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م�سوؤول اأممي: الإمارات تقدم منوذجا رائدا يف مواجهة 
التحديات الأمنية العاملية ومكافحة اجلرمية املنظمة

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ضاد القا�ضي الدكت�ر حامت ف�ؤاد علي املدير الإقليمي ملكتب الأمم 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بدول جمل�س التعاون اخلليجي 
النرتب�ل  تنفذها م�ؤ�ض�ضة  ل�ضبعة م�ضروعات  الإم��ارات  دولة  بدعم 

ملكافحة الرهاب واجلرمية مبختلف اأنحاء العامل .
وقال يف ح�ار مع وكالة اأنباء الإمارات وام على هام�س فعاليات الدورة 
الأوىل من منتدى التعاون من اأجل الأمن الذي ت�ضت�ضيفه اأب�ظبي 
اإن دولة الم��ارات تقدم بهذه املبادرات من�ذجا رائدا يحتذى  حاليا 
املعا�ضرة ومكافحة اجلرمية  العاملية  الأمنية  التحديات  مل�اجهة  به 
املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اإن  الأمم��ي  امل�ض�ؤول  واأ���ض��اف   . املنظمة 
باملخدرات واجلرمية بدول جمل�س التعاون اخلليجي يعمل ب�ضراكة 
ا�ضرتاتيجية مع دولة الإمارات التي ت�ضت�ضيف مقره الإقليمي وذلك 
تاأكيدا على رغبتها يف دعم باقي دول املنطقة وتق�ية دفاعاتها املعنية 
مبكافحة التهديدات الأمنية واجلرمية املنظمة . )التفا�ضيل �س7(

ع�سابة حتويل بطاقات ممغنطة اىل بطاقات 
ائتمان وقر�سنة اأر�سدتها يف قب�سة �سرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:
جنحت �ضرطة اأب�ظبي ويف اأقل من 24 �ضاعة من �ضبط ع�ضابة مك�نة 
من اربعة اآ�ضي�يني قام�ا بعمليات قر�ضنة الكرتونية ومتكن�ا من ن�ضخ 
 Skimmer  بيانات بطاقات ائتمانية ح�ل العامل ب�ا�ضطة اأجهزة
وال�ضتيالء غري امل�ضروع على اأر�ضدتها التي جتاوزت ملي�ن درهم يف 
الأغ��رب يف  ال�اقعة  لتمثل  الدولة  داخ��ل  بيع وترفيه خمتلفة  منافذ 

جمال القر�ضنة اللكرتونية املتط�رة.              )التفا�ضيل �س5(
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وفد املعار�ضة ال�ض�رية خالل ح�ض�ره حمادثات جنيف  )ا ف ب(

جندي عراقي يطلق قذيفة باجتاه م�اقع الرهابيني الدواع�س غرب امل��ضل

اأطلق جائزة ال�شيخ حممد بن را�شد لالزدهار العاملي
حممد بن زايد: حممد بن را�سد اأ�سبح 
مثاًل للقائد الذي يحفز املجتمع باأ�سره

•• اأبوظبي -وام:

اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضم�  اأطلق �ضاحب 
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�ضلحة جائزة ال�ضيخ حممد بن را�ضد لالزدهار 

العاملي، مبنا�ضبة انعقاد القمة العاملية لل�ضناعة والت�ضنيع يف اأب�ظبي.
الإن�ضانية  تخدم  التي  ال�ضناعية  لالبتكارات  �ضن�يا  اجلائزة  هذه  ومتنح 

وت�ضاهم يف اإعادة بناء الزدهار القت�ضادي العاملي.
ال�ضم�  ان �ضاحب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضم�  وق��ال �ضاحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
ال�زراء حاكم دبي �ضاهم ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف تكري�س ثقافة البتكار والإبداع 
يحفز  ال���ذي  للقائد  م��ث��اًل  اأ���ض��ب��ح  حتى  وال��ع��امل��ي  املحلي  امل�ضت�يني  على 
املجتمع باأ�ضره، بقطاعيه العام واخلا�س وم�ؤ�ض�ضاته املدنية، على ال��ض�ل 
اأجل  اأرح��ب واأو�ضع واعتماد البتكار منط حياة من  اآف��اق  اإىل  ب��الإجن��ازات 

�ضعادة املجتمع ورقيه وازدهاره.
اإذ حتمل ا�ضم �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن  واأ�ضاف �ضم�ه ان اجلائزة 
را�ضد اآل مكت�م فاإنها ترمز اإىل �ضانع الأمل وال�ضعادة، الذي ير�ضم بفكره 
امل�ضتنري اآفاقا رحبة للتط�ر والبتكار واحل�ضارة الإن�ضانية، وه� من اأطلق 
اأول جمل�س وزاري للث�رة ال�ضناعية الرابعة على امل�ضت�ى العاملي، لتك�ن 
جه�دها  تركز  ال��ع��امل  يف  الأوىل  ال��دول��ة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
نح� امل�ضتقبل لتتب�اأ مكانة متقدمة يف احلراك العاملي نح� تقنيات الث�رة 

ال�ضناعية الرابعة.
ا�ضت�ضافة  ان  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  واأ�ضار 
لل�ضناعة  العاملية  للقمة  الفتتاحية  ال��دورة  املا�ضية  الأي��ام  خالل  الدولة 
والت�ضنيع ه� دليل اآخر على ما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة مرم�قة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اختيار  ياأتي  حيث  العاملي  امل�ضت�ى  على 
لبناء  اجل��ه��ات  كافة  م��ع  بالعمل  التزامها  على  تاأكيدا  القمة  ل�ضت�ضافة 

م�ضتقبل اأف�ضل للب�ضرية يعمه الرخاء والزدهار.  )التفا�ضيل �س2(

حممد بن را�ضد خالل تروؤ�ضه وفد الدولة يف القمة العربية مبنطقة البحر امليت يف الأردن  )وام(

اختتمت اأعمالها مب�شاركة حممد بن را�شد

قمة عمان توؤكد على مواجهة الإرهاب والتم�سك بحل الدولتني
•• البحر امليت- وكاالت:

اأعمال القمة العربية  اختتمت ام�س 
البحر  منطقة  يف   28 ال����  ال��ع��ادي��ة 
امللك  جاللة  بقيادة  الأردن  يف  امليت 
اب��ن احل�ضني عاهل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 
اململكة الأردنية الها�ضمية ومب�ضاركة 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  نائب رئي�س  اآل مكت�م  را�ضد 
دبي  ال������زراء ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س 

رعاه اهلل على راأ�س وفد الدولة.
حت���دث ال��ق��ادة ال��ع��رب ف��ى كلماتهم 
ع��ن خم��اط��ر الره����اب ع��ل��ى بلداننا 
تعي�ضها  ال���ت���ي  والزم�������ات  ال��ع��رب��ي��ة 
ك�ض�ريا  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول  ب��ع�����س 
الق�ضية  ع��ن  ف�ضال  وال��ي��م��ن  ولبيا 
الفل�ضطينية والق�ضايا الخرى التي 

ت�ضغل الن�ضان العربي.
وق��ال امللك عبد اهلل الثاين يف كلمة 
القمة  رئ��ا���ض��ة  ت�ضلمه  بعد  ام�����س  ل��ه 
م�ضريية  حتديات  الي�م  ن�اجه  اننا 
اأهمها   م��ن  واأمتنا  و�ضع�بنا  لدولنا 
خطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد 
ديننا  �ض�رة  لت�ض�يه  وي�ضعى  اأمتنا، 
العرب�ي  ال�ضباب  احلنيف، واختطاف 

وم�ضتقبلهم.
اإن الإره�����اب ي��ه��ددن��ا نحن  واأ����ض���اف 
ال��ع��رب وامل�����ض��ل��م��ني اأك���ر مم��ا يهدد 
اأكرهم  الإره����اب  و�ضحايا  غ��رين��ا، 

املعار�شة تلتقي غاتيلوف وتنفي وجود �شريك بجنيف 

اتفاق لإجالء 4 بلدات حما�سرة يف �سوريا
•• بريوت-اأ ف ب:

مت التفاق على اخالء اأربع بلدات 
حما�ضرة منذ اأكر من عامني يف 
�ض�ريا من قبل الف�ضائل املقاتلة او 
وقت  خالل  النظامية  الق�ات  من 
قريب وذلك �ضمن �ضل�ضلة اتفاقات 
و�ضع  اأج��ل  م��ن  اليها  الت��ضل  مت 

حد ملعاناة ال�ضكان.
ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا ان��ف��ج��رت عب�ة 
نا�ضفة كانت على منت حافلة تقل 
اأودت  و���ض��ط حم�س  رك��اب��ا يف ح��ي 
اخرين،  وج��رح  ا�ضخا�س   5 بحياة 

ح�ضبما اورد العالم الر�ضمي.
و�ضي�ضمح التفاق الذي مت الت��ضل 
ل�ضكان  ال����ث����الث����اء  م�������ض���اء  ال����ي����ه 
املحا�ضرتني  وم�����ض��اي��ا  ال���زب���داين 
م��ن ق����ات ال��ن��ظ��ام يف ري��ف دم�ضق 
اإجالء  مقابل  يف  منهما،  باخلروج 
امل�التني  وك��ف��ري��ا  ال��ف���ع��ة  ���ض��ك��ان 
ف�ضائل  من  واملحا�ضرتني  للنظام 
)�ضمال  ادل��ب  مقاتلة يف حمافظة 

غرب(.
وقال مدير املر�ضد ال�ض�ري حلق�ق 
الن�ضان رامي عبد الرحمن انه مت 
من  مببادرة  التفاق  اىل  الت��ضل 
ل�ض�ريا  الرئي�ضي  احلليف  اي���ران 
وقطر التي تدعم املعار�ضة. واأ�ضار 

ال�سريفني  احلييرمييني  خيييادم 
امل�سري الييرئييييي�ييس  يلتقي 

•• عمان-وام: 

ال�ضريفني  التقى خادم احلرمني 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 
ال�ضي�ضي  عبدالفتاح  ام�س  �ضع�د 
العربية  م�ضر  جمه�رية  رئي�س 
القمة  اأعمال  هام�س  على  وذل��ك 
املنعقدة   28 ال�  العادية  العربية 
امليت  ال��ب��ح��ر  ح��ال��ي��ا يف م��ن��ط��ق��ة 

جن�ب الأردن.

بنريان  فل�سطينية  �سهيدة 
الييقييد�ييس  يف  الحييييتييييالل 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأم�س  ال�ضرائيلية  ال�ضرطة  اأعلنت 
ا�ضت�ضهاد امراأة فل�ضطينية بر�ضا�س 
العام�د  ب��اب  مدخل  عند  ال�ضرطة 
يف ال��ق��د���س ال�����ض��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة اثر 

حماولتها طعن عنا�ضر منها.
ام����راأة عربية  ان  ال�����ض��رط��ة  وق��ال��ت 
ق��دم��ت م��ن داخ���ل ال��ب��ل��دة القدمية 
وخ��رج��ت م��ن ال��ب��اب واجت��ه��ت نح� 
م�����ق����ع ق��������ات ال�������ض���رط���ة وح���ر����س 
احلدود م�ضيفة انه بعدما اقرتبت 
وحاولت  ���ض��ك��ي��ن��ا  اأخ����رج����ت  م��ن��ه��م 
طعنهم. وتابعت ان عنا�ضر ال�ضرطة 
ك��ان���ا ع��ل��ى اأه��ب��ة ال���ض��ت��ع��داد وكان 

ردهم �ضريعا ومت حتييد املراأة.

غرب  �ضمال  يف  اجلهاديني  ان  اىل 
ادلب وقع�ا التفاق.

الهيئة  م��ن  وف��د  التقى  ذل���ك،  اىل 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ف��او���ض��ات ال�����ض���ري��ة يف 
ا  رو�ضيًّ م�������ض����ؤول  ال����ي�����م  ج��ن��ي��ف 
بجنيف، يف ح��ني ق��ال م�����ض���ؤول يف 
املعار�ضة اإنها ل �ضريك لديها حتى 
�ض�ى  اجل��اري��ة  املفاو�ضات  يف  الآن 

فريق الأمم املتحدة.
وقد التقى وفد املعار�ضة ال�ض�رية 
اأم�س الأربعاء بنائب وزير خارجية 

رو���ض��ي��ا غ��ي��ن��ادي غ��ات��ي��ل���ف لبحث 
ال�ضيا�ضية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت�����ط������رات 

والأو�ضاع امليدانية يف �ض�ريا.
و���ض��ب��ق ه���ذا ال��ل��ق��اء، اج��ت��م��اع بني 
ب��امل��ب��ع���ث الأممي  امل��ع��ار���ض��ة  وف���د 
مي�ضت�را  دي  �ضتيفان  �ض�ريا  اإىل 
ودور  الن��ت��خ��اب��ات  م�����ض��األ��ة  لبحث 
العملية  يف  النتقايل  احلكم  هيئة 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، وذل����ك يف وق����ت من 
مي�ضت�را  دي  فيه  يلتقي  اأن  املقرر 
النظام  وف�����د  ال����ي�����م  ظ���ه���ر  ب���ع���د 

اجلعفري  ب�ضار  برئا�ضة  ال�ض�ري 
�ضمن اأعمال مفاو�ضات جنيف.

ال�ض�ري  النظام  وف��د  لقاء  وب�ضاأن 
اأم�����������س ن����ائ����ب وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 
النظام  يف  م�ضدر  ق��ال  ال��رو���ض��ي��ة، 
تناول  غ��ات��ي��ل���ف  م���ع  ال���ل���ق���اء  اإن 
التي  املفاو�ضات  ج�لة  "جمريات 
الآن،  ح��ت��ى  ت���ق���دم  اأي  حت��ق��ق  مل 
اخرتاق  اأي  ي�ضجل  "مل  م�ضيفا 
اأو اإجناز خ�ض��ضا مع غياب.. دي 
مي�ضت�را لأيام عدة عن املحادثات.

بريطانيا تبداأ ر�شميًا عملية اخلروج من الحتاد الأوروبي

مريكل ترف�س دعوة ماي ملحادثات متزامنة 

القوات العراقية تتقدم باجتاه جامع النوري يف املو�سل

اإرهابيني  مقتل  تعلن  ال�سعودية 
والقب�س على اأربعة اآخرين يف القطيف

•• القطيف -وام:

الإرهابية  العنا�ضر  من  اثنان  قتل 
اآخرين  اأرب��ع��ة  على  القب�س  وال��ق��ي 
اململكة  ق���ات الأم��ن يف  يف مداهمة 
مزارع  ال�����ض��ع���دي��ة..اإح��دى  العربية 
حمافظة  يف  الع�امية  بلدة  �ضمال 
ت�ضتخدمها  ك��ان��ت  وال��ت��ي  القطيف 
ال��ع��ن��ا���ض��ر الإره���اب���ي���ة يف الإع������داد 
لأعمالها  وال��ت��ج��ه��ي��ز  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

الإجرامية.
ال�ضع�دية  اأن����ب����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
وا����س ع��ن امل��ت��ح��دث الأم��ن��ي ل�زارة 
له  ت�ضريح  يف  اململكة  يف  الداخلية 
ام�س .. اأن ق�ات الأمن داهمت اأم�س 
اإحدى املزارع وعند مبا�ضرة مهامها 
مزرعة  م��ن  ن���ار  لإط����الق  تعر�ضت 
جم����اورة ف��ت��م ع��ل��ى ال��ف���ر التعامل 
م��ع م�����ض��در ال��ن��ار وحت��ي��ي��د خطره 
اأن  م�ضيفا  املهام  تنفيذ  وا�ضتكمال 
النتائج اأ�ضفرت عن مقتل عن�ضرين 
اإثنني اأطلقا النار جتاه ق�ات الأمن 
اأربعة  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  ال���ق���ي  ف��ي��م��ا 

عنا�ضر اإرهابية.
واأ�ضار اإىل اأن جميعهم من اجلن�ضية 
ال�ض�ابق  اأرب������اب  وم����ن  ال�����ض��ع���دي��ة 
وامل�������ض���ارك���ني يف اأع����م����ال اإره���اب���ي���ة 

واعتداءات اإجرامية .

اأكرب مظاهرة يهودية �شد اأيباك يف التاريخ:
الوليات املتحدة: يهود ينتف�سون �سد اللوبي الإ�سرائيلي!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

يف  اليه�دية  اجلالية  ب��ني  ب��الإج��م��اع  تتمتع  ل  العربية  ال��دول��ة  �ضيا�ضة 
ال�ليات املتحدة. هذا واحد من الدرو�س غري املت�قعة للم�ؤمتر ال�ضن�ي 
اخت�ضاراً  ت�ضمى  والتي   الإ�ضرائيلية،  الأمريكية  العامة  ال�ض�ؤون  للجنة 

اأيباك، الل�بي الإ�ضرائيلي الق�ي يف ال�ليات املتحدة. 
األ��ف �ضخ�س- وه��� رق��م قيا�ضي -   18 ففي ال�قت ال��ذي ك��ان ما يقارب 
للمطالبة بدعم غري  وا�ضنطن  امل���ؤمت��رات يف  الأح��د يف مركز  يجتمع�ن 
ال�ضباب  الأمريكيني  اليه�د  من  مئات  جتّمع  العربية،  للدولة  م�ضروط 
لالأرا�ضي  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  ل��دع��م  رف�ضهم  لإظ��ه��ار  املبنى  خ���ارج 

الفل�ضطينية. 
"اإذا مل يكن الن، فمتى؟، كانت جم�ع املتظاهرين تهتف يف زحفها نح� 
اأ�ضهر  م��ن  وه���  هليل  للحاخام  اإىل مق�لة  اإ���ض��ارة  يف  امل����ؤمت���رات،  م��رك��ز 

احلاخامات اليه�د )القرن الأول قبل امليالد( .     )التفا�ضيل �س14(

•• لندن-وكاالت:

انغيال  الملانية  امل�ضت�ضارة  رف�ضت 
وزراء  رئي�ضة  دع���ة  اأم�س  مريكل 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ت���ريي���زا م���اي لج���راء 
بريطانيا  خروج  ب�ضاأن  املفاو�ضات 
بالتزامن  م��ن الحت���اد الوروب����ي 
ب�������ض���اأن حتديد  امل����ح����ادث����ات  م����ع 
ال��ع��الق��ة امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ب���ني لندن 

وبروك�ضل.
وق���ال���ت م��ريك��ل يف ب��رل��ني يجب 
كيف  اأول  امل��ف��او���ض��ات  ت������ض��ح  اأن 
املت�ضابكة  ع���الق���ت���ن���ا  ���ض��ن��ف��ك��ك 
"فقط بعد معاجلة هذه  م�ضيفة 
احلديث  نبداأ  اأن  ميكننا  امل�ضاألة، 
وقت  يف  امل�ضتقبلية،  عالقتنا  عن 

قريب بعد ذلك على ما اآمل.
رئي�ضة  ق���ال���ت  ����ض���اب���ق  وق�����ت  ويف 
ترييزا  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ال�����������زراء 
ر�ضميا  ب����داأت  بريطانيا  اإن  م���اي 
اإج��������راءات اخل������روج م���ن الحت����اد 
الأوروب������ي. وت��اأت��ي ه���ذه اخلط�ة 
الت�ض�يت  م��ن  اأ���ض��ه��ر  ت�ضعة  بعد 
ل�ضالح هذه العملية التي ت�ضتمر 

•• بغداد-وكاالت:

العراقية  الق�ات اخلا�ضة  متكنت 
التقدم  م����ن  ال�������ض���رط���ة  وق���������ات 
ال�����ن������ري غربي  ج���ام���ع  ب����اجت����اه 
امل������ض��ل واإح���ك���ام احل�����ض��ار ح�له 
بعد قتال �ضار مع م�ضلحي تنظيم 
الإره��اب��ي، ح�ضب ما �ضرح  داع�س 

به قادة ع�ضكري�ن.
وي�����رتك�����ز ال����ق����ت����ال ال���������ض����اري يف 
ح����ل اجلامع،  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة 
البغدادي  اأب�بكر  اأعلن منه  الذي 
و�ضفه  ما  تاأ�ضي�س  التنظيم  زعيم 

باخلالفة قبل ثالث �ضن�ات.
وقد نزح الآلف من املناطق التي 
ي�ضيطر عليها تنظيم داع�س لكن 
بقي الآلف حما�ضرين يف املدينة 
التي تعترب املعقل الأكرب للتنظيم 

يف العراق.
ويتعر�س املدني�ن اأحيانا لإ�ضابات 
م�����ن غ����������ارات ت�������ض���ن���ه���ا ط����ائ����رات 
التحالف على اأهداف للتنظيم يف 

املناطق املكتظة بال�ضكان.

اأفريقيا  اأوروبا:  برملان  رئي�س 
�سينية م�ستعمرة  ت�سبح  قد 

•• بروك�شيل-وكاالت:

ق����ال رئ��ي�����س ال����ربمل����ان الأوروب�������ي 
ال����ق����ارة  اإن  ت����اج����اين  اأن���ط����ن���ي���� 
اإىل  ال��ي���م  الأف��ري��ق��ي��ة ق��د تتح�ل 
الحتاد  داع��ي��ا  �ضينية،  م�ضتعمرة 
املليارات  ا�ضتثمار  اإىل  الأوروب�����ي 
اإ�ضرتاتيجية  وتط�ير  اأفريقيا  يف 

هناك على املدى البعيد.
ويف عدد �ضحيفة دي فليت الأملانية 
ال�ضادر اأم�س الأربعاء قال تاجاين 
اأبرز �ضركاء  اإن اأفريقيا غدت اأحد 
اأنه  م��ضحا  القت�ضاديني،  بكني 
قد ت�ضبح اأفريقيا الي�م م�ضتعمرة 
يريدون  ل  فال�ضيني�ن  �ضينية؛ 
�ض�ى ال�ضتيالء على امل�اد الأولية، 

اأما ا�ضتقرار املنطقة فال يهمهم.
ال�ضينية  امل����ؤ����ض�������ض���ات  وت��ن�����ض��ط 
نح�  منذ  اأفريقيا  يف  فاأكر  اأك��ر 
ع�����ض��ري��ن ���ض��ن��ة، خ��ا���ض��ة يف جمال 
 2015 ويف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  امل�������ارد 
ق��������درت امل�������ب�������ادلت ب�����ني ال����ق����ارة 
 180 وال�����ض��ني بنح�  الأف��ري��ق��ي��ة 

ال�ضعبة  امل��ف��او���ض��ات  م��ن  ع��ام��ني 
يف  املت�قع  ال��ت��ام،  النف�ضال  قبل 

ربيع عام 2019.
الربيطاين  للربملان  م��اي  وقالت 
ج���اري���ة،   50 امل�������ادة  ع��م��ل��ي��ة  اإن 
الحتاد  املتحدة  اململكة  و�ضترتك 
الأوروبي متا�ضيا مع رغبة ال�ضعب 
باأنها  ذل��ك  وو�ضفت  الربيطاين، 
ت��اري��خ��ي��ة ل رج��ع��ة عنها،  حل��ظ��ة 
�ضت�ضعى  بريطانيا  اأن  اإىل  م�ضرية 
لالتفاق على �ضراكتها يف امل�ضتقبل 

ق�����ض��ف��ت م��روح��ي��ات م�اقع  وق���د 
ب���ع���د حمطة  داع�����������س  ل���ت���ن���ظ���ي���م 
ال��ق��ط��ار يف امل��دي��ن��ة، ال��ت��ي �ضهدت 

معارك �ضارية م�ؤخرا.
و�ض�هدت اأعمدة الدخان تت�ضاعد 
القطارات،  حم��ط��ة  منطقة  م��ن 
لإطالق  كثيف  ت��ب��ادل  ي�ضمع  كما 
ال���ن���ار يف ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة حيث 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  م�ضلح�  ي��ت��خ��ف��ى 

مع التكتل.
واأ�ضافت ماي علينا اأن نعمل �ض�يا 
من اأجل احلد من الرتباك وبث 
الطماأنينة،  من  ممكن  قدر  اأك��رب 
م����ع����ربة ع����ن رغ���ب���ت���ه���ا يف اإب�������رام 
احلرة  للتجارة  طم�حة  اتفاقية 

مع الحتاد الأوروبي.
الحت������اد  غ�����ادرن�����ا  اإذا  وت����اب����ع����ت 
اإىل  ال���ت��������ض���ل  دون  الأوروب�����������ي 
ه�  الأم��ث��ل  ال��ضع  ف��اإن  اتفاقية، 
التجارة  منظمة  ���ض��روط  اع��ت��م��اد 

و�ضط املدنيني.
الحتادية  ال�����ض��رط��ة  ق��ائ��د  وق����ال 
الل�اء رائد �ضاكر ج�دت اإن ق�ات 
على  �ضيطرتها  اأحكمت  ال�ضرطة 
ال����ب����ان غربي  ق�����ض��ي��ب  م��ن��ط��ق��ة 

املدينة.
ال�ضريع  التدخل  ق���ات  وتقدمت 
ال���ت���اب���ع���ة ل����������زارة ال���داخ���ل���ي���ة يف 
اأط������راف ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة ، ورد 

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

تكامل  م��ن  ب��د  ول  امل�ضلمني،  م��ن 
اجله�د بني دولنا والعامل مل�اجهة 
نه�ج  خ�������الل  م�����ن  اخل����ط����ر  ه�������ذا 

�ضم�يل.
ال�ضالم  اأن  الأردن  م���ل���ك  واأك�������د 
اأن  ال�����ض��رق الأو����ض���ط ل مي��ك��ن  يف 
يتحقق دون اإقامة دولة فل�ضطينية 
م�ؤكدا  الدولتني،  حل  اأ�ضا�س  على 
م�ضاعيها  ت���ا���ض��ل  اإ����ض���رائ���ي���ل  اأن 

لتق�ي�س فر�س ال�ضالم.
اأن اجله�د �ضت�ضتمر يف  و�ضدد على 
التق�ضيم  فر�س  ملحاولة  الت�ضدي 

الزماين واملكاين للم�ضجد الأق�ضى 
واحلرم القد�ضي ال�ضريف.

الرئي�س  ا���ض��ت��ع��ر���س  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
العزيز  امل�ريتاين حممد ولد عبد 
ومتابعة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ب����الده  ج��ه���د 
ال���ق���رارات ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ادرة عن 
امل��ا���ض��ي��ة م�ضريا  ن���اك�����ض���ط  ق��م��ة 
جمتمعنا  ثلثي  م��ن  اأك���ر  اأن  اإىل 
ان  ال�ضباب حيث  م��ن  ه��م  ال��ع��رب��ي 
ت�جيهه ال�جهة ال�ضحيحة ي�ض�ن 
يف  الأ���ض��ا���ض��ي  دوره  وي��دع��م  ه�يته 
والأمن  ال�ضلم  حتقيق  على  العمل 

بالفائدة  ي��ع���د  مب���ا  الج��ت��م��اع��ي، 
على املجتمعات العربية.

واأكد العاهل ال�ضع�دي امللك �ضلمان 
العزيز يف كلمته باجلل�ضة  بن عبد 
على  العربية  بالقمة  الفتتاحية 

احلل ال�ضلمي لالأزمة يف اليمن.
الك�يت  اأمري دولة  من جانبه قال 
وهم  العربي  الربيع  ي�ضمى  م��ا  اأن 
اأط���اح ب��اأم��ن وا���ض��ت��ق��رار اأ���ض��ق��اء لنا 
وال���ب���ن���اء لديهم  ال��ت��ن��م��ي��ة  وع���ط���ل 
لي�ضمل  ال�ضلبية  بتداعياته  وامتد 

اأجزاء عدة من وطننا العربي.

باإطالق  داع�����س  تنظيم  م�ضلح� 
قذائف �ضاروخية.

واأ�ضقطت الق�ات العراقية طائرة 
تابعة  ب��اأن��ه��ا  ي�ضتبه  ط��ي��ار  ب���دون 

لتنظيم داع�س.
ومع احتدام املعارك يف املناطق ذات 
الكثافة ال�ضكانية تتفاقم املخاطر 

التي يتعر�س لها املدني�ن.
ب�ضع  اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق���ال���ت 
م��ئ��ات م��ن امل��دن��ي��ني ق��ت��ل���ا خالل 
اإن  ال�ضهر املا�ضي، ويق�ل ال�ضكان 
دروعا  ي�ضتخدم�نهم  امل�ضلحني 

ب�ضرية.
اأجريت حتقيقات بخ�ض��س  وقد 
مقتل مدينيني يف بناية احتجزهم 
فيها تنظيم داع�س، حيث انت�ضرت 
اأخبار ح�ل مقتلهم نتيجة غارات 
ب��ي��ن��م��ا قالت  ل��ل��ت��ح��ال��ف،  ج����ي���ة 
حمققيها  اإن  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق����ات 
فيها  يجدوا  البناية ومل  فح�ض�ا 
اث�����را ل��ق�����ض��ف ج�����ي ب���ل وج����دوا 
اأدل��ة على تفخيخ وتفجري قام به 

م�ضلح� تنظيم داع�س.

تعليق الالفتات املناه�ضة داخل القاعة

ترييزا ماياجنيال مريكل
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اأخبـار الإمـارات

•• البحر امليت-وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رعاه 
اهلل على هام�س القمة العربية يف الردن بح�ض�ر �ضم� ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 

الدويل دولة حيدر العبادي رئي�س ال�زراء العراقي.
وجتاذب �ضم�ه مع العبادي اأطراف احلديث ح�ل النتائج التي ت��ضل اليها قادة وزعماء الدول العربية يف قمتهم 
ال�28 يف الردن. كما تطرق احلديث اىل �ضبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�ضقيقني وال��ضع يف املنطقة. 
ح�ضر اللقاء معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �ض�ؤون جمل�س ال�زراء وامل�ضتقبل ومعايل الدكت�ر �ضلطان 
بن اأحمد �ضلطان اجلابر وزير دولة و�ضعادة خليفة �ضعيد �ضليمان مدير عام دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة يف دبي 

وابراهيم اجلعفري وزير اخلارجية العراقي.

