء بها، وتطوير 
�ملتخ�ش�شة،  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  خمتلف  وتاأهيل 
كما ت�شعى �ملوؤ�ش�شة من خالل �جلهود �ملتو��شلة 
�إر����ش���اء مناخ  يف ت��ط��وي��ر �لأن��ظ��م��ة �لإد�ري�����ة �إىل 
يتو�ئم مع �أحدث �ملمار�شات �لعاملية ذ�ت �ل�شلة، 

حتقيقاً لأد�ء ريا�شّي متمّيز.
ن���دى ع�����ش��ك��ر �لنقبي،  ���ش��ع��ادة  �أك�����دت  وب���دوره���ا 
م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة �ل�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ش��ة �مل����ر�أة، 
�لرعاية  �شنوف  ملختلف  �ملوؤ�ش�شة  تقدمي  على 
قالت:  حيث  �مل��ر�أة،  بريا�شة  و�لهتمام  و�لدعم 
و���ش��ل��ت ري��ا���ش��ة �مل�����ر�أة يف �إم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة �إىل 
�لذي  �ل��دع��م  بف�شل  ولف��ت��ة،  متقّدمة  م��ر�ت��ب 
حتظى به من قبل قيادتنا �لر�شيدة، حيث باتت 
�لفعاليات  للعديد من  ��شتقطاب جاذبة  حمطة 
�ملحلي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع���ل���ى  �ل���ه���ام���ة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
و�لإقليمي، بعد �لنجاحات �ملتتالية �لتي حققتها 

فيها  �أقيمت  �لتي  �لريا�شية  �ل���دور�ت  خمتلف 
ف�شاًل عن تلك �لتي حققت �جناز�تها يف �خلارج 
.  و�أ�شافت: ل تنف�شل جهود �ملوؤ�ش�شة عن جهود 
ريا�شة  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  �ل��و����ش��ح��ة  �لإم�����ارة 
�ملر�أة على �لأ�شعدة كلها، لذ� عملنا على �عتماد 
�شعار يحمل يف م�شمونه ر�شالة هامة و�أ�شا�شية 
�ملر�أة،  متكني  يف  �ملركزية  ��شر�تيجيتنا  تعك�س 
�لهام  �مل����ر�أة  دور  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  ل��ف��ت  �إىل  وي��ه��دف 
و�لفاعل يف خمتلف �ملجالت ل �شيما يف م�شرة 
�لعطاء �لريا�شي يف دولة �لإم��ار�ت، كما ي�شلط 
�لن�شوية  ع��ل��ى �جل���ه���ود  �أك����ر  �ل�����ش��وء  �ل�����ش��ع��ار 

�لكبرة و�مل�شتمرة يف ميادين �ملناف�شات، وح�شد 
�لتي  �لريا�شية  �ملناف�شات  جميع  يف  �لإجن���از�ت 
تخو�شها .  وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و �ملجل�س 
�أ����ش���در مر�شوما  �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، ق��د 
موؤ�ش�شة  ب��اإن�����ش��اء   2016 ن��وف��م��ر  يف  �أم���ري���اً 
�ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة، �لتي تتمتع بال�شتقالل 
�ملايل و�لإد�ري وبال�شخ�شية �لعتبارية و�لأهلية 
�لالزمة  �لقانونية  �لت�شرفات  لإج��ر�ء  �لكاملة 
لتحقيق �أهد�فها، على �أن تر�أ�س �ملوؤ�ش�شة قرينة 
�ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 

جلنة  وتعاونها  �لقا�شمي،  حممد  بنت  ج��و�ه��ر 
يف  ت�شم  �لرئي�س  م��ن  ب��ق��ر�ر  ت�شكل  ��شت�شارية 

و�لكفاءة يف  �خل��رة  ذوي  �أع�شاء من  ع�شويتها 
جمالت عمل �ملوؤ�ش�شة.

ان�شجامًا مع ا�شرتاتيجيتها ال�شاعية لتمكني املراأة ريا�شيًا

 ال�سارقة لريا�سة املراأة تعتمد لأنِك على قدر الطموح والتحّدي �سعارًا جديدًا

�لقدم،  ل��ُك��رة  دو  �أب��ط��ال  من�شة  نهائيات  جن��اح  تبعات  ت��ت��و�ىل 
و�لتي �شهدت تاألق فرق من جميع �أنحاء �لإمار�ت وفوز فريق 
�حلو�شني من �أبوظبي بكاأ�س ُفرجان �لإمار�ت، ومدر�شة �ملو�كب 
من ُدبي بكاأ�س مد�ر�س �لإمار�ت حتت 16 عاًما، ومدر�شة ر��شد 
بن �شعيد من حتا بكاأ�س مد�ر�س �لإمار�ت حتت 14 عاًما . حيث 
�شهدت مالعب ذ� �شيفن�س �لختبار�ت �لنهائية لختيار �أف�شل 
2016-2017 و�لتي �شتن�شم ملركز  مو�هب �لإمار�ت ملو�شم 

ليخطو�  �لقادم  �أبريل  من  بد�ية  �لعالية  للكفاء�ت  ليغا  ل  دو 
خطو�تهم �لأوىل نحو حياتهم كالعبني حُمرفني.

من  �لالعبني  لت�شمل  �ملو�شم  ه��ذ�  �لك�شفية  �ملن�شة  وتو�شعت 
7000 �شاب من جميع  �أك��ر من  14 ع��ام، و�أظهر  فئة حتت 
ك�شايف  ِق��ب��ل  م��ن  �ختيارهم  ب��ه��دف  مهار�تهم  �لإم����ار�ت  �أن��ح��اء 
�أف�شل  �لليغا على  �لأ�شباين، و�لآن وقع �ختيار ك�شايف  �لدوري 
�لإمار�تية  �لقدم  ُك��رة  �ُشفر�ء  رحلة  ب��د�أت  وق��د  �مل��و�ه��ب.  تلك 

ملن�شة  �لثاين  �ملو�شم  �نطلق  �ملا�شي عندما  �ل�شغار يف نوفمر 
�أبطال دو بكاأ�شيها للمد�ر�س و�لُفرجان من �لإمار�ت �ل�شمالية، 
115 لع���ب م��ن �أجل  �ل���دع���وة ل  �أ���ش��ه��ر مت ت��وج��ي��ه   6 وب��ع��د 
لك�شايف  مهار�تهم  �أف�شل  و�إظ��ه��ار  �لنهائية  �لختبار�ت  �إج��ر�ء 
26 موهبة لالن�شمام لفريق دو  �أف�شل  �لذين �ختارو�  �لليغا 
�إىل  لالن�شمام   23 عاًما،   16 حتت  �لعالية  للكفاء�ت  ليغا  ل 
فريق حتت 14 عاًما و10 �آخرين لالن�شمام لفريق حتت 18 

�لإقليمي لر�بطة �لدوري  �ملدير  عام. وحتدث فرناندو �شانز 
�لختيار�ت  �فريقياعن  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �لإ�شباين 
قائاًل : لقد ر�أينا �لعديد من �ملو�هب �جليدة خالل �ل 6 �أ�شهر 
�لختيار�ت  �شعوبة  ز�د  �لإم���ار�ت مما  �أنحاء  �ملا�شية يف جميع 
�لنهائية، �لالعبني �لذين وقع عليهم �لختيار ُهم لي�س �أف�شل 
�للتز�م  ميتلكون  من  بل  فقط  وبدنًيا  وتكتيكًيا  فنًيا  �ملو�هب 
تلك  لتطوير  ونتطلع  حُمرفني.  لعبني  �إىل  للتحول  �لكايف 

�أف�شل لعبي  �أخ��رج للعامل  �لذي  �لتدريب  �ملو�هب عن طريق 
���ش��ي��خ��رج جنوم  �أن م��ن بينهم  �ل��ق��دم ون��ح��ن ع��ل��ى ي��ق��ني  ُك����رة 
ُم�شتقبل ُكرة �لقدم . �شت�شافر �ملو�هب �ملُختارة �إىل �إ�شبانيا مع 
فريق دو لليغا للكفاء�ت �لعالية �حلايل للُم�شاركة يف ُمع�شكر 
تناف�شية  ُمباريات  فيها  �شيخو�شون  �أ�شابيع   3 ُمدته  تدريبي 
�ل��دوري �لأ�شباين وينالون ُفر�شة  �أف�شل فرق �ل�شباب يف  �شد 

��شتك�شافهم من ِقبل ك�شايف �أندية �لليغا

اختي���ار اأف�س���ل مواه���ب الإم���ارات لالن�سم���ام ملرك���ز دو ل ليغ����ا للكف����اءات العالي�����ة

نادي مليحة الريا�سي يتوجه لإن�ساء مركز للفرو�سية 
•• ال�صارقة – الفجر:

�ل��ري��ا���ش��ي خالل  �ل��ث��ق��ايف  مليحة  ن����ادي  �إد�رة  ن��اق�����س جم��ل�����س   
�لريا�شية  �لفرق  نتائج  �لأول  �أم�س  �لذي عقده م�شاء  �جتماعه 

بالنادي و�لتي �شتتو��شل حتى نهاية �ملو�شم.
�ل�شهر  خ��الل  �ملنفذة  �لثقافية  �لفعاليات  ��شتعر��س  ج��رى  و 
�لثقافة  يف  �لكبرة فر�شان  �لثقافية  �لفعالية  �ملا�شي وبخا�شة 

دورتها �لثالثة و�ملعر�س �مل�شاحب لها. 
تر�أ�س �لجتماع �لذي عقد مبقر �لنادي م�شبح �شعيد بالعجيد 
�لريا�شي  �ل��ث��ق��ايف  مليحة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �لكتبي 
وح�شره �أع�شاء جمل�س �لد�رة عبد �هلل �شامل �شعيد �خلا�شوين 
 ، �مل���ايل  �مل��دي��ر  و�لإد�ري�����ة  �مل��ال��ي��ة  لل�شوؤون  �ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

و حم��م��د ���ش��ل��ط��ان �خل��ا���ش��وين ن��ائ��ب رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س لل�شوؤون 
و خليفة حميد متيم   ، و�لإع��الم  �ملجتمعية  و�خلدمة  �لثقافية 
رئي�س  �لقايدي  ر����ش��د  �هلل  وعبد  �ل��ع��ام  �ل�شر  �أم��ني  �خلا�شوين 
�لإد�رة �لريا�شية ،و عبد �هلل �شلطان �شيف �حلميدي رئي�س جلنة 
�لكعبي  و عبد �هلل حممد خلفان ظاعن   ، و�لت�شويق  �ل�شتثمار 
رئي�س جلنة �جلودة و�لتميز و�لإبتكار وحممد م�شبح حمد بن 
�شعود �خلا�شوين رئي�س جلنة �لإن�شباط و حممد عو�س حمد 

�خلا�شوين م�شاعد �أمني �ل�شر �لعام .
�ملو�فقات  �أخ����ذ  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  ت��ق��رر  م�شتفي�شه  مناق�شة  وب��ع��د 
�لالزمة لإن�شاء مركز للفرو�شية بنادي مليحة �لثقايف �لريا�شي 
�فتتاح  �ملركز  يو�كب هذ�  . بحيث  �لو�شطى  �ملنطقة  �أبناء  يخدم 
�مل�شبح �لأوملبي بالنادي ويعقبهم مركز للرماية بالنادي بناء على 

توجيهات �شمو �حلاكم حفظه �هلل .
رئي�س  �لكتبي  بالعجيد  �شعيد  م�شبح  �أ�شاد  �لجتماع  نهاية  ويف 
�إد�رة نادي مليحة �لثقايف �لريا�شي بالدعم �لكبر من  جمل�س 
قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
رعايته  و  �ل�شارقة  �إم���ارة  حاكم  لالحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�لد�ئمة للريا�شة و�لريا�شيني ب�شكل عام ولنادي مليحة ب�شكل 

خا�س.
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  جهود  على  و�أن��ث��ى 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �حل��اك��م  ن��ائ��ب  �لعهد  ويل  �لقا�شمي 
بال�شارقة ملتابعته لأندية �لإمارة وللريا�شيني يف �لإمارة. �ل�شكر 
مو�شول ملجل�س �ل�شارقة �لريا�شي على دعمه ومتابعته لالأندية 

بالإمارة.
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�لعامل،  يف  �لأف�شل  هو  ب��الده  منتخب  �أن  نيمار  �لر�زيلي  �لنجم  �أ�شر 
�لبارغو�ي �شمن  �لر�زيل و�شيفتها  خالل موؤمتر �شحايف قبل مبار�ة 

�لقدم  لكرة  �جلنوبية  �أمركا  ت�شفيات  من  ع�شرة  �لر�بعة  �جلولة 
�ملوؤهلة ملونديال رو�شيا 2018.

 30 بر�شيد  �مل��وح��دة  �ملجموعة  ترتيب  �ل��ر�زي��ل  وتت�شدر 
نقطة بعد فوزها 9 مر�ت يف مبارياتها �ل�13، وبفارق كبر 

يبلغ 7 نقاط عن �لوروغو�ي �لثانية.
بالده  تكون  �أن  �ل�شباين  بر�شلونة  مهاجم  ووعد 
من بني �ملر�شحني لنيل �للقب �لعاملي يف رو�شيا، 

وذلك للمرة �ل�شاد�شة يف تاريخها.
�أول  �ل���ث���الث���اء يف  ع���ام���ا(  ن��ي��م��ار )25  وق����ال 

 240 �لر�زيل منذ  له مع  مرمتر �شحايف 
لقد  �لأف�شل.  هو  منتخنا  ركزنا،  �ذ�  يوما 

�لآن  �أك��ر  ثقة  لدينا  تغير كبر.  ح�شل 
ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ه��وي��ت��ن��ا وجن��ح��ن��ا بذلك. 

و�ملكان،  �ل���زم���ان  ع���ن  �ل��ن��ظ��ر  ب�����ش��رف 
لنيل  مر�شحة  دوم��ا  �ل��ر�زي��ل  �شتبقى 

�للقاب .
عن  تغب  مل  �لتي  �ل��ر�زي��ل  و�شت�شمن 
 ،1930 ع��ام  �نطالقه  منذ  �مل��ون��دي��ال 

�لنهائيات بحال فوزها على  �لتاأهل �ىل 
�لبارغو�ي �شرط خ�شارة ت�شيلي و�لكو�دور 

وكولومبيا  ف��ن��زوي��ال  �أم�����ام  ج��م��ه��وره��م��ا  ب���ني 
على �لتو�يل، وذلك قبل �أربع جولت على �نتهاء 

�لت�شفيات �لقارية.
وت���اب���ع: ن��ع��رف ذل����ك، ن��ح��ن م��ت��و����ش��ع��ون كفاية 

لنحرم �خل�شوم، يجب �أن نلعب. يف بع�س �لحيان 
�مل��درب تيتي و�شل  ي��ر�م. لكن  مل جتر �لأم���ور على ما 

لي�شو�  �لالعبون  �لقدم.  كرة  نلعب  نحن  بتعديالت.  وق��ام 
خمتلفني، بل طريقة �للعب. �لن �لكل جاهز .

للعامل  �ملتوج بطال  للمنتخب  �لو�شع �حلايل  �أن  �ملوؤكد  ومن 
 2014 يف  عليه  ك��ان  عما  منا�شبات خمتلف متاما  يف خم�س 
حني ودع �لنهائيات �لتي �حت�شنها من �لدور ن�شف �لنهائي 

�ملانيا )1-7( ثم هولند� يف  �أمام  بخ�شارة تاريخية مذلة 
مبار�ة �ملركز �لثالث )�شفر-4(، �أو عما كان عليه �لعام 

�ملا�شي يف �لن�شخة �ل�شتني لبطولة كوبا �أمركا حيث 
�نتهى م�شو�ره عند �لدور �لأول.

م�شتوى  يرتقي  ك��ي  �لكفاية  فيه  مب��ا  نا�شجا  ��شبح  �أن��ه  نيمار  و�أع��ت��ر 
من  كثر�  جادلت  �لخطاء.  ونرتكب  نت�شرر  عندما  فقط  نتعلم  لعبه: 
دون فائدة. ح�شلت على بطاقات �شفر�ء وحمر�ء، �آذيت نف�شي 
وزمالئي. لكن �لوقت يجعلك �أكر ن�شجا. �ليوم �أفكر فقط 

يف كرة �لقدم، �أنا �أف�شل يف جميع �لنو�حي .
�أمركا  كوبا  خيبة  بعد  بتيتي  �لر�زيلي  �لحت��اد  و��شتعان 
�لعامل  ذل��ك  م��ن  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و  يف  معه  وتعاقد   2016
خلفا لكارلو�س دونغا �لذي قاد �ملنتخب يف �جلولت 

�ل�شت �لأوىل من ت�شفيات رو�شيا 2018.
وتوىل تيتي �ملهمة عندما كان �ملنتخب قابعا يف 
�ملركز �ل�شاد�س بر�شيد 9 نقاط فقط من �شت 
قلب  �ل�شابق  كورينثيانز  مدرب  لكن  مباريات، 
و�شع �شيلي�شاو ر�أ�شا على عقب، وقاده �ىل �شبعة 
للر�زيل  قيا�شي  رقم  وهو  متتالية،  �نت�شار�ت 
 6 كان  �ل�شابق  )�لرقم  �لعامل  كاأ�س  ت�شفيات  يف 
متتالية حتقق يف ت�شفيات مونديال 1970 بقيادة 

�لأ�شطورة بيليه(.
�أف�شل  �شيكون  �ن��ه  كثرين  قبل  م��ن  و�شفه  وب��رغ��م 
لعب يف �لعامل بعد حقبة �لثنائي �لناري �لرجنتيني 
ليونيل مي�شي و�لرتغايل كري�شتاينو رونالدو ، مل 
ت���رق ل��ن��ي��م��ار �مل��ق��ارن��ة م��ع لع��ب��ي ب��ر���ش��ون��ة وريال 
م���دري���د: ل �أ���ش��ع��ر ب��ال��ر�ح��ة ل���دى �مل���ق���ارن���ة. هما 
لعبان عبقريان، قدما �د�ء خارقا. �أقدر �لالعبني. 
�أف�شل من لعبت �ىل  �أحدهما بجانبي كل يوم، وهو 

جو�ره .
�أ����ش���اف لع���ب �شانتو�س  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  ب��د�ي��ات��ه م���ع  وع���ن 
�ل�شابق: تعر�شت ل�شعوبات عديدة يف �لبد�ية. ثم قال يل 
�أف�شل مكان يف �لعامل +�هد�أ، �شتكون �لأمور على ما ير�م، 

�لعب ب�شكل طبيعي+. كان �لأمر ر�ئعا .
نية  �نكليزية �ىل  ��شارت تقارير  �لذي  و�أ�شاف �لالعب 
متحفظا  كنت  معه:  �لتعاقد  يف  يونايتد  مان�ش�شر 
ب��ال��ت��ح��دث م���ع ق�����دوة، ل��ك��ن م��ي�����ش��ي ���ش��اع��دين على 
على  ي�شاعدين  وهذ�  �أ�شدقاء،  نحن  �ل�شرخاء. 
�أر�س �مللعب. �أتفاهم �أي�شا مع )�لوروغوياين( 
دوما.  �لبع�س  بع�شنا  ن�شاعد  �شو�ريز،  لوي�س 
�لتي  �ل��ل��ح��ظ��ة  ه���ذه  يف  ج�����������د�  �شعي������د  �أن����ا 

�أعي�شها .