اطلق جائزة ال�شيخ حممد بن را�شد لالزدهار العاملي

حممد بن زايد: حممد بن را�سد اأ�سبح مثاًل للقائد الذي يحفز املجتمع باأ�سره
اجلائزة ترمز اإىل �شانع الأمل وال�شعادة، الذي ير�شم بفكره امل�شتنري اآفاقا رحبة للتطور والبتكار واحل�شارة الإن�شانية

مدير عام اأمانة تنفيذي اأبوظبي يلتقي وفدا من جمهورية �سلوفاكيا

•• اأبوظبي -وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م���  ����ض���اح���ب  اأط����ل����ق 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 
ال�ضيخ  ج���ائ���زة  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق���ات 
حممد بن را�ضد لالزدهار العاملي 
العاملية  القمة  انعقاد  مبنا�ضبة   ،

لل�ضناعة والت�ضنيع يف اأب�ظبي.
�ضن�يا  اجل�����ائ�����زة  ه������ذه  ومت����ن����ح 
لالبتكارات ال�ضناعية التي تخدم 
بناء  اإع���ادة  يف  وت�ضاهم  الإن�ضانية 

الزدهار القت�ضادي العاملي.
وقال �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد 
�ضاحب  ان  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 
دب��ي �ضاهم  ال����زراء حاكم  جمل�س 

العاملي،  امل�ضت�ى  على  القت�ضادي 
وت���ف��ري ف��ر���س ال��ع��م��ل، وحت�ضني 
م�����ض��ت���ى امل��ع��ي�����ض��ة، وق���د ك���ان ول 
يزال املحفز على البتكار والإبداع 

والرقي احل�ضاري.
وقال �ضم�ه ان ال�ضركات الإماراتية 
النا�ضطة يف العديد من القطاعات 
قطاع  مثل  امل��ت��ط���رة،  ال�ضناعية 
�ضناعة الطريان والتعدين واأ�ضباه 
القطاع  لهذا  ملا  تدرك  امل��ضالت، 
روؤيتنا يف  ه��ام يف حتقيق  دور  م��ن 
وم�ضتدام  م��ت��ن���ع  اق��ت�����ض��اد  ب���ن���اء 
قائم على املعرفة والبتكار تق�ده 

الكفاءات الإماراتية املتميزة.
الإمارات  دول��ة  ان  �ضم�ه  واأ���ض��اف 
يطلق  بان  تفخر  املتحدة  العربية 
اىل  ت�ضعى  م��ب��ادرة عاملية  اأب��ن��اوؤه��ا 
ب��ن��اء ع��الق��ات ف��اع��ل��ة م��ع العديد 

امل�ضت�ى  على  الرابعة  ال�ضناعية 
ال���ع���امل���ي، ل��ت��ك���ن دول����ة الإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��دول��ة الأوىل 
ت���رك���ز ج���ه����ده���ا نح�  ال���ع���امل  يف 
متقدمة  مكانة  لتتب�اأ  امل�ضتقبل 
ن��ح��� تقنيات  ال��ع��امل��ي  يف احل����راك 

الث�رة ال�ضناعية الرابعة.
ال�ضيخ  ال�����ض��م���  ���ض��اح��ب  واأ�����ض����ار 
ان  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ا���ض��ت�����ض��اف��ة ال���دول���ة خ���الل الأي����ام 
للقمة  الفتتاحية  الدورة  املا�ضية 
ه�  والت�ضنيع  لل�ضناعة  العاملية 
به دولة  اآخ��ر على ما تتمتع  دليل 
الإمارات من مكانة مرم�قة على 
امل�ضت�ى العاملي حيث ياأتي اختيار 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
ل���ض��ت�����ض��اف��ة ال��ق��م��ة ت��اأك��ي��دا على 
التزامها بالعمل مع كافة اجلهات 

ثقافة  تكري�س  يف  اأ���ض��ا���ض��ي  ب�ضكل 
امل�ضت�يني  على  والإب���داع  البتكار 
مثاًل  اأ�ضبح  حتى  والعاملي  املحلي 
املجتمع  ي���ح���ف���ز  ال�������ذي  ل���ل���ق���ائ���د 
واخلا�س  العام  بقطاعيه  باأ�ضره، 
ال��ض�ل  على  املدنية،  وم�ؤ�ض�ضاته 
بالإجنازات اإىل اآفاق اأرحب واأو�ضع 
الب����ت����ك����ار من����ط حياة  واع����ت����م����اد 
م��ن اأج���ل ���ض��ع��ادة امل��ج��ت��م��ع ورقيه 

وازدهاره.
اإذ  اجل����ائ����زة  ان  ���ض��م���ه  واأ�����ض����اف 
ال�ضيخ  ال�ضم�  ا�ضم �ضاحب  حتمل 
فاإنها  مكت�م  اآل  را�ضد  بن  حممد 
وال�ضعادة،  الأم��ل  اإىل �ضانع  ترمز 
امل�ضتنري  ب���ف���ك���ره  ي���ر����ض���م  ال������ذي 
والبتكار  ل��ل��ت��ط���ر  رح���ب���ة  اآف���اق���ا 
واحل�����ض��ارة الإن�����ض��ان��ي��ة، وه���� من 
للث�رة  وزاري  جمل�س  اأول  اأط��ل��ق 

م�����ن امل���ن���ظ���م���ات ال�������ض���ن���اع���ي���ة يف 
خمتلف اأنحاء العامل، لتتح�ل اىل 
ال�ضناعية  املعرفة  م��راك��ز  اح��دى 
م���ن خ���الل م���ا ت����ف���ره م���ن ري���ادة 
ودرا�ضات  علمية،  واأبحاث  فكرية، 
ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة لأف���������ض����ل ال���ت���ج���ارب 
وا�ضتعرا�س  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�ضناعية 
الث�رة  وتطبيقات  تقنيات  اأح��دث 

ال�ضناعية الرابعة.
واأكد �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد 
اأهمية  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
النخراط  على  ال�ضباب  ت�ضجيع 
لي�ضاهم  ال�����ض��ن��اع��ي  ال���ق���ط���اع  يف 
يف ق��ي��ادة ح��رك��ة الب��ت��ك��ار والث�رة 
يف  وامل�ضاهمة  الرابعة،  ال�ضناعية 
القت�ضادي  الزده����ار  ب��ن��اء  اإع����ادة 
العاملي ، م�ضريا �ضم�ه اىل ان دولة 
�ضتعمل  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

للب�ضرية  اأف�����ض��ل  م�ضتقبل  لبناء 
يعمه الرخاء والزدهار.

واأكد �ضم�ه انه مل يعد من املمكن 
القت�ضادي  الزده����ار  ب��ن��اء  اإع����ادة 
اأف�ضل  م�ضتقبل  وت���ف��ري  ال��ع��امل��ي 
يعمل  اأن  دون  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال 
املجتمع الدويل بكافة اأطيافه معاً 
قطاع  مل�ضتقبل  عاملية  روؤي��ة  لتبني 
التعاون  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ال�����ض��ن��اع��ة 
والنفتاح وت�فري الفر�س لل�ضباب 
والتط�ير  والإب���������داع  ل��الب��ت��ك��ار 
امل�ضتمر، م�ضتفيدين من الإمكانات 
ت���ف��ره��ا تطبيقات  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة 

الث�رة ال�ضناعية الرابعة.
ال�ضيخ  ال�����ض��م���  ���ض��اح��ب  واأو����ض���ح 
اأن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
مكانة  يحتل  ال�����ض��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع 
ال���ن���م����  حت����ق����ي����ق  يف  م�����رك�����زي�����ة 

•• اأبوظبي-وام:

مطر  فهد  الدكت�ر  �ضعادة  التقى 
العامة  الأمانة  النيادي مدير عام 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي لإم��������ارة 
جمه�رية  م���ن  وف������داً  اأب����ظ���ب���ي، 
رادومري  �ضعادة  برئا�ضة  �ضل�فاكيا 
ب���ه��ات�����س امل���دي���ر ال���ع���ام ل������الإدارة 
اخلارجية  لل�ض�ؤون  لل�زير  العامة 
والأوروب������ي������ة ، و����ض���ع���ادة دو����ض���ان 
لدى  �ضل�فاكيا  �ضفري  ه���رون��ي��ك 
الأمانة  م��ق��ر  يف  وذل����ك  ال����دول����ة، 

العامة باأب�ظبي.
وا�ضتمع اجلانب ال�ضل�فاكي خالل 
�ضرح ح�ل عدد من  اإىل  الجتماع 
امل�ضاريع واملبادرات الرئي�ضية التي 
وترويجها  اأب���ظ��ب��ي  به�ية  تعنى 
ب���ه���دف اإب������راز ���ض��م��ع��ة الإم�������ارة يف 
وفق  الإعالمية  املن�ضات  خمتلف 
مكانة  تر�ّضخ  ا�ضرتاتيجية  خطة 
اأب�ظبي املرم�قة بني مدن العامل 
الب�ضرية  التنمية  م�����ض��ت���ى  ع��ل��ى 
الجتماع  يف  ومت  والق��ت�����ض��ادي��ة. 
اأب�ظبي  تخيل  مبادرة  ا�ضتعرا�س 
امل�����ض��اري��ع احلك�مية  اأم��ث��ل��ة  ك��اأح��د 
امل��ج��ال ملختلف  ف��ت��ح  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
فئات املجتمع لتقدمي مقرتحاتهم 
واأف��ك��اره��م ال��ت��ي م��ن ���ض��اأن��ه��ا دعم 
الإم��ارة والتي  ن�احي التط�ير يف 

ت��ن��ه��ل م��ن��ه��ا ال�������ض���ع����ب الأخ������رى 
اأن جناح  امل��ع��ارف، م���ؤك��داً  خمتلف 
جتربة اأب�ظبي يف جمال الرتويج 
اإىل اجله�د  املحلية يرجع  لله�ية 
بني  امل�����ض��رتك  وال��ت��ع��اون  ال�ضاعية 
نح�  احلك�مية  اجل��ه��ات  خمتلف 
م�ؤ�ض�ضي  ات�ضال  منظ�مة  تط�ير 

ميتاز بنجاعة وكفاءة كبريين.
واأ�������ض������اف م����دي����ر ع������ام الأم�����ان�����ة 
اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
اله�ية  لعنا�ضر  ال��ف��ري��د  ال��ت��ن���ع 
ال���رتوي���ج���ي���ة لإم���������ارة اأب����ظ���ب���ي، 
الطابع  ط��ي��ات��ه  يف  يحمل  وال����ذي 
الإمارات،  ودولة  لالإمارة  الرتاثي 
ما ي�ضهم يف حتقيق تنمية ثقافية 
م�ضتدامة، وتر�ضيخ اله�ية املحلية 

بني �ضكانها وزوارها.
وث��ّم��ن م��دي��ر ع��ام الأم��ان��ة العامة 
زي�������ارة ال�����ف����د ال�������ض���ل����ف���اك���ي اإىل 
على  الط���الع  وحر�ضها  اأب���ظ��ب��ي 
جتربة الإم��ارة يف جمال الرتويج 
م�ؤكداً  املحلية،  لله�ية  والت�ض�يق 
ال����ي�����م من  اإل����ي����ه  و����ض���ل���ت  م����ا  اأن 
الدور  اإىل  ي��رج��ع  متميزة  �ضمعة 
ب���ه اجلهات  ت���ق����م  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
له�ية  ال����رتوي����ج  يف  احل���ك����م���ي���ة 
اأب�ظبي يف خمتلف املحافل  اإم��ارة 
راأ�ضها  وعلى  والدولية  الإقليمية 
والثقافة  لل�ضياحة  اأب�ظبي  هيئة 

مكانة  تر�ضيخ  ع��ل��ى  تعمل  وال��ت��ي 
ت�ؤهلها  متكاملة  ك�جهة  الإم����ارة 
الفعاليات  اأب���������رز  ل����ض���ت�������ض���اف���ة 
املحلية  والأح�����������داث  وامل����ع����ار�����س 
اإبراز الإرث  والدولية، عالوة على 
ال��رتاث��ي وال��ث��ق��ايف الأ���ض��ي��ل الذي 
تتمتع بع العا�ضمة، وت�ضخري كافة 
الإمكانات املتاحة يف حتقيق تنمية 
الذي  ال�ضياحي  للقطاع  حقيقية 
القطاعات  اأب����رز  اأح����د  ال��ي���م  ب���ات 

الداعمة لقت�ضاد الإمارة.
من جانبه، اأ�ضاد ال�فد ال�ضل�فاكي 
اأب�ظبي  اإم�����ارة  اإل��ي��ه  مب��ا و���ض��ل��ت 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة 
ذل��ك يرجع  اأن  م���ؤك��دا  من تط�ر، 
اتخذت  والتي  قيادتها  حكمة  اإىل 
الب�ضري  ال��ع��ن�����ض��ر  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار 
مبكانة  تتمتع  دول��ة  لبناء  �ضبياًل 
املنطقة  م�����ض��ت���ى  ع��ل��ى  م��رم���ق��ة 
ق����ي متن�ع  وال���ع���امل، واق��ت�����ض��اد 

يت�ضم باملرونة والفاعلية.
اعجابه  ع����ن  ال�����ف����د  ع������رّب  ك���م���ا 
تبنتها  ال���ت���ي  ب��ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
تقليل  ���ض��ب��ي��ل  اأب���ظ��ب��ي يف  اإم������ارة 
كم�ضدر  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
و�ضيا�ضات  ل����ل����دخ����ل،  اأ�����ض����ا�����ض����ي 
جعلت  ايل  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ن���ي��ع 
التنمية  لتحقيق  من�ذجاً  اأب�ظبي 

امل�ضتدامة.

متفردة  ك���ج��ه��ة  ب��ه��ا  ال��ت��ع��ري��ف 
وال�ضياحة  ل��ل�����ض��ك��ن  وم���ث���ال���ي���ة 
خالل  من  املنطقة  يف  وال�ضتثمار 
التابع  احلك�مي  الت�ضال  مكتب 

لأمانة تنفيذي اأب�ظبي.
وت��ع��ّرف ال���ف��د على اجل��ه���د التي 
احلك�مية  اجل����ه����ات  ب���ه���ا  ت����ق�����م 
باأب�ظبي يف تط�ير قطاع ال�ضياحة 
وج����ذب ال�����زوار م���ن خم��ت��ل��ف دول 
العامل، حيث تتمتع اإمارة اأب�ظبي 
مب�ا�ضفات �ضياحية متكاملة وبنية 
اأهلتها  متقدمة  وخ��دم��ات  حتتية 

لتك�ن وجهة رئي�ضية لل�ضائحني.

بني  مبتكرة  ت�ا�ضل  ن��اف��ذة  متثل 
حك�مة اأب�ظبي وجمتمع الإمارة، 
وذلك لتمكني ال�ضكان والزوار من 
ومقرتحاتهم  اأف���ك���اره���م  اإي�����ض��ال 
�ضفحة  ع�����رب  وي�������ض���ر  ب�������ض���ه����ل���ة 

الكرتونية خا�ضة باملبادرة.
ك��م��ا اط���ل���ع ال����ف���د ع��ل��ى الآل���ي���ات 
تتبعها  ال���ت���ي  وال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
والرتويج  �ضمعتها  لتعزيز  الإمارة 
ل��ل��ه���ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، واآل���ي���ة حتديث 
اله�ية الرتويجية لإمارة اأب�ظبي 
جمتمع  اأ�����ض����ال����ة  ب����ني  ل��ت��ج��ت��م��ع 
وتعزيز  وحداثته،  اأب�ظبي  اإم���ارة 

م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ال���دك���ت����ر فهد 
م��ط��ر ال��ن��ي��ادي خ���الل ال��ل��ق��اء اأن 
اإمارة اأب�ظبي تتمتع ب�ضمعة عاملية 
الأ�ضعدة،  خمتلف  ع��ل��ى  متميزة 
مثال  جت���ع���ل���ه���ا  م���ك���ان���ة  وحت����ت����ل 
التمكني  ب��ه يف جم����الت  ي��ح��ت��ذى 
وال���ت���ن���م���ي���ة ال�������ض���ام���ل���ة وال���ت���ن����ع 
ا�ضتهارها  اإىل  اإ�ضافة  القت�ضادي، 
يف جم���ال امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الرتاث 

والأ�ضالة واله�ية املحلية .
واأ�ضار النيادي اإىل الأهمية الكربى 
ال���ت���ي ت���ل��ي��ه��ا ال���ق���ي���ادة يف اإم�����ارة 
اأب�ظبي نح� جعلها منارة ووجهة 

ل���ت���ك����ن رائ�������دة يف ه�����ذا احل�����راك 
الإمارات  م�قع  وتكري�س  العاملي، 
ال�ضناعية  للث�رة  عاملية  كعا�ضمة 
ال��راب��ع��ة ، م��ع��رب��ا ع���ن ث��ق��ت��ه باأن 
ت�حيد  يف  �ضت�ضاهم  اجلائزة  ه��ذه 

اجله�د العاملية، واأن حتظى بدعم 
املختلفة،  وامل���ؤ���ض�����ض��ات  ال�����ض��رك��ات 
لت�ضتطيع الإمارات حتقيق غايتها 
الت�جه  وامل�ضاهمة يف هذا  النبيلة 

العاملي.

جمل�س الوزراء يعتمد منح رعايا الهند احلاملني للتاأ�سرية اأو البطاقة اخل�سراء من الوليات املتحدة تاأ�سرية الدخول اإىل الدولة عند الو�سول
•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س ال�زراء نظام منح تاأ�ضرية الدخ�ل عند ال��ض�ل ملنافذ الدولة 
لرعايا جمه�رية الهند من حملة اجل�ازات العادية احلا�ضلني على التاأ�ضرية 

اأو البطاقة اخل�ضراء ال�ضادرة من ال�ليات املتحدة الأمريكية.
الدولة  ب��ني  امل���دى  ط�يلة  ال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ة  اإط���ار  يف  ال��ق��رار  ي��اأت��ي 
بني  والتجارية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضالح  وتعزيز  الهند،  وجمه�رية 
اإ�ضدار  عملية  ت�ضهيل  خالل  من  خارجيا  الدولة  عالقات  وتعزيز  البلدين، 

التاأ�ضريات لتاأكيد مكانتها كمركز �ضياحي واقت�ضادي عاملي.
وين�س القرار على منح رعايا جمه�رية الهند من حملة اجل���ازات العادية 
احلا�ضلني على التاأ�ضرية اأو البطاقة اخل�ضراء ال�ضادرة من ال�ليات املتحدة 
الأمريكية تاأ�ضرية الدخ�ل لأرا�ضي الدولة من جميع املنافذ ملدة 14 ي�ما 
املقررة،  الر�ض�م  ا�ضتيفاء  قابلة للتمديد ملدة مماثلة ملرة واح��دة، وذلك بعد 
ووفقاً للنظم املعم�ل بها يف الدولة على اأن ل تقل �ضالحية تاأ�ضرية الدخ�ل 
اأو البطاقة اخل�ضراء ال�ضادرة منها وج�از  اإىل ال�ليات املتحدة الأمريكية 
ال�ضفر عن 6 اأ�ضهر. وتعترب الهند ثاين اأكرب �ضريك لالإمارات، ويبلغ التبادل 

التجاري بني البلدين 60 مليار دولر �ضن�يا ، وت�ضّدر الإم��ارات اإىل الهند 
الإمارات  اإىل  الهند  �ضادرات  تبلغ  بينما  �ضن�ياً،  دولر  مليار   27 قيمته  ما 
من  الإم��ارات  يف  دولر  مليار   70 نح�  الهند  وت�ضتثمر  دولر.  مليار   33
خالل 45 األف �ضركة هندية، بينما ت�ضتثمر الإمارات 10 مليارات دولر يف 
قطاعات الطاقة وال�ضناعات املعدنية واخلدمات والتكن�ل�جيا والإن�ضاءات، 
ال��ت��ي ت��ق���م بها  امل�����ض��اري��ع امل�ضرتكة وال���ض��ت��ث��م��ارات  اأن ه��ن��اك ع���ددا م��ن  كما 
ال�ضركات الإماراتية يف الهند مثل جهاز اأب�ظبي لال�ضتثمار، و�ضركة اأب�ظبي 
ال�طنية للطاقة، واإعمار، بالإ�ضافة اإىل م�انئ دبي العاملية التي تعمل حالياً 

يف 6 م�انئ رئي�ضية يف الهند. ويف املجال ال�ضياحي، هناك نح� 143 رحلة 
طريان ي�مياً بني مدن الإمارات واملدن الهندية، وذلك مبعدل 1000 رحلة 
اأ�ضب�عياً، ومبعدل رحلة كل 10 دقائق، اإىل جانب الرحالت التجارية لنقل 
الب�ضائع مبختلف اأن�اعها، وهذا العدد الكبري من الرحالت الي�مية، يتيح 
التجارية  احلركة  وتعزيز  ب�ضه�لة،  لالنتقال  البلدين  �ضعبي  اأم��ام  املجال 
عدد  بلغ  حيث  البلدين،  يف  املتن�عة  الفعاليات  خ��الل  ب��ال��ذات  وال�ضياحية 
ال�ضياح الهن�د القادمني اإىل الإمارات يف عام 2016 نح� ملي�ن و600 األف 

�ضائح هندي، وهناك نح� 50 األف اإماراتي زاروا الهند يف نف�س العام.

اخلمي�س اآخر موعد للت�سجيل يف م�سابقة 
ال�سيخ را�سد بن حممد لأجمل ترتيل

•• دبي-وام:

اأن الي�م  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  ال��دول��ي��ة  اأعلنت ج��ائ��زة دب��ي 
اخلمي�س اآخر م�عد للم�ضاركة يف م�ضابقة ال�ضيخ را�ضد 
بن حممد لأجمل ترتيل يف دورتها ال� 11 والتي مت فتح 

باب التقدم للم�ضاركة بها مطلع مار�س احلايل.
وقال �ضعادة امل�ضت�ضار اإبراهيم حممد ب�ملحه م�ضت�ضار 
�ضاحب ال�ضم� حاكم دبي لل�ض�ؤون الثقافية والإن�ضانية 
حتى  تلقت  اللجنة  ان  للجائزة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
الآن اأكر من 200 م�ضاركة يف جميع الفئات وهي فئة 
الرباعم وفئة الفتيان وفئة ال�ضباب وفئة اأئمة امل�ضاجد 

وفئة اأجمل اآذان .
لنهائيات  للتاأهل  التمهيدية  الت�ضفيات  ان  واأو���ض��ح 
امل�ضابقة �ضتبداأ مبقر اجلائزة يف منطقة املمزر اعتبارا 
على  ا�ضب�ع  ملدة  وت�ضتمر  املقبل  ابريل  من  الثامن  من 
الت�ضفيات  مرحلة  وه��ي  الثانية  املرحلة  ت�ضتكمل  اأن 
القادم  ابريل   26 اىل   22 الفرتة من  النهائية خالل 

مببنى اجلائزة يف املمزر .
اأن الت�ضجيل للم�ضاركة يف امل�ضابقة متاح  جدير بالذكر 
امل���ق��ع الإل��ك��رتوين جل��ائ��زة دب��ي الدولية للقراآن  ع��رب 
احل�ض�ر  اأو   www.quran.gov.ae ال��ك��رمي 

�ضخ�ضيا ملقر اجلائزة .

مدير الإنرتبول بالداخلية : التعاون الإقليمي 
والدويل �سرورة ملكافحة اجلرمية العابرة للحدود

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد العميد عبد ال�احد احلمادي مدير اإدارة ال�ضرطة اجلنائية الإنرتب�ل 
ب�زارة الداخلية اأن دولة الإمارات قدمت للعامل باأ�ضره مبادرة رائدة بدعمها 

املايل مل�ضاريع الإنرتب�ل التي تعالج ق�ضايا ترهق وت�ؤرق عاملنا املعا�ضر.
منتدى  هام�س  على  وام  الإم����ارات  اأن��ب��اء  ل�كالة  خا�س  ت�ضريح  يف  وق��ال 
اأب�ظبي حتت رعاية �ضاحب  اأجل الأمن الذي يقام حاليا يف  التعاون من 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل نحن يف  ال�ضم� ال�ضيخ خليفة بن زايد 
يف  تتلى  جناحات  وق�ض�س  معجزات  للعامل  وق��دم  امل�ضتحيل  رو���س  وط��ن 

خمتلف املجالت .
واأ�ضار العميد احلمادي اأن منتدى التعاون من اأجل الأمن الذي ت�ضت�ضيفه 
اأب�ظبي على مدى ثالثة اأيام مب�ضاركة وزراء داخلية وعدل وقادة وخرباء 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  اهتمام  ي�ؤكد   - العامل  اأنحاء  من خمتلف 

ودعمها للعمل ال�ضرطي.
ولفت اإىل اأن اجلرمية عابرة احلدود لي�ضت بالأمر اجلديد على املجتمعات 
اإل اأن اجلديد فيها ه� تعدد �ض�رها واأ�ضكالها حيث اأ�ضبحت بفعل الع�ملة 
كيانات  تهدد  النطاق  وا�ضعة  عاملية  واأ�ضحت  فردية  كانت  اأن  بعد  منظمة 

الدول واقت�ضادها بعد اأن كانت تقليدية حبي�ضة البلد الذي ترتكب فيه.
الق�ضاء  ق�تها  كانت  مهما  مبفردها  دول��ة  اأي  باإمكان  لي�س  اأن��ه  اإىل  ون���ه 
على اجلرمية اأو احلد منها خ�ض��ضا اإذا كانت عابرة للحدود دون اأن يك�ن 
هناك تعاون اإقليمي ودويل م�ضرتك وه� ما ي�ضعى اإليه منتدى التعاون من 
اأجل الأم��ن الذي حتت�ضنه عا�ضمة الأم��ن والأم��ان بال�ضراكة مع منظمة 

الإنرتب�ل وم�ؤ�ض�ضة الإنرتب�ل.

ا�ستئناف اأبوظبي الحتادية تق�سي 
ب�سجن ثالثة متهمني يف ق�سايا اأمنية

•• اأبوظبي-وام:

اأ.غ  اأب�ظبي الحتادية ام�س ح�ض�ريا ب�ضجن ن .  ق�ضت حمكمة ا�ضتئناف 
. اإماراتي اجلن�ضية .. ع�ضر �ضن�ات بتهمة الت�ا�ضل مع التنظيمات ال�ضرية 
التابعة جلماعة الإخ�ان واإن�ضاء م�اقع على �ضبكات الت�ا�ضل الجتماعي 
ون�ضر �ض�ر ومقالت م�ضيئة لرم�ز الدولة و�ضيا�ضتها الداخلية واخلارجية 

مبا ي�ضيء اإىل عالقاتها مع دولة عربية �ضقيقة.
واأمرت املحكمة مب�ضادرة الأجهزة والأدوات امل�ضتخدمة يف اجلرمية واإغالق 
اأن�ضاأها املتهم اإغالقا كليا. كما حكمت املحكمة غيابيا ب�ضجن  امل�اقع التي 
درهم  �ضن�ات وتغرميه ملي�ن   10  - ه��ارب  اإم��ارات��ي اجلن�ضية   . د   . اأ   . ح 
م�ضاريف  حتميله  اإىل  اإ�ضافة  الق�ضية  يف  امل�ضب�طة  الأج��ه��زة  وم�ضادرة 
الق�ضية بعد اإدانته باإن�ضاء حزب �ضيا�ضي حمظ�ر يف اخلارج وفروع له داخل 
الدولة وم�اقع على �ضبكات الت�ا�ضل الجتماعي ت�يرت وفي�ضب�ك بغر�س 
الإ�ضاءة للدولة ورم�زها وامل�ض�ؤولني فيها ون�ضر م�اد اإعالمية ومعل�مات 

كاذبة على تلك امل�اقع بهدف الإ�ضاءة اإىل م�اقف الدولة ال�ضيا�ضية.
وق�ضت املحكمة ب�ضجن ك .ع . ف اآ�ضي�ي اجلن�ضية خم�س �ضن�ات وتغرميه 
خم�ضة اآلف درهم والإبعاد عن البالد �� بعد انق�ضاء مدة احلكم �� وم�ضادرة 
العمالت  بتزييف  اإدان��ت��ه  بعد  وذل���ك   .. الق�ضية  يف  امل�ضب�طة  الأج��ه��زة 

وترويجها داخل الدولة.
ونظرت املحكمة يف عدد من الق�ضايا بح�ض�ر بع�س ذوي املتهمني وممثلي 

و�ضائل الإعالم يف الدولة.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س الوزراء العراقي على هام�س القمة العربية
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اأخبـار الإمـارات
اخلارجية : ل �سحة لدعاءات بيان جمموعة الإجراءات اخلا�سة التابعة ملجل�س حقوق الن�سان

•• اأبوظبي-وام:

البيان  على  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  اطلعت 
الإج�����راءات  جم��م���ع��ة  ق��ب��ل  م��ن  ن�ضر  ال���ذي  ال�ضحفي 
 28 بتاريخ   �� الن�ضان  حق�ق  ملجل�س  التابعة   �� اخلا�ضة 
م���ار����س احل����ايل ح����ل ادع������اءات ت��ع��ر���س ال�����ض��ي��د اأحمد 
معروف  غري  مكانه  واأن  التع�ضفي  لالحتجاز  من�ض�ر 

اإ�ضافة اإىل عدم حتديد طبيعة التهم املن�ض�بة اإليه.
واو���ض��ح��ت ال�����زارة يف ب��ي��ان لها ام�����س يف ه��ذا الإط����ار.. 
ان��ه يف ي���م الث��ن��ني امل���اف��ق 20 م��ار���س اجل���اري اأمرت 

النيابة العامة للجرائم اللكرتونية باإلقاء القب�س على 
كاذبة  ملعل�مات  ال��رتوي��ج  بتهمة  من�ض�ر  اأح��م��د  ال�ضيد 
وم�ضللة عرب الإنرتنت من خالل اجندات تهدف لن�ضر 
الكراهية والطائفية.. ومتت م�اجهته بالتهم املن�ض�بة 
ال�ضجن  يف  الق�ضية  ذم��ة  على  احتياطيا  وحب�ضه  اإل��ي��ه 
حمام..  ت�كيل  حرية  اإعطائه  مع  اأب�ظبي  يف  امل��رك��زي 
كما ان با�ضتطاعة اأ�ضرته زيارته وذلك وفقا لالإجراءات 
املتبعة يف املن�ضاأة العقابية.. وبالتايل ل �ضحة لالدعاءات 
ال�اردة يف البيان ال�ضحفي املذك�ر ح�ل تعر�س ال�ضيد 
التع�ضفي وعدم معرفة مكان  احمد من�ض�ر لالحتجاز 

املن�ض�بة  التهم  وادع��اءات عدم حتديد طبيعة  احتجازه 
اإليه.