فاز منتخب ��شر�ليا لكرة �لقدم على منتخب �لمار�ت 2-�شفر �أم�س يف �شيدين، 
�حلا�شم من  �لثالث  �ل��دور  �لثانية يف  �ملجموعة  مناف�شات  �ل�شابعة من  �جلولة  يف 
جاك�شون  و�شجل  رو�شيا.  يف   2018 مونديال  نهائيات  �ىل  �ملوؤهلة  �آ�شيا  ت�شفيات 

�يرفاين )7( وماثيو ليكي )78( �لهدفني.
وهذ� �ول فوز ل�شر�ليا بعد 4 تعادلت متتالية، فرفعت ر�شيدها �ىل 13 نقطة 
�لتي  و�ل��ي��اب��ان  ج���دة،  �ل��ع��ر�ق يف  م��ع  تلعب لح��ق��ا  �ل��ت��ي  �ل�شعودية  م��ع  بالت�شاوي 
ت�شت�شيف تايالند يف طوكيو، فيما جتمد ر�شيد �لم��ار�ت عند 9 نقاط يف �ملركز 

�لر�بع وتقل�شت �آمالها باملناف�شة على �ملركز �لثالث.
�ملركز  �شاحب  يخو�س  فيما  رو���ش��ي��ا،  �ىل  مبا�شرة  �ملجموعة  وث��اين  �ول  وي��ت��اأه��ل 
�لثالث ملحقا من ذهاب و�ياب مع ثالث �ملجموعة �لوىل على �ن يخو�س �لفائز 
�ل�شمالية  �لكونكاكاف )�مركا  �حت��اد  ر�ب��ع  دوليا مع  �ملبار�تني ملحقا  يف جمموع 

و�لو�شطى و�لكاريبي(.
وحققت ��شر�ليا �لتي �نتقلت من �وقيانيا �ىل �حتاد �آ�شيا و��شبحت �شيفا ثقيال 
��شت�شافتها  �لتي  �لبطولة  �لقاري �لول يف  �للقب  على منتخباته بدليل �حر�زها 
و�شجلت  بينهما،  �لثالثة  �ملو�جهة  يف  �لم���ار�ت  على  �لثالث  ف��وزه��ا   ،2015 ع��ام 

هدفها �لر�بع دون �ن يدخل مرماها �ي هدف �مار�تي.
و�جاد بر�د �شميث يف متويل زمالئه بالكر�ت �لعر�شية من �جلهة �لي�شرى، وكانت 
كل و�حدة كفيلة بت�شجيل هدف لو ��شتغلت بالطريقة �ملثلى، فيما مالأ ماتيو ليكي، 
لعب �ينر�خت فر�نكفورت �لملاين، وطومي يوريت�س �جلهة �ليمنى بتحركاتهما. 
مبخوت  وعلي  ��شابة  من  �لعائد  خليل  �حمد  �لمار�تيان  �ملهاجمان  يح�شن  ومل 
�لتعامل مع �ملجريات ووقعا يف م�شيدة �لت�شلل مر�ت عدة، وكانا منف�شلني متاما 
�ل��دف��اع و�لو�شط م��ن خ��الل متو�شعهما �خل��اط��ىء معظم �لح��ي��ان يف  ع��ن خطي 

�ملنطقة �ل�شر�لية.
وكما يف �كر �حل��الت، ��شتفادت ��شر�ليا من كرة ثابتة من ركلة ركنية ومتابعة 
بكتف  فارتطمت  خ�شيف  علي  �لم��ار�ت��ي  �حلار�س  ميني  على  �يرفاين  من  ر�أ�شية 

�ملد�فع عبد �لعزيز �شنقور وحتولت �ىل �لز�وية �لي�شرى )7(.
ر�ين  ماثيو  �ل�شر�يل  �حلار�س  جنح  مركزة  حرة  ركلة  �لرحمن  عبد  عمر  ونفذ 
�لمار�تي  �ح�شان �حلار�س  كرة يف  م��ارك ميليغان  و�شدد  لها )18(،  �لت�شدي  يف 

.)42(
�د�ء �لبي�س بعد �ن �نقذ �شنقور �لم��ار�ت من هدف  ويف �ل�شوط �لثاين، حت�شن 
يف  �ل�شر�ليني  دور  و�نح�شر   ،)46( ركنية  �ىل  خطرة  عر�شية  كرة  بابعاده  ثان 
بد�عي  �لغي  هدفا  مبخوت  علي  و�شجل  منطقتهم،  عن  و�بعادها  �لكر�ت  ت�شتيت 
�لت�شلل )50(، و�شدد عغمر عبد �لرحمن كرة قوية حتولت �ىل ركنية )54(. ومع 
يوريت�س  بدل من  عاما(  كايهيل )37  تيم  �لعجوز  نزل  �لثاين،  �ل�شوط  �نت�شاف 
عند  متقنة  ك��رة  ليكي  وعك�س  ج��دي��د،  م��ن  �ل�شر�لية  �ليمنى  �جلبهة  فتحركت 
نقطة �جلز�ء �ىل جيم�س ترويزي �لذي تابعها برعونة مفوتا فر�شة لي�شت �لوىل 
لت�شجيل هدف �لطمئنان ل�شحاب �لر���س )69(. و�فلتت �لم��ار�ت من فر�شة 
بر�أ�شه  �يرفاين  كب�شها  �لي�شرى  �جلهة  من  ك��رة  �شميث  ب��ر�د  رف��ع  عندما  جديدة 
وجنح علي خ�شيف يف حتويلها �ىل ركنية جاء منها هدف �لتعزيز بر�أ�شية �خرى 

هذه �ملرة ملاثيو ليكي )78(.
تتبدل  �ن  دون  �لخ���رة  �لع�شر  �ل��دق��ائ��ق  �لم��ار�ت��ي��ني يف  وت���رة معاناة  و�رت��ف��ع��ت 

�لنتيجة.
�خل�شارة،  بعد  من�شبه  ��شتقالته من  علي  �لم��ار�ت مهدي  منتخب  م��درب  و�أعلن 
�لكثر من  �ملنتخب، حققنا  مع  �شنو�ت  �أم�شيت خم�س  �ل�شحايف  �ملوؤمتر  وقال يف 
�لوقت للرحيل، �مر بلحظة �شعبة يف حياتي وكنت �متنى ترك  �لجن��از�ت وحان 

�ملنتخب يف ظروف �أف�شل .
يوؤ�شفني �عالن  �ملنتخب،  ر����س عما قدمته خ��الل م�شرتي مع  و�ن��ا  �رح��ل  وتابع 

��شتقالتي هكذ� لكن �ملنتخب بات يحتاج للتغير .
وك�شف �نه قدم ��شتقالته قبل لقاء �لعر�ق يف �جلولة �خلام�شة من �لت�شفيات وعقب 
�خل�شارة �مام �ل�شعودية �شفر-3 يف جدة، لكن �حتاد �لكرة ��شر على ��شتمر�ري يف 
�ملهمة . وقال من �ل�شعب �أن نعتمد فقط على م�شتوى �لدوري لتجهيز �لالعبني 
للم�شتويات �لدولية. �ملدرب جزء من �لفريق لكن هناك �أدو�ت �أخرى كثرة تتحكم 

يف ظروف �ملنتخب .
وخ��ا���س �مل����درب �لم���ار�ت���ي �ل��ل��ق��اء حت��ت �ل�شغط ب��ع��دم��ا ظ��ه��رت جم���دد� ��شو�ت 
عليه  ي�شرف  �ل��ذي  للمنتخب  يقدمه  ما  لديه  يعد  مل  �ن��ه  بحجة  باقالته  تطالب 
منذ 2012، وكان يعرف م�شبقا �ن تعر� جديد� �مام ��شر�ليا يعني تدين فر�س 

بالده يف �ملناف�شة، لكنه كان و�ثقا من �لبقاء يف من�شبه.
ورد يف �ملوؤمتر �ل�شحايف بعد �خل�شارة �مام �ليابان �ل�شبوع �ملا�شي بالنتيجة ذ�تها 
على �ر�شه، رد� على تلك �ل�شو�ت �نا مدرب حمرف، ول ميكن �ن �فكر بال�شتقالة، 
فنحن �مامنا مبار�ة مهمة )مع ��شر�ليا( ل بد �ن ن�شتعد لها ب�شكل جيد، ثم �ن 

قر�ر �بعادي عن �ملنتخب بيد �حتاد �لكرة .
وكرر بخ�شو�س و�شعنا يف �ملجموعة وكما قلت �شابقا، نحن نحتاج �ىل 10 نقاط 
ل�شمان تاأهلنا، خ�شرنا 3 نقاط من 15 وتبقى 12 نقطة يف �مللعب علينا �ن نقاتل 
)على  نفوز  �ن  ويجب  م��وج��ودة،  ز�ل��ت  م��ا  فاحلظوظ  �ل�شعود،  فر�شة  لقتنا�س 
��شر�ليا( �و على ��شو�أ �لفرو�س نعود بالتعادل، ومن ثم نفوز يف مبارياتنا �لثالث 

�لخرة .
ويعد مهدي علي �لذي توىل مهام تدريب �لبي�س يف 2012 �حد �جنح �ملدربني 
يف تاريخ كرة �لقدم �لمار�تية بعدما قاد منتخب �ل�شباب للفوز بكاأ�س ��شيا 2008، 

و�لوملبي للتاأهل �ىل �وملبياد لندن 2012 ، كما فاز مع �ملنتخب �لول بكاأ�س �خلليج 
2013 و�ملركز �لثالث يف كاأ�س ��شيا 2015.

•• دبي – الفجر:
 يوم غد -�خلمي�س- باب �لت�شجيل للم�شاركة يف �شباق �جلولة �لثانية من 
60 قدما و�لذي ينظمه نادي دبي  بطولة دبي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 
�ل�شباقات �لبحرية يف �ملو�شم  �لدويل للريا�شات �لبحرية �شمن روزنامة 

�لريا�شي 2016-2017 يف �شو�طئ دبي يوم �ل�شبت �ملقبل
ويرقب ع�شاق �لريا�شات �لبحرية يف �لدولة كرنفال حافال بال�شباقات 
�عتبار� من يوم بعد غد -�جلمعة- حيث  �ملحلية �لر�ثية يبد�أ  �لبحرية 
ي�شبق �شباق �ل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما بيوم �إقامة �شباق �جلولة 
و�لذي  ق��دم��ا   22 �ملحلية  �ل�شر�عية  ل��ل��ق��و�رب  دب��ي  بطولة  م��ن  �لثالثة 

�شينطلق يف متام �لثالثة و�لن�شف ع�شر �جلمعة وينظمه �لنادي �أي�شا
وت��و����ش��ل �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة يف ن����ادي دب���ي �ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �لبحرية 
جتهيز�تها وحت�شر�تها �خلا�شة لإقامة �ل�شباق �ملرتقب يف �ملوعد �ملقرر 
حيث �عتمدت مبكر� �لرنامج �لزمني للحدث و�لذي بد�أ منذ يوم �لأحد 
�ملا�شي بفتح باب �لت�شجيل وتاأكيد �مل�شاركة عر �لت�شجيل يف مقر �لنادي 
�أو جلنة �ل�شباقات يف نادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت وذلك 
قبل �ملوعد �ملحدد لإغ��الق باب �لت�شجيل يف �خلام�شة من م�شاء يوم غد 

-�خلمي�س-.
من  كبر�  �إقبال  �ملرتقب  �ل�شباق  يف  للم�شاركة  �لت�شجيل  عملية  و�شهدت 
بروفة لال�شتحقاقات  �ل�شباق  يعد  و�لبحارة حيث  و�ملالك  �لنو�خذة  قبل 

�لقفال  �شباق  �لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  ختام  م�شك  بينها  ومن  �لقادمة 
�ملقبل  مايو  �شهر  من  ع�شر  �لثالث  يف  �شيقام  و�ل��ذي  و�لع�شرين  �ل�شابع 
برعاية كرمي ودعم من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 

دبي وزير �ملالية
وحددت �للجنة �ملنظمة بنادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية متام �ل�شاعة 
�لثانية من يوم �ل�شبت �ملقبل موعد� لبد�ية �ل�شباق �ملرتقب من عمق مياه 
�أن  �ملتوقع  دبي حيث من  �شو�طئ  �لنهاية يف  باجتاه خط  �لعربي  �خلليج 
�ملنظمة  �للجنة  16-18 ميال بحريا و�شتقوم  �ل�شباق بني  ت�شل م�شافة 
مبد جميع �مل�شاركني باملعلومات �خلا�شة بنقطة �لتجمع و�إحد�ثيات خطي 

�لبد�ية و�لنهاية عر خدمة �لر�شائل �لق�شرة )�أ�س �م �أ�س(

اخلمي�س اإغالق باب الت�شجيل

اإقبال كبري على امل�ساركة يف �سباق ال�سراعية 60 قدما

رف�س املقارنات مع مي�شي ورونالدو

نيمار يعد الربازيل باللقب العاملي يف رو�سيا
 مهدي علي ي�شتقيل من تدريب املنتخب

 الأبي�س يخ�سر اأمام ا�سرتاليا ويّعقد مهمته بالت�سفيات

•• اأبوظبي – الفجر:

�ل�شهر،  ون�شف  �شهرين  �أق��ل من  قبل 
دبي،  يف  �ملقيم  ���ش��ن��درلن��د،  ���ش��ام  حقق 
و�حًد� من �أكر �لإجناز�ت �ّلتي حققها 
در�ج �إنكليزي ومتثل بالفوز بلقب ر�يل 
د�كار  �لبار�غو�ي � بوليفا � �لأرجنتني 

يف خالل حماولته �لثالثة فقط.
من  تعافى  ق��د  �أم  ت��ي  كيه  در�ج  وك���ان 
�إ���ش��اب��ة خ��ط��رة ت��ع��ر���س ل��ه��ا يف ر�يل 
�أج���ره على  �ل�شحر�وي، مم��ا  �مل��غ��رب 
�لغياب ع��ن د�ك���ار �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، غر 
مع  تعاظمتا  وق��وت��ه  بنف�شه  ثقته  �أن 
ت��ق��دم �مل��و���ش��م. ف��ع��ن��دم��ا ���ش��ق��ط توبي 
بر�ي�س حامل �للقب وزميل �شندرلند 

عظمة  وك�����ش��ر  بوليفيا  يف  �ل��ف��ري��ق  يف 
مون�شر  فريق  �رتكب  وبينما  فخذه، 
�إنرجي هوند� خطاأً مكلًفا، �أُلقي �لرند 
يف �شالح �ل��در�ج �شندرلند �ّل��ذي ظل 
ليحقق  د�ك����ار  ر�يل  ب�����ش��د�رة  مم�شًكا 
�أعظم �نت�شار يف م�شرته مع و�شوله 
بوين�س  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل 

�آير�س يف يناير 2017.
�لدر�ج  هذ�  حياة  بو�شوح  تبدلت  لقد 
�ل���ذي يق�شي وق��ت��ه يف دبي  �مل��ت��و����ش��ع 
�ل�شحر�وية  �ل����ر�ل����ي����ات  خ���و����س  يف 
�شيتوجه  �مل��رة  هذه  ولكن  و�ل�شباقات، 
�أبوظبي  �إىل ر�يل  خالل هذ� �لأ�شبوع 
وهو  ني�شان  م��ن  �مل��دع��وم  �ل�شحر�وي 
يعلم �أن �لفوز �شيكون يف متناول يده، 

�لفتتاحية  يبد�أ �جلولة  �أن  ياأمل  كما 
�لنارية  للدر�جات  �لعامل  بطولة  من 
�ملركز  ك��اأ���س  رف��ع  )FIM( على وق��ع 
�أب���وظ���ب���ي  ر�يل  وي���ن���ط���ل���ق  �لأّول.  
��شتعر��شية  مرحلة  م��ع  �ل�شحر�وي 
�لريا�شي  �لفر�شان  منتجع  يف  �شُتقام 
تنتقل  �أن  ع��ل��ى  �أب���ري���ل،   1 �ل����دويل يف 
�لفرق خلو�س �ملناف�شات عر �شحر�ء 

�لربع �خلايل لغاية 6 �أبريل.
وي����و�ج����ه ����ش���ن���درلن���د م��ن��اف�����ش��ة من 
زم��ي��ل��ي��ه يف ف��ري��ق ري���د ُب���ل ك��ي��ه ت��ي �أم 
ر�ي�شينغ �مل�شنعي �لدر�جنينَ �ملوهوبنينَ 
�لنم�شاوي ماتيا�س وولكرن و�لفرن�شي 
�مللتوية  �ل���رم���ال  ع��ل��ى  م��ي��و  �أن���ط���و�ن 
و�لكثبان �لرملية �ل�شاهقة �لتي جتعل 

فريًد�  �ل�����ش��ح��ر�وي  ظ��ب��ي  �أب����و  ر�يل 
م���ن ن���وع���ه. وب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ع���ام 2014 
�لدر�ج  مع  هوند�  ل�  �لفوز  عاد  عندما 
تي  ك��ي��ه  هيمنت  غونكالفي�س،  ب��اول��و 
�أم ع��ل��ى ف��ئ��ة �ل����در�ج����ات �ل���ن���اري���ة يف 
�لعام  منذ  �ل�شحر�وي  �أبوظبي  ر�يل 
مرة  �ل��رج��ي��ح��ات  وت�����ش��ب   .2001
�أخرى يف م�شلحة هذ� �لفريق ب�شبب 
قوة �لثالثي �شندرلند � وولكرن � ميو، 
�ل�شحر�ء  يف  �ملغامرة  �إىل  يعود  �ّل��ذي 
د�كار  يف  �شقوطه  منذ  �لأوىل  للمرة 
�لكبر  �ل��دع��م  �إىل  �إ���ش��اف��ة   .2016
�ل���در�ج �ملحلي �لإم���ار�ت���ي حممد  م��ن 
تي  ك��ي��ه  در�ج��ت��ه  م��ن  ع��ل��ى  �لبلو�شي 
د�يفيد  �ل������در�ج  وم����ن   ، �أب���وظ���ب���ي  �أم 

ماكر�يد �لذي �شي�شارك باألو�ن فريق 
فينديتا ر�ي�شينغ . 