جمم�عة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  دع��ت  كما 
التابعة ملجل�س حق�ق الن�ضان -  الإج��راءات اخلا�ضة - 
اإىل  عملها  حتكم  التي  ال�ضل�ك  ق�اعد  مبدونة  وعمال 
ت�خي الدقة وامل��ض�عية وحتري �ضحة املعل�مات التي 
على  احل�ض�ل  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال�ضحفي  بيانها  يف  وردت 
املعل�مات من م�ضادرها الر�ضمية وامل�ث�قة وعدم ن�ضر 
بياناتها  يف  احلك�مية  غري  املنظمات  بع�س  ت�ض�قه  ما 

وتقاريرها امل�ضي�ضة.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى اب�ظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى ت�ام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكت�م                     2221211         
م�ضت�ضفى المل                      3444010
م�ضت�ضفى ال��ضل                    2193000

ال�شارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى ام القي�ين                7656888
را�س اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى الن�ر                       6139111
امل�ضت�ضفى الماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى الأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�شارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى ال�احة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية الن�ر اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية الأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الك�رني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليف�ن :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حمدان بن حممد ي�سدر ثالثة قرارات بنقل وتعيني موظفني يف حكومة دبي
•• دبي -وام:

اأ�ضدر �ضم� ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكت�م ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي ثالثة 
قرارات ب�ضاأن نقل وتعيني م�ظفني يف حك�مة دبي.

ون�س القرار رقم  8  ل�ضنة 2017 على نقل حممد مبارك حممد عي�ضى املطي�عي من مكتب �ضم� ويل عهد دبي 
اإىل بلدية دبي وتعيينه م�ضاعدا ملدير عام البلدية لقطاع الت�ضال واملجتمع.

كما ن�س القرار رقم  9  ل�ضنة 2017 على نقل اأحمد عبيد حممد علي الفال�ضي من جمارك دبي اإىل بلدية دبي 
وتعيينه م�ضاعدا ملدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم امل�ؤ�ض�ضي.

ويعمل بالقرارين رقم  8  و 9  من تاريخ �ضدورهما وين�ضران يف اجلريدة الر�ضمية.
ون�س القرار رقم  10  ل�ضنة 2017 على نقل �ضعيد اأحمد ثاين الطاير وتعيينه مديرا تنفيذيا لقطاع التخطيط 
والتط�ير الجتماعي بهيئة تنمية املجتمع يف دبي على اأن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من دي�ضمرب 2016 

وين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حامد بن زايد ي�سهد ختام التمرين الع�سكري امل�سرتك زايد 2 
•• اأبوظبي -وام:

زايد  ب��ن  ح��ام��د  ال�ضيخ  �ضم�  �ضهد 
دي�����ان ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
التمرين  خ���ت���ام  ام�������س  اأب�����ظ����ب����ي 
الذي   2 زاي���د  امل�����ض��رتك  الع�ضكري 
اأر���س الدولة بني ق�اتنا  اأقيم على 
امل�ضلحة والق�ات امل�ضلحة جلمه�رية 

م�ضر العربية ال�ضقيقة.
التمرين  خ���ت���ام  ح��ف��ل  ح�����ض��ر  ك��م��ا 
حممد  حمد  الركن  الفريق  �ضعادة 
اأركان الق�ات  ثاين الرميثي رئي�س 
من  ع������دد  ج����ان����ب  اإىل  امل�������ض���ل���ح���ة 
من  امل�ضلحة  ال��ق���ات  �ضباط  ك��ب��ار 

اجلانبني.
التاأكيد  اإىل  ال���ت���م���ري���ن  وي����ه����دف 
ع�����ل�����ى ال������ع������الق������ات ال����ت����اري����خ����ي����ة 
البلدين  ب����ني  وال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
وتعزيز الروابط الع�ضكرية الثنائية 
وتط�ير  اجلي�ضني  ج��اه��زي��ة  ورف���ع 
القدرات واإثراء اخلربات الع�ضكرية 
ملختلف  املن�ض�د  التكامل  لتحقيق 
الق�ات امل�ضاركة يف التمرين والعمل 
على تطبيق كافة الإجراءات وتنفيذ 
عالية  مب��ه��ارة  املطل�بة  ال���اج��ب��ات 
على اأع��م��ال ال��دف��اع وال��ه��ج���م على 

ال��ن��ق��اط والأه�������داف احل��ي���ي��ة مبا 
وحتقيق  الأداء  ح�ضن  على  ينعك�س 
تنفيذ  يف  والن�������ض���ج���ام  ال���ت���ف���اه���م 

العمليات الع�ضكرية امل�ضرتكة.
وا�ضتمع �ضم� ال�ضيخ حامد بن زايد 
اإيجاز عن  اإىل  واحل�ض�ر  نهيان  اآل 
التمرين  لتنفيذ  ال��ث��الث  امل��راح��ل 
حيث ت�ضمنت املرحلة الأوىل و�ض�ل 
الدولة  اأر���س  اإىل  امل�ضرية  ال��ق���ات 
التخ�ض�ضي  التدريب  مرحلة  تلتها 
الأخرية  واملرحلة  امل�ضاركة  للق�ات 

مرحلة تنفيذ بيان عملي.
العملي  ال��ب��ي��ان  و���ض��اه��د احل�����ض���ر 
بالذخرية  ن���ف���ذ  ال������ذي  ال���ن���ه���ائ���ي 
احلية مب�ضاركة عدد من الطائرات 
املقاتلة ووحدات املدفعية والطريان 
العم�دية  النقل  امل�ضرتك وطائرات 
الهج�مية  ال��ع��م���دي��ة  وال��ط��ائ��رات 
ووحدات من امل�ضاة البحرية وامل�ضاة 
ال��ع��م��ل��ي��ات اخلا�ضة  الل��ي��ة وق�����ات 

واملظليني.
رفيعا  م�ضت�ى  التمرين  عك�س  كما 
للتن�ضيق والتكامل يف الأداء والأدوار 
الع�ضكرية  للت�ضكيالت  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
مهارة  اأظ��ه��رت  ال��ت��ي  فيه  امل�ضاركة 
املنفذة  ل���ل���ق����ات  امل�����ض��ت���ى  ع��ال��ي��ة 

ل��ل��ت��م��ري��ن يف خم��ت��ل��ف ال�����ح����دات 
والبحرية  ال����ربي����ة  ال���ع�������ض���ك���ري���ة 
واجل�ية والعمليات اخلا�ضة وفرق 

املظالت .
وع������������زز ال�����ت�����م�����ري�����ن اجل�����اه�����زي�����ة 
يف  امل��ت��ط���رة  وال���ق���درات  الع�ضكرية 
املتعددة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  امل���ه���ام  ت��ن��ف��ي��ذ 
الأ�ضلحة  اأ����ض���ن���اف  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
واخلطط  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات  احل���دي���ث���ة 

على  ا�ضتمل  ال���ذي  التمرين  وك���ان 
الع�ضكري  ال��ت��دري��ب  ن��ظ��م  اأح�����دث 
امل��ت��ق��دم وال��ن��ظ��ري��ات ال��ق��ت��ال��ي��ة قد 
ت�ضمن يف مراحله املختلفة م�ضاركة 
من  الع�ضكرية  ال����ح���دات  خمتلف 
متن�عة  ت���دري���ب���ات  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن 
بحرية  تكتيكية  م��ن��اورات  وتنفيذ 
وج�ية لإدارة اأعمال قتال م�ضرتك 
والعمليات  امل�����ن�����اورات  م���ن  وع�����دد 

الع�ضكرية التي تدار باأحدث اأنظمة 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ت��ط���رة مم��ا يفتح 
الدفاعي  ل��ل��ت��ع��اون  ج���دي���دة  اآف���اق���ا 
الروابط  بتعزيز  وي�ضاهم  امل�ضرتك 
اجلي�ضني  جاهزية  ورفع  الع�ضكرية 
مل������اج�����ه�����ة خم����ت����ل����ف ال����ت����ح����دي����ات 
باملنطقة  مت����ر  ال����ت����ي  وامل����خ����اط����ر 
و�ضالمة  ومنجزاتها  اأمنها  حلفظ 

اأرا�ضيها .

عالية  اجل�ية  كالطلعات  امل�ضرتكة 
امل�ضت�ى والدقة لأن�اع خمتلفة من 

الطائرات الع�ضكرية .
على  البحرية  التمارين  وا�ضتملت 
الفرقاطات  م����ن  ع�����دد  م�������ض���ارك���ة 
امل�ضرية  البحرية  للق�ات  التابعة 
امل�ضلحة  لق�اتنا  البحرية  والقطع 
العمليات  وك��ذل��ك  الإن�����زال  و���ض��ف��ن 
امل�ضرتك  وال������ط������ريان  اخل����ا�����ض����ة 

للبلدين .
�ضم�  ق�����ام  ال���ت���م���ري���ن  ن���ه���اي���ة  ويف 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ ح��ام��د 
ال�ضباط  م����ن  ع�����دد  مب�����ض��اف��ح��ة 
امل�ضاركني  والأف����راد  �ضف  و�ضباط 
امل�ضلحة  ق���ات��ن��ا  م���ن  ال��ت��م��ري��ن  يف 
م�ضر  جلمه�رية  امل�ضلحة  والق�ات 
العربية حيث وجه لهم التحية على 
م�ضت�ى الأداء العايل الذي ظهر به 
خ��ت��ام ال��ت��م��ري��ن مب�����ض��ارك��ة خمتلف 
البلدين  يف  الع�ضكرية  الت�ضكيالت 
ياأتي   2 زاي����د  مت��ري��ن  اأن  ي��ذك��ر   .
للق�ات  التدريبية  اخلطط  �ضمن 
ب�ضكل  تنفيذها  يتم  والتي  امل�ضلحة 
م�ضتمر ل�ضمان اجلاهزية القتالية 
1 الذي  ل��ت��م��ري��ن زاي����د  وام����ت����دادا 
جرى بني البلدين يف 2014 على 

اأر�س الدولة .
باأهمية بناء  وت�ؤمن دولة الإم��ارات 
ال��ت��ح��ال��ف��ات اجل���دي���دة ال��ت��ي تخدم 
العليا  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  م�����ض��احل��ه��ا 
املنطقة  وا���ض��ت��ق��رار  اأم���ن  وت�����ض��م��ن 
مق�مات  م����ن  مت��ت��ل��ك��ه  مل����ا  ن����ظ����را 
احت�ضان  م��ن  مكنتها  واإم��ك��ان��ي��ات 
ع�ضكرية  حت����ال����ف����ات  وت���اأ����ض���ي�������س 
على  م���ؤث��رة  و�ضيا�ضية  واقت�ضادية 

ال�ضعيدين القليمي والدويل.
ول �ضك اأن هذه التمارين امل�ضرتكة 
الع�ضكرية  ال�����ق������ة  م�����ن  جت����ع����ل 
الإماراتية ق�ة قادرة على الت�ضدي 
لكل من ت�ض�ل له نف�ضه العبث باأمنها 
الع�ضكري  الب�ضري  الثقل  وي�ضكل 
مهما  ا�ضرتاتيجيا  خمزونا  الكبري 

يف اأي ق�ة ع�ضكرية .
امل�ضرتكة  ال���ت���م���اري���ن  ت��ع��ت��رب  ك��م��ا 
بعالقات  ترتبط  ال��ت��ي  ال���دول  ب��ني 
برامج  م��ن  اأ�ضا�ضيا  ج���زءا  متميزة 
امل�ضلحة  للق�ات  امل�ضتمر  التدريب 
الإماراتية  والعالقات  ال��دول  لهذه 
البلدين  اأن  ع��ل��ى  ت����ؤك���د  امل�����ض��ري��ة 
ل��دي��ه��م��ا ال���ق���درة ع��ل��ى ال����ق����ف يف 
اأي ع��دوان على املنطقة مهما  وجه 

كان ن�عه وحجمه .

بلدية مدينة اأبوظبي تفوز بجائزة اأف�شل اإدارة تقنية لعام 2016  

م�سبح مبارك املرر : اجلائزة ثمرة جلهود الرتقاء مب�ستوى تقنية املعلومات وتوظيفها يف خدمة املجتمع

•• اأبوظبي –الفجر:

اأب�ظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ح��ق��ق��ت 
�ضجل  اإىل  ي�ضاف  ج��دي��دا  اإجن����ازا 
ف�زها  يف  متثل  املتميزة  اإجنازاتها 
اإدارة  لأف�ضل   ).GOV( بجائزة 
2016 على  تقنية معل�مات لعام 
م�ضت�ى الدوائر الحتادية بالدولة 

واحلك�مية يف اإمارة اأب�ظبي.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ���ض��ع��ادة م�ضبح 
م��ب��ارك امل���رر امل��دي��ر ال��ع��ام لبلدية 
م���دي���ن���ة اأب�����ظ����ب����ي ب����الإن����اب����ة عن 
����ض���ع���ادت���ه وف����خ����ره ب���ه���ذا الإجن������از 
اأن  م���ؤك��دا   ، ال��دول��ة  م�ضت�ى  على 
وجدية  جهد  بكل  ت�ضعى  البلدية 
نح� جت�ضيد روؤية حك�مة اأب�ظبي 
والكفاءات،  القدرات  تط�ير  ب�ضاأن 

املتط�رة  ال����ربام����ج  وا����ض���ت���خ���دام 
بخدمة  الرت��ق��اء  �ضاأنها  م��ن  التي 
وال�ضركاء  وامل��ج��ت��م��ع  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

ال�ضرتاتيجيني. 
على  حري�ضة  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  واأ����ض���ار 
جت�����ض��ي��د ق��ي��م وم����ب����ادئ واأه������داف 
خطة اأب�ظبي 2030 بكل اأبعادها 
ال��ع��ام��ة، وهذا  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
الإجن���������از اجل����دي����د ه����� ح��ل��ق��ة يف 
اإجراءات تط�يرية تتبناها  �ضل�ضلة 
الأداء  حت�ضني  اأج���ل  م��ن  ال��ب��ل��دي��ة 
التنمية  متطلبات  وم�اكبة  ال��ع��ام 

امل�ضتدامة يف اأب�ظبي.

الرتقاء  الر�ضيدة يف  قيادتنا  روؤي��ة 
باأداء امل�ؤ�ض�ضات احلك�مية .

ح�ض�ل  اأن  ����ض���ع���ادت���ه  واأ�������ض������اف 
ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى ه���ذه اجل��ائ��زة ياأتي 
ثمرة  لتظافر اجله�د الهادفة اإىل 
املعل�مات  تقنية  م�ضت�ى  ت��رق��ي��ة 
الأهداف  حتقيق  م��ع  ين�ضجم  مب��ا 
ال�ض�ؤون  ل���دائ���رة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ب��ل��دي��ة وال���ن���ق���ل وال���رام���ي���ة اإىل 
اخلدمات  م��ع��اي��ري  اأج������د  ت��ق��دمي 
ال��ب��ل��دي��ة ال��ف��ع��ال��ة امل���رت���ك���زة على 
املتعاملني،  ر���ض��ا  م�����ض��ت���ى  ت��ع��زي��ز 
ك��اف��ة اخل��دم��ات ب�ضه�لة  وت��ق��دمي 

املميزة  اجلائزة  هذه  على  البلدية 
�ضمن امل�ضابقة التي نظمها النا�ضر 
 )ITP Media Group(
املتخ�ض�ضة بتقنية املعل�مات ، وقد 
التقني  التخطيط  اإدارة  ���ض��ارك��ت 
�ضمن  اجلائزة  ه��ذه  على  املناف�ضة 
والهيئات  ال��دوائ��ر  م��ن  ع��دد كبري 
احل��ك���م��ي��ة والحت����ادي����ة، ح��ي��ث مت 
ت��ق��ي��ي��م اإجن��������ازات امل��ت��ق��دم��ني من 
التقنية  امل�������ض���اري���ع  ع�����دد  ن���اح���ي���ة 
تط�ير  اإىل  تهدف  التي  الناجحة 
اخل�����دم�����ات الإل����ك����رتون����ي����ة ودع����م 
من  �ض�اء  للخدمات  امل�ضتخدمني 

للبلدية  ال����ع����ام  امل����دي����ر  وت�����ج����ه 
ب��ال�����ض��ك��ر اجل���زي���ل وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
بلدية  يف  التقني  التخطيط  اإدارة 
م��دي��ن��ة اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى جن��اح��ه��ا يف 
ا�ضتثمار وت�ظيف اأف�ضل التقنيات 
التي خدمت  املعل�ماتية  والربامج 
وروؤيتها،  واأهدافها  البلدية  ر�ضالة 
�ضيك�ن  الإجن������از  ه���ذا  اأن  م����ؤك���دا 
والإدارات  للقطاعات  كبريا  حافزا 
ل��ب��ذل اأق�����ض��ى ط��اق��ات��ه��ا م���ن اأجل 
تطبيق اأف�ضل املمار�ضات التي تعزز 
من م�ضروع التط�ير ال�ضامل على 
اأب���ظ��ب��ي وحتقق  م�����ض��ت���ى اإم�����ارة 

وي�ضر.
 كما اأن هذه اجلائزة �ضتك�ن حافزا 
واملزيد  املحيطة  التط�رات  مل�اكبة 
اخلدمات  م�ضت�ى  يف  ال��رق��ي  م��ن 
التقنية وال�ضتمرار يف العمل بروح 
الفريق ال�احد، وكذلك ال�ضتمرار 
يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع ك��اف��ة امل�����ارد 
واملادية  ال��ب�����ض��ري��ة  ����ض����اء  امل��ت��اح��ة 
لهذه  المثل  وال�ضتخدام  واملالية 
النتائج  اف�ضل  يحقق  ومب��ا  امل����اد 
جديدة  لنطالقة  اأ�ضا�ضا  وي�ضكل 

نح� املزيد من الإجنازات.
ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��د ذات����ه ف��ق��د ح�ضلت 

داخل امل�ؤ�ض�ضة اأو خارجها، وكذلك 
يف  ت�ضاهم  تقنية  م�����ض��اري��ع  تنفيذ 
التقنية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
ال�ضبكات  واأنظمة  املعل�مات  واأم��ن 
متت  ق��د  و  التقنية،  والتطبيقات 
املقدمة  الأطروحات  تقييم  عملية 
م���ن ال���دوائ���ر وال��ه��ي��ئ��ات م���ن قبل 

مقّيمني م�ضتقلني. 
لبلدية  مم���ث���ال  اجل����ائ����زة  ت�����ض��ل��م 
عبدال�ضمد  اأحمد  اأب�ظبي  مدينة 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  احل��م��ادي 
التقني بالإنابة خالل حفل ت�زيع 
اأق��ي��م بفندق )روز  ال���ذي  اجل���ائ��ز 

مل�شاعدة 500 طالب وطالبة

�سندوق الزكاة وجامعة اأبوظبي يطلقان احلملة امل�سرتكة »�سبابنا اأمانة وزكاتنا ح�سانة«
•• اأبوظبي   - الفجر:

اأع������رب ك���ل م���ن ����ض���ع���ادة ع���ب���داهلل ب���ن عقيدة 
امل��ه��ريي، اأم���ني ع���ام ���ض��ن��دوق ال��زك��اة و�ضعادة 
علي �ضعيد بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س 
جامعة اأب�ظبي التنفيذي عن خال�س �ضكرهم 
ال�ضيخ  ل�ضم�  امتنانهم  وع��ظ��ي��م  وت��ق��دي��ره��م 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  الظفرة  منطقة 
قطاع  لتط�ير  ودعمه  اهتمامه  على  اأب�ظبي، 
التعليم، وحر�س �ضم�ه على اأن تك�ن اجلامعة 
الدولة، جاء  العريقة يف  اجلامعات  يف م�ضاف 
اجلامعة  عقدته  �ضحفي  م���ؤمت��ر  خ��الل  ذل��ك 
اأم�س )الأربعاء 29 مار�س 2017( يف حرمها 
باأب�ظبي لتد�ضني احلملة الرم�ضانية ال�ضن�ية 
ح�ضانة"  وزك��ات��ن��ا  ام��ان��ة  "�ضبابنا  امل�����ض��رتك��ة 
املالية  الأع��ب��اء  وتخفيف  رف��ع  ت�ضتهدف  والتي 
الدرا�ضية عن الطلبة من امل�اطنني واملقيمني 

ممن تنطبق عليهم �ضروط ومعايري الزكاة.
واأو����ض���ح ���ض��ع��ادة ع��ب��داهلل ب��ن ع��ق��ي��دة املهريي، 
اأن املحاور الرئي�ضية   اأمني عام �ضندوق الزكاة 
الدولة  رئي�س  ال�ضم�  عنها �ضاحب  اأعلن  التي 
خالل  عليها  العمل  تركيز  ليك�ن  اهلل  حفظه 
ال�ضراكة   حم������اور  م����ع  ت��ل��ت��ق��ي   2017 ع�����ام 
اإطالق  خ���الل  م��ن  ت���ام  ب�ضكل  معها  وت��ت��ك��ام��ل 
و  اأم��ان��ة  �ضبابنا  �ضعار  حت��ت  ال�ضابعة  احلملة 

م�ضرية  دع��م  اإىل  تهدف  والتي  ح�ضانة  زكاتنا 
العمل الإن�ضاين والجتماعي يف جمال التعليم 
واإحياء فري�ضة  الزك�ي  ال�عي  ن�ضر  اأج��ل  من 
التكافل  م��ن  ق��در  اأك��رب  لتحقيق  �ضعياً  ال��زك��اة 
ال�ضندوق  اأن  م���ؤك��داً  املجتمع،  يف  الجتماعي 
ي�ضعى اإىل تلبية احتياجات املجتمع من خالل 
التعاون امل�ضرتك مع كافة الهيئات وامل�ؤ�ض�ضات 
ال�ضرتاتيجية  امل�����ب�����ادرات  ت��ط���ي��ر  اإط������ار  يف 
وتطبيقا ملفه�م امل�ض�ؤولية املجتمعية التي دعت 
الأمني  �ضعادة  واأ�ضاف  الر�ضيدة.  القيادة  اإليه 
العام ن�ضتهدف من خالل هذه احلملة م�ضاعدة 
ي�ضت�ف�ن  ممن  ومقيم  م�اطن  طالب   500
�ضروط الزكاة ح�ضب الالئحة املعتمدة ب�ضندوق 
اأب�ظبي  الزكاة ط�ال مدة درا�ضتهم يف جامعة 
مب��ب��ل��غ ت��ق��دي��ري ق����دره 50 األ����ف دره����م لكل 
طالب لل�ضنة الدرا�ضية ال�احدة، م�ضرياً اإىل اأن 
رم�ضان  �ضهر  يف  ياأتي  احلملة  انطالق  تزامن 
ال�ضهر  ه���ذا  ال��ع��ط��اء يف  روح  ل��ت��زاي��د  امل���ب���ارك 
الكرمي، و�ضيعمل �ضندوق الزكاة قدر الإمكان 
تقدمي  ع��ل��ى  امل��ت��ربع��ني  ل��ك��اف��ة  الت�ضهيل  ع��ل��ى 
تربعاتهم بكل الطرق امل�ضّهلة واملي�ّضرة، وذلك 
الطرق  من  ب��دءاً  املتعددة  خدماته  خ��الل  من 
امل��زك��ي وا�ضتالم  ا���ض��ت��ق��ب��ال  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وه���ي 
من  وان��ط��الق��اً  وت��ط���راً  مبا�ضرة،  منه  ال��زك��اة 
الع�ضرية احلديثة  ال��ضائل  اإىل  الأ�ضل�ب  هذا 
التي اآل ال�ضندوق على نف�ضه لتقدميها كحل�ل 

�ضعادة  وق���ال  احل���دي���ث.  ال��ع�����ض��ر  م��ع  تتنا�ضب 
تط�ير  يف  �ضّباق  ال�ضندوق  اإن  ال��ع��ام:  الأم���ني 
قن�ات التح�ضيل من 5 قن�ات تقليدية يف عام 
29 قناة وو�ضيلة ورابط  اإىل  2004، و�ض�ًل 
حتى الآن، كما بلغت قن�ات اخلدمات الأخرى 
التقليدية  القن�ات  بني  ما  تن�عت  قناة،   11
اأن زيادة  والل��ك��رتون��ي��ة وال��ذك��ي��ة ون��اأك��د على  
قن�ات التح�ضيل �ضاهمت ب�ضكل كبري يف جلب 
اخلدمات   تعترب  اإذ  لل�ضندوق،  اأك��ر  اإي����رادات 
التي نقدمها من اأهم م�ارد ال�ضندوق احلي�ية 
اأن م�اكبة  يف حت�ضيل الزك�ات، وندرك متاما 
�ضرورة  هي  احلديثة  التكن�ل�جية  التقنيات 
»روؤية  �ضعار  حت��ت  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  يف  حتمية 
ت�ضهياًل  وذل���ك  ���ض��رع��ي��ة«،  لفري�ضة  ع�ضرية 
اأي  ويف  مكان  اأي  من  زكاته  لدفع  املزكي  على 
الزكاة مبا  اأم��ني ع��ام �ضندوق  اأ�ضاد  وق��ت. كما 
حققته اجلامعة من تقدم مت�ا�ضل، واإجنازات 
وا���ض��ح��ة، ه��ي ف��خ��ر واع���ت���زاز ل��ل��دول��ة ونثمن 
الظاهري  حرمل  بن  �ضعيد  علي  �ضعادة  جه�د 
اأب�ظبي  ج��ام��ع��ة  ملجل�س  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
النم�ذج  اجلامعة  تك�ن  اأن  اأج��ل  من  امل�ضتمرة 
الأمثل للم�ؤ�ض�ضة التعليمية امللتزمة والناجحة 
يف حتقيق ر�ضالتها واأهدافها يف خدمة الإمارات 
العربية املتحدة، كما اأننا يف �ضندوق الزكاة نثني 
جامعة  مع  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  هذه  على 
ال�ضراكات  اأجن��ح  من  نعتربها  والتي  اأب�ظبي، 

املجال،  واقليميا يف هذا  ال�ضرتاتيجية حملياً 
اإيجاد  خ��الل  م��ن  للطلبه  الي��ج��اب��ي  وال��دع��م 
الراغبني  للطالب  التح�ضيل اجلامعي  فر�س 
من ذوي امل�ضت�ى العلمي اجليد والغري قادرين 
اأكد  جانبه  وم��ن  الدرا�ضية.  الر�ض�م  دف��ع  على 
رئي�س  الظاهري  حرمل  بن  �ضعيد  علي  �ضعادة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي اعتزاز  اأب���ظ��ب��ي  جم��ل�����س ج��ام��ع��ة 
الزكاة  �ضندوق  م��ع  اللقاء  بتجديد  اجلامعة 
ال�����ض��ري��ك ال���ض��رتات��ي��ج��ي ال���ذي نحمل ل��ه كل 
ت��ع��زي��ز م�ضرية  ت��ق��دي��ر وام��ت��ن��ان جل���ه����ده يف 
امل�ؤ�ض�ضة  ه��ذه  للجامعة،  احل�ضارية  املنجزات 
الرائدة واأمينها العام �ضعادة عبداهلل بن عقيدة 
امل��ه��ريي وذل���ك لند�ضن م��ب��ادرة ج��دي��دة وهي 
احلملة الرم�ضانية ال�ضن�ية يف دورتها ال�ضابعة 
والتي  ح�ضانة  وزك��ات��ن��ا  اأم��ان��ة  �ضبابنا  بعن�ان 
اأب�ظبي  جامعة  "ا�ضرتاتيجية  اإط���ار  يف  تاتي 
فيها  ن��ت�����ض��رف  2017" وال���ت���ي  اخل���ري  ل��ع��ام 
اآل نهيان  برعاية �ضم� ال�ضيخ حمدان بن زايد 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س جمل�س 
احلملة  اأن  اإىل  م�ضرياً  اأب�ظبي،  جامعة  اأمناء 
تهدف اإىل تخفيف الأعباء املالية الدرا�ضية عن 
ي�ضت�ف�ن  مم��ن  واملقيمني  امل���اط��ن��ني  الطلبة 
���ض��روط ال��زك��اة وذل���ك وف��ق��اً مل���دة درا���ض��ت��ه��م يف 
اجلامعة  تطرحها  التي  البكال�ري��س  برامج 
ب��ف��رع��ي��ه��ا يف اأب����ظ���ب���ي وال���ع���ني، وق����د جنحت 
�ضن�ات   6 ط�ال  ال�ضن�ية  الرم�ضانية  احلملة 

منذ انطالقها عام 2010 يف جمع عائد �ضخي 
اأم���ال الزكاة  50 ملي�ن دره��م من  و�ضل اإىل 
وال��ت��ربع��ات وه��� م��ا رف��ع الأع��ب��اء املالية التي 
كانت �ضكلت حتدياً كبرياً كاد اأن ي�ؤثر �ضلباً على 
الطالب  م��ن   1500 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  م�ضتقبل 
واأ�ضاف  املتعففة.  الأ�ضر  ذوي  من  والطالبات 
بن حرمل ناأمل اأن ي�ضاهم اإطالق احلملة حتت 
اأب�ظبي  جامعة  "ا�ضرتاتيجية  مبادرات  مظلة 
من  العديد  ت�ضجيع  2017" يف  اخل��ري  لعام 
الأفراد وال�ضركات وامل�ؤ�ض�ضات اخلا�ضة واجلهات 
احلك�مية للم�ضاهمة ب�ضخاء، لتمكن تربعاتهم 
م�ا�ضلة  م��ن  امل�ضتفيدين  ال��ط��ل��ب��ة  وزك��ات��ه��م 
درا�ضتهم وحتقيق اأهدافهم الأكادميية والعمل 
بكال�ري��س  �ضهادة  على  للح�ض�ل  وجهد  بكد 

من جامعة مرم�قة كجامعة اأب�ظبي.