ولكن بدون �أدنى �شك ُتريد هو�شكفارنا 
على  �أم  ت����ي  ك���ي���ه  زح�����ف  ت����وق����ف  �أن 
�لوعرة،  و�لطرقات  �لرملية  �لكثبان 
على  �إعتمد  كوينتانيال  بابلو  فالدر�ج 
ع��ن�����ش��ر �لإ����ش���ت���ق���ر�ر يف و���ش��ول��ه �إىل 
خ��ط �ل��ن��ه��اي��ة م��ن �أج����ل �إح�����ر�ز �لعام 
للدر�جات  �لعامل  �ملا�شي لقب بطولة 
در�جته  م��ن  على   )FIM( �ل��ن��اري��ة 
 450 هو�شكفارنا  �إن��رج��ي  روك�����ش��ت��ار 
�لدر�ج  �شينطلق  ل��ذ�   ، فاكتوري  ر�يل 
در�جته  ع��ل��ى   1 �ل��رق��م  م��ع  �لت�شيلي 
�أي�شا  وه����و  ب��ال��ل��ق��ب.  ف�����وزه  ب��ف�����ش��ل 
ج���زء م��ن ف��ري��ق م��وؤل��ف م��ن در�ج���ني، 

�لفرن�شي  �إ����ش���م  ي����رز  ج��ان��ب��ه  ف�����اإىل 
�لتاأدية  �شاحب  رينيه  �أليك�شندر  بيار 
�مل�شتقرة و�لفائز بالعديد من بطولت 

 .)FIM( ل�موتوكرو�س و�لتحمل�
فريق مون�شر �إنرجي هوند� عمد �إىل 

حيث  �ملو�شم  بد�ية  يف  جهوده  تق�شيم 
ف��از �ل����در�ج �لم��رك��ي ري��ك��ي بر�بيك 
�مل��ك�����ش��ي��ك يف  ����ش���ون���ور� يف  ب��ل��ق��ب ر�يل 
نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي مبو�جهة نخبة 
�لفريق  �إد�رة  ق��ررت  وق��د  �ل��در�ج��ني. 

�أبوظبي  ر�يل  يف  �ل��ف��وز  مهمة  ت�شليم 
غونكالف�س  ب��اول��و  �إىل  �ل�����ش��ح��ر�وي 
و�لدر�ج �لأرجنتيني كيفني بينافيد�س، 
يف وقت يتعافى جو�ن باريد� بورت من 

�لإ�شابة.

بطل داكار �شام �شندرلند ي�شعى للفوز بلقب رايل اأبوظبي ال�شحراوي

هو�سكفارنا عل�ى ا�ستعداد ملواجه�ة كيه تي اأم و هوندا يف معركة الدراجات
تدوير تقّدم دعًما حيوًيا للجانب اللوج�شتي لرايل اأبوظبي ال�شحراوي

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/11/06م   �ملودعة حتت رقم:  262656 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى / �شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتدريب  ت�شغيل مر�فق  �لتدريب؛  �لتعليم و�لتهذيب؛ خدمات  �لريا�شية و�لثقافية؛ خدمات  �لأن�شطة  خدمات �لرفيه؛ 
مالعب  ت�شغيل  �ل�شحية؛  و�لنو�دي  �للياقة  جيم  مر�فق  توفر  �حل�شانة؛  مد�ر�س  ت�شغيل  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  ل�شناعة 
�ل�شباحة؛  ب��رك  م��ر�ف��ق  توفر  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  ل�شناعة  �لتدريب  م��ر�ف��ق  ت�شغيل  �لتن�س؛  م��ر�ف��ق  توفر  �جل��ول��ف؛ 
�ل�شباقات �لرية و�لبحرية و�جلوية؛ تنظيم و�إجر�ء  و�إج��ر�ء فعاليات  �ل�شيار�ت؛ تنظيم  و�إج��ر�ء فعاليات �شباقات  تنظيم 
ت�شغيل  و�ملحا�شر�ت؛  و�للقاء�ت  �لتجارية  و�ملعار�س  �لعمل  وور�س  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �ملوؤمتر�ت 
حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفر مر�فق �ل�شينما؛ توفر �ملر�فق �لريا�شية؛ توفر مر�فق 
�لبولينج؛ توفر مر�فق �ل�شتجمام؛ توفر مر�فق �للعب لالأطفال؛ توفر مر�فق ركوب �خليل و�شباقات �خليل؛ تدريب 
�شتوديوهات  �ل�شوتي؛ خدمات  �لت�شجيل  �شتوديوهات  �لفرو�شية؛ خدمات  ومناف�شات  �لريا�شية  �مل�شابقات  تنظيم  �خليل؛ 
�لأفالم؛ توفر مر�فق �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات ت�شجيل �لأفالم و�لتلفزيون و�لفيديو و�لإذ�عة؛ تاأجر 
�شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفر �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�لن�شائح فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله مبا يف ذلك توفر 

�ملعلومات عن هذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

كلمة "YAS" باأحرف لتينية تقر�أ من �لي�شار لليمني و كذلك تقر�أ بالعربية من �ليمني �ىل �لي�شار  و�شف �لعالمة:  
مكتوبة باأحرف ك�شريط مميز.   

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/11/06م   �ملودعة حتت رقم:  262648 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى / �شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
حامالت معدنية لالإ�شار�ت؛ �إ�شار�ت معدنية غر �شوئية وغر �آلية للطرق؛ �إ�شار�ت معدنية غر �شوئية 
���ش��ار�ت معدنية  ���ش��ار�ت معدنية للمركبات؛  �آل��ي��ة؛  �إ���ش��ار�ت م��رور معدنية غر �شوئية وغ��ر  �آل��ي��ة؛  وغ��ر 
لالأ�شماء؛ بطاقات معدنية للتعريف؛ �شناديق معدنية؛ �شناديق معدنية للزينة؛ حاويات معدنية؛ لوحات 

معدنية؛ �شال�شل معدنية للمفاتيح.
 �لو�ق�عة بالفئة:  6 

و�شف �لعالمة:  كلمة "YAS" باأحرف لتينية تقر�أ من �لي�شار لليمني و كذلك تقر�أ بالعربية من �ليمني 
�ىل �لي�شار مكتوبة باأحرف ك�شريط مميز.     

�ل�ش��ر�طات:  
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/11/06م   �ملودعة حتت رقم:  262650 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى / �شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�آلية  �أو  �شوئية  �إ�شار�ت  نيونية؛  لفتات  �آلية؛  �إ�شار�ت  م�شيئة؛  �إ�شار�ت  كهربائية؛  �إ�شار�ت  رقمية؛  �إ�شار�ت 
للطرق؛ �إ�شار�ت مرور �شوئية �أو ميكانيكية؛ لفتات م�شيئة ت�شتخدم يف �لدعاية و�لإعالن؛ مهايئات �لناقل 
�لطاقة  �إم��د�د�ت  �لعام؛  �ملت�شل�شل  �لناقل  مكونات  �لعام؛  �ملت�شل�شل  �لناقل  بطاقات  قارئات  �لعام؛  �ملت�شل�شل 
�لإلكرونية؛ مهايئات طاقة؛ �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور �أو �لبيانات؛ حامالت بيانات 
م�شفرة؛  مغناطي�شية  بطاقات  ترفيهية؛  �أف��الم  ت�شجيل؛  �أقر��س  �ملخزنة؛  �لقيمة  بطاقات  مغناطي�شية؛ 
حامالت بيانات مغناطي�شية؛ �أقر��س مدجمة لذ�كرة �لقر�ءة فقط؛ و�أقر��س متعددة �ل�شتعمالت و�أقر��س 
و�أقر��س  �أقر��س مدجمة  �لبيانات؛  �لومي�شية وغرها من و�شائط تخزين وت�شجيل  مدجمة و�لذ�كر�ت 
بيانات خر�ئط وبرجميات خر�ئط قابلة  �لت�شجيل؛  بيانات م�شبقة  �ل�شتعمالت وو�شائط تخزين  متعددة 
للتنزيل؛ �أجهزة �ملالحة �لإلكرونية؛ و�شائط �لتخزين �لإلكروين وت�شمل �لأقر��س �ملدجمة و�لأقر��س 
�حلا�شوب  برجميات  �خل��ر�ئ��ط؛  بيانات  على  حتتوي  �لتي  و�لبطاقات  و�لأق��ر����س  �ل�شتعمالت  متعددة 
�إىل �شبكات  �ل�شر و�لطق�س و�لنقاط ذ�ت �لهتمام  �لتي ت�شمح بنقل معلومات �خلر�ئط و�ملالحة وحركة 
�ل�شخ�شية  �لإلكرونية  �لأجهزة  �ملالحة؛  و�أجهزة  �لإلكرونية  و�لأج��ه��زة  �خللوية  و�لهو�تف  �لت�شالت 
�لقو�مي�س  وميز�ت  �للغات  ترجمة  وميز�ت  �ل�شفر  �أدل��ة  وميز�ت  و�ملالحة  �خلر�ئط  برجميات  تقدم  �لتي 
�لفيديو؛  م�شجالت  �لفيديو؛  �أ�شرطة  �مل�شموعة؛  �لكتب  ت�شغيل  وميز�ت  �لهتمام  ذ�ت  �لنقاط  ومعلومات 
م�شغالت �لفيديو؛ مناظر ثنائية؛ كامر�ت؛ �أجهزة حا�شوب؛ برجميات حا�شوب؛ بر�مج �ألعاب �حلا�شوب؛ 
�أجهزة ومعد�ت �لت�شلية �لكهربائية و�لإلكرونية؛ �لنظار�ت �لطبية؛ نظار�ت �ل�شباحة؛ حافظات للنظار�ت 
�لطبية و�لنظار�ت �ل�شم�شية؛ �لنظار�ت �ل�شم�شية؛ �إطار�ت وخيوط للنظار�ت �ل�شم�شية و�لنظار�ت �لطبية؛ 
�إطار�ت �ل�شور �لرقمية؛ برجميات حا�شوب قابلة للتنزيل من �لإنرنت؛ ملفات �شور قابلة للتنزيل؛ ملفات 
فيديو قابلة للتنزيل؛ من�شور�ت �إلكرونية قابلة للتنزيل؛ حبال تعليق للهو�تف �خللوية وم�شغالت ملفات 
�إم بي ثري وكامر�ت �ل�شور وكامر�ت �لفيديو؛ برجميات تطبيقات �حلا�شوب للهو�تف �لنقالة؛ برجميات 
للهو�تف �خللوية؛  �إلكرونية  �ألعاب  باليد؛ برجميات  �لتي حتمل  �لإلكرونية  �إلكرونية لالأجهزة  �ألعاب 
للكامر�ت؛  حافظات  �ملحمولة؛  للحو��شيب  و�أجربة  حافظات  �لفاأرة؛  لباد�ت  �حلا�شوب؛  �ألعاب  برجميات 
�شماعات  �أطقم  للهو�تف �خللوية؛  �أحزمة  للهو�تف �خللوية؛  للهو�تف �خللوية؛ حو�مل  و�أجربة  حافظات 