كيفية دفع الزكاة:
النقدية  اأن يقدم التربعات  املتربع  ي�ضتطيع 
ل�ضندوق  وت�ضليمها  امل�ضرفية  وال�����ض��ي��ك��ات 
ب��ا���ض��م احلملة  اأب���ظ��ب��ي،  اأو ج��ام��ع��ة  ال���زك���اة 
�ضبابنا  اجلامعيني  العلم  لطالب  امل�ضرتكة 
اإىل  املبلغ  حت�يل  اأو  ح�ضانة،  وزكاتنا  اأمانة 
رقم16420661،  الزكاة  �ضندوق  ح�ضاب 
 AE300500000000016420661:الآيبان
بال�ضافة  الإ����ض���الم���ي،  اأب����ظ���ب���ي  مل�����ض��رف 
الن�ضية  ال��ر���ض��ائ��ل  ط��ري��ق  ع���ن  ال���ت���ربع  اإىل 
اإىل  التربعات  بقيمة  ن  اأو  ج  الرمز  بار�ضال 
الأرقام التالية كل ح�ضب قيمة التربع: 10 
 ،8050 اإىل  50درهم   ،8010 اإىل  دراه��م 
اإىل  200درهم   ،8100 اإىل  100درهم 

.8200
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اأخبـار الإمـارات
توا�سل فعاليات منتدى التعاون من اأجل الأمن يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

ملنتدى  الأوىل  ال���دورة  فعاليات  ال��ت���ايل  على  ال��ث��اين  للي�م  تت�ا�ضل 
التعاون من اأجل الأمن الذي ت�ضت�ضيفه اأب�ظبي على مدى ثالثة اأيام 
مب�ضاركة وزراء داخلية وعدل وقادة وخرباء من خمتلف اأنحاء العامل.

ويناق�س املنتدى - الذي يعقد بال�ضراكة مع املنظمة الدولية لل�ضرطة 
اجلرائم  فئات من  �ضبع   - الإن��رتب���ل  م�ؤ�ض�ضة  و  الإن��رتب���ل  اجلنائية 
واملجتمعات  الثقايف  وال���رتاث  الإلكرتونية  واجل��رائ��م  الإره���اب  ت�ضمل 
على  الب�ضائع  وتهريب  واملخدرات  ال�ضيارات  للخطر وجرائم  املعر�ضة 

امل�ضت�يات املحلية والدولية.
كانت معايل ن�رة بنت حممد الكعبي وزيرة دولة ل�ض�ؤون املجل�س ال�طني 
الحتادي قد األقت كلمة خالل جل�ضات الي�م الأول امل�ضائية اأكدت فيها 

ال�ضعادة هي  اأن  اإىل  ال�ضعادة يف م�اجهة اجلرمية م�ضرية  اأهمية  على 
الركيزة الأ�ضا�ضية يف احلياة الي�مية بدولة الإمارات.

ولفتت معاليها اإىل اأن التقدم امللح�ظ الذي حتققه الدولة يف م�ؤ�ضرات 
ال�ضعادة العاملية ي�ؤكد حر�ضها على غر�س مبادئ ال�ضعادة يف امل�اطنني .. 
م�ضرية اإىل اأنه ل ميكن حتقيق ال�ضعادة عاملياً دون تعاون ق�ي حيث اأن 
هناك �ضلة ق�ية بني ال�ضعادة واجلرمية فكلما قلت معدلت اجلرمية 

ازدادت معدلت ال�ضعادة .
الق�ضاء على اجلرمية  اأجل  التعاون من  الكعبي على �ضرورة  و�ضددت 
بالقيم  متم�ضكني  �ضالماً  اأكر  للعي�س يف عامل  ال�ضعادة  وتر�ضيخ مناخ 
التي تقدرها وتدعمها كل الثقافات واحل�ضارات .. من�هة اإىل اأن هذا 
املنتدى يعد فر�ضة ذهبية لنا جميعاً لتحقيق تغري حقيقي من خالل 

دمج جه�دنا.

معايل  خاللها  حت��دث  نقا�ضية  حلقات  عقد  اأي�ضا  اجلل�ضات  و�ضهدت 
الل�اء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�ضرطة اأب�ظبي و�ضعادة عبد 
التعاون لدول اخلليج  العام ملجل�س  الأم��ني  الزياين  اللطيف بن را�ضد 
العربية وي�رجن �ضت�ك الأمني العام لالإنرتب�ل و بيرت ت�ما�س درينان 
واأوت�  املتحدة  الأمم  يف  والأم��ن  ال�ضالمة  ل�ض�ؤون  العام  الأم��ني  وكيل 
�ضاندر  م��اري  اأملانيا وج��ني  ال�ضابق يف  الحت��ادي  الداخلية  وزي��ر  �ضيلي 

رئي�س جمل�س اإدارة بنك كريدي اأجريك�ل ال�ضابق.
واخلا�س  العام  القطاعني  بني  التعاون  اأهمية  على  النقا�ضات  ورك��زت 
اجلرمية  اأ�ض�ل  يف  البحث  اأهمية  على  والتاأكيد  التعاون  دور  وتثمني 
ال��ب��ط��ال��ة ودرجة  ال��ف��ق��ر وم��ع��دلت  واأ���ض��ب��اب ح��دوث��ه��ا م��ث��ل م�ضت�يات 
الت�ضرب من التعليم ون�ضب امل�اليد املرتفعة وارتفاع معدلت ال�فيات 

ونق�س امل�ارد امل�ضتغلة.

�سعود بن را�سد لالأعمال اخلريية تتربع 
ب�سيارة لنقل ذوي الإعاقة وكبار ال�سن

•• اأم القيوين-وام:

وفرت م�ؤ�ض�ضة �ضع�د بن را�ضد املعال لالأعمال اخلريية والإن�ضانية �ضيارة 
القي�ين  اأم  م�ضت�ضفى  واإىل  من  ال�ضن  وكبار  الإع��اق��ة  ذوي  لنقل  جمهزة 
را�ضد  �ضع�د بن  را�ضد حمد احلمر مدير عام م�ؤ�ض�ضة  �ضعادة  واأك��د  العام. 
فى  امل�ضاهمة  على  امل�ؤ�ض�ضة  حر�س  والإن�ضانية  اخلريية  لالأعمال  املعال 
مبادرات وفعاليات عام اخلري 2017 من كافة الن�احي. واأو�ضح احلمر اأن 
ال�ضيارة مزودة برافعة هيدرولكية تهبط من خلف املركبة حلمل الراكب 
ومزودة  الراكب  لعائلة  تت�ضع  مقاعد  تت�افر  كما  املخ�ض�س  الكر�ضى  مع 

باأربطة لتثبيت الكر�ضي داخل ال�ضيارة.

زايد لالإ�سكان يعتمد اأ�سماء 915 مواطنا من م�ستحقي الدعم بي 590 مليون درهم
•• اأم القيوين - وام:

 915 اأ���ض��م��اء  ام�����س  لالإ�ضكان  زاي���د  ال�ضيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
 590/ اإجمالية  بقيمة  ال�ضكني  ال��دع��م  ق���رارات  م�ضتحقي  م��ن  م�اطنا 

ملي�ن درهم.
ال�ضم�  �ضاحب  لت�جيهات  الدعم..تنفيذا  م�ضتحقي  اأ�ضماء  اعتماد  وياأتي 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و �ضاحب ال�ضم� 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ض�ر  ال�ضيخ  �ضم�  ومتابعة  دب��ي  حاكم 

جمل�س ال�زراء وزير �ض�ؤون الرئا�ضة.
 ��  2017 احل���ايل  للعام  ال��ث��اين  اجتماعه  ال��ربن��ام��ج  اإدارة  جمل�س  وع��ق��د 
النعيمي وزير تط�ير  الدكت�ر عبداهلل بن حممد بلحيف  برئا�ضة معايل 
البنية التحتية رئي�س جمل�س اإدارة الربنامج �� يف م�قع م�ضروع جممع اأم 

القي�ين ال�ضكني يف مدينة ال�ضهداء يف اإمارة اأم القي�ين.
اأع�ضاء  اإن عقد  وقال معايل الدكت�ر عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
جمل�س الإدارة اجتماعهم يف م�ضروع جممع اأم القي�ين ال�ضكني يف مدينة 
ال�اقع  اأر����س  على  الربنامج  م�ضاريع  عمل  �ضري  ملتابعة  يهدف  ال�ضهداء 
اهتمامها  اأول���ت ج��ل  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اأن  اإىل  .. م�ضريا  ق��رب  ع��ن  وتفقدها 
ب�ضعادة ورفاهية اأبنائها من خالل م�ضاريع �ضكنية ع�ضرية وم�ضتدامة تلبي 

احتياجاتهم وحتقق ا�ضتقرارهم و�ضعادتهم .
اأ�ضماء  �ضهريا  يعتمد  لالإ�ضكان  زاي��د  ال�ضيخ  برنامج  اأن  معاليه  واأ���ض��اف 
ال�ضرتاتيجية  الربنامج  واأه���داف  يت�افق  مبا  ال�ضكني  الدعم  م�ضتحقي 

وت�فري  للم�اطنني  وامل�ضتقبلية  احلالية  ال�ضكنية  الحتياجات  تلبية  يف 
وتط�ير البيئة ال�ضكنية امل�ضتدامة واملبتكرة مبا يف�ق ت�قعاتهم .

537 قر�ضا و  الي�م ما بني  اأعلنه الربنامج  ال�ضكني الذي  وت���زع الدعم 
122 منحة �ضكنية وتن�ع ما بني 594 من فئة بناء جديد و 41 من فئة 
ا�ضتكمال م�ضكن وثمان من فئة �ضيانة م�ضكن و 12 من فئة �ضراء م�ضكن 
و 43 من فئة م�ضكن حك�مي و 16 من فئة اإ�ضافة وت��ضعة على م�ضكن و 

م�ضكن. على  اإ�ضافة  فئة  من   24
الربنامج  اأعلنها  التي  ال��ق��رارات  غالبية  على  جديد  بناء  فئة  وا�ضتح�ذت 
الي�م اإذ ت�ضمنت 594 ا�ضما من م�ضتحقي فئة بناء جديد حيث تعد فئة 
تخ�ل  وه��ي  باعتمادها  الربنامج  يق�م  التي  الفئات  اأب��رز  من  جديد  بناء 
امل�اطن من اختيار الت�ضاميم املنا�ضبة واختيار حجم امل�ضكن وحرية اختيار 

املقاول وال�ضت�ضاري.
ا�ضتكمال  فئة  م�ضتحقي  من  م�اطنا   41 اأ�ضماء  اعتماد  الربنامج  واأعلن 
م�ضكن حيث تعد �ضريحة ا�ضتكمال م�ضكن من ال�ضرائح املهمة التي ت�ضتدعي 
من  ت�ضكله  ملا  نظرا  ممكن  وقت  باأ�ضرع  فيها  والبت  لطلباتهم  ال�ضتجابة 
يف  امل�اطن  تكبدها  التي  والتكاليف  ال�ضكني  ال�ضتقرار  حتقيق  يف  اأهمية 
امل�ضكن لأ�ضباب يف مقدمتها عدم  املنفذة دون ال�ضتفادة من هذا  الأعمال 
املقدرة املالية ف�ضال عن اأن بقاء امل�ضكن لفرتة من الزمن دون ا�ضتكمال قد 

ي�ؤدي اإىل تلف الهيكل اخلرا�ضاين وعدم �ضالحية البناء القائم.
على  وت��ضعة  اإ�ضافة  فئة  م��ن  م�اطنا   40 اأ�ضماء  الدفعة  ت�ضمنت  كما 
م�ضكن فيما يتيح هذا الدعم اإدخال املالحق والإ�ضافات على امل�ضكن القائم 
لتحقيق ال�ضتقرار الأمثل لالأ�ضرة امل�اطنة وحتقيق �ضعادتها ك�ن العديد 

من امل�اطنني يق�م�ن باإ�ضافة املالحق على امل�ضاكن القائمة بهدف اإ�ضكان 
ال�احدة  الأ���ض��رة  �ضمل  العائلة ومل  م��ع  ال���ض��ت��ق��رار  ال��راغ��ب��ني يف  الأب��ن��اء 

وحتقيق ال�ضتقرار ال�ضكني من خالل جتمع الأبناء مع الآباء.
واأعلن الربنامج اعتماد اأ�ضماء ثمانية م�اطنني من م�ضتحقي فئة �ضيانة 
على م�ضكن حيث تعد �ضيانة على م�ضكن من اأبرز فئات الدعم ال�ضكني اإذ 
امل�ضكن  للمحافظة على عمر  ال�ضكني  الدعم  بتقدمي هذا  الربنامج  يق�م 
جتنبا حلدوث اأ�ضرار على امل�ضكن يف امل�ضتقبل..بجانب اعتماد اأ�ضماء 12 
الدعم  حل�ل  اأح��د  يعد  وال���ذي  م�ضكن  ���ض��راء  فئة  م�ضتحقي  م��ن  م�اطنا 
ال�ضكني الذي يخ�ل امل�اطنني احل�ض�ل على م�ضكن جاهز ح�ضب رغبتهم 

وميزانيتهم املالية مما ي�فر عليهم عناء بناء م�ضكن جديد.
43 م�اطنا من فئة م�ضكن حك�مي حيث يقدم  اأ�ضماء  واعتمد الربنامج 
التي  ال�ضكنية  املجمعات  م�ضاريع  �ضمن  احلك�مية  امل�ضاكن  ال��ربن��ام��ج 
ينفذها يف اإمارات الدولة باعتبارها اإحدى اأن�اع الدعم ال�ضكني التي ت�فر 
بالقيمة  املنا�ضب  وال�ضت�ضاري  املقاول  عن  البحث  عناء  امل�ضتفيدين  على 
العامة  امل��دي��رة  الفندي  حممد  جميلة  املهند�ضة  �ضعادة  وقالت  املنا�ضبة. 
لربنامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان اإن قرارات الدعم ال�ضكني الي�م ت�ضم 248 
اأي��ام .. لفتة اإىل   10 اأك��ر من  ق��رار دعم مل تتجاوز فيها مدة النتظار 
خ��الل خط�ات  م��ن  تتم  ال�ضريع  ال��ق��رار  على  التقدمي  واآل��ي��ة  ���ض��روط  اأن 
اأن  ال�ضروط على  �ضعادتك قرار حيث تعتمد  اأطلق عليها الربنامج  �ضهلة 
يك�ن مقدم الطلب م�اطنا و متزوجا ول ميلك م�ضكنا مهما كان و�ضعه 
الإن�ضائي من�هة باأنه ل يعترب طالب ا�ضتكمال م�ضكن قيد الإن�ضاء مالكا 
واأن يك�ن الدخل ال�ضهري ملقدم طلب الدعم ال�ضكني من جهة حك�مية اأو 

�ضبه حك�مية.
للخدمات  التنفيذي  املدير  ل�تاه  عبداللطيف  حممد  اأو�ضح  جانبه  من 
915 ق��رارا لدعم  اإدارة الربنامج  اإط��ار اعتماد جمل�س  اأنه يف   .. امل�ضاندة 
الدخ�ل  خ��الل  م��ن  ال��ق��رارات  ا�ضتالم  امل�ضتفيدين  جلميع  ميكن  �ضكني 
الدعم  ق���رار  وطباعة  الذكية  والأج��ه��زة  للربنامج  الإل��ك��رتوين  للم�قع 
الربنامج  مقر  اإىل  لل��ض�ل  واجلهد  ال�قت  ي�فر  مما  مبا�ضرة  ال�ضكني 
امل�ضتفيدين  اأ�ضماء  اإعالن  بعد  اأنه مبا�ضرة  اإىل  واأ�ضار  قراراتهم.  ل�ضتالم 
بامل�ضتفيدين  اخلا�ضة  ال�ضفحة  يف  ال�ضكني  الدعم  م�افقات  ر�ضائل  تفعل 

عرب امل�قع الإلكرتوين للربنامج واختيار طباعة قرار الدعم ال�ضكني.
واأ�ضاف اأنه ميكن للم�ضتفيدين الطالع على النماذج ال�ضكنية عن طريق 
م�ضكني  تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  اأو  بيتك  ���ض��ا���س  وخ��دم��ة  ال��ربن��ام��ج  تطبيق 
اأو  للربنامج  الإل���ك���رتوين  امل���ق��ع  اأو  زاي���د  ون��ظ��ام جممعات  الف��رتا���ض��ي 
الربنامج  مقر  يف  امل�ج�دة  الأبعاد  الثالثية  الفرتا�ضية  اللم�س  �ضا�ضات 

بدبي ومراكز �ضعادة املتعاملني يف راأ�س اخليمة والفجرية.
يف  احلك�مي  الت�ضال  اإدارة  مدير  الب�ضر  عبداهلل  ح�ضني  ق��ال  جانبه  من 
الربنامج اإنه ف�ر ا�ضتالم امل�ضتحقني للدعم ال�ضكني ر�ضالة ن�ضية ميكنهم 
 www.szhp.gov.ae / مبا�ضرة زيارة امل�قع الإلكرتوين للربنامج
/ اأو الأجهزة الذكية لطباعة قرار الدعم ال�ضكني واخلدمات الإلكرتونية 
بجانب  امللف  فتح  ب��اإج��راءات  اخلا�ضة  املعل�مات  على  والتعرف  الأخ���رى 
ال�ضروط ال�اجب اتباعها ملبا�ضرة التنفيذ واأ�ضار اإىل �ضرورة ا�ضتغالل املدة 
ال�ضكني فيما  الدعم  ب�ضنة ميالدية لال�ضتفادة من قرار  الزمنية املحددة 

عدا قرارات الدعم ال�ضكني لفئة م�ضكن حك�مي.

مع دخول اتفاقات التعاون حيز التنفيذ 

مركز دبي املايل العاملي ي�سم �سجل الو�سايا والرتكات براأ�س اخليمة 

حتت �شعار عام اخلري ... ملتقى الرثيا يوا�شل فعالياته

طالب امللتقى يجددون العهد والولء والنتماء للوطن

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اخليمة  راأ��������س  ح���ك����م���ة  ات����خ����ذت 
مركز  يف  املنازعات  ت�ض�ية  و�ضلطة 
دبي املايل العاملي اخلط�ات الأوىل 
اتفاقيات  من  �ضل�ضلة  تطبيق  نح� 
العام  دي�ضمرب  يف  امل�قعة  التعاون 
امل����ا�����ض����ي م�����ع دخ���������ل ت���ع���دي���الت 
ال������ض��اي��ا يف املركز  ���ض��ج��ل  ق���اع��د 
اإمارة  لت�ضمل  التنفيذ  حيز  امل��ايل 
لإقامة  والتخطيط  اخليمة،  راأ���س 
ندوات م�ضرتكة بني ق�ضاة حماكم 
راأ�س اخليمة والهيئة الق�ضائية يف 

حماكم مركز دبي املايل العاملي.
وم���ع دخ����ل���ه ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 5 

امل�����ض��ت�����ض��ار اأحمد  م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال 
حم��م��د اخل���اط���ري، رئ��ي�����س دائ���رة 
راأ�����س اخل��ي��م��ة: تلتزم  امل��ح��اك��م يف 
حك�مة راأ�س اخليمة بت�فري البنى 
وامل�ؤ�ض�ضات التي تدعم امل�ضتثمرين 
التجارية  وال�����ض��رك��ات  وامل��ق��ي��م��ني 
التفاقيات  وت�����ض��ك��ل  اأع��م��ال��ه��ا،  يف 
امل�قعة مع مركز دبي املايل العاملي 
والهيئات التابعة له جزءاً من هذا 
الل���ت���زام. ون��ح��ن ن���ؤم��ن ب���اأن هذه 
امل�ضتثمرين  �ضت�ضجع  الب��ت��ك��ارات 
باإيجابية  ال��ن��ظ��ر  ع��ل��ى  حت����دي����داً 
منا�ضب  كمكان  اخليمة  راأ����س  اإىل 
يثق�ن  ا���ض��ت��ث��م��ارات��ه��م،  ل��ت��اأ���ض��ي�����س 
ف��ي��ه ب����ج����د ب��ي��ئ��ة ق��ان���ن��ي��ة ت�فر 

ت�ض�ية  ل�ضلطة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ق��ان���ن 
املنازعات يف مركز دبي املايل العاملي 
ن�����دوات تط�ير  خ��ط��ط��ه��ا لإق���ام���ة 
الق�ضائية  الهيئة  لأع�ضاء  مهني 
وامل���ح���ام���ني وط�����الب ال���ق���ان����ن يف 
اإمارة راأ�س اخليمة. و�ضتقام الندوة 
القا�ضي  ���ض��ع��ادة  ب��اإ���ض��راف  الأوىل 
حماكم  من  املدحاين  �ضام�س  علي 
م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، وتهدف 
التعاون  اآف��اق  تط�ير  اإىل  حتديداً 

بني الهيئتني الق�ضائيتني.
هذا  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م���ع���ر����س  ويف 
الرئي�س  بري  م��ارك  ق��ال  امل��ض�ع، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي واأم�����ني ���ض��ج��ل حماكم 
مركز دبي املايل العاملي : من خالل 

الت�جيه  ب������داأ  اجل��������اري،  م����ار�����س 
ب�ضجل  اخلا�س  اجلديد  الإجرائي 
امل�ضلمني  غ���ري  وت����رك����ات  و����ض���اي���ا 
ق�اعد  تطبيق  �ضالحيات  ت��ضيع 
ال�ضجل لت�ضمل اإمارة راأ�س اخليمة. 
اأية  اإدارج  بالإمكان  اأ�ضبح  وبذلك 
ممتلكات يف راأ�س اخليمة يف و�ضية 
القان�ن  اأح���ك���ام  م��ك��ت���ب��ة مب���ج��ب 
الإجنليزية،  باللغة  الناطق  العام 
لالأ�ضخا�س  ال�����ض��م��اح  ع��ل��ى  ع���الوة 
بتدوين  اخليمة  راأ���س  يف  امل�ؤهلني 
و�ضاياهم وفق اأحكام ذات القان�ن، 
�ضجل  يف  و���ض��اي��اه��م  ت�ضجيل  م���ع 

و�ضايا وتركات غري امل�ضلمني. 
اأكادميية  اأك��دت  مت�ضل،  �ضياق  ويف 

الق�ضائي  ال��ن��ظ��ام  ن��ط��اق  ت������ض��ي��ع 
ملحاكم  الإجنليزية  باللغة  الناطق 
م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، �ضتتيح 
للم�ضتثمرين  اخليمة  راأ���س  اإم���ارة 
اأر�ضها  على  واملقيمني  وال�ضركات 
م�ضت�ى  ع��ل��ى  احل�������ض����ل  ف��ر���ض��ة 
التي ميكنهم  جديد من اخليارات 
نزاعاتهم  حل����ل  اإل���ي���ه���ا  ال���ل���ج����ء 
بالعمل  ا�ضتمتعنا  وق��د  التجارية. 
ال�ضيغة  ل���ب���ل����رة  ك��ث��ب  ع���ن  م���ع���اً 
التفاقيات  ه��ذه  لتطبيق  العملية 
الأ�ضهر  ال���اق��ع خ��الل  اأر����س  على 
ت�قيعها  اأع���ق���ب���ت  ال���ت���ي  امل��ا���ض��ي��ة 
ونحن �ضعداء للغاية بالتقدم الذي 

اأحرزناه حتى الآن .

 •• ابوظبي-الفجر:

جدد طالب ملتقى الريا  الذي 
ينظمه ن���ادي ت���راث الإم�����ارات يف 
جزيرة ال�ضمالية باأب�ظبي العهد 
وال������لء والن���ت���م���اء ل��ل���ط��ن من 
التي  وال��ربام��ج  الأن�ضطة  خ��الل 
ال�طن  ، حب  نف��ضهم  تغر�س يف 
، ففي �ضبيحة كل  ل��ه  والن��ت��م��اء 
ي�م يبداأ طالب امللتقى اأن�ضطتهم 
الرتاثية بال�ضالم ال�طني للدولة 
ورئي�س  ل��ل���ط��ن  ال������لء  ق�����ض��م  و 
ال��دول��ة حفظه اهلل ورع���اه  ، بعد 
املدربني  ن��خ��ب��ة م���ن  ي��ق��دم  ذل����ك 
ال������رتاث������ني �����ض����رح����ا ع������ن ح���ي���اة 
، م��ضحني  امل��ا���ض��ي  الأج�����داد يف 
عمت  التي  والنعمة  الف�ضل  لهم 
البالد بف�ضل اجله�د التي بذلها 
على  وا�ضتمر   ، امل�ؤ�ض�ضني  الآب���اء 
حفظهم  الم���ارات  �ضي�خ  نهجهم 

اهلل .
يقام  ال��ذي  الريا  ملتقى  واتخذ 
ال�ضيخ  �ضم�  ورع��اي��ة  بت�جيهات 
نهيان ممثل  ال  زاي��د  بن  �ضلطان 

والفعاليات  الأن�����ض��ط��ة  ون���ع��ي��ة 
للطالب  اجل��زي��رة  تقدمها  ال��ت��ي 
مدير  ع����ب����داهلل  ���ض��م��ري  وع�����رب   ،
ل��ن��ادي تراث  امل��در���ض��ة ع��ن �ضكره 
المارات لإتاحه الفر�ضة للطلبة 
ع��ن قرب  اجل��زي��رة  للتعرف على 
، والط��الع على اجله�د املبذولة 
ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ط���ل���ب���ة ت������راث الب�����اء 
والج��داد ، وغر�س القيم النبيلة 
املنا�ضط  خ���الل  م��ن  نف��ضهم  يف 
ال��رتاث��ي��ة امل��ت��ن���ع��ة امل����ج����دة يف 

اجلزيرة . 

موظفات النادي يف ال�شمالية اليوم
وجهت ادارة نادي تراث المارات 
دع����������ة جل���م���ي���ع ل���الإع���الم���ي���ني 
وم�ظفات النادي ، لزيارة جزيرة 
ال�ضمالية الي�م اخلمي�س ، وذلك 
بعيدا  ي����م يف اجل���زي���رة  ل��ق�����ض��اء 
عن �ضغ�ط العمل ، وال�ضتجمام 
اجلزيرة  ب����اأج�����اء  وال���ض��ت��م��ت��اع 
الدع�ة  ه����ذه  وت��ل��ت��ي   ، ال���رائ���ع���ة 
وتقديرا  ب���امل����ظ���ف  ل���اله���ت���م���ام 

لدوره يف النادي .

واملحامل  وال�����ض��ق��ارة  واخل���ي����ل 
تعليم  اىل  ا����ض���اف���ة   ، ال���رتاث���ي���ة 
من  والتقاليد  ال��ع��ادات  ال��ط��الب 
يقدمها  الرتاثية  ال���ر���س  خ��الل 
املدربني  جم��م���ع��ة خم��ت��ارة م��ن 

الرتاثني .
وي���رتك���ز ال���ربن���ام���ج ال���ي����م���ي يف 
اجلزيرة  ملراكز اب�ظبي وال�ثبة 
وال�ضمحة والعني و�ض�يحان على 
ومدر�ضة  والتجديف  الفرو�ضية 
البحرية  والدوات  ال���������ض����راع 
والطريان  ال��رتاث��ي��ة  وال�ضفينة 
والتقاليد  وال��ع��ادات  الإل��ك��رتوين 
والهجن  ال��ت��ق��ل��ي��دي  وال���������ض����راع 
يركز  بينما   ، والي�لة  وال�ضقارة 
ن�����ض��اط  ف��رع اب���ظ��ب��ي وال�ضمحة 
عمل  ور����س  اق��ام��ة  على  الن�ضائي 
ب���ي���ئ���ي���ة واخ���������رى ح�������ل احل���ن���اء 
و�ضناعة  حت�������ض���ريه  وط���ري���ق���ة 
ب���ع�������س امل���������ض����غ�����لت ال����ي����دوي����ة 
الطبخ  اىل  ا����ض���اف���ة  ال���رتاث���ي���ة 
 ، ال����دلل  ع��ل��ى  وال��ر���ض��م  ال�ضعبي 
وت�ضتمر تدريبات فريق ال�ضباحة 
25 �ضباح يف مع�ضكره  املك�ن من 

الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ض��م���  ���ض��اح��ب 
رئ���ي�������س ن������ادي ت������راث الإم��������ارات 
املقبل  اب���ري���ل   6 ح��ت��ى  وي�����ض��ت��م��ر 
، بهدف  ل���ه  ����ض���ع���ارا  ع����ام اخل����ري 
�ضقل �ضخ�ضيات الطلبة ، وغر�س 
 ، نف��ضهم  يف  احلميدة  الأخ���الق 
من خالل حب التط�ع والتعاون 
لت�ضبح   ، وال��ت��ك��اف��ل  وال��ت��ك��ات��ف 
مميزة  ���ض��م��ات  ذات  �ضخ�ضياتهم 
، مت��اله��ا ال��ث��ق��ة والع��ت��م��اد على 
ال��ن��ف�����س ، ل��ي��ك���ن���ا ق���ادري���ن على 
امل�ضاهمة يف بناء ال�طن ب�ض�اعد 
م�ضرق  مل�ضتقبل  الطم�ح  ال�ضباب 
، وت��ك���ن دول��ة الإم����ارات العربية 
ال��������دول  م���������ض����اف  امل�����ت�����ح�����دة يف 
الي�م  ان�ضطة  و�ضملت  املتقدمة. 
ميادين  يف  امل��ل��ت��ق��ى  م���ن  ال���راب���ع 
التي  الرتاثية  ال�ضمالية  جزيرة 
���ض��ن��ان املهريي  ���ض��ع��ادة  ح�����ض��ره��ا 
لالأن�ضطة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
املناعي  و���ض��ع��ي��د   ، وال���ف���ع���ال���ي���ات 
من  وجمع  الن�ضطة  ادارة  مدير 
امل�ضئ�لني بالنادي ، على ممار�ضة 
الهجن  ال���رتاث���ي���ة  ال���ري���ا����ض���ات 

يف جزيرة ال�ضمالية .

جزيرة  يف  امللتقى  طــالــبــات 
ال�شمالية 

الي�م  ال�ضمالية  جزيرة  ت�ضتقبل 
الريا  ملتقى  طالبات  اخلمي�س 
ملمار�ضة  ل���ه���ن  خ�����ض�����س  ال�������ذي 
املتن�عة  ال���رتاث���ي���ة  ال���ري���ا����ض���ات 
وال�ضقارة  واخل����ي�����ل  ك��ال��ه��ج��ن 
اىل  ا�ضافة   ، الرتاثية  واملحامل 
الطبيعية  امل��ح��م��ي��ات  م�����ض��اه��دة 
الطي�ر  ك��م��ح��م��ي��ة  اجل����زي����رة  يف 
جميع  يف  امل��ن��ت�����ض��رة  وال�����غ�����زلن 
الرج��������������اء وحم�����م�����ي�����ات ال����ق����رم 
اج�اء  يف  ي�م  ولق�ضاء  وال�ضجار 

اجلزيرة الرحبة . 

وفد زائر 
زار وفد  امللتقى  يف اطار ن�ضاطات 
اخلا�ضة  الخ��ال���س  مدر�ضة  م��ن 
ال�ضمالية  ج��زي��رة   ، اب���ظ��ب��ي  يف 
 ، ت���راث الم����ارات  ل��ن��ادي  التابعة 
وذلك بهدف الطالع على معامل 
اجل��زي��رة وم��ي��ادي��ن��ه��ا ال��رتاث��ي��ة ، 

اخل�����ط������ات  ع����ل����ى  الت������ف������اق  ومت 
الأخرية لإجناز هذا التعاون خالل 
امل�ضرتكة  للجنة  الأول  الج��ت��م��اع 
والذي ح�ضره ممثل�ن عن حك�مة 
مركز  وحم����اك����م  اخل���ي���م���ة  راأ���������س 

وتت�ضم  امل��ن��ا���ض��ب��ة  اخل����ي����ارات  ل��ه��م 
بال�ضفافية والأم��ان. ونحن نتطلع 
اإىل م�ا�ضلة العمل ب�ضكل وثيق مع 
املنازعات بخ�ض��س  ت�ض�ية  �ضلطة 

هذه امل�ضائل .

دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، وم��ن �ضمنهم 
اخلاطري،  حممد  اأحمد  امل�ضت�ضار 
رئ���ي�������س دائ�������رة امل���ح���اك���م يف راأ������س 
ه�اجن،  مايكل  والدكت�ر  اخليمة، 

رئي�س �ضلطة ت�ض�ية املنازعات.

جامعة دبي ت�ست�سيف ملتقى الريادة 
يف التعليم اجلامعي اخلليجي 

•• دبي-الفجر:

�ضهدت جامعة دبي يف 23 مار�س اجلاري ت�قيع اتفاقية 
اأول واأ�ضخم ملتقى للتعليم اخلليجي  لإطالق واإقامة 
وذلك حتت عن�ان .. ملتقى الريادة يف التعليم اجلامعي 
اخلليجي بال�ضراكة مع �ضركة الأعمدة املا�ضية لتنظيم 
املعار�س وامل�ؤمترات ومقرها الريا�س، التي قامت حتت 
التنفيذية  وامل��ح��اور  اخل��ط��ط  ببناء  اجل��ام��ع��ة  اإ���ض��راف 

وج�انب املحت�ى للملتقى. 
  يهدف هذا امللتقى اإىل تر�ضيخ مبادئ الريادة اجلامعية 
وجعلها مفاهيم حم�رية يف خمتلف م�ؤ�ض�ضات التعليم 
التح�لت  الدول اخلليجية، وبخا�ضة مع  اجلامعي يف 
والتي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  تعي�ضها  ال��ت��ي 
يعتمد  ال��ذي  املعرفة  اقت�ضاد  اإىل  التح�ل  اإىل  تهدف 
 .. ال���ري���ادة  واأدوات  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  اأ���ض��ا���ض��ه  يف 
ملنح  ي��ه��دف  م�ضاحباً  معر�ضاً  امللتقى  �ضيت�ضمن  كما 
اخلدمات  و���ض��رك��ات  التعليمية  وامل�ؤ�ض�ضات  اجل��ام��ع��ات 
واإجنازاتهم  تفاعلية لعر�س جتاربهم  العلمية من�ضات 

الريادية.
  ويف هذا ال�ضدد قال رئي�س جامعة دبي رئي�س امللتقى 
اأ�ضبحت حم�راً  الريادة  اإن   : الب�ضتكي  الدكت�ر عي�ضي 

تنم�ياً رئي�ضياً يف كل اخلطط الآنية وامل�ضتقبلية لدولة 
الإمارات وبالتحديد يف قطاع التعليم الذي يحظى بكل 
الدعم من قبل القيادة الريادية يف دولة الإمارات ، كما 
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضم�  بقيادة �ضاحب  دبي  اإم��ارة  اأن 
ري��ادي��اً يف كل  اآل مكت�م رع��اه اهلل باتت من���ذج��اً  را���ض��د 
�ضركاءنا  م��ع  نعمل  اأن  علينا  م��ا يحتم  وه���   ، امل��ج��الت 
ال�طنية  التعليمية  وامل�ؤ�ض�ضات  اجلامعات  خمتلف  يف 
وم�ضتقباًل  ه���دف���اً  ال���ري���ادة  م���ن  ل��ت��ج��ع��ل  واخل��ل��ي��ج��ي��ة 
بكل  ت�ضعى  التي  دول��ن��ا  اقت�ضاديات  ولنعني  وط��م���ح��اً، 
يعي�ضه  ملا  امل�اكبة  القت�ضادية  التح�لت  لإق��ام��ة  ق���ة 
العامل من تط�رات، حيث ميثل التعليم التحدي الأكرب 

وال��ضيلة الأوىل لبناء امل�ضتقبل .
العام  م��ن  اأكت�بر  �ضهر  يف  �ضيعقد  امل���ؤمت��ر  اأن  وحيث    
ح�ض�راً  ي�ضهد  اأن  املت�قع  من  فاإنه  2017م  اجل��اري 
والكليات  اجل��ام��ع��ات  قبل  م��ن  ن�عياً  �ضخماً  وت��ف��اع��اًل 
ال�ضركات  اإىل  اإ�ضافة  اخلليجية،  التعليمية  وامل�ؤ�ض�ضات 
وو�ضائل  وال���ربام���ج  ب��الأن��ظ��م��ة  ال��ع��الق��ة  ذات  ال��ع��امل��ي��ة 
الدعم التقني والفني، و�ضيفتح اأب�ابه ملختلف ال�ضرائح 
ذات ال��ع��الق��ة م��ن ط��الب وا���ض��ات��ذة وب��اح��ث��ني و�ضركات 
يعك�س  ���ض��ن���ي��اً  ح��دث��اً  امللتقى  و�ضيمثل  وم�ضتثمرين، 

ال�اقع الريادية املتط�ر للتعليم اجلامعة اخلليجي.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��� / امل��ا���س علي 
ل����ي����ت ك��������رف�������ان ع�����ل�����ي  ، 
اجلن�ضية  ب����ن����غ����الدي���������س 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج�������������از   -
يجده  م��ن   )276634(
 عليه الت�ضال بتليف�ن رقم 

 050/7580370

فقدان جواز �سفرت
ا�ضف  /�ضيخ  امل��دع���  فقد 
باك�ضتان   ، اب��راه��ي��م  �ضيخ 
�ضفره  ج����از   - اجلن�ضية 
 )1884102( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ض���ال 

 050/7327128

فقدان جواز �سفرت
فقد املدع� / قمر عبداهلل 
اليمن   ، حل�����ف  ح�����ض��ني 
�ضفره  ج����از   - اجلن�ضية 
 )5591401( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ض���ال 

 050/7918223

فقدان جواز �سفرت
ك������ارول  امل�����دع������ /  ف���ق���د 
بريطانيا   ، م���ن�������ض����ر 
�ضفره  ج����از   - اجلن�ضية 
 )501895449( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ض���ال 

 055/1004591

فقدان جواز �سفرت
فقد املدع� / ج�با عمران 
الهند   ، ����ض���ب���ري  ج������ب�����ا 
�ضفره  ج����از   - اجلن�ضية 
 )2865697( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ض���ال 

 050/6683786
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اأخبـار الإمـارات

م�سوؤولون دوليون ي�سيدون بجهود الإمارات يف جمال مكافحة الإجتار بالب�سر 

�سيييرطة راأ�س الييخيمة ومييجموعيية »راك جيييم«
 تييوقعان مييذكيرة تفيياهييم 

ع�سابة حتويل بطاقات ممغنطة اىل بطاقات ائتمان وقر�سنة اأر�سدتها يف قب�سة �سرطة اأبوظبي

الأر�سيف الوطني يحا�سر يف دور املراأة الإماراتية يف اأكادميية الإمارات الدبلوما�سية

•• اأبوظبي-وام:

اأ����ض���اد م�����ض���ؤول���ن دول���ي����ن خالل 
اأجل  من  التعاون  منتدى  فعاليات 
اأب�ظبي  ت�ضت�ضيفه  ال���ذي  الأم���ن 
ح��ال��ي��ا ب��ج��ه���د دول����ة الإم������ارات يف 
بالب�ضر  الجت����ار  م��ك��اف��ح��ة  جم���ال 
م�����ن خ������الل اإ�������ض������دار ال���ق����ان���ني 
وال��ت�����ض��ري��ع��ات وات��خ��اذ الإج�����راءات 
اجلرمية  ه��ذه  من  باحلد  الكفيلة 

الب�ضعة.
املنتدى  ذلك يف جل�ضة خالل  جاء 
الإنرتب�ل  م�ضروع  اأهمية  ناق�ضت 
املعنى بالفئات اله�ضة الذي مت�له 
دولة الإم��ارات عن طريق م�ؤ�ض�ضة 
تعزيز  اإىل  وال����رام����ي  الن����رتب�����ل 
ال��ت��ع��اون ال��ع��امل��ي وت��ث��م��ني ق���درات 
اأجهزة اإنفاذ القان�ن على تق�ي�س 

اجلرائم وتاأهيل املخت�ضني يف هذه 
تعاليم  م��ع  يت�افق  مب��ا  ال���ح��دات 
وم����ب����ادئ حق�ق  احل���ن���ي���ف  دي���ن���ن���ا 
الن�ضان. ون�ه العقيد الزعابي اإىل 
ت��دري��ب وتاأهيل ع��دد كبري  اأن��ه مت 
من منت�ضبي وزارة الداخلية للعمل 
اأن��ه مت  اإىل  .. لفتا  يف ه��ذا املجال 
ون�ضر  ل��ل��ت���ع��ي��ة  ح���م���الت  ت��ن��ظ��ي��م 
ث��ق��اف��ة م��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م الإجت����ار 
الكبري  الأث��ر  لها  كان  بالب�ضر مما 
خف�س  يف  ايجابية  نتائج  بتحقيق 

ق�ضايا جرائم الجتار بالب�ضر .
التحقيق  اإدارة  م����دي����ر  ول����ف����ت 
الحتادي بالإدارة العامة لل�ضرطة 
اجل��ن��ائ��ي��ة ب�������زارة ال��داخ��ل��ي��ة اإىل 
التي  التحديات  من  العديد  وج�د 
تدين  يف  وتتمثل  ال���دول  ت�اجهها 
اإدراك  ونق�س  التعليمي  امل�ضت�ى 

معاجلة  امل�ضاألة  ه��ذه  معاجلة  اإىل 
فعالة.

القا�ضي  اجل��ل�����ض��ة  خ����الل  حت����دث 
م�ضت�ضاري  ك��ب��ري  ات��ي��ال  روزاري������� 
لل�ض�ؤون  ال�����ض��ي���خ  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
حمد  والعقيد  اإيطاليا   - ال���دويل 
را���ض��د ال��زع��اب��ي ن��ائ��ب م��دي��ر اإدارة 
ال���ت���ح���ق���ي���ق الحت����������ادي ب����������الإدارة 
ب�زارة  اجلنائية  لل�ضرطة  العامة 
ال��داخ��ل��ي��ة وال���دك���ت����رة ����ض����زان ل. 
بي�ضل مدير ال�ضركة العاملية ل��ضع 
التابعة  الأط��ف��ال  �ضد  للعنف  ح��د 
دون��ض�  وف���ري��ن��ي��ك��ا  ل��ل��ي���ن�����ض��ي��ف 
للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��رئ��ي�����ض��ة 
عرب  ال�ضاخنة  للخط�ط  الدولية 

الإنرتنت.
را�ضد  ال��ع��ق��ي��د ح��م��د  وا���ض��ت��ع��ر���س 
التي  العمل  ورق��ة  خ��الل  الزعابي 

امل�ض�ؤولة  الج���رام���ي���ة  ال�����ض��ب��ك��ات 
ع��ن ت��ه��ري��ب امل��ه��اج��ري��ن والإجت����ار 
عرب  الأط��ف��ال  وا�ضتغالل  بالب�ضر 

الإنرتنت .
ك��م��ا ب��ح��ث��ت اجل��ل�����ض��ة ال��ت��ي عقدت 
حت����ت ع����ن�����ان ال���ف���ئ���ات ال��ه�����ض��ة .. 
ال�������ض���ح���ي���ة وامل������ج������رم وال����ع����دال����ة 
م�������ران مدير  وت���راأ����ض���ه���ا م��اي��ك��ل 
املعنية  الإن���رتب����ل  وح���دة  م�ضاعد 
ب����ال����ف����ئ����ات ال����ه���������ض����ة م������ن خ����الل 
ممثلني  بني  الدينامية  املناق�ضات 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ع���ن 
التحديات  ال���دول���ي���ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
ال�ضبكات  ه�����ذه  ت���ط���رح���ه���ا  ال���ت���ي 
الجرامية والتبعات املرتتبة عنها 
على ال�ضعيدين الإقليمي والعاملي 
�ضد  املرتكبة  اجل��رائ��م  جانب  اإىل 
الأطفال وال�ضرتاتيجيات الرامية 

وزارة  ج��ه���د  اجل��ل�����ض��ة  ق��دم��ه��ا يف 
الداخلية يف جمال مكافحة جرائم 
اأنه  اإىل  .. م�ضريا  بالب�ضر  الجت��ار 
اإ�ضدار القان�ن  2006 مت  يف عام 
وتعديالته   51 رق����م  الحت�������ادي 
للت�ضدي   2015 الأخ��رية يف عام 
جلرائم الجتار بالب�ضر كما قامت 
من  العديد  على  بالت�قيع  الدولة 
وبروت�ك�ل  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات 
الأمم املتحدة اخلا�س مبنع وقمع 
خا�ضة  بالب�ضر  الجت���ار  ومعاقبة 

الن�ضاء والأطفال.
اتخذت  الداخلية  اأن وزارة  واأو�ضح 
والإج���راءات  التدابري  من  العديد 
جرائم  ملكافحة  والأمنية  ال�قائية 
ان�ضاء  خ��الل  م��ن  بالب�ضر  الجت���ار 
م�ضت�ى  ع��ل��ى  تنظيمية  وح�����دات 
اإىل احل��د من هذه  ال��دول��ة تهدف 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  وق���ّع���ت 
راأ����س اخل��ي��م��ة، م��ذك��رة تفاهم مع 
براأ�س   ) ج��ي��م  راك   ( جم��م���ع��ة 
العميد  �ضعادة  وّقع  حيث  اخليمة، 
نائب  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد 
ق��ائ��د ع���ام ���ض��رط��ة راأ�����س اخليمة، 
من جانب �ضرطة راأ�س اخليمة، و 

م��ن ج��ان��ب��ه، ث��ّم��ن ال�����ض��ّي��د حممد 
�ضرطة  ج���ه����د  ال�����ض��م��ع��ي،  اأم�����ني 
راأ�س اخليمة، يف الهتمام بتط�ير 
جزيل  م�جهاً  الريا�ضي،  اجلانب 
القيادة  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر  ال�����ض��ك��ر 
اخليمة،  راأ�������س  ل�����ض��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
نظري ت�قيع مذكرة التفاهم، التي 
الريا�ضية  ال���روح  رف��ع  يف  �ضت�ضهم 

واملعن�ية للجميع.

وبالأخ�س يف جمال بط�لت الق�ة 
البدنية ) بن�س بري�س ( عرب تدريب 
وتاأهيل العنا�ضر الب�ضرية ب�ضرطة 
وتزويدهم  ريا�ضياً،  اخليمة  راأ���س 
متكنهم  التي  الريا�ضية  باملهارات 
من امل�ضاركة يف البط�لت العاملية، 

�ض�اء كانت داخل اأو خارج الدولة.
ع��ب��د اهلل خمي�س  ال��ع��م��ي��د  واأ����ض���اد 
جمم�عة  ب���ج���ه����د  احل������دي������دي، 

ال�ضيد حممد اأمني ال�ضمعي نيابة 
عن جمم�عة ) راك جيم ( بح�ض�ر 
�ضمن  ال�ضرطة،  �ضباط  من  ع��دد 
راأ���س اخليمة  اإط��ار حر�س �ضرطة 
الريا�ضية،  الإمكانيات  �ضقل  على 

وتعزيز اجلانب الريا�ضي.
تقرر مب�جب هذه املذكرة، تعزيز 
الريا�ضي  امل����ج����ال  يف  ال����ت����ع����اون 
ب��ني اجل��ان��ب��ني، مل��دة ) 5 ( اأع����ام، 

ال�ضن�ات  ط��ي��ل��ة   ) ج���ي���م  راك   (
يف  وامل�ضاركة  التعاون  يف  ال�ضابقة 
البدنية،  ال��ق���ة  ب��ط���لت  تنظيم 
ت��ع��د جم��م���ع��ة ) راك جيم  ح��ي��ث 
جتهيز  مع�ضكر  اخليمة،  ب��راأ���س   )
ل��ل��ب��ط���لت ال��ع��امل��ي��ة، م����ؤك���داً على 
دورها يف �ضقل امل�اهب الريا�ضية 
ال�����ض��رط��ي��ة وال���ن���ه��������س ب���ه���ا اإىل 

م�ضت�ى البط�لت العاملية. 

•• اأبوظبي-وام:

اأقل  ويف  اأب���ظ��ب��ي  �ضرطة  جنحت 
�ضاعة من �ضبط ع�ضابة   24 من 
قام�ا  اآ�ضي�يني  اربعة  من  مك�نة 
الكرتونية  ق���ر����ض���ن���ة  ب��ع��م��ل��ي��ات 
بطاقات  بيانات  ن�ضخ  من  ومتكن�ا 
ب�ا�ضطة  ال���ع���امل  ح����ل  ائ��ت��م��ان��ي��ة 
اأجهزة Skimmer وال�ضتيالء 
التي  اأر�ضدتها  على  امل�ضروع  غري 
جت����اوزت م��ل��ي���ن دره����م يف منافذ 
بيع وترفيه خمتلفة داخل الدولة 
جمال  يف  الأغ���رب  ال�اقعة  لتمثل 

القر�ضنة اللكرتونية املتط�رة.
ومت��������ك��������ن خ����������������رباء اجل�������رمي�������ة 
التحريات  اإدارة  يف  الل��ك��رتون��ي��ة 
ب�ضرطة  اجل���ن���ائ���ي���ة  وامل����ب����اح����ث 
اأب������ظ�����ب�����ي، م�����ن ال����ت����������ض����ل اىل 
املركبة  اجل����رمي����ة  غ���م��������س  ف����ك 
�ضاعة   24 م���ن  اق���ل  يف  وامل��ع��ق��دة 
فكراً  اجلناة  فيها  ا�ضتخدم  والتي 
ح�ض�لهم  بعد  م��ت��ط���راً  اإج��رام��ي��اً 
ائتمانية  ب���ط���اق���ات  ب���ي���ان���ات  ع��ل��ى 

ق�ضم خمترب اجلرمية اللكرتونية 
ل��ت��م��ث��ل ال�����اق����ع����ة الأغ���������رب على 
م�����ض��ت���ى امل��ن��ط��ق��ة، وال���ف���ري���دة يف 
الع�ضابة  خبري  و�ضل�ك  طريقتها 
وت�ضخري  ال���ربجم���ي���ات  ع����امل  يف 
الإم��ك��ان��ي��ات لرت��ك��اب جرائم  تلك 
بهدف  الل���ك���رتون���ي���ة  ال��ق��ر���ض��ن��ة 

ال�ضتيالء على مال الغري.
ب�ر�ضيد  را����ض���د  ال��ع��م��ي��د  واأ�����ض����ار 
وما  ال���ت���ح���ري���ات  رج������ال  اأن  اىل 
وخربات  ام��ك��ان��ي��ات  م��ن  ميتلك�ن 
يف جمال متابعة اجلرائم وحتليل 
اآليات  اىل  وال������ض���ل  معطياتها 
ارت�����ك�����اب اجل�����رائ�����م ي��ج��ع��ل��ه��م يف 
مهما  الج��رام��ي  الفكر  م��ع  �ضباق 
ب��ق��درت��ه��م ع��ل��ى التخفي  اع��ت��ق��دوا 
واملكر واخلداع، وما متتلكه �ضرطة 
واأنظمة  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  اأب���ظ��ب��ي 
قادرة  يجعلها  متط�رة  الكرتونية 
اجلرائم  ومكافحة  م�اجهة  على 
الفكر  ب���ل���غ  م��ه��م��ا  الل���ك���رتون���ي���ة 
متط�رة  م�ضت�يات  من  الجرامي 
وات���ب���اع���ه���م لأ����ض���ال���ي���ب غ����اي����ة يف 

التعقيد والتم�يه والت�ضليل، حيث 
والأنظمة  املعدات  كافة  �ضبط  مت 
الع�ضابة  اأف����راد  ا�ضتخدمها  ال��ت��ي 
ب��رجم��ي��ات واأج��ه��زة كمبي�تر  م��ن 
وحت�يل  وا�ضتن�ضاخ  ن�ضخ  ومعدات 
اأفراد  البيانات والتي كانت بح�زة 
الع�ضابة ومت حت�يلهم اىل اجلهات 

الق�ضائية املخت�ضة.
�ضرطة  حت���ري���ات  م���دي���ر  وت����ج���ه 
بعدم  اجل����م����ه�����ر  اىل  اأب�����ظ����ب����ي 
ب��ط��اق��ات الئتمان  ب��ي��ان��ات  اإع��ط��اء 
النرتنت  على  ال�ضراء  م�اقع  اىل 
امل�ث�قة  امل�اقع  ت�ضابه  م�اقع  ويف 
باختالف خادع ل ميكن مالحظته 
حيث يتم القر�ضنة على حمت�يات 
الثقة  ع��دم  اىل  ..داع��ي��ا  البطاقة 
اأي����ة م���اق��ع ال��ك��رتون��ي��ة تطرح  يف 
خ���دم���ات خم��ت��ل��ف��ة وم��ه��م��ا كانت 
باخلداع  للقر�ضنة  من�ضات  فهي 
احل�ض�ل  ���ض��ب��ي��ل  يف  وال��ت�����ض��ل��ي��ل 
الئتمانية  البطاقات  بيانات  على 
وال���ض��ت��ي��الء ع��ل��ى ار���ض��دت��ه��ا من 

قبل ع�ضابات متخ�ض�ضة.

اأر�ضدة  �ضحب  لعمليات  عمالئها 
يف م��ن��اف��ذ ب��ي��ع وت��رف��ي��ه يف اإم����ارة 
اأ�ضحاب  ك����ان  ح���ني  يف  اأب����ظ���ب���ي 
بلدانهم،  يف  امل�ضروقة  البطاقات 
وب��ع��د ال���درا����ض���ة وال��ب��ح��ث متكنت 
والتحري من حتليل  البحث  فرق 
�ضيناري�هات  وو�����ض����ع  ال����ق���ائ���ع 
الكرتونية مل�ضار عمليات القر�ضنة 
التي متثلت يف كفاءة عالية يتمتع 
يف  الجرامية  الع�ضابة  خبري  بها 
جم���ال ال��ربجم��ي��ات وق��درت��ه على 
ع�����ض��اب��ات قر�ضنة  م���ع  ال��ت���ا���ض��ل 
الكرتونية ح�ل العامل متخ�ض�ضة 
لبيانات  ك���ام���ل���ة  ب���ي���ان���ات  ب���ي���ع  يف 
اأر�ضدة  ف��ي��ه��ا  ائ��ت��م��ان��ي��ة  ب��ط��اق��ات 
يف  اخلبري  وق���درة  خمتلفة  مالية 
ون�ضخها  البيانات  تلك  ا�ضتن�ضاخ 
على بطاقات غري خم�ض�ضة اأ�ضاًل 
كبطاقات ائتمان بنكية لتق�م تلك 

البطاقات مبهمة بطاقة ائتمان.
اأن  ب����ر����ض���ي���د  ال��ع��م��ي��د   واأو������ض�����ح 
متكن�ا  اأن  وب��ع��د  الع�ضابة  اأف����راد 
البطاقات  ب��ي��ان��ات  ا���ض��ت��ن�����ض��اخ  م��ن 

عاملية  قر�ضنة  �ضبكات  خ��الل  م��ن 
البطاقات  ت��ل��ك  ار���ض��دة  وحت���ي��ل 
ممغنطة  الكرتونية  بطاقات  على 
كبطاقات  الأ����ض���ل  يف  م��ع��دة  غ���ري 
اأقفال  فتح  بطاقات  مثل  ائتمانية 
النقاط  وج��م��ع  الفندقية  ال��غ��رف 
ح�ل  امل��ع��روف��ة  الت�ض�ق  منافذ  يف 
البطاقات  ت��ل��ك  ل��ت��ت��ح���ل  ال��ع��امل 
على  حتمل  ائتمانية  بطاقات  اىل 
ال�ضريط املمغنط بيانات �ضحيحة 
ائتمانية  ب����ط����اق����ات  حل�������ض���اب���ات 
قرا�ضنة  ق���ب���ل  م�����ن  م�������ض���روق���ة 

دوليني.
را�ضد  ال����دك����ت�����ر  ال���ع���م���ي���د  وق������ال 
التحريات  اإدارة  م��دي��ر  ب���ر���ض��ي��د، 
ب�ضرطة  اجل���ن���ائ���ي���ة  وامل����ب����اح����ث 
اب�ظبي، ان فرق العمل واخلرباء 
التقنيات  جم����ال  يف  اجل��ن��ائ��ي��ني 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ق��ر���ض��ن��ة م��ن مرتب 
ق�������ض���م اجل�����رمي�����ة الل���ك���رتون���ي���ة 
العمليات  يف  ل��ل��ب��ح��ث  حت����رك�����ا 
ب���ع���د ورود  ال���������ض�����داء ال���ت���ي مت����ت 
لتعر�س  عاملية  بن�ك  من  بالغات 

الئ���ت���م���ان���ي���ة امل���ق���ر����ض���ن���ة ق���ام����ا 
ب���ا����ض���ت���خ���دام ت���ل���ك ال���ب���ط���اق���ات يف 
عملية  ب�����اق����ع  �����ض����راء  ع���م���ل���ي���ات 
والقيام  بطاقة  لكل  واح��دة  �ضراء 
�ضاحب  ان  لإدراك����ه����م  ب��اإت��الف��ه��ا 
البنك  ب���اإب���الغ  ���ض��ي��ق���م  ال��ب��ط��اق��ة 
بطاقته  بتعر�س  للبطاقة  امل�ضدر 
وقيام  اخل�������ارج  يف  ل���ال����ض���ت���خ���دام 
البنك بدوره باإلغاء البطاقة ف�را، 
بالتخل�س  الع�ضابة  اأف���راد  ليق�م 
من البطاقة عند ا�ضتخدامها ملرة 
اإدارة  واح����دة ف��ق��ط. وق����ال م��دي��ر 
ال��ت��ح��ري��ات ب�����ض��رط��ة اب���ظ��ب��ي انه 
القب�س على متعاون مع  القاء  مت 
لك�نه  الجرامية  الع�ضابة  اف��راد 
�ضريك يف ت�ضهيل عملية ا�ضتخدام 
البطاقات يف �ضل�ضلة فنادق ومنافذ 
ت�����ض���ق واأم���اك���ن ت��رف��ي��ه م��ن واقع 
تلك  ع��م��ل��ي��ات يف  م���دي���ر  ���ض��ف��ت��ه 
خالل  املتهم�ن  واع���رتف  امل��ن��اف��ذ، 
وقائع  م��ن  ارت��ك��ب���ا  مب��ا  التحقيق 
بالتفا�ضيل والتي جاءت متطابقة 
الربجميات يف  خ��رباء  م��ع حتليل 

•• ابوظبي-الفجر:

بتاريخ  امل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز  اإط�����ار  يف 
الإم���ارات وح�ضارتها قدم  وت��راث 
حما�ضرة  ال����ط���ن���ي  الأر�����ض����ي����ف 
ال�ضلك  ع����ق����ي����الت  ل����ل���������ض����ي����دات 
الدبل�ما�ضي، وال�ضيدات املنت�ضبات 
لل�ضلك الدبل�ما�ضي حديثاً، وركزت 
امل�ؤ�ض�س  القائد  دور  يف  املحا�ضرة 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
– طيب اهلل ثراه - و�ضم� ال�ضيخة 
فاطمة بنت مبارك يف نه�ضة املراأة 
الإماراتية ومتكينها غري امل�ضب�ق، 
التحديات.  م�اجهة  يف  وجناحها 
الدكت�رة عائ�ضة باخلري  وتناولت 
الأر�ضيف  يف  ال��ب��ح���ث  م�ضت�ضارة 
حجم  حم��ا���ض��رت��ه��ا  يف  ال����ط���ن���ي 
ال�����ذي حفلت  الإجن������از وال���ع���ط���اء 
فاطمة  ال�ضيخة  �ضم�  م�ضرية  ب��ه 
الإن�������ض���ان���ي���ة، وفكر  ب��ن��ت م���ب���ارك 
الري  ومنهجها  ال��ب��ّن��اء،  �ضم�ها 

اأن  املحا�ضرة  واأك���دت  امل�ضتدامة. 
املراأة الإماراتية تت�ضدر اهتمامات 
اأر�ضى  اأن  ومنذ  الر�ضيدة،  القيادة 
املغف�ر له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
ث������راه-  اهلل  -ط����ي����ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
ق����اع���د الحت������اد، ت�����ض��درت امل����راأة 
املراأة  اأ�ضحت  وال��ي���م  اهتماماته، 
الرعاية احلكيمة لقيادتنا  بف�ضل 
رئي�ضاً  وف��اع��اًل  �ضريكاً  الر�ضيدة- 
تاأهيلها  ب��ع��د  ك���اف���ة،  امل���ج���الت  يف 
ومنحها الفر�ضة الالزمة لتحمل 
كاملة  ال���ط��ن��ي��ة  م�����ض���ؤول��ي��ات��ه��ا 
متخذة  امل������ج������الت،  خم���ت���ل���ف  يف 
ع��ل��ى ذل���ك اأم��ث��ل��ة م��ن واق���ع امل���راأة 
تب�اأت  ح��ي��ث  ال���ي����م،  الإم���ارات���ي���ة 
اأم�����ل عبداهلل  ال���دك���ت����رة  م���ع���ايل 
ال�طني  املجل�س  رئا�ضة  القبي�ضي 
الحت������ادي، و���ض��غ��ل��ت م��ع��ايل �ضما 
الدولة  وزارة  ح��ق��ي��ب��ة  امل���زروع���ي 
ل�����ض���ؤون ال�����ض��ب��اب، وم��ع��ايل عه�د 
لل�ضعادة،  ال��دول��ة  وزارة  ال��روم��ي 

اأول  امل���ن�������ض����ري  م�����رمي  وغ�������دت 
اإمارتية حتمل رتبة رائد طيار يف 

�ضالح الطريان الإماراتي.
اهتمام  يف  امل���ح���ا����ض���رة  ورك��������زت 
القيادة احلكيمة باملراأة وبالفتيات 
بناء  يف  وب�������دوره�������م  ال���������ض����اب����ات 
املجتمع انطالقاً من د�ضت�ر دولة 
الإم��ارات الذي ي�ؤكد امل�ضاواة بني 
وال��رج��ل يف جميع احلق�ق  امل���راأة 
املحا�ضرة  وق���ارن���ت  وال����اج���ب���ات، 
الأكادميية  مب��ق��ر  اأق��ي��م��ت  ال���ت���ي 
يف  امل���راأة  واق���ع  ب��ني  الدبل�ما�ضية 
املا�ضي قبل قيام الحتاد وما كانت 
ت�اجهه من حتديات، وما بلغته يف 
ال�قت احلا�ضر من تقدم ومكانة 
جميع  املحا�ضرة  وحثت  مرم�قة، 
الأر�ضيف  زي����ارة  ع��ل��ى  امل�����ض��ارك��ات 
مكن�ناته  على  لالطالع  ال�طني 
التي تر�ضد واقع امل��راأة يف املا�ضي 
واحل����ا�����ض����ر وت�����ض��ت�����ض��رف دوره�����ا 

امل�ضتقبلي. 