 للهو�تف؛ �أجهزة �شحن �لبطاريات؛ لباد�ت �لفاأرة؛ مغناطي�شات؛ مغناطي�شات للزينة. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

و�شف �لعالمة:  كلمة "YAS" باأحرف لتينية تقر�أ من �لي�شار لليمني و كذلك تقر�أ بالعربية من �ليمني 
�ىل �لي�شار

مكتوبة باأحرف ك�شريط مميز.     
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981



    
القرود ت�سرق منزًل

ر�شد  ف��ي��دي��و  �لج��ت��م��اع��ي مقطع  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  ع��ر  �نت�شر 
ع�شر�ت �لقرود، وهي تهاجم منزل يف �لطائف �ل�شعودية، وت�شببت 

بالكثر من �لفو�شى.
و�أظهر �ملقطع ع�شر�ت �لقرود �لتي ترتع يف منزل �أ�شرة �شعودية، 

مت�شببة فيه بفو�شى، كما قامت ب�شرقة حمتوياته.
ور�شدت �لكامر� �لقرود وهي تتخطى �شور �ملنزل باأعد�د كبرة 
�إىل  �مل��ن��زل  �أ�شحاب  �إث��ره��ا  على  ��شطر  جماعيا،  هجوما  منفذة 
�ل��ر�ج��ع م��وؤث��ري��ن �ل���ش��ت�����ش��الم ب���دل م��ن �ت��خ��اذ ق���ر�ر �لت�شدي 

و�ملقاومة �لذي قد تتبعه عو�قب وخيمة.
�لطائف  �ل�شفاء مبدينة  �مل�شهد يف منتجع  �لفيديو  ووثق مقطع 

من يوم �جلمعة �ملا�شي.

ت�سبب له بعاهة لأنه ينظر اإليه 
�آخر  حكمت �ملحكمة �لبتد�ئية يف قطر بحب�س �شاب �عتدى على 
ب�شربه على فكه بقب�شة يده، مدة �شنة و�حدة و�إلز�مه بدفع مبلغ 

70 �ألف ريال �أر�ًشا للمجني عليه.
و�أحالت �لنيابة �لعامة �شابا �إىل �ملحاكمة بتهمة �لعتد�ء على �آخر، 
حيث ورد يف تفا�شيل �لو�قعة �أن �ملجني عليه و�أثناء خروجه من 
�أجرة، ف�شاأله �ملتهم: ملاذ� تنظر �إيل؟،  فندق، وقف منتظًر� �شيارة 
فنفى �ملجني عليه ذلك، وحدثت بينهما م�شادة كالمية، قام �ملتهم 

على �إثرها ب�شرب �ملجني عليه بقب�شة يده على فكه �لأمين.
و�أدت �للكمة �إىل �شقوط �ملجني عليه �أر�شا مغ�شيا عليه، وتعر�شه 
�لكامل،  �جل�شم  م��ن   %  35 عجز  عنه  نتج  �مل���خ،  يف  ح��اد  لنزيف 
�لفور  على  نقله  ومّت  يوماً،   20 تزيد عن  و��شتدعت عالجه مدة 

�إىل �مل�شت�شفى لعالجه. وذلك وفقا ملوقع بو�بة �ل�شرق .
ويف �لتفا�شيل، قال �ملجني عليه �إنه كان يتحدث مع �أحد �مل�شوؤولني 
قام  ثم  ب�شوؤ�له،  �ملتهم  ففاجاأه  �أج��رة،  �شيارة  منتظر�  �لفندق،  يف 
عليه.  و�أغمي  �ل�شر�ميك،  على  �أر���ش��اً  و�شقط  �شدره،  يف  بدفعه 
�ألف ريال على   100 وطالب �ملجني عليه يف دع��و�ه �ملدنية مببلغ 
ج�شدية  عجز  بن�شبة  طبًيا  تقريًر�  ا  �أي�شً وق��دم  �لتعوي�س،  �شبيل 

% من �جل�شم �لكامل. بن�شبة 35 

مدر�سة جدات ملحو الأمية لدى امل�سنات 
كبرة  بحما�شة  ن�شاء  ت��ردد  �لهندي،  �ل��ري��ف  يف  تدري�س  قاعة  يف 
�أن  �إذ  �لتلميذ�ت  ك�شو�هن من  ل�شن  لكنهن  �لأب��ج��دي��ة...  ح��روف 
هوؤلء �لن�شوة �للو�تي تر�وح �أعمارهن بني 60 و90 عاماً ي�شتفدن 

من برنامج ملحو �لأمية تقدمه مدر�شة �جلد�ت .
وحتقق نحو ثالثني �مر�أة وهن باأكريتهن �أر�مل ُحرمن �لتعليم 
خالل �ل�شغر، حلمهن بتعلم �لقر�ءة و�لكتابة بف�شل هذه �ملبادرة 

�لفريدة من نوعها قرب بومباي.
هذه �ملدر�شة، �لتي �حتفلت مبرور عام على تاأ�شي�شها يف �لثامن من 
مار�س )�آذ�ر( وهو �ليوم �لعاملي للمر�أة، تت�شدى لالأفكار �لنمطية 
�ل�شائدة يف �ملناطق �لريفية يف �لهند وت�شاعد هوؤلء �لن�شوة على 

�لتخل�س من �لو�شمة �ل�شلبية �ملر�فقة لالأمية.
�لق�شرة  �مل�شافة  �م��ر�أة م�شنة  ت�شع وع�شرون  ويف كل يوم، جتتاز 
ومدر�شة  م��اه��ار����ش��ر�  ولي���ة  يف  ف��ان��غ��ان  قريتهن  ب��ني  �لفا�شلة 
مار�ثي  بلغة  �جل���د�ت  م��در���ش��ة  ��شمها  ويعني  ���ش��ال  �جابايت�شي 
�مل��ح��ل��ي��ة. وت��ر�ف��ق م��دّر���ش��ة ���ش��اب��ة يف �ل��ث��الث��ني م��ن �ل��ع��م��ر هوؤلء 
�أ�شماءهن  بعناية  ويكتنب  ب�شيطاً  ن�شاً  �جلد�ت  وتقر�أ  �لتلميذ�ت. 
على �للوح، وهما �أمر�ن كن يعجزن عن �لقيام به قبل عام فقط. 

كذلك تتعلم �جلد�ت �لقو�عد �لأ�شا�شية لعلم �حل�شاب. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مال املراأة اأحد اأ�سباب طالقها 
�زد�د عدد �لن�شاء �لعامالت يف �جلز�ئر يف �ل�شنو�ت �لأخرة �إل �أن �لكثر منهن بن عر�شة ل� حتر�س مايل من قبل 

�أزو�جهن، ويجدن �أنف�شهن م�شطر�ت لالختيار بني �لتنازل عن ر�تبهن �أو �لنف�شال عنهم.
وتقول �ملحامية فاطمة �لزهر�ء بن بر�هم �إن هذ� حتر�س مايل، وهو ظاهرة خطرة ظلت طوياًل يف طي �لكتمان 
. وتز�يد عدد �لن�شاء �لعامالت، خالل �لفرة �ملمتدة بني عامي 2005 �ىل 2015، �إذ بلغ مليوين �مر�أة من �أ�شل 
�كر من ع�شرة ماليني عامل يف بلد ي�شل عدد �شكانه �إىل 40 مليون ن�شمة. وت�شكل �لن�شاء غالبية �ليد �لعاملة 
يف قطاعات �ل�شحة و�لق�شاء و�لربية. �أما يف �حلكومة فهن خم�س ن�شاء من �أ�شل 31 وزير�ً. وتفيد �إح�شائيات 
ر�شمية �أن 386 �ألف عقد قر�ن �شجل يف 2014 �نتهى 60 �ألفاً منها �إىل طالق. وترى بن بر�هم �أن �خلالفات �ملالية 

تعد �ل�شبب �لأول للطالق يف �جلز�ئر .
هذ� ما ح�شل ل�شمية )45 عاماً( �لتي تطلقت من زوجها بعد 22 �شنة من �لزو�ج ب�شبب ��شتحو�ذه على ر�تبها. وهو 

فتح بيتاً ثانياً باأمو�لها... ومل تكت�شف ذلك �إل بعد ت�شع �شنو�ت.
�إن �لزوج ��شتغل ر�تب زوجته ملدة ت�شع  ويقول حماميها �لذي رف�س �لف�شاح عن هويته حتى ل تعرف موكلته، 
�شنو�ت على �أ�شا�س �أنها ت�شاعده على متاعب �حلياة، وملا �كت�شفت خيانته طلبت �لطالق باخللع و�لقا�شي لّبى طلبها 
. و�خللع �شيغة من �شيغ �لطالق �لذي ن�س عليه �لقانون �جلز�ئري �مل�شتمد من �ل�شريعة �ل�شالمية، ويكون باأن 
تدفع �لزوجة مقاباًل مادياً للزوج حتى تنف�شل عنه. وهي بذلك ت�شري حريتها كما توؤكد بن بر�هم، �لتي �أ�شافت 
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الفتاة ال�سجاعة يف مواجهة ثور وول �سرتيت 11 �سهرا 
�شيبقى متثال �لفتاة �ل�شجاعة يف مدينة نيويورك و�لذي �جتذب جحافل 
من �ملعجبني خالل ثالثة �أ�شابيع فقط و�قفا يف مو�جهة متثال ثور وول 