لن�ضاء  ف����خ����ر  وم���������ض����در  ق��������دوة 
ال���ع���امل.  واأ����ض���ارت امل��ح��ا���ض��رة اإىل 
ال���ذي حققته  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ق��دم  اأن 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة ه� نتيجة جهد 

م�ضيئاً  من������ذج�����اً  مي���ث���ل  ال�������ذي 
متكني  م�ضرية  يف  فارقة  وعالمة 
والعربية  خا�ضة  الإماراتية  امل��راأة 
�ضم�ها  م��ن  م��ا جعل  ع���ام؛  ب�ضكل 

العمل  رائ����دة  م��ن  واإمي����ان  عظيم 
الإن�ضاين التي راهنت على قدرات 
وم�ضاهمتها  وع���ط���ائ���ه���ا  امل���������راأة 
التنمية  يف  وال���ف���ّع���ال���ة  ال���دائ���م���ة 

على  ال���رتك���ي���ز  اإىل  الإن������رتب�������ل 
ال����دول امل�����ض��درة جل��رائ��م الجتار 
بالب�ضر من خالل اإيجاد ت�ضريعات 
يف  وخمت�ضني  تنظيمية  وه��ي��اك��ل 
هذا اجلانب واتخاذ تدابري وقائية 

ووع���ي ال�����ض��ح��اي��ا ب��ه��ذا ال��ن���ع من 
اجلرائم وا�ضاليب املجرمني الأمر 

الذي �ضهل عملية الجتار بهم.
ال��زع��اب��ي يف ورقته  ال��ع��ق��ي��د  ودع����ا 
املنظمة الدولية لل�ضرطة اجلنائية 

واأم��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ج��رائ��م الجت���ار 
لتدريب  ور���س عمل  بالب�ضر وعقد 
اأدوات  وا�����ض����ت����خ����دام  امل���خ���ت�������ض���ني 
الدويل  التعاون  ليك�ن  النرتب�ل 

اأكر فعالية.

ور�سة عمل لتطوير اآليات عمل مبتكرة لتنفيذ القرارات والت�سريعات الحتادية
•• دبي-وام:

عقدت الأمانة العامة ملجل�س ال�زراء يف وزارة �ض�ؤون جمل�س ال�زراء وامل�ضتقبل ور�ضة عمل ملن�ضقي اجلهات الحتادية 
ح�ل تط�ير اآلية تنفيذ القرارات والت�ضريعات الحتادية وذلك مب�ضاركة اأكر من 100 م�ض�ؤول ومن�ضق يف اجلهات 

الحتادية وذلك يف اأبراج الإمارات يف دبي.
ال���زراء على تطبيق نظام  اأيام - انطالقا من حر�س الأمانة العامة ملجل�س  تاأتي ال�ر�ضة - التي ا�ضتمرت ثالثة 
ملجل�س  العامة  الأمانة  دور  والتاأكيد على  الحتادية  والقرارات على م�ضت�ى احلك�مة  الت�ضريعات  لإع��داد  م�حد 
ال�زراء كداعم رئي�ضي للجهات احلك�مية الحتادية يف تط�ير ال�ضيا�ضات والت�ضريعات احلك�مية اإ�ضافة اإىل اقرتاح 

حل�ل لتط�ير عملية تنفيذ القرارات والت�ضريعات الحتادية وتذليل ال�ضع�بات والتحديات التي ت�اجهها.
واأكد في�ضل اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دعم جمل�س ال�زراء اأن الأمانة العامة ملجل�س ال�زراء تعمل وفق نظم 
واإجراءات داخلية ت�فر الدعم ملجل�س ال�زراء قان�نيا وا�ضت�ضاريا ومتثل اجلهات الحتادية اأحد اأهم عنا�ضر �ضنع 

القرارات من خالل الدرا�ضات والأرقام وامل�ا�ضيع التي ترفعها وفق مذكرات العر�س.

اإقامة دبي تغري اأوقات العمل يف مراكزها اخلارجية ل�سعادة املتعاملني يف دناتا و الفي�ستيفال �سيتي 
•• دبي -وام:

بدبي  الأج��ان��ب  و���ض���ؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  اأعلنت 
اخلارجية  اخل��دم��ة  م��راك��ز  يف  العمل  اأوق����ات  تغيري  ع��ن 
و  بديرة  دناتا  مركزي  يف  لها  التابعة  املتعاملني  ل�ضعادة 
امل�افق  الأح��د  ي���م  من  ابتداء  وذل��ك  �ضيتي  الفي�ضتيفال 
والن�ضف  ال�ضابعة  ال�ضاعة  من  لي�ضبح  املقبل  اأبريل   2
والن�ضف  ال�ضابعة  الرابعة م�ضاء بدل من  �ضباحا وحتى 

�ضباحا اإىل الثامنة م�ضاء.
الأف�ضل  اخل����دم����ة  ت���ق���دمي  اإىل  دب�����ي  اإق����ام����ة  وت�����ض��ع��ي 

عليهم  واجلهد  ال�قت  اخت�ضار  ي�ضمن  مبا  للمتعاملني 
حممد  ال��ل���اء  �ضعادة  واأك��د  الإدارة.  مع  ر�ضاهم  ويحقق 
و�ض�ؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  امل��ري  اأحمد 
ت�ضهيل  ع��ل��ى  دب���ي حري�ضة  اإق��ام��ة  اأن  دب���ي  الأج���ان���ب يف 
تغيري  اأن  ..م��ضحا  وتي�ضري معامالتهم  اأم�ر اجلمه�ر 
على  ت�ضجيعا  ي��اأت��ي  املركزين  يف  الر�ضمي  ال���دوام  اأوق���ات 
زي�����ادة ا���ض��ت��خ��دام اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة لإق���ام���ة دب���ي عرب 
تهدف  التي  الل��ك��رتوين  امل�قع  عرب  اأو  الذكي  تطبيقها 
واجلهد  ال���ق��ت  ل��ت���ف��ري  امل��ع��ام��الت  اإج����راء  ت�ضريع  اإىل 
للمتعاملني وتخفيفا لالزدحام وذلك وفق اأرقى معايري 

امل�ضت�يات  اأعلى  اإىل  به  يرتقي  وب�ضكل  والكفاءة  اجل���دة 
يعمل�ن  دبي  اإقامة  اإن م�ظفي  املري  واأ�ضاف  اخلدمية. 
للجمه�ر  اخل��دم��ات  اأف�ضل  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن  جهد  بكل 
معامالتهم  وت�ضهيل  ور���ض��اه��م  اإ���ض��ع��اده��م  على  والعمل 
اأنه باإمكان املتعاملني  اأ�ضرع وقت ولفت اإىل  واإجنازها يف 
واأفراد اجلمه�ر الت�ا�ضل مع الإدارة عرب قن�ات الت�ضال 
اخلا�ضة بها �ض�اء عرب اخلط املجاين اآمر 8005111 
اأو  الأ�ضب�ع  اأي��ام  ال�ضاعة وط���ال  م��دار  ال��ذي يعمل على 
م�اقع  على  الجتماعي  الت�ا�ضل  �ضفحات  خ��الل  م��ن 

ان�ضتغرام و في�ضب�ك و ت�يرت . 

قمة عربية م�سريية
•• اأبوظبي-وام: 

�ضتنعقد  التي  والع�ضرين  الثامنة  العربية  القمة  ان  ال�ضاعة  اخبار  ن�ضرة  اأك��دت 
اأهمية كبرية، لي�س لأنها  الأردنية، عّمان، تنط�ي على  العا�ضمة  الي�م وغداً يف 
ت�ضهد م�ضاركة كبرية للعديد من القادة والزعماء العرب فقط، واإمنا لأنها تاأتي 
تفرز حتديات  اأي�ضاً،  معقدة  ودولية  واإقليمية  عربية  ومتغريات  يف ظل ظروف 
خطرية وم�ضريية، تتطلب من القادة العرب التعاطي معها بروؤية م�حدة، حتى 

ل تتفاقم اآثارها وتداعياتها عليهم يف امل�ضتقبل.
وقالت الن�ضرة - ال�ضادرة عن مركز المارات للدرا�ضات والبح�ث ال�ضرتاتيجية 
يف افتتاحيتها ام�س حتت عن�ان قمة عربية م�ضريية - تاأتي هذه القمة يف ظل 
التي  التعر  حالة  مقدمتها  ويف  وال��ت��ح��دي��ات،  ب��الأزم��ات  مي���ج  اإقليمي  م�ضهد 
ظل  ويف  وليبيا  واليمن،  وال��ع��راق،  �ض�ريا،  يف  املختلفة،  املنطقة  اأزم��ات  ت�ضهدها 
تنامي خطر التطرف والإرهاب ب�ض�رة ملح�ظة وا�ضتمرار التدخالت اخلارجية 
نف�ذها على ح�ضاب  ت��ضيع  اإىل  ت�ضعى  التي  الإقليمية،  الق�ى  بع�س  من جانب 
من  م��زي��داً  يتطلب  ال��ذي  الأم���ر  جمتمعاتهم،  وا�ضتقرار  وم�ضاحلهم،  ال��ع��رب، 
التن�ضيق والتعاون البناء فيما بني الدول العربية. واأ�ضافت ول �ضك يف اأن القمة 
العربية الي�م ُتعد منا�ضبة مهمة للتعاطي مع هذه الأزم��ات، باأبعادها املختلفة، 
ال�ضيا�ضية والأمنية، والع�ضكرية، من اأجل الت��ضل اإىل حل�ل دائمة وم�ضتقرة لها، 
ومبا ي�ضهم يف تخفيف ِحدة اآثارها ال�ضلبية، وخا�ضة الإن�ضانية، نتيجة ما اأفرزته 
والنازحني  الالجئني  اأع��داد  يف  تزايد  املا�ضية من  ال�ضن�ات  الأزم��ات طيلة  هذه 
والإرهابية  املتطرفة  اأو�ضاع معي�ضية �ضعبة حاولت اجلماعات  ناحية، ومن  من 
ت�ظيفها يف تعزيز ت�اجدها يف مناطق هذه الأزمات من ناحية ثانية . واأكدت ان 
التغريات الإقليمية والدولية التي تنعقد فيها القمة العربية ت�ضيف اإليها اأبعاداً 
مهمة وتعطيها اأهمية كبرية يف اإطار القمم العربية ال�ضابقة، حيث تاأتي القمة يف 
ظل اإدارة اأمريكية جديدة برئا�ضة دونالد ترامب، لها ت�جهاتها وروؤاها املختلفة 
الفل�ضطينيني  ب��ني  ال�ضالم  بعملية  يتعلق  فيما  وخا�ضة  املنطقة،  ق�ضايا  اإزاء 
والإ�ضرائيليني، وكيفية م�اجهة التدخالت الإيرانية امل�ضتمرة يف �ض�ؤون العديد 
العديد  ت�ضهدها  التي  الراهنة  التعر  حالة  وراء  تقف  والتي  املنطقة،  دول  من 
من اأزمات املنطقة، كما ه� احلال يف �ض�ريا، واليمن، والعراق، ف�ضاًل عن تغذية 
الأمن  وزع��زع��ة  والعنف  الف��ضى  لن�ضر  امليلي�ضيات  وخلق  الطائفية  النزاعات 
الإقليمي. واأو�ضحت ان القمة تنعقد كذلك يف وقت تعاين فيه العديد من الدول 
العربية من خطر الإرهاب واجلماعات املتطرفة وامل�ضلحة، التي ت�ضعى اإىل زعزعة 
الأمن وال�ضتقرار يف هذه الدول، واإ�ضاعة الف��ضى فيها ..م�ضرية اىل ان هذه القمة 
تاأتي يف وقت يتزايد فيه الهتمام الدويل اأي�ضاً، وخا�ضة من جانب اإدارة ترامب، 
بالق�ضية الفل�ضطينية، لتاأكيد اأنها ما تزال متتلك اأوراق احلل ال�ضيا�ضي للعديد 
تفرزه  املت�ضابكة، ومبا  الق�ضايا  اأن هذه  �ضك يف  ول  وقالت  املنطقة.  ق�ضايا  من 
من حتديات وخماطر على اأمن وا�ضتقرار الدول العربية، �ضتك�ن حا�ضرة الي�م 
يف نقا�ضات الزعماء والقادة العرب، والذين تتجه اإليهم الأنظار يف جميع الدول 
للدول  يحفظ  ومب��ا  التحديات،  ه��ذه  م�ضت�ى  تالئم  ب��ق��رارات  للخروج  العربية 
اأمنها وا�ضتقرارها ال�ضامل على امل�ضت�يات كافة .  العربية م�ضاحلها، ويعزز من 
واأكدت اأخبار ال�ضاعة يف ختام افتتاحيتها ان م�ضاركة العديد من القادة والزعماء 
العرب يف قمة عّمان الي�م اأمر يدع� اإىل التفاوؤل والثقة، لي�س لأنه يعطي م�ؤ�ضراً 
مل�اجهة  الفاعل  التحرك  ب�ضرورة  يتعلق  فيما  عربي  وتفاهم  ت�افق  وج�د  على 
التي ت�ضهدها الدول العربية، الداخلية واخلارجية فقط، واإمنا لأنه  التحديات 
اإدراك��اً حقيقياً بخط�رة املرحلة التي تعي�ضها املنطقة العربية يف  ي�ؤكد اأن هناك 
وقتنا الراهن اأي�ضاً، تقت�ضي التعامل معها بروح اإيجابية وم�ض�ؤولة، حفاظاً على 
امل�ضالح العربية من ناحية، وتف�يت الفر�ضة على بع�س الق�ى الإقليمية التي 
لهذا  ثانية  ناحية  العربية من  ال��دول  اإىل حتقيق م�ضاحلها على ح�ضاب  ت�ضعى 
فاإن القمة العربية الي�م هي قمة م�ضريية بكل معنى الكلمة، لهذا تتجه اإليها 
اأنظار ال�ضع�ب العربية الت�اقة اإىل اإعادة الت�ضامن العربي، وتعزيز العمل العربي 
امل�ضرتك، باعتباره الطريق ال�حيد الذي ميكن للعرب من خالله ال�ق�ف �ضفاً 
واحداً اأمام املخاطر التي حتيط بدولهم و�ضع�بهم يف ظل م�ضهد اإقليمي وعاملي 

م�ضطرب ومتغري وممل�ء باأ�ضباب الت�تر وال�ضراع.

اأخبار ال�شاعة :
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حتت �شعار حكومات وطنية.. اجنازات عاملية

حماكم دبي ت�ستعد للم�ساركة يف معر�س الإجنازات احلكومية 2017
•• دبي-الفجر:

اأكملت حماكم دبي ا�ضتعداداتها للم�ضاركة يف معر�س دبي الدويل لالإجنازات 
احلك�مية 2017، حتت �ضعار حك�مات وطنية.. اجنازات عاملية املقرر انعقاد 
يف جناحها اخلا�س الكائن يف مركز دبي التجاري العاملي حتت رعاية كرمية 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  من 
رئي�س جمل�س ال���زراء حاكم دبي، رعاه اهلل، يف الفرتة ما بني 2 – 4 اأبريل 
املعر�س عن جملة من  دبي خالل  تك�ضف حماكم  اأن  املت�قع  ، ومن   2017
الإجن��ازات مبا ين�ضجم مع الت�جه العام لإ�ضعاد املجتمع. حيث �ضرح �ضعادة 

طار�س املن�ض�ري مدير عام حماكم دبي باأن املحاكم ت�ضارك يف معر�س دبي 
الدويل لالإجنازات احلك�مية للم�ضاهمة يف تنفيذ روؤية �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 
ال���زراء حاكم  اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�ضد 
اىل  واملتميزة  الن�عية  التجارب  اأف�ضل  ت�فري  اىل  الرامية  اهلل  رع��اه  دب��ي، 
العام خالل معر�س  اأن تركيزنا هذا  واأ�ضاف  دبي،  املتعاملني احلك�ميني يف 
اأ�ضهمت يف  التي  الإجن��ازات  �ضيدور ح�ل  ال��دويل لالإجنازات احلك�مية  دبي 
حتقيق �ضعادة املتعاملني، و اجله�د التناف�ضية التي و�ضعت دولة الإمارات يف 
م�قع ال�ضدارة عربياً يف م�ؤ�ضر ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، حمققة اأعلى قفزة 
يف حم�ر حماية امل�ضتثمرين الأقلية بعد التقدم 40 مركزاً عن 2015، وفق 

تقرير »البنك الدويل". و�ضتك�ضف حماكم دبي النقاب عن عدد من اخلدمات 
الذكية املبتكرة يف اإطار �ضعيها نح� التميز يف تقدمي خدمات متكاملة حتقق 
املعر�س يهدف اىل  اأن م�ضاركتها يف  املجتمع، كما  املتعاملني ورفاهية  �ضعادة 
ال��دويل من الهيئات احلك�مية، والت�ا�ضل مع  تبادل اخل��ربات مع احل�ض�ر 
متعامليها لت�فري خدمات قان�نية وق�ضائية ذكية وتفاعلية ت�ضتهدف فئات 
املتعاملني اخلارجيني والق�ضاة يف �ضبيل �ضمان حتقيق ر�ضا و�ضعادة ورفاهية 
لتعزيز  �ضبل  عن  البحث  على  العام  ه��ذا  م�ضاركتها  تنط�ي  كما  املتعاملني، 
التكامل بني خدماتها وخدمات الهيئات احلك�مية الأخ��رى يف الإم��ارة، مبا 

يخدم املتعامل يف نهاية املطاف. 

برعاية حاكم راأ�س اخليمة وتوجيهات �شيخة بنت �شيف

زايد بن �سلطان ي�سهد حتقيق اأمنيات »اأطفال ال�سكري« من 14 دولة
••  را�س اخليمة- الفجر : 

م�اكبة لفعاليات عام اخلري الذي 
ال�����ض��م��� رئي�س  ب���ه ���ض��اح��ب  وج����ه 
�ضاحب  رع����اي����ة  وحت�����ت  ال����دول����ة 
ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ ���ض��ع���د ب���ن �ضقر 
الأعلى  املجل�س  ع�ض�  ال��ق��ا���ض��م��ي 
و�ضمن  اخل���ي���م���ة  راأ����������س  ح����اك����م 
العا�ضر  الب�ضمة  خم��ي��م  ف��ع��ال��ي��ات 
بال�ضكري  امل�����ض��اب��ني  ل���الأط���ف���ال 
اأمنية  حت��ق��ي��ق  م���ؤ���ض�����ض��ة  ق���ام���ت 
بتحقيق  املا�ضية  الليلة  ب��ال��دول��ة 
70 اأمنية  لالأطفال امل�ضاركني يف 
زايد  ال�ضيخ  �ضم�  املخيم  بح�ض�ر 
نهيان  ال  خليفة  ب��ن  �ضلطان  ب��ن 
م�ؤ�ض�ضة  ام���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
بن  حممد  وال�ضيخ  امنية  حتقيق 
حميد بن عبداهلل القا�ضمي الع�ض� 
املنتدب لدى املنطقة احلرة وهيئة 
و�ضعادة  لال�ضتثمار  اخليمة  راأ���س 
رئي�س  ال�����ض��ره��ان   ع��ب��داهلل  ناعمة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ����ض����ؤون  جل��ن��ة 
والثقافة  والإع���������الم  وال�������ض���ب���اب 
يف امل��ج��ل�����س ال����ط���ن���ي الحت������ادي، 
ال�ضميلي  ع��ل��ي  ���ض��ي��ف  وال���دك���ت����ر 
مدير دائرة املحاكم برا�س اخليمة 
احتفال  . يف  امل�ض�ؤولني  وع��دد من 
اقيم يف قاعة منتجع و�ضبا املرجان 
اخليمة  برا�س  امل��رج��ان  جزيرة  يف 
قرينة  لت�جيهات  ترجمة  وذل���ك 
�ضلطان  ال���دك���ت����ر  ال�����ض��ي��خ  ���ض��م��� 
م�ضت�ضار  ن��ه��ي��ان  ال  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ض��م���  ���ض��اح��ب 
�ضم� ال�ضيخة �ضيخة بنت �ضيف ال 
مل�ؤ�ض�ضة  الفخري  الرئي�س  نهيان 

جمل�س  رئي�س  نهيان  ال  �ضلطان 
الدارة انه حققت م�ؤ�ض�ضة حتقيق 
 392 اأم��ن��ي��ة يف دول����ة الإم�������ارات 
اأمنية خالل العام املا�ضي  لأطفال 
باأمرا�س م�ضتع�ضية من  م�ضابني 
خمتلف اجلن�ضيات �ضمن اأكر من 
األفي اأمنية حققها الفرع يف الدولة 
، واأن م�ؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية العاملية 
حققت اأكر من  415 األف اأمنية 
فينك�س  مدينة  يف  تاأ�ضي�ضها  منذ 
يف ولي���ة اأري���زون���ا الأم��ري��ك��ي��ة عام 
1980  فيما حققت العام املا�ضي 
اأم��ن��ي��ة على  األ�����ف   29 اك����ر م���ن 

م�ضت�ى العاملي .
واع�����������رب �����ض����م�����ه ع������ن ت���ق���دي���ره 
را�������س اخليمة  م��ن��ط��ق��ة  جل����ه�����د  
واملتط�عني  املخيم  وادارة  الطبية 
فيها  اخل����ري  اأن�����ض��ط��ة  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
بعام  العام  ه��ذا  والم���ارات حتتفل 
امل�ؤ�ض�ضة  ري��ادة  �ضم�ه  واك��د  اخلري 
الهام  الن�����ض��اين  ه���ذا اجل��ان��ب  يف 
الأطفال  م�����ض��اع��ر  ي��الم�����س  ال����ذي 
وال�ضرور  البهجة  وير�ضم  ال�ضغار 
اأ�ضرهم  ون���ف��������س  ن��ف������ض��ه��م  يف 
�ضم�ه   وا���ض��اف   . بهم  واملحيطني 
املتنامي  ب���الق���ب���ال  ���ض��ع��ي��د  ان���ن���ي 
على  امل�ؤ�ض�ضة  ان�ضطة  يف  للتط�ع 
ي�ؤكد  ما  والعامل  الدولة  م�ضت�ى 
وعامليا  حمليا  امل�ؤ�ض�ضة  جن��اح��ات 
املحبة  ن�ضر  على  اجلميع  وحر�س 
وال�������ض���ع���ادة يف ن���ف��������س الط���ف���ال 
املنظمة  ثمنت  وق��د   . اهلل  اح��ب��اب 
ال����دول����ي����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ام����ن����ي����ة  ما 
قدمته " م�ؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية يف 
المارات " حتى الآن حيث حققت 

عام  الدولة  يف  فرعها  افتتاح  منذ 
2003 حتى الي�م اأكر من األفي 
و300 اأمنية ، واأ�ضارت اىل اأن هذا 
الرقم يدفعنا اإىل املزيد من العمل 
ل�ضتكمال  امل�ضاعف  اجلهد  وب��ذل 
م�������ض���رية امل����ؤ����ض�������ض���ة الإن�������ض���ان���ي���ة ، 
م��ق��دم��ني ال�����ض��ك��ر ل��ك��ل م��ن �ضاهم 
يف حتقيق ه��ذا الإجن����از م��ن كادر 
وال�ضركاء  وامل��ت��ط���ع��ني  امل���ؤ���ض�����ض��ة 
ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ني ل��ل��م���ؤ���ض�����ض��ة ، 
ون����ه����ا ب���ري���ادة م���ؤ���ض�����ض��ة حتقيق 
التي  الإم���������ارات  دول�����ة  اأم���ن���ي���ة يف 
لدورها  بالبنان  لها  ي�ضار  اأ�ضبح 
اإ����ض���ع���اد الأط����ف����ال امل���ر����ض���ى ..  يف 
م���ؤك��دي��ن ح��ر���س امل���ؤ���ض�����ض��ة على 
ت��ع��زي��ز اجل���ه����د الإن�����ض��ان��ي��ة التي 
ب��ق��ي��ادة �ضاحب  ال���دول���ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل" وبت�ضجيع من �ضاحب ال�ضم� 
اآل مكت�م  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��������زراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل و 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب 

اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للق�ات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  وذل���ك  امل�ضلحة 
اإىل  الرامية  املبادرات  من  العديد 
اأم��ن��ي��ات الأط���ف���ال الذين  حت��ق��ي��ق 
ي����ع����ان�����ن م�������ض���ك���الت وم����ع�����ق����ات 
وغريها  ونف�ضية  بدنية  و  �ضحية 
وه��ن��اأ من  ال���دول���ة.  ع��ل��ى م�ضت�ى 
ب��ن حميد  ال�ضيخ حم��م��د  ج��ان��ب��ه  
م�ؤ�ض�ضة  ال��ق��ا���ض��م��ي  ع���ب���داهلل  ب���ن 
براجمها  ع���ل���ى  ام���ن���ي���ة  حت���ق���ي���ق 
املميزة يف ا�ضعاد الطفال من ذوي 
وم�اكبتها  امل�ضتع�ضية  الم��را���س 
برامج عام اخلري وحر�ضها الكبري 
اخلا�ضة  الم��ن��ي��ات  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
ب��الط��ف��ال م��ب��ا���ض��رة وف���ق منظ�ر 
�ضعادة  ع��ربت  فيما   . مميز  ع��امل��ي 
ناعمة عبداهلل ال�ضرها عن تقديرة 
مل�ؤ�ض�ضة  احلانية  الرتب�ية  للم�ضة 
البهجة  ر����ض���م  يف  ام��ن��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
وال�������ض���ع���ادة يف ن���ف��������س الط���ف���ال 
وذويهم وفريق متط�عي امل�ؤ�ض�ضة 
مي�ض�ن يف ن�ضاطهم اخلريي بكل 

حرفية وتنظيم وتكامل .

واعرب معايل الدكت�ر  �ضالح بن 
ع��ل��ي ع��ب��دال��رح��م��ن امل�����ض��رف العام 
الن�ضان  حق�ق  وزي��ر  املخيم  على 
ع��ن تقديره  ب��ال��ب��ح��ري��ن  ال�����ض��اب��ق 
ل��ل��ت��ع��اون  وال���دع���م ال��ك��ب��ري الذي 
ت��ق��دم��ه ���ض��ن���ي��ا م���ؤ���ض�����ض��ة حتقيق 
اطفال  ام��ن��ي��ات  حتقيق  يف  ام��ن��ي��ة 
ال�ضكري ور�ضم البهجة يف نف��ضهم 
وا����ض���ره���م وا���ض��ه��ام��ه��ا ال��ك��ب��ري يف 
وب����راجم����ه وفخر  امل���خ���ي���م  جن�����اح 
ال�ضامي  بالت�ضريف  املخيم  ا���ض��رة 

ل�ضحاب ال�ضم� ال�ضي�خ .
و����ض���ك���رت الن�������ض���ة م���ه���رة حممد 
التثقيف  جمعة بن �ضراي مديرة 
اخليمة  را���س  منطقة  يف  ال�ضحي 
ال�ضيخ  امل��خ��ي��م  ومن�ضقة  ال��ط��ب��ي��ة 
حممد  وال�ضيخ  �ضلطان   ب��ن  زاي��د 
حفل  ت�ضريفهما  ع��ل��ى  حميد  ب��ن 
م�ؤ�ض�ضة  ب��دع��م  الم��ن��ي��ات  حتقيق 
هذا  ان  وق����ال����ت  ام���ن���ي���ة  حت��ق��ي��ق 
القيادة  ح��ر���س  ي��ع��ك�����س  ال��ت��ف��اع��ل 
على  اخل�����ري  ع�����ام  ويف  ال���ر����ض���ي���دة 
تعزيز املبادرات اخلريية يف ا�ضعادة 

ابناء املنطقة وخا�ضة املر�ضى .