�شريت �لرونزي ملدة 11 �شهر� �أخرى على �لأقل.
ف��ت��اة تظهر  وي�����ش��ور  �شنتيمر�   127 ي��ب��ل��غ ط��ول��ه  �ل����ذي  �ل��ت��م��ث��ال  وك����ان 
مالحمها �لتحدي وهي و�قفة و��شعة قب�شتيها على خ�شرها قد ن�شب يف 
�ليوم �لعاملي للمر�أة يف �لثامن من مار�س �آذ�ر مبوجب عقد �إيجار للمكان 
ينتهي يوم �لثاين من �أبريل. ويقف �لتمثالن على من�شة حجرية يف وول 

�شريت حي �ملال و�لأعمال يف نيويورك.
�لو��شعة  �لإعالمية  �لتغطية  �شاعدت  �لأق��ل  على  �لتما�شني  تقدمي  وبعد 
و�لهتمام �لكبر على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و�إقبال �ل�شياح و�ل�شكان 
�شباط  ف��ر�ي��ر  نهاية  حتى  مو�شعه  يف  �لتمثال  على  �لإب��ق��اء  يف  �ملحليني 

.2018
وقوفها يف  �أثناء  �لثنني  �أم�س  �لكوجنر�س  كارولني مالوين ع�شو  وقالت 
من  مكانه  يف  �لتمثال  بقاء  لإع��الن  �أخ��ري��ات  �شيا�شيات  مع  �ملدينة  �شاحة 
�لو��شح �أنها )هذه �لفتاة( م�شت وتر�.  وقال مالوين وهي دميقر�طية من 
نيويورك �إن متثال �لفتاة �لرونزي كان �شاهد� على قوة تاأثر �لفن على 
�ملجتمع. و�شممت �لتمثال �لفنانة كري�شتني فيزبال يف �إطار حملة لتحقيق 

�مل�شاو�ة بني �جلن�شني يف قطاع �لأعمال.

اأكرب �سخ�س ي�سل قمة اإيفر�ست
�لذين فى نف�س عمره قانعون بال�شرخاء  �لأ�شخا�س  �أن معظم  يف حني 
و�للعب مع �أحفادهم، ي�شع مت�شلق �جلبال �لنيبايل مني بهادور �شرت�شان 

ن�شب عينيه �شعود جبل �إيفر�شت ليحطم رقماً قيا�شياً.
�ملحاربني يف �جلي�س �لريطاين،  �شرت�شان )85 عاماً(، وهو من قد�مي 
كان قد �شجل �شابقاً رقماً قيا�شياً كاأكر �شخ�س �شناً ت�شلق جبل �يفر�شت، 

يحاول ��شتعادة �للقب �لذي فقده عام 2013.
و�شجل �شرت�شان �لرقم �لقيا�شي يف عام 2008 عندما كان عمره 76 عاماً، 
يوي�شرو ميور�،  �لياباين  �شنو�ت، و�شل مت�شلق �جلبال  بعد خم�س  ولكن 

�لذي كان عمره �أنذ�ك )80 عاماً(، �إىل �لقمة وح�شل على �لتاج.
يف ذلك �لعام، تو�جد �شرت�شان �أي�شاً على �جلبل للدفاع عن لقبه، ولكن 
�شوء �لأحو�ل �جلوية، و�شوء حالته �ل�شحية �أجر�ه على �لتخلي عن ت�شلق 

�جلبل
 ويف عام 2015، كان �شرت�شان يف طريقه �إىل خميم قاعدة جبل �إيفر�شت 
�ملت�شلقني  ومئات  �شرت�شان  �أرغ��م  نيبال، مما  زل��ز�ل مدمر  �شرب  عندما 

�لآخرين عن �لتخلي عن حماولتهم لت�شلق �جلبل.

مفاجاأة �سادمة 
باإحدى ال�ساحنات

�لريطانية،  �ل�شرطة  �كت�شفت 
م�����ف�����اج�����اأة ������ش�����ادم�����ة ب�����اإح�����دى 
ت��ل��ق��ت بالًغا  ب��ع��دم��ا  �ل�����ش��اح��ن��ات 
هاتفًيا من �شاحبها يفيد بوجود 
منهم  طالًبا  د�خلها،  مريب  �أم��ر 

�شرورة تفتي�شها.
وذك��������رت ���ش��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
يف  �ل�����ش��رط��ة  �أن  �ل���ري���ط���ان���ي���ة، 
عرت  ج�شاير  ك��ام��رد  مقاطعة 
�شرعيني  3 مهاجرين غر  على 

د�خل �إحدى �ل�شاحنات.
�لثالثة  �أن  �ل�شحيفة،  و�أف����ادت 
كانت  �لتي  �ل�شاحنة  يف  �خ��ت��ب��اأو� 
قادمة  بريطانيا  �إىل  و�شلت  قد 
�أن  قبل  �لت�شيك،  جمهورية  من 
ويبلغ  �لأم����ر  يف  �ل�����ش��ائ��ق  ي�شتبه 

�ل�شرطة.
للو�قعة  در�م��ي��ة  �شور  و�أظ��ه��رت 
يقب�شون  وه���م  �ل�����ش��رط��ة  رج����ال 
بعد  �إري��ري��ا  م��ن  �أ�شخا�س  على 
�إنز�لهم من �ل�شاحنة بالقرب من 

بيربورو.
وب��ح�����ش��ب �ل�����ش��ح��ي��ف��ة، ف���اأن���ه من 
�لرجال  كان  �إذ�  ما  �لو��شح  غر 
تهمة  توجيه  مت  حال  �شيعتقلون 
لهم  �شي�شمح  �أو  جرمية  �رت��ك��اب 
بعد  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  يف  ب��ال��ب��ق��اء 

توفيق �أو�شاعهم.

خملوق غريب يرعب اأندوني�سيا
قالت �شحيفة جاكرتا بو�شت �إن جمموعة من 
�شخ�شية  ر�شدو�  �لرفيهية  �ملركبات  �شائقي 
ولكن  �لإن�����ش��ان  ت�شبه  �ل�شرعة  فائقة  غريبة 

�أ�شغر بكثر من حيث �حلجم.
و�لتقط �ل�شائقون مقاطع م�شورة لل�شخ�شية 
�لغريبة، �لتي ظهرت د�خل �لغابات �لنائية يف 
يتمكنو�  مل  ولكن  �إندوني�شيا،  يف  �آت�شيه  �إقليم 
من �للحاق بها �إذ فاقت يف �شرعتها مركباتهم.

وبدت هذه �ل�شخ�شية �شبه عارية وحتمل ع�شا 
مطاردتها  �ل�شائقون  ح��اول  وعندما  خ�شبية، 
و�ل�شميكة  �ل��ط��وي��ل��ة  �لأع�������ش���اب  ب���ني  رك�����ش��ت 

و�ختفت.
وجاب �ل�شائقون �ل�شجر�ت للبحث عن مزيد 
من �لأدلة عن رجل �شغر ب�شرعة فائقة ولكن 

دون جدوى.
ور�أى رو�د مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، �أن هذه 
و�لتي  مانت،  قبيلة  �أ�شطورة  توؤكد  �ل�شخ�شية 
تقول �إنها جمموعة عرقية وُتعد �أ�شول �شكان 

�آت�شيه يف �لع�شر �حلديث.

ي�سرتي �سجرة مبليون دولر  
�أعمال  �أن دفع رجل  �أ�شقطت �شجرة نادرة يف فيتنام بعد 
1.1 مليون دولر يف مز�د مقابل �حل�شول على خ�شبها، 
�شحيفة  وذك��رت   . ر�شمية  �إع��الم  و�شائل  ذكرته  ملا  وفقاً 
ثانه نني �أنه مت بيع �شجرة �ل�شو� �ململوكة ب�شكل جماعي 
مقابل  فيتنام  �شمايل  نينه  ب��اك  مقاطعة  يف  ل��ق��روي��ني 
�أمريكي.  دولر  مليون  يقارب  ما  �أي  دوجن  مليار   24.5
�أو خ�شب د�لرجيا  وحتظر فيتنام بيع خ�شب �شجر �شو� 
�خلا�شة  �مل���ز�د�ت  �أن  �إل  جت��اري��ة،  ب�شورة  تونكينن�شي�س 
ل يز�ل م�شموح بها. ويعتر �لأث��اث �مل�شنوع من خ�شب 
�لطلب  زي���ادة  م��ع  �ل�شني،  يف  عالية  قيمة  ذ�  �شو�  �شجر 
عليه يف �ل�شنو�ت �لأخ��رة يف ظل بحث �لأث��ري��اء �جلدد 
عن �لأثاث �مل�شنوع من �خل�شب �لثمني و�لنادر. و�أدرجت 
فيتنام  يف  بالنقر��س  �ملهددة  �لأن��و�ع  كاأحد  �شو�  �شجرة 

وهى مدرجة يف �لقائمة �لدولية �حلمر�ء. 