الحتفال  وت�ضمن  امنية  حتقيق 
كلمة مل�ؤ�ض�ضة حتقيق امنية األقاها 
التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي  هاين 

للم�ؤ�ض�ضة .
وت�زعت المنيات ما بني احل�ض�ل 
ع���ل���ى جم���م����ع���ة م�����ن الأج�����ه�����زة 
وال�ضفر  الل��ك��رتون��ي��ة  التعليمية 
لند  لدزين  وال�ضفر  العمرة  لأداء 
وغريها  اجنل��س   لل��س  وال�ضفر 
من الدول وق�ضاء ليلتني يف يخت 
جن�ضيات  وت���زع��ت  ك���روز،  �ضياحي 
وهي   دول���ة   14 م��ن  امل�ضتفيدين 
والبحرين  وال���ك����ي���ت  الم��������ارات 
و�ضلطنة عمان وال�ضع�دية وم�ضر 
وال�ض�دان واليمن والعراق و�ض�ريا 
واملغرب والهند وباك�ضتان وايران.

را�س  يف  الح��ت��ف��ال  ح�ض�ر  و�ضكر 
اخليمة  حرم �ضم� ال�ضيخ الدكت�ر 
نهيان   ال  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ض���ل���ط���ان 

رئي�س  ال�����ض��م���  ���ض��اح��ب  م�ضت�ضار 
بنت  �ضيخة  ال�ضيخة  �ضم�  الدولة 
�ضيف ال نهيان  الرئي�س الفخري 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  و�ضم�  للم�ؤ�ض�ضة 
جمل�س  رئي�س  نهيان  ال  �ضلطان 
الالحمدود  دعمهما  على  الدارة 
حتقيق  يف  امل�����ؤ�����ض���������ض����ة  مل���������ض����رية 
ال�ضيخ  ���ض��م���  واع�����رب  الأم���ن���ي���ات. 
تقديره  ع����ن  ���ض��ل��ط��ان  ب����ن  زاي������د 
ال�ضم�  ل�ضاحب  الكرمية  للرعاية 
حاكم را�س اخليمة ملخيم ال�ضكري 
بني  القائم  ال��ت��ع��اون  اىل  وم�ضريا 
را�س  منطقة  وم��ب��ادرات  امل�ؤ�ض�ضة 
اخليمة الطبية  يف ت�عية مر�ضى 

ال�ضكري وحتقيق امنياتهم .
احتفالت  ومبنا�ضبة  �ضم�ه  واأك���د 
الم����ارات ب��ع��ام اخل��ري ال���ذي وجه 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  ب��ه 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  واي��د  ب��ن 

العاملي  امل��رك��ز  امل�ؤ�ض�ضة  ت��ب���ء  اىل 
املتقدم  الذي يعك�س مدى ريادتها 
يف جم����ال ال��ع��م��ل الإن�������ض���اين من 
خالل تقدمي جميع اأ�ضكال الدعم 

وامل�ضاندة اإىل اطفال العامل.
حتقيق  م���ؤ���ض�����ض��ة  اأن   اإىل  واأ����ض���ار 
ام��ن��ي��ة يف الم������ارات  وب��ح��م��د اهلل 
واليادي  الر�ضيدة  القيادة  ودع��م 
البي�ضاء من ا�ضحاب اخلري  ن�ضط 
ب�ضكل فاعل من خالل م�ضاهماته 
ال��دول��ة وخارجها  واأع��م��ال��ه داخ���ل 
ال�ضن�ات  خالل  دوره  اأ�ضبح  حيث 
عدد  يف  وحا�ضرا  متزايدا  املا�ضية 
وه�  الو�����ض����ط  ال�������ض���رق  دول  م���ن 
ال����ف����رع اوح����ي����د ف���ي���ه  مم����ا و�ضع 
دول����ة الإم������ارات ���ض��م��ن اأح����د اأهم 
الدول على م�ضت�ى العامل يف هذا 

املجال.
واأو�����ض����ح ���ض��م��� ال�����ض��ي��خ زاي�����د بن 

فيلم »واهلل تطورنا« على م�سرح الإمارات للتنمية براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة- الفجر

ا���ض��ت�����ض��اف��ت ج��م��ع��ي��ة الإم���������ارات 
للتنمية الجتماعية على م�ضرحها 
تط�رنا«  »واهلل  ل��ف��ي��ل��م  ع���ر����ض���اً 
مبارك  واخ���راج  وم���ن��ت��اج  ت�ض�ير 
لقاء  ����ض���م���ن  ال����ك����ي����اين  حم����ب�����ب 

يبحث  اب  ح�����ل  ت�����دور  امل�����ض��ل��م��ي 
ال��ذي يعاين من  على ع��الج لبنه 
امرا�س ويلجاأ اىل اأحد امل�ضع�ذين 
لرفع ال�ضرر عن ابنه ويف النهاية 
خلداع  ���ض��ح��ي��ة  ك���ان  ان���ه  يكت�ضف 

امل�ضع�ذ الذي �ضلبه اأم�اله .
هام�س  ع��ل��ى  ح����اري���ة  جل�ضة  ويف 

الكفاءات  اإب��راز  اإىل  يهدف  �ضهري 
�ضناعة  ال���ط��ن��ي��ة يف  والإب���داع���ات 

الأفالم الق�ضرية .
اأدى دور  الذي  الفيلم  الفلم  ق�ضة 
و�ضارك  اأب��������ض���امل  ف��ي��ه  ال��ب��ط���ل��ه 
وح�ضني  دري����در  ع��ل��ى  التمثيل  يف 
الزدجايل و ق�ضة و�ضيناري� خليفة 

الإعالمية  اأدارت��ه��ا  الفيلم  عر�س 
���ض��ي��خ��ة امل�����ض��م��اري اأو����ض���ح خمرج 
الفيلم مبارك حمب�ب الكياين اأن 
ال�ض�ء  ت�ضليط  اإىل  يهدف  الفيلم 
على مثل هذه اجلرائم والتحذير 
م��ن ع���اق��ب امل��رتت��ب��ة م��ن اجنرار 
فك  يدعي  ملن  وت�ضديقهم  النا�س 

كما   ، او غريها  العالج  او  ال�ضحر 
كان  دوره  اأن  ع��ل��ى  ال��ك��ي��اين  اأ���ض��ار 
يق�م على حت�يل الق�ضة اىل فلم 
الفلم  يف  العنا�ضر  وت�زيع  ق�ضري 
الق�ضة  ف���ك���رة  م���ع  ي��ت��ن��ا���ض��ب  مب���ا 
م���ن ن��اح��ي��ة ال��ت�����ض���ي��ر والإ����ض���اءة 
وال�ض�ت وامل�نتاج وحتى الإخراج.

دبي ت�ست�سيف ملتقى الريادة يف التعليم اجلامعي اخلليجي 
•• دبي-وام: 

للتعليم  ملتقى  اأول  اجل��اري  العام  اأكت�بر من  �ضهر  دبي خالل  ت�ضت�ضيف 
اخلليجي حتت عن�ان ملتقى الريادة يف التعليم اجلامعي اخلليجي .

يهدف امللتقى اإىل تر�ضيخ مبادئ الريادة اجلامعية وجعلها مفاهيم حم�رية 
يف خمتلف م�ؤ�ض�ضات التعليم اجلامعي يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
تهدف  والتي  املجل�س  دول  ت�ضهدها  التي  التط�رات  مع  وخا�ضة  العربية 
اأ�ضا�ضه على حتقيق معايري  الذي يعتمد يف  املعرفة  التح�ل لقت�ضاد  اإىل 
واأدوات الريادة .. فيما يت�ضمن امللتقى معر�ضا م�ضاحبا ي�فر للجامعات 
وامل�ؤ�ض�ضات التعليمية و�ضركات اخلدمات العلمية من�ضات تفاعلية لعر�س 

جتاربها واإجنازاتها.
امللتقى  اإط��الق  اتفاقية  ت�قيع  م�ؤخرا  ا�ضت�ضافت  قد  دب��ي  جامعة  وكانت 
�� مقرها  بال�ضراكة مع �ضركة الأعمدة املا�ضية لتنظيم املعار�س وامل�ؤمترات 
ال��ري��ا���س ���� ال��ت��ي ن��ف��ذت ���� ب��اإ���ض��راف اجل��ام��ع��ة ���� حم���اور وج���ان��ب حمت�ى 

امللتقى.
وقال امللتقى الدكت�ر عي�ضي الب�ضتكي رئي�س جامعة دبي اإن الريادة اأ�ضبحت 
الإمارات  لدولة  وامل�ضتقبلية  الآنية  كل اخلطط  رئي�ضيا يف  تنم�يا  حم�را 

وخا�ضة يف قطاع التعليم الذي يحظى بدعم القيادة الريادية يف الدولة .
را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضم�  بقيادة �ضاحب   �� دب��ي  اإم��ارة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
باتت   ���� دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل 
من�ذجا رياديا يف كل املجالت وه� ما يحتم العمل مع ال�ضركاء يف خمتلف 
الريادة هدفا  ال�طنية واخلليجية جلعل  التعليمية  وامل�ؤ�ض�ضات  اجلامعات 

وم�ضتقبال وطم�حا.

مدير ال�سرطة اجلنائية بيالداخلية يوؤكد 
اأهمية منتدى التعاون من اأجل الأمن 

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد العميد حمد عجالن العميمي 
اجلنائية  ال�������ض���رط���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
الداخلية  وزارة  يف  الحت�����ادي�����ة 
وتبادل  والتن�ضيق  التعاون  اأهمية 
ملكافحة  ال���دول���ة  ب���ني  امل��ع��ل���م��ات 

اجلرائم مبختلف اأن�اعها.
اأنباء  ل�كالة  ت�ضريح  ذلك يف  جاء 
الم��ارات وام على هام�س فعاليات 
التعاون  م��ن��ت��دى  الأوىل  ال�����دورة 
م��ن اأج��ل الأم���ن ال��ذي ت�ضت�ضيفه 
اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة اأي���ام 
وع���دل  داخ��ل��ي��ة  وزراء  مب�����ض��ارك��ة 
اأنحاء  وق��ادة وخ��رباء من خمتلف 

العامل.
واأ�ضار العميد العميمي اإىل اأهمية 

الأمن  اأج���ل  م��ن  ال��ت��ع��اون  منتدى 
للتحاور  مثالية  من�ضة  يعد  الذي 
وتبادل  ومناق�ضة  التعاون  وتعزيز 
اخل�����ربات يف ع���دة جم����الت منها 
امل�����خ�����درات وم���ك���اف���ح���ة الره�������اب 
بالإ�ضافة  الإلكرتونية  واجلرائم 

اإىل املجتمعات اله�ضة التي يق�ضد 
بها الجتار بالب�ضر والعتداء على 

الأطفال.
وقال اإن التط�ر العاملي يف خمتلف 
ال�قت  ن��ف�����س  يف  اأدى  امل����ج����الت 
اجلرمية  م���ن  ان�������اع  ظ���ه����ر  اإىل 
اأمن  مت�س  التي  للحدود  ال��ع��اب��رة 
ي�ؤكد  م��ا  املجتمع  اأف���راد  و�ضالمة 
وتبادل  والتن�ضيق  التعاون  اأهمية 
ملكافحة  ال���دول���ة  ب���ني  امل��ع��ل���م��ات 

اجلرمية مبختلف اأن�اعها .
و�ضدد مدير عام ال�ضرطة اجلنائية 
على  الداخلية  وزارة  يف  الحتادية 
الدول  بني  والتن�ضيق  التعاون  اأن 
اإي��ج��اب��ي��ة يف  ن��ت��ائ��ج  ����ض���ي����ؤدي اإىل 
جم���ال م��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة بكافة 

ان�اعها.

غرفة دبي تطلع اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي 
بالدولة على براجمها وتوجهاتها امل�ستقبلية 

•• دبي -وام:

نظمت غرفة جتارة و�ضناعة دبي لقاء م��ضعا مع ال�ضفراء 
واأع�ضاء ال�ف�د الدبل�ما�ضية العربية والأجنبية يف الدولة 
اأم�س  اأقيمت م�ضاء  الدبل�ما�ضي  ال�ضلك  ماأدبة ع�ضاء  على 

الأول يف فندق ميناء ال�ضالم جمريا بدبي.
وياأتي هذا الجتماع �ضمن ا�ضرتاتيجية غرفة دبي لتعريف 
اأع�ضاء ال�ضلك الدبل�ما�ضي بجه�دها ال�ضابقة وت�جهاتها 
مف�ضلة  ك�جهة  دب��ي  مكانة  تعزيز  اأج���ل  م��ن  امل�ضتقبلية 

لالأعمال وفتح اآفاق جديدة للتعاون البناء.
و�ضهد اللقاء م�ضاركة اأكر من 100 �ضخ�ضية دبل�ما�ضية 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  اأع�����ض��اء  م��ن  ف��ع��ال  وح�����ض���ر 
رئي�س  الغرير  �ضيف  �ضعادة ماجد  يتقدمهم  دبي  و�ضناعة 
ب�عميم  حمد  �ضعادة  وم�ضاركة  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�س 

مدير عام غرفة دبي.
واأ�����ض����اد ال��غ��ري��ر ب��ال��ت���ا���ض��ل ال��ب��ن��اء م���ع اأع�������ض���اء ال�ضلك 
الدبل�ما�ضي معتربا ان احل�ار الذي اأ�ض�ضته الغرفة معهم 
اأب��رز قن�ات التعاون  اأحد  وال��ذي ثابرت على تط�يره بات 
القائمة بني اجلانبني مبا يحقق الأهداف امل�ضرتكة م�ؤكدا 
ان اللقاء الي�م ه� ا�ضتكمال للتعاون القائم والذي جتلى 
ببعثات جتارية متن�عة وزي��ارات وف�د اجنبية وم�ضاركات 
وامل�ؤمترات  واملعار�س  الفعاليات  ال��دول يف  وف���د هذه  من 

املتن�عة وامل�ا�ضيع التي ت�ضت�ضيفها دبي على مدار العام.
ولفت الغرير اإىل ان اأع�ضاء ال�ضلك الدبل�ما�ضي يعتربون 
يف  يلعب�نه  ال��ذي  للدور  نظرا  دب��ي  لغرفة  اأ�ضا�ضيا  �ضريكا 
التعاون  وتعزيز  اأعمالهم  جمتمعات  مع  الت�ا�ضل  تفعيل 
القت�ضادي والتجاري مع جمتمع الأعمال يف دبي ولذلك 
يعك�س  وف��ع��ال  قائم  ح���ار  يك�ن هناك  اأن  املهم  م��ن  ف��اإن��ه 
الراوبط القت�ضادية وينميها بالت�ازي مع تط�ر العالقات 

الدبل�ما�ضية للدولة.
ا�ضرتاتيجية  دب����ي  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وث���م���ن 
تفتح  والتي  احلك�مة  تعتمدها  التي  القت�ضادي  التن�يع 
بيئة  وتعزيز  الأج��ان��ب  امل�ضتثمرين  جل��ذب  ج��دي��دة  اآف��اق��ا 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ض��ادي��ة م�ؤكدا  ال���ض��ت��ث��م��ار يف خم��ت��ل��ف 
جمتمع  تف�ق  رك��ائ��ز  اأح��د  تعترب  ال�ضرتاتيجية  ه��ذه  ان 

الأعمال يف الإمارة.
وخالل كلمة له يف اللقاء نقل �ضعادة عبد الرحمن غامن 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  مكتب  مدير  املطي�عي 
وزارة اخلارجية- دبي حتيات �ضم� ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل لكافة امل�ضاركني 
من  امل��رج���ة  النتائج  بتحقيق  �ضم�ه  ومت��ن��ي��ات  ال��ل��ق��اء  يف 
الفعالية  ه��ذه  تنظيم  يف  دب��ي  غرفة  بجه�د  من�ها  اللقاء 
ال�ضلك  اأع�ضاء  م��ع  والفعال  امل�ضتمر  وت�ا�ضلها  املتميزة 
اخلارجية  وزارة  اإن  امل��ط��ي���ع��ي  واأ����ض���اف  ال��دب��ل���م��ا���ض��ي. 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل اأط��ل��ق��ت وب���رع���اي���ة ك��رمي��ة م���ن �ضم� 
ا�ضرتاتيجيتها لالأع�ام  نهيان  اآل  زايد  ال�ضيخ عبداهلل بن 
ال�ضرتاتيجية  ت�ضمنت  حيث  م�ؤخرا   2021-2017
اأه��داف��ا رئي�ضية من   2021 روؤي��ة الم���ارات  امل�ضتندة اىل 

خالل  من  ال�ضركاء  مع  املتبادل  الزده���ار  حتقيق  اأب��رزه��ا 
وا�ضتحداث  القائمة  القت�ضادية  القطاعات  نطاق  ت��ضيع 
ال��ق��ط��اع��ات اجل���دي���دة ال�����اع����دة وذل�����ك ا���ض��ت��ك��م��ال لدور 
الدبل�ما�ضية الإماراتية يف بناء ج�ض�ر التعاون القت�ضادي 
مع الدول الأخرى من خالل ال�ضراكات الهادفة ومبادرات 
الزدهار  حتقيق  على  القائمة  القت�ضادية  الدبل�ما�ضية 

والنفع امل�ضرتك ثنائيا واقليميا وعامليا.
واأ����ض���اف امل��ط��ي���ع��ي ان ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة اجل��دي��دة ل����زارة 
ال�ضراكات  ب��ن��اء  ت�ضتهدف  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
الهادفة اىل تط�ير العالقات القت�ضادية الثنائية وتعزيز 
الدولة  اىل  ال����اردة  املبا�ضرة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  من� 
اقت�ضاد  حت����ل  �ضتدعم  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  ان  م��ع��ت��ربا 
الدولة اإىل اقت�ضاد قائم على املعرفة وجاذب لال�ضتثمارات 
امل�ضتدام م�ؤكدا  النم�  املبا�ضرة و�ضتدعم م�ضرية  الأجنبية 
لتحقيق هذه  ال�ضركاء  بالتعاون مع جميع  ال���زارة  اإلتزام 
الأه��داف التي �ضتعزز من تناف�ضية دول��ة الإم��ارات وتعزز 

من مكانتها العاملية الدبل�ما�ضية والقت�ضادية.
القت�ضادي  امل�ضهد  احلا�ضرين  اأم��ام  ب�عميم  وا�ضتعر�س 
لإم���ارة دب��ي واأب���رز الجت��اه��ات وامل��ب��ادرات امل�ضتقبلية التي 
���ض��ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا ال��غ��رف��ة خل���دم���ة جم��ت��م��ع الأع����م����ال وجذب 
تتبعه  ال��ذي  النهج  على  م���ؤك��دا  الإم���ارة  اإىل  امل�ضتثمرين 
الهيئات  ك��اف��ة  م��ع  وال��ع��الق��ات  ال��رواب��ط  لتعزيز  ال��غ��رف��ة 

والبعثات الدبل�ما�ضية.
حافظ  دب��ي  اقت�ضاد  ان  اإىل  دب��ي  غرفة  ع��ام  مدير  ولفت 
من�ها  املا�ضي  العام  العاملية  التحديات  رغم  مرونته  على 
الل�ج�ضتية  واخلدمات  وال�ضياحة  التجارة  قطاعات  ب��اأداء 
حت�يل  على  دب��ي  ق��درة  عك�ضت  متميزا  اأداء  �ضجلت  التي 

التحديات اإىل فر�س من� حقيقية.
 2030 ال�ضناعية  دب���ي  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����الق  ان  وذك���ر 
وا�ضتكمال   2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي  وا�ضرتاتيجية 
ال�ضتعدادات ل�ضت�ضافة معر�س اك�ضب� 2020 وا�ضتمرار 
ر�ضائل  ير�ضل  التحتية  البنية  تط�ير  باأعمال  احلك�مة 
وا�ضحة ملجتمع الأعمال باللتزام التام بتعزيز تناف�ضيتهم 
م�ضت�ى  ويعك�س  والعاملية  والإقليمية  املحلية  الأ�ض�اق  يف 
مع  ال��ع��ام  القطاع  ن�ضجها  التي  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 

القطاع اخلا�س.
دبي  اقت�ضاد  فاإن  ت�قعاتنا  وح�ضب  قائال  �ضعادته  واأ�ضاف 
وذلك  العاملية  التحديات  رغ��م  امل�ضتدام  من���ه  �ضي�ا�ضل 
بف�ضل الروؤية احلكيمة ل�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
حاكم دبي رعاه اهلل والرتكيز على قن�ات البتكار واملعرفة 

والبداع طريقا للتنمية امل�ضتدامة. .
وا���ض��ت��ع��ر���س م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دب���ي الجت���اه���ات العامة 
اخلارجي  الت��ضع  معددا  احل��ايل  العام  خالل  دبي  لغرفة 
املقبلة  للمرحلة  كركائز  والبتكار  الإ�ضالمي  والقت�ضاد 
والتي �ضرتكز على تعزيز تناف�ضية القطاع اخلا�س يف دبي 
يف الأ�ض�اق ال�اعدة وخ�ض��ضا يف اإفريقيا واآ�ضيا ال��ضطى 

وال�ضني وقارة اأمريكا الالتينية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

احلك�مية  الب�ضرية  للم�ارد  الحتادية  الهيئة  عقدت 
قياداتها  م��ن  ع��دد  وبح�ض�ر  بدبي  مقرها  يف  م���ؤخ��راً 
اإط�����ار �ضل�ضة  ال���ق���راءة يف  ل���ن���ادي  وم���ظ��ف��ي��ه��ا ج��ل�����ض��ة 
مبادرة  مع  بالتزامن  الهيئة  تنظمها  التي  الفعاليات 
�ضاحب  بها  وجه  التي  للقراءة  ال�طني  ال�ضهر  مار�س 
رئي�س  نائب  اآل مكت�م  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضم� 

الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل .
ومت خالل اجلل�ضة ا�ضتعرا�س ومناق�ضة كتاب ال�ضعادة 
احلم�ري  و�ضالح  املعايطة  رول  للم�ؤلفني  امل�ؤ�ض�ضية 
ب��ت��ق��دمي عر�س  امل��ع��اي��ط��ة  امل���ؤل��ف��ة رول  ح��ي��ث ق��ام��ت 
الكتاب  ف�ض�ل  اأب���رز  على  ال�ض�ء  خ��الل��ه  م��ن  �ضلطت 
وحمت�ياته والر�ضائل الإيجابية التي ت�ضمنها م�ؤكدًة 
اأن ال�ضعادة ال�ظيفية هي قرار يتخذه امل�ظف يف �ض�ء 
ق�ي  عاطفي  بارتباط  ي�ضعر  حيث  امل�ؤ�ض�ضة  ممار�ضات 
ب��ه��ا وح��ال��ة م��ن الندماج  جت���اه امل���ؤ���ض�����ض��ة ال��ت��ي يعمل 
وملتزماً  م�����ض���ؤوًل  نف�ضه  ويعترب  وال��ف��ك��ري  العاطفي 

باإجناح امل�ؤ�ض�ضة.
اإ���ض��ع��اد م�ظفيها  ع��ل��ى  امل���ؤ���ض�����ض��ات  ت��رك��ي��ز  اأن  وذك����رت 

�ضمعتها  ويح�ضن  التناف�ضية  ميزتها  تعزيز  يف  ي�ضهم 
ويح�ضن  وولءه���م  املتعاملني  ر�ضا  م�ضت�يات  وي��رف��ع 

اإنتاجيتهم  احلالة ال�ضحية للم�ظفني وبالتايل زيادة 
وتخفي�س معدلت الدوران ال�ظيفي يف تلك امل�ؤ�ض�ضات 
م�ضريًة اإىل اأن كل م�ظٍف يعد جزءاً من ذاكرة امل�ؤ�ض�ضة 
يت�ضبب يف خ�ضائر  للم�ؤ�ض�ضة  التي يعمل لديها وتركه 

كبرية لها.
التي  ه��ي  الناجحة  امل�ؤ�ض�ضة  اأن  املعايطة  رول  وبينت 
ت�����ض��ع خ��ط��ة ع��م��ل و���ض��ي��ا���ض��ة حم�����ددة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
امل�ظفني ال�ضلبيني وحماربة �ضغ�ط العمل والق�ضاء 
امل�ؤ�ض�ضة  يف  امل���ظ��ف  ب��ق��اء  واأن  ال�ضلبية  ال��ط��اق��ة  على 
يتنا�ضب طرداً مع خفة ظل القادة واملديرين لفتًة اإىل 
اأن الإن�ضان ه� املتحكم الأول يف حياته وه� من يحقق 
ال�ضعادة لذاته. وتطرقت للحديث عن �ضفات امل�ظف 
الإيجابي ال�ضعيد ومنها: الإميان بامل�ؤ�ض�ضة والثقة فيها 
والثقة بالقيادة العليا للم�ؤ�ض�ضة وعدم ا�ضتغالل امل�ارد 
امل��ت��اح��ة وب��ن��اء ع��الق��ات و���ض��راك��ات مم��ي��زة م��ع اجلميع 
ت�ضاوؤلته  جلميع  الأج�بة  واإيجاد  املبادرة  زم��ام  واأخ��ذ 
بالإ�ضافة اإىل عدم تغيبه كثرياً عن العمل وعدم وج�د 

الرغبة لديه يف النتقال مل�ؤ�ض�ضة اأخرى .

•• اأبوظبي-وام:

املدير  علي  ف����ؤاد  ح��امت  ال��دك��ت���ر  القا�ضي  اأ���ض��اد 
باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب  الإقليمي 
واجلرمية بدول جمل�س التعاون اخلليجي بدعم 
دولة الإمارات ل�ضبعة م�ضروعات تنفذها م�ؤ�ض�ضة 
الره��اب واجلرمية مبختلف  ملكافحة  النرتب�ل 

اأنحاء العامل .

وق��ال يف ح���ار مع وكالة اأنباء الإم���ارات وام على 
هام�س فعاليات الدورة الأوىل من منتدى التعاون 
من اأجل الأمن الذي ت�ضت�ضيفه اأب�ظبي حاليا اإن 
دولة المارات تقدم بهذه املبادرات من�ذجا رائدا 
العاملية  الأمنية  التحديات  مل�اجهة  ب��ه  يحتذى 

املعا�ضرة ومكافحة اجلرمية املنظمة .
اإن مكتب الأمم املتحدة  واأ�ضاف امل�ض�ؤول الأممي 
املعني باملخدرات واجلرمية بدول جمل�س التعاون 

دولة  م��ع  ا�ضرتاتيجية  ب�ضراكة  يعمل  اخلليجي 
وذلك  الإقليمي  مقره  ت�ضت�ضيف  التي  الإم���ارات 
املنطقة  دول  ب��اق��ي  دع��م  يف  رغبتها  على  ت��اأك��ي��دا 
التهديدات  مبكافحة  املعنية  دفاعاتها  وت��ق���ي��ة 

الأمنية واجلرمية املنظمة .
من  التعاون  ملنتدى  الإم����ارات  ا�ضت�ضافة  وح���ل 
اأجل الأمن قال اإن هذا املحفل العاملي املهم ت�ؤكد 
الدولة من خالله على ثقتها الكاملة باملنظمات 

الدولية املمثلة يف م�ؤ�ض�ضة النرتب�ل و النرتب�ل 
اإىل  الرامية  ال�ضرتاتيجية  لرباجمها  ودعمها 
حفظ الأمن والت�ضدي للتهديدات الرهابية على 
م�ضت�ى العامل. واأكد اأن دولة الإمارات من خالل 
بها خمتلف  ا�ضتبقت  التي  الرائدة  املبادرات  هذه 
تر�ضيخ منظ�مة  ت�ؤكد حر�ضها على  العامل  دول 
اأمنية متكاملة يف املجتمع املحلي ويف ال�قت ذاته 
فاإنها ت�ضتهدف من خالل هذه ال�ضراكات م�ضاعدة 

الدولية  للربامج  بدعمها  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
�ضتى  ل��الإن�����ض��ان يف  وال���ض��ت��ق��رار  الأم����ن  لتحقيق 
بقاع الأر�س. وقدم امل�ض�ؤول الأممي ال�ضكر لدولة 
ا�ضت�ضافتها  الإم��ارات قيادة وحك�مة و�ضعبا على 
ه��ذا امل��ن��ت��دى ال���دويل ودع��م��ه��ا ل��ربام��ج م�ؤ�ض�ضة 
الإنرتب�ل ما يعك�س املكانة املرم�قة التي اأ�ضحت 
الكبرية  حتظى بها دول��ة الم��ارات حاليا والثقة 
بني  ال�ضراكة  ويج�ضد  ال��دويل  املجتمع  قبل  من 

الإمارات واملنظمات الدولية من اأجل عامل اأكر 
اأمانا . وكانت دولة الإمارات قد اأعلنت عن تقدمي 
منحة مببلغ 197 ملي�ن درهم 50 ملي�ن ي�رو 
�ضبعة  دع��م  ب��ه��دف  الإن��رتب���ل  م�ؤ�ض�ضة  مل�ضلحة 
م�ضروعات ت�ضمل الإرهاب واجلرائم الإلكرتونية 
للخطر  املعر�ضة  واملجتمعات  ال��ث��ق��ايف  وال����رتاث 
وج��رائ��م ال�����ض��ي��ارات وامل���خ���درات وال��ب�����ض��ائ��ع غري 

امل�ضروعة.