زوجان يتربعان بح�سرات مباليني الدولرات
�حل�شر�ت  ن��ادرة من  �أمركيان مبجموعة  زوج��ان  ت��رع 
�ملحنطة تقدر قيمتها بنحو ع�شرة ماليني دولر من �أجل 
�لعلم، لتكون م�شدر� للعلماء �لذين يدر�شون �ل�شو�بط 
�لطبيعية للبيئة. وقد جمع بني �لزوجني ت�شارلز ولويز 
هما  حبُّ و�لت�شعني-  �لثمانني  �شن  بني  -وهما  �أوب��ر�ي��ان 
ع��ق��ود بعد  �شتة  ن��ح��و  ل��در����ش��ة �حل�����ش��ر�ت، ح��ي��ث ق�شيا 
بها  ج��اء�  �لتي  �لعلمية  �ل���روة  ه��ذه  يجمعان  زو�جهما 
من جل بقاع �لأر�س، و�متالأت بها غرفتان من منزلهما 
�أريزونا. وقال �لعلماء بجامعة  يف مدينة تك�شون بولية 
منجم  مبثابة  �إليهم  �أهديت  �لتي  �ملجموعة  �إن  �أري��زون��ا 
ذهب للباحثني، و�شت�شاعف مقتنيات �جلامعة �حلالية. 
وتبلغ قيمة كل عينة يف �ملجموعة من 5 �إىل 300 دولر 
بناء على ندرتها. وهناك نحو �ألف ح�شرة من �ملجموعة 
�لعلمي،  �ل��ب��ح��ث  ت���ك���ون ج���دي���دة مت���ام���ا يف جم����ال  ق���د 
و�شت�شاعد �لعلماء يف جتميع فرع كبر من �شجرة عائلة 
�إىل  �حل�شر�ت. ويعود �شغف �لزوجني بدر��شة �حل�شر�ت 
تفكرهما يف طريقة طر�نها و�شباحتها حتت �ملاء لأيام 
و�أ�شلحتها �ل�شرية �ملتنوعة، وبحكم عملهما يف رعايتها يف 

بد�ية حياتهما كعمل �إ�شايف يتك�شبان منه.
وخالل حياتهما �لبحثية �لتي مل تخُل من �ملخاطر، �شافر 
�لزوجان �إىل �جلزر �ملتجمدة قبالة �لقطب �جلنوبي بحثا 
عن �حل�شر�ت �لنادرة، وق�شيا �شهور� يف نيوزيلند� وجزر 
ت�شيلي  يف  فرنانديز  خ���و�ن  ج��زر  �إىل  وغ��ام��ر�  �شليمان، 
و�شافر� �إىل نيكار�غو�، وو�شفا رحالتهما باأنها كانت من 

نوع حياة �إنديانا جونز يف �لفيلم �ل�شهر.

اعتقل بتهمة احلماقة غري امل�سبوقة 
ق�شت حمكمة �إحدى مقاطعات كند� بدفع د�نيال بوريا 
غر  �حلماقة  بتهمة  دولر،   12000 غر�مة  ع��ام��اً،   26
�مل�شبوقة . و�أر�د بوريا، �إعادة �إن�شاء م�شهد من �أحد �أفالم 
2009، حيث  و�ل��ت دي��زين و��شمه ف��وق و�ل��ذي �شدر يف 
ربط 100 بالون مليء بغاز �لهليوم مع كر�شي يطفو يف 
�لأفق. وعند �شعوده �لكر�شي �لطائر و��شلت �لبالونات 

يف �ل�شفر �إىل �أعلى و��شتمرت يف �لرتفاع.

اأجنيلينا جويل تك�سف 
عن �سخ�سية والدتها

للمّرة  عاماً   41 �لعمر  من  �لبالغة  ج��ويل  �أجنلينا  �لعاملية  �لنجمة  ك�شفت 
مار�شالين  �لأمريكية  �ملمثلة  و�ل��دت��ه��ا  ب�شخ�شية  تتعلق  �أم���ور  ع��ن  �لوىل 
برتر�ند. وقالت �أجنيلينا يف ت�شريحات ملجلة hello: �أمي مل تدلل من قبل 
كانت ل  �أنها  �شيدة طبيعية حتى  نف�شها.. فكانت  �أو حتى  �شو�ء من �شخ�س 

ت�شع مكياج �أو ترتدي جموهر�ت .
عبار�ت  ت�شتخدم  فكانت  �نيقة،  ت�شبح  �أر�دت  �أذ�  و�ل��دت��ه��ا  �أن  �ىل  و�أ���ش��ارت 

وم�شطلحات، ف�شاًل عن �لهتمام بال�شكل.
نذكر بدورنا �أن و�لدة �جنلينا توفت عن عمر يناهز 58 عاًما بعد �شر�ع مع 

مر�س �ل�شرطان يف �لثدي و�لرحم.

ماجدالينا لمبار�شكا خالل ح�شورها العر�س الأول لفيلم )زوجة زوكيرب( يف لو�س اأجنلو�س. )رويرتز(

كيتي براي�س 
تقّبل ثعبانًا �سخمًا 
�مل�����ش��ه��ورة كيتي  �مل��غ��ن��ي��ة  ف����اج����اأت 
بر�ي�س )38 عاماً( زوجها بعر�س 
�أ�شفر  ت��رف��ي��ه��ي ���ش��ي��ق م��ع ث��ع��ب��ان 
مبنا�شبة  �أقيم  حفل  �أثناء  �شخم، 

عيد ميالده �لثالثني. 
�ل�شادمة  �ل�����ش��ور  �إح���دى  وتظهر 
�ل���ت���ي ن�������ش���رت ع���ل���ى �ل���ع���دي���د من 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، كيتي 
ج�شدها  ح��ول  �لثعبان  تلف  وه��ي 

وتقوم بتقبيله. 
كيتي  ع��ل��ى  �ل��ع��ر���س  يقت�شر  ومل 
�شديقتها  ح�����ش��رت  �إذ  وث��ع��ب��ان��ه��ا، 
جو وود �إىل حفل عيد �مليالد، وهي 
ترتدي ف�شتاناً �أ�شفر مرقط ي�شبه 

جلد �لثعبان �ل�شخم. 
ويذكر باأن حفل عيد �مليالد �لذي 
����ش��ت��م��ر ل��وق��ت م��ت��اأخ��ر م��ن �لليل 
غلغام�س مبنطقة  �أقيم يف مطعم 
عيد  حفل  وبعد  لندن.  يف  كامدن 
�مليالد �أقيم حفل �آخر يف نادي دي 

�إ�س تي �آر كي تي . 
وي��اأت��ي حفل عيد �مل��ي��الد ه��ذ� بعد 
�أ����ش���ب���وع ف���ق���ط م����ن ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�أقامها  �لتي  �لأخ��رى  �لحتفالت 
�أن ينطلقا �إىل جزر  �لزوجان قبل 

�ملالديف لق�شاء �شهر ع�شل ثاٍن.

طفلة تولد بقلب خارج ج�سدها
و�لأطباء  و�لديها  �ل��ولدة  فاجاأت طفلة حديثة 
ُول��دت وقلبها ينب�س خارج  �أن  يف باك�شتان، بعد 

ج�شدها، ب�شبب حالة ور�ثية نادرة.
ق��د و�شعت  ع��ام��اً(  ز�ه���دة )22  �شاي�شتا  وك��ان��ت 
تديره  م�شت�شفى  يف  طبيعي  ب�شكل  م��ول��ودت��ه��ا 
�حلكومة يف مدينة مولتان �لأ�شبوع �ملا�شي، �إل 
قلب  �أن  علمت  عندما  بال�شدمة،  �أ�شيبت  �أنها 
�لرغم  وع��ل��ى  ج�����ش��ده��ا.  خ���ارج  ينب�س  طفلتها 
�أن �لأطباء  �إل  �أن �لقلب يعمل ب�شكل جيد،  من 
يقولون �إن هناك حاجة لعملية جر�حية لإعادته 

�إىل مكانه لإنقاذ حياة �لطفلة.
ول ميلك �لأطباء يف باك�شتان �لقدر�ت �لكافية 
لإج�����ر�ء م��ث��ل ه���ذه �جل���ر�ح���ة �مل��ع��ق��دة، و�لأم���ل 
�لوحيد لإنقاذ حياة �لطفلة يتمثل يف نقلها �إىل 
خارج �لبالد، وهي �لآن يف غرفة �لعناية �ملركزة 
ديلي  �شحيفة  بح�شب  �لأط��ب��اء،  �إ���ش��ر�ف  حت��ت 

ميل �لريطانية.

�إ�شابة �لطفلة مبر�س ور�ثي  و�شخ�س �لأطباء 
نادر ي�شيب حالة و�حدة من كل 126 �ألف حالة 
�لوفاة  �إىل  به  �مل�شابون  �لأطفال  ومييل  ولدة، 
خالل �لأيام �لأوىل بعد �لولدة، ول ُيعرف بعد 

متى ميكن �إجر�ء عملية جر�حية للطفلة.
عاماً(   28( بالو�س  وزوج��ه��ا  �شاي�شتا  ونا�شدت 
�حلكومة لتقدمي �مل�شاعدة لهما لنقل طفلتهما 
للعالج خارج �لبالد، و�أ�شاف و�لد �لطفلة تبدو 
ميكن  مما  قلقون  ولكننا  جيدة،  بحالة  طفلتنا 
�أخرونا  �لأط��ب��اء  و�أن  خا�شة  ل��ه��ا،  يح�شل  �أن 
�أن �ل���ع���الج مل��ث��ل ه����ذه �حل���ال���ة غ���ر م��ت��وف��ر يف 

�لباك�شتان .
�إب��ر�ه��ي��م �لأن�شاري  �ل��دك��ت��ور  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال 
طو�ل  و�لطفلة:  �لأم  حالة  على  ي�شرف  �ل��ذي 
�حلالة،  ه���ذه  م��ث��ل  �أ����ش���ادف  مل  كطبيب  عملي 
وبا�شتثناء �أن �لقلب ينب�س خارج ج�شدها، تبدو 

�لطفلة بحالة طبيعية وتتنف�س ب�شكل جيد .