ال�ست�سارية الدولية للوقاية من احلريق تناق�س 
توحيد جهود توفري ال�سالمة 

م�سرع ا�سيوي ده�سا براأ�س اخليمة 

•• اأبوظبي-وام: 

ناق�ضت اللجنة ال�ضت�ضارية ملنظمة 
ال�ضرق  يف  اأف��ري��ق��ي��ا  غ����رب  ���ض��م��ال 
املنظمة  ع����ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  الأو������ض�����ط 
احلريق  م����ن  ل���ل����ق���اي���ة  ال���دول���ي���ة 
بفندق  لها  اج��ت��م��اع  يف   NFPA
اأب�ظبي  مب��دي��ن��ة  ك���ارل���ت����ن  ري��ت��ز 
متطلبات  وت�فري  اجله�د  ت�حيد 

ال�ضالمة من احلرائق.
وق������ال ال��ع��م��ي��د حم���م���د ع���ب���د اهلل 
النعيمي مدير عام �ض�ؤون الإطفاء 
للدفاع  العامة  بالقيادة  واحلماية 
امل���دين ال���ذي ت��راأ���س الج��ت��م��اع اإنه 
ن���ت���ائ���ج جت����ارب  ن���ق���ل  اإىل  ي���ه���دف 
 NFPA الأع�����ض��اء واخل����رباء يف 
جمال  يف  ال����ت����ط�����رات  وم�����اك����ب����ة 
يف  منها  وال�ضتفادة  امل��دين  الدفاع 
وتعزيز  الأداء  وحت�����ض��ني  ت��ط���ي��ر 
والبحث  ال���ت���دري���ب  يف  ال���ت���ع���اون 
احلرائق  م���ن  وال����ق���اي���ة  ال��ع��ل��م��ي 
حماية لالأرواح . وذكر اأن الجتماع 
لت�فري  اجل��ه���د  ت�حيد  على  رك��ز 
احلريق  م��ن  ال�����ض��الم��ة  متطلبات 
املباين  و�ضاغلي  املمتلكات  وحماية 
املباين  م��ن احل��ري��ق وال���دخ���ان يف 

اجلديدة والقائمة .
واأكد جيم باويل الرئي�س التنفيذي 

من  ل��ل���ق��اي��ة  ال��دول��ي��ة  للمنظمة 
م�ضت�ى  رف������ع  اأه���م���ي���ة  احل����ري����ق 
ال�ضرتاطات  تطبيق  عند  ال�قاية 
يف  العاملني  وم�����ض��اع��دة  امل��ب��اين  يف 
الإنقاذ واإطفاء احلرائق وتعريفهم 
الأوىل  اللحظات  اأثناء  بالإجراءات 

من ال�ضتجابة ملقاومة احلريق .
وتطرق اإىل اأهمية نقل اخلربات يف 
وتقييم  الت�عية  وبرامج  التدريب 
امل�ضتجيبني  وت���ن���ب���ي���ه  امل����خ����اط����ر 
الالزمة  ب��امل��ع��ل���م��ات  وت���زوي���ده���م 
اأن  اإىل  الط�ارئ م�ضريا  ح��الت  يف 

ما خل�ضت  �ضت�ضع  املنظمة  اللجنة 
اإل����ي����ه ال��ل��ج��ن��ة ال����ض���ت�������ض���اري���ة من 
والدرا�ضة  البحث  م��ضع  ت��ضيات 
مت  ال��ت��ي  امل��ع��ل���م��ات  تقييم  و�ضيتم 
م�ضار  ل��ضع  الجتماع  جمعها من 
وتعزيز  تط�ير  اإىل  يهدف  وا���ض��ح 

�ضالمة احلياة يف املنطقة .
تعزيز  ف���ر����س  ال���ل���ج���ن���ة  وب���ح���ث���ت 
ال�����دول يف جمالت  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
العلمي  وال�����ب�����ح�����ث  ال������ت������دري������ب 
واحل����م����اي����ة وم���ك���اف���ح���ة احل���رائ���ق 
واإعداد الدرا�ضات وتبادل املعل�مات 

امل�ا�ضفات  ودرا������ض�����ة  واخل��������ربات 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة التي 
ومعدات  اأج��ه��زة  يف  ت���ف��ره��ا  يجب 

واآليات الدفاع املدين .
تبادل  واأك��د الجتماع على �ضرورة 
ال���ف���د ب��ني ال����دول الأع�����ض��اء من 
ذوي الخت�ضا�س وتنظيم الربامج 
والدورات التدريبية ملنت�ضبي الدفاع 
امل���دين يف ت��ل��ك ال����دول وم���ن بينها 
دولة الإمارات لرفع قدرات الك�ادر 
مع  التعامل  جم��الت  يف  الب�ضرية 

احلرائق واحلماية املدنية .

••  راأ�س اخليمة – الفجر

الآ�ضي�ية  لقي عامل من اجلن�ضية 
يبلغ من العمر 44 عاماً ، م�ضرعه 
ب���ج���روح���ه ال��ب��ل��ي��غ��ة بعد  م���ت���اأث���راً 
ت��ع��ر���ض��ه حل�����ادث ده�������س م���ن قبل 
اجلن�ضية  اإماراتية  تق�دها  مركبة 
فيما   ، ع��ام��اً   33 العمر  م��ن  تبلغ 
اجلن�ضية  من  اآخ��ر  �ضخ�س  اأ�ضيب 
الآ�ضي�ية يبلغ من العمر 28 عاماً 
باإ�ضابات مت��ضطة ، باإحدى الطرق 

باإمارة راأ�س اخليمة .
اأحمد  العقيد  ي�ضري   ، وتف�ضياًل    
املرور  اإدارة  م��دي��ر  النقبي  ال�����ض��م 
العامة  ب�������������الإدارة  وال��������دوري��������ات 
العامة  بالقيادة  املركزية  للعمليات 
ل�����ض��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��الإن��اب��ة ، 
العمليات  ل��غ��رف��ة  ب���الغ  ورود  اإىل 
ظ��ه��ر ال���ي����م ي��ف��ي��د ب����ق����ع ح���ادث 
ان��ح��راف لإح���دى امل��رك��ب��ات وده�س 
اجلن�ضية  م��ن  ع��ام��الن  ���ض��خ�����ض��ان 
الآ�ضي�ية ويتبعان لإحدى اجلهات 
اأداء  اأث����ن����اء  ب����الإم����ارة  احل��ك���م��ي��ة 
مهامهما يف �ضيانة الطريق ، وعلى 
ال�ضرطة  دوري�����ات  حت��رك��ت  ال���ف����ر 
مل�قع  والإن��ق��اذ  الإ�ضعاف  و�ضيارات 
نتيجة  ب��اأن��ه  تبني  حيث   ، احل���ادث 
الإماراتية  ال�����ض��ائ��ق��ة  ق����درة  ع����دم 
على ال�ضيطرة على مق�د مركبتها 
ده�ضها  ث���م  ان��ح��راف��ه��ا  اإىل  اأدى   ،

اجلن�ضية  م���ن  الأ���ض��خ��ا���س  لأح����د 
املنطقة  بهذه  يعمل  كان  الآ�ضي�ية 
ث����م ا����ض���ط���دام���ه���ا ب���ال�������ض���ي����ل ثم 
بعام�د  ث��م  اآخ���ر  اآ���ض��ي���ي  ب�ضخ�س 
مقل�بة  وا����ض���ت���ق���راره���ا   ، الإن��������ارة 
معاينة  وعند   ، جانبيها  اأح��د  على 
تبني   ، املبا�ضر  والن��ت��ق��ال  احل���ادث 
امل�ضابني  ن��ق��ل  اأح��ده��م��ا ومت  وف���اة 
اإىل امل�ضت�ضفى لتلقي العالج الالزم 
نقل اجلثة  ، فيما مت  امل�ضت�ضفى  يف 
لت�ضليمها  مت��ه��ي��داً  امل�ضت�ضفى  اإىل 

ل���الإمت���ام م��را���ض��م الدفن  ل��ذوي��ه��ا 
نقل  ومت   ، املتبعة  الأ���ض���ل  ح�ضب 
ملف احلادث اإىل اجلهات املخت�ضة 
القان�نية  الإج������راءات  ل�ضتكمال 
ال�������ض���م من  .   وح�������ذر  ال�����الزم�����ة 
ق���ي���ادة امل��رك��ب��ة يف ���ض��رع��ات زائ����دة 
فقدان  يتم  حيث  املنحنيات  اأث��ن��اء 
وتك�ن  بها  التحكم  على  ال�ضيطرة 
لنحرافها  ج�����داً  ���ض��ه��ل��ة  ع��ر���ض��ة 
الإ�ضابات  ووق����ع  ا�ضطدامها  ث��م 
�ضرورة  ع��ل��ى  واأك������د   ، وال����ف���ي���ات 

جيداً  والن��ت��ب��اه  ال�ضرعة  تخفيف 
ل��ل��ط��ري��ق وع����دم الن�����ض��غ��ال بغريه 
املرورية  احل�����ادث  ل���ق���ع  ت��ف��ادي��اً 
املركبات  ق��ائ��دي  ج��م��ي��ع  ون��ا���ض��د   ،
والتعليمات  ب��ال��ق���اع��د  ب��الل��ت��زام 
م�ضت�ى  على  بها  املعم�ل  املرورية 
والآخرين  جتنبهم  وال��ت��ي  ال��دول��ة 
للح�ادث  ���ض��ح��اي��ا  وق���ع��ه��م  م���ن 
والتاأين  بال�ضرب  التحلي  و�ضرورة 
اأثناء  وع���دم امل��ج��ازف��ة وال���ض��ت��ه��ت��ار 

القيادة ، حفاظاً على اأرواحهم .

م�سوؤول اأممي لي وام : الإمارات تقدم منوذجا رائدا يف مواجهة التحديات الأمنية العاملية ومكافحة اجلرمية املنظمة

•• راأ�س اخليمة-وام:

زار �ضم� ال�ضيخ حممد بن �ضع�د بن �ضقر القا�ضمي ويل 
دائرة  ام�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  اخليمة  راأ���س  عهد 

البلدية لالطالع على �ضري العمل.
�ضكر  بن  �ضعادة منذر حممد   .. �ضم�ه  ا�ضتقبال  وك��ان يف 
الزعابي مدير عام دائ��رة بلدية راأ���س اخليمة وع��دد من 

م�ض�ؤويل الدائرة.
رافق �ضم�ه خالل الزيارة .. �ضعادة اأحمد ي��ضف دروي�س 
ع�ض� املجل�س ال�طني الحتادي مدير عام مراكز ال�ضعادة 

�ضعيد  اأح��م��د  املهند�س  و�ضعادة  اخليمة  راأ����س  حك�مة  يف 
ال�ضياح مدير عام هيئة احلك�مة الكرتونية يف الإمارة.

م�ضاكل  اإىل   - اجل����ل���ة  م�����ض��ت��ه��ل  يف   - ���ض��م���ه  وا���ض��ت��م��ع 
اخلدمات  تب�ضيط  يخ�س  فيما  امل��راج��ع��ني  واق���رتاح���ات 
ب�ضرورة  �ضم�ه  م�جها   .. العقبات  وتذليل  والج���راءات 
والإجراءات  الروتني  عن  بعيدا  املعامالت  اإجن��از  �ضرعة 
املعقدة التي من �ضاأنها تعطيل وتاأخري م�ضالح امل�اطنني 

.
لل��ض�ل  التميز يف تقدمي اخلدمات  اأهمية  �ضم�ه  واأك��د 
خلدمة  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه���د  وم�ضاعفة  املعايري  اأع��ل��ى  اإىل 

امل���اط��ن��ني ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س احل��ك���م��ة ع��ل��ى ت�فري 
احلياة الكرمية للم�اطنني واملقيمني على اأر�س الدولة.

دائرة  ج��ه���د  على  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �ضم�  واأث��ن��ى 
الل�ج�ضتية  ت���ف��ري اخل��دم��ات  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة وح��ر���ض��ه��ا 
للم�اطنني واملقيمني يف الإمارة .. م�ضريا اإىل اأنها تعترب 
اأول�يات حك�مة راأ�س اخليمة والتي تعمل على  اأهم  من 

ت�فري اأف�ضلها.
وخدمات  منفذة  م�ضاريع  م��ن  تابعه  مب��ا  �ضم�ه  واأ���ض��اد 
البلدية  دائ��رة  ي�ؤكد حر�س  مقدمة وجه�د مبذولة مبا 
على التعاون والتن�ضيق الدائم يف خططها ال�ضرتاتيجية 

مع اخلطط ال�ضرتاتيجية للحك�مة الحتادية وخا�ضة 
يف  العالقة  ذات  وال��دوائ��ر  التحتية  بالبنية  يتعلق  فيما 
اإمارة راأ�س اخليمة. من جانبه اأكد مدير عام دائرة بلدية 
�ضاحب  ت�جيهات  وف��ق  تعمل  ال��دائ��رة  اأن  اخليمة  راأ����س 
املجل�س  ع�ض�  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم� 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�ضم� ال�ضيخ حممد بن �ضع�د 
الكاملة  اخل��دم��ات  جميع  ل��ت���ف��ري  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن 
ت�ضرع  �ضانها  من  التي  الج���راءات  وت�ضهيل  للم�اطنني 
اجناز املعامالت. وعرب عن �ضكره وامتنانه وعرفانه ل�ضم� 
التفقدية  الكرمية  زي��ارت��ه  على  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل 

على  واط��الع��ه  ال��دائ��رة  يف  العمل  �ضري  على  واطمئنانه 
اأدائها امل�ؤ�ض�ضي واجله�د املبذولة من قبل م�ظفيها.

واأكد الزعابي اأن ت�جيهات ويل عهد راأ�س اخليمة �ضتنفذ 
ع��ل��ى اأر�����س ال����اق���ع و���ض��ت��ع��م��ل ال���دائ���رة وف���ق ت�جيهاته 
ب��ت��ق��دمي و���ض��ائ��ل خ��دم��ي��ة ح��دي��ث��ة يف ج��م��ي��ع القطاعات 
بخدمة  والتعامل  الإلكرتونية  ال�ضبكات  حتديث  خا�ضة 
الدفع اللكرتوين للر�ض�م والتن�ضيق مع الدوائر املحلية 
ذات العالقة .. م�ؤكدا اأن الدائرة يتقدم اأف�ضل اخلدمات 
العامة  امل�ضلحة  لتحقق  ت��ام��ة  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  و���ض��ت��ك���ن 

لالإمارة.

حممييد بيين �سعييود القيا�سميييي يييزور بلديييية راأ�س اخليميييية

 زايد العطاء تفتح باب الت�سجيل 
لالأطباء املواطنني يف برنامج 

اإعداد القادة يف العمل الإن�ساين
•• اأبوظبي-وام:

القادة  اإع���داد  برنامج  يف  الت�ضجيل  ب��اب  فتح  العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة  اأعلنت 
ك�ادر  لتاأهيل  يهدف  وال���ذي  الطبية  للك�ادر  اإع���داد  الإن�����ض��اين  العمل  يف 
والعيادات  الطبية  الإم��ارات��ي��ة  للق�افل  الإن�����ض��ان��ي��ة  امل��ه��ام  ت��ت���ىل  ق��ي��ادي��ة 
املتنقلة وامل�ضت�ضفيات املتحركة يف كل من م�ضر وتنزانيا وال�ض�دان واملغرب 

وم�ريتانيا وال�ض�مال ومايل.
وال�قائية  والعالجية  الت�ضخي�ضية  الإن�ضانية  خدماتها  الق�افل  وتقدم 
ومظلة  ت��ط���ع��ي  اإط����ار  حت��ت  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف  ل��ل��ف��ق��راء  للمر�ضى 
ال�ضارقة  بيت  وم�ؤ�ض�ضة  ال��رب  دار  جمعية  م��ع  م�ضرتكة  مب��ب��ادرة  اإن�ضانية 
اخلريي وجمم�عة امل�ضت�ضفيات ال�ضع�دية الأملانية يف من�ذج مميز للعطاء 
الإن�ضاين ان�ضجاما مع ت�جيهات �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل باأن يك�ن عام 2017 عام اخلري .
التنفيذي  الرئي�س  ال�ضامري  عادل  الدكت�ر  الإماراتي  القلب  جراح  وقال 
ملبادرة زايد العطاء رئي�س برنامج الإمارات للتط�ع املجتمعي والتخ�ض�ضي 
ووقته  بجهده  امل�ضاركة  منه  يطلب  كل متط�ع  اإن  الإم���ارات  اأطباء  رئي�س 
القدرات  اإىل جتميع  ي���ؤدي  ال��ذي  الأم��ر  وخربته كل يف جم��ال تخ�ض�ضه 
امل�جهة  الإن�ضانية  الربامج  تنفيذ  نح�  وت�جيهها  واخل��ربات  والكفاءات 
�ضهاب  عبداهلل  الدكت�ر  واأك��دت   . املر�ضى  الفقراء  من  امل�ضتهدفة  للفئات 
املدير التنفيذي لأطباء الإمارات والأ�ضتاذ يف جامعة الإمارات اأن الق�افل 
من  مزيد  ا�ضتقطاب  خ��الل  م��ن   2017 خ��الل  مهامها  �ضتكثف  الطبية 
الك�ادر الطبية التط�عية ومتكينهم من خدمة املر�ضى الفقراء با�ضتخدام 
�ضم�ضة  الدكت�رة  ولفتت   . املتنقلة  وامل�ضت�ضفيات  املتحركة  العيادات  اأحدث 
الع�ر املديرة التنفيذية لأطباء الإن�ضانية والأ�ضتاذة يف كلية الطب بجامعة 
الطبية  الك�ادر  اأم��ام غالبية  املبادرة متاح  اإىل  الن�ضمام  اأن  اإىل  الإم��ارات 
اأن��ه مت  م���ؤك��دا   .. والعاملية  العربية  وال���دول  املنطقة  ودول  الإم����ارات  م��ن 
و�ضع برنامج متكامل لتنظيم عمل املتط�عني امل�ضاركني يف احلملة حيث 
يف  للم�ضاركة  اأ�ضب�عيا  وقته  من  اأدن��ى  بحد  متط�ع  لكل  �ضاعة  تخ�ض�س 

العمل التط�عي �ض�اء من حيث طرح الأفكار اأو امل�ضاركة باجلهد .
ال�ضحية  ال��ربام��ج  تنفيذ  يف  امل�ضاركة  لهم  �ضتتاح  املتط�عني  اأن  واأو���ض��ح 
والإن�ضانية واخلريية للمحتاجني من خالل حملة القلب للقلب الإن�ضانية 
.. م�ضريا اإىل اأنه مت اإطالق جمم�عة من الربامج التي ت�ضمن تنظيم عمل 

املتط�عني باإ�ضراف من مركز الإمارات للتط�ع .
ال�����ض��ن���ات املا�ضية خدمات  ال��ع��ط��اء ق��دم��ت خ��الل  اأن م��ب��ادرة زاي���د  ي��ذك��ر 
عالجية جمانية للمر�ضى املع�زين انطالقا من الإمارات ومن ثم املغرب 
والأردن  واليمن  والب��ضنة  واأرت��ريي��ا  وكينيا  وال�ض�مال  و�ض�ريا  ولبنان 

وباك�ضتان وهايتي وم�ؤخرا م�ضر.

 الحتادية للموارد الب�سرية تناق�س ال�سعادة املوؤ�س�سية يف جل�سة نادي القراءة

العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1934   

                           املنذر :  مدينة دبي املالحية - �س ذ م م  
املنذر اليه : ماك�ض�ل لليخ�ت - �س ذ م م   )جمه�ل حمل القامة(  

ملا كنتم قد وقعتم على عقد ايجار مع مدينة دبي املالحية بتاريخ  17 ن�فمرب 2015  من اجل ايجار 
مكتب  رقم   MBC-f6،  امل�ج�دة يف منطقة مدينة دبي املالحية ، و�ضندا لعقد اليجار ت�جب 
اإماراتي من تاريخ 17 ن�فمرب  2015 )املبلغ امل�ضتحق(   بذمتكم مبلغ قيمته 338755.31  درهم 
وملا كنتم حتى تاريخه ، ل زلتم متخلفني عن ت�ضديد قيمة املبلغ امل�ضتحق بذمتكم بالرغم من 

مطالبة املنذر املتكررة لكم. 
وملا كان املنذر قد حاول ار�ضال انذار ب�ا�ضطة كاتب العدل لكم بتاريخ 9 مار�س 2017 ولكن مل 

يتمكن ممثل كاتب العدل من ابالغكم النذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم. 
وملا كانت حمكمة دبي قد ف��ضت املنذر من اأجل ت�جيه النذار عن طريق ن�ضره يف ال�ضحيفة. 

عقد  بنتيجة  امل�ضتحق  املبلغ  كامل  ل�ضداد  نهائية  مطالبة  مبثابة  الن���ذار  ه��ذا  يعترب   ، لذلك 
اليجار ، ويف حال عدم ال�ضداد خالل مهلة ثالث�ن )30( ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا النذار ، ان 
ذلك �ضي�ؤدي اىل املطالبة الف�رية لخالء املاج�ر ا�ضتنادا لأحكام املادة  25-1 )اأ( من القان�ن رقم 

33 ل�ضنة 2008 بال�ضافة اىل مطالبتكم بت�ضديد املبلغ امل�ضتحق. 
ميكن للمنذر اليه الت�ا�ضل مع املنذر على العن�ان التايل : مكتب دي ال ايه بيرب ميدل اي�ضت ال 
ال بي ، وعن�انه و�ضط مدينة دبي - اعمار �ضك�ير ، برج �ضتاندرد �ضارترد - الطابق 9 - �ضندوق 
القان�ين  امل�ضت�ضار  ، هاتف : 4386325 -04 - فاك�س : 4386101 -04  -  ، دبي  بريد : 121662 

رامي ب� رعد.     
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1935   

                           املنذر :  مدينة دبي املالحية - �س ذ م م  
املنذر اليه : اليد لل�ضناعات ال�رقية والبال�ضتيكية - �س ذ م م  )جمه�ل حمل القامة(  

ملا كنتم قد وقعتم على عقد ايجار مع مدينة دبي املالحية بتاريخ  1 ابريل 2014 من اجل ايجار 
WH، امل�ج�دة يف منطقة مدينة دبي املالحية ، و�ضندا لعقد اليجار   - م�ضت�دع رقم 440 

ت�جب بذمتكم مبلغ قيمته 295616  درهم اإماراتي من تاريخ 1 يناير 2016 )املبلغ امل�ضتحق( 
وملا كنتم حتى تاريخه ، ل زلتم متخلفني عن ت�ضديد قيمة املبلغ امل�ضتحق بذمتكم بالرغم من 

مطالبة املنذر املتكررة لكم. 
وملا كان املنذر قد حاول ار�ضال انذار ب�ا�ضطة كاتب العدل لكم بتاريخ 9 مار�س 2017 ولكن مل 

يتمكن ممثل كاتب العدل من ابالغكم النذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم. 
وملا كانت حمكمة دبي قد ف��ضت املنذر من اأجل ت�جيه النذار عن طريق ن�ضره يف ال�ضحيفة. 

عقد  بنتيجة  امل�ضتحق  املبلغ  كامل  ل�ضداد  نهائية  مطالبة  مبثابة  الن���ذار  ه��ذا  يعترب   ، لذلك 
اليجار ، ويف حال عدم ال�ضداد خالل مهلة ثالث�ن )30( ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا النذار ، ان 
ذلك �ضي�ؤدي اىل املطالبة الف�رية لخالء املاج�ر ا�ضتنادا لأحكام املادة  25-1 )اأ( من القان�ن رقم 

33 ل�ضنة 2008 بال�ضافة اىل مطالبتكم بت�ضديد املبلغ امل�ضتحق. 
ميكن للمنذر اليه الت�ا�ضل مع املنذر على العن�ان التايل : مكتب دي ال ايه بيرب ميدل اي�ضت ال 
ال بي ، وعن�انه و�ضط مدينة دبي - اعمار �ضك�ير ، برج �ضتاندرد �ضارترد - الطابق 9 - �ضندوق 
القان�ين  امل�ضت�ضار  ، هاتف : 4386325 -04 - فاك�س : 4386101 -04  -  ، دبي  بريد : 121662 

رامي ب� رعد.     
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11982 بتاريخ 2017/3/30   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1939   

                           املنذر :  مدينة دبي املالحية - �س ذ م م  
املنذر اليه : اإن اأو ار كرين لل�ضيانة واخلدمات املالحية - �س ذ م م  )جمه�ل حمل القامة(  

ملا كنتم قد وقعتم على عقد ايجار مع مدينة دبي املالحية بتاريخ  1 دي�ضمرب 2011 من اجل ايجار 
اليجار  و�ضندا لعقد   ، املالحية  دبي  امل�ج�دة يف منطقة مدينة   ،WS  -  159 م�ضت�دع رقم 
 ت�جب بذمتكم مبلغ قيمته 382247  درهم اإماراتي من تاريخ 1 دي�ضمرب 2013 )املبلغ امل�ضتحق( 
وملا كنتم حتى تاريخه ، ل زلتم متخلفني عن ت�ضديد قيمة املبلغ امل�ضتحق بذمتكم بالرغم من 

مطالبة املنذر املتكررة لكم. 
وملا كان املنذر قد حاول ار�ضال انذار ب�ا�ضطة كاتب العدل لكم بتاريخ 9 مار�س 2017 ولكن مل 

يتمكن ممثل كاتب العدل من ابالغكم النذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم. 
وملا كانت حمكمة دبي قد ف��ضت املنذر من اأجل ت�جيه النذار عن طريق ن�ضره يف ال�ضحيفة. 

عقد  بنتيجة  امل�ضتحق  املبلغ  كامل  ل�ضداد  نهائية  مطالبة  مبثابة  الن���ذار  ه��ذا  يعترب   ، لذلك 
اليجار ، ويف حال عدم ال�ضداد خالل مهلة ثالث�ن )30( ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا النذار ، ان 
ذلك �ضي�ؤدي اىل املطالبة الف�رية لخالء املاج�ر ا�ضتنادا لأحكام املادة  25-1 )اأ( من القان�ن رقم 

33 ل�ضنة 2008 بال�ضافة اىل مطالبتكم بت�ضديد املبلغ امل�ضتحق. 
ميكن للمنذر اليه الت�ا�ضل مع املنذر على العن�ان التايل : مكتب دي ال ايه بيرب ميدل اي�ضت ال 
ال بي ، وعن�انه و�ضط مدينة دبي - اعمار �ضك�ير ، برج �ضتاندرد �ضارترد - الطابق 9 - �ضندوق 
القان�ين  امل�ضت�ضار  ، هاتف : 4386325 -04 - فاك�س : 4386101 -04  -  ، دبي  بريد : 121662 

رامي ب� رعد.     
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي -وام:

اخ��ت��ت��م��ت م��دي��ن��ة دب����ي الأك���ادمي���ي���ة 
ال��ع��امل��ي��ة ج���ل��ة ا���ض��ت��م��رت اأرب��ع��ة اأيام 
بيجني  ال�ضينية  ال��ع��ا���ض��م��ة  �ضملت 
وم���دي���ن���ة زي�����ان ل��ت��ع��زي��ز م����ق���ع دبي 
ك���ج��ه��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة دول���ي���ة وذل�����ك يف 
معر�س  يف  ال�ضن�ية  م�ضاركتها  اإط��ار 

التعليم ال�ضيني الدويل.
على  الرابعة  لل�ضنة  املدينة  و�ضاركت 
ال���ت����ايل يف امل��ع��ر���س ال����ذي ي��ع��د من 
املتخ�ض�ضة  الدولية  الفعاليات  اأك��رب 
احلدث  وي�فر  ال�ضني  يف  التعليم  يف 
التعليم  وزارة  ب��دع��م  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي 
م��ن�����ض��ة ج��ام��ع��ة للطالب  ال�����ض��ي��ن��ي��ة 
ال�ضني لالطالع  الأم����ر يف  واأول��ي��اء 
على اأحدث خيارات التعلم يف اخلارج 
اإىل جانب تقدمي القن�ات للجامعات 
لعر�س  الأك����ادمي����ي����ة  وامل����ؤ����ض�������ض���ات 
التي  التعليمية  وال��ف��ر���س  م���ارده��ا 

تتيحها للطالب.
و�ضهد املعر�س منذ انطالقته الأوىل 
جامعة  األفي  من  يقارب  ما  م�ضاركة 
وم�ؤ�ض�ضة اأكادميية من اأكر من 50 
اخليارات  لت�فر  ال��ع��امل  ح���ل  دول���ة 
والربامج التعليمية لأكر من ملي�ن 
زائر من الطالب واأولياء الأم�ر من 

خمتلف اأرجاء ال�ضني.
وت����ت����زام����ن م�������ض���ارك���ة م���دي���ن���ة دب���ي 
الأكادميية العاملية مع تط�ر التعاون 
العايل  التعليم  الأك��ادمي��ي يف جم��ال 
اإط�����ار مبادرة  دب���ي وال�����ض��ني يف  ب���ني 
ال�ضينية  ح���زام واح���د ط��ري��ق واح���د 
الرامية لدعم ا�ضرتاتيجيات التنمية 
والتعاون يف دول طريق احلرير والتي 
الت�ا�ضل  اأوا�����ض����ر  ل��ت��ع��م��ي��ق  ت���ه���دف 
على  وامل�ؤ�ض�ضي  والقت�ضادي  الثقايف 
 2016 ع��ام  و�ضهد  العامل.  م�ضت�ى 
ت���ق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني هيئة 
امل��ع��رف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ض��ري��ة يف دبي 
التبادل  خل��دم��ات  ال�ضيني  وامل���رك���ز 
الطالب  �ضهادات  لعتماد  الطالبي 
جامعات  يف  ال���دار����ض���ني  ال�����ض��ي��ن��ي��ني 
دب���ي وم���ؤ���ض�����ض��ات��ه��ا الأك���ادمي���ي���ة من 
ال�ضينية  التعليم  ووزارة  املركز  قبل 
ال�ضينيني  للطالب  كبري  حافز  وه� 

مل���ت���اب���ع���ة حت�������ض���ي���ل���ه���م ال���ع���ل���م���ي يف 
من  تتخذ  التي  املرم�قة  اجلامعات 

دبي مقرا لها.
وجنحت دبي خالل ال�ضن�ات القليلة 
الطالب  املزيد من  ج��ذب  املا�ضية يف 
خربة  لكت�ضاب  ال�ضاعني  ال�ضينيني 
عاملية  ج����ام����ع����ات  يف  دويل  ت��ع��ل��ي��م 
امل�ضت�ى. وقد اأتاح تزايد اأعداد الأفرع 
الدولية للجامعات العاملية للطلبة يف 
�ضهادات مرم�قة  دبي احل�ض�ل على 
وبريطانية  اأم��ري��ك��ي��ة  ج��ام��ع��ات  م��ن 
لل�ضفر  ال���ض��ط��رار  دون  واأ���ض��رتال��ي��ة 
فيها  تت�اجد  التي  الأم  البلدان  اإىل 
 .. الرئي�ضية لتلك اجلامعات  املقرات 
على  احل�ض�ل  �ضه�لة  �ضاهمت  فيما 
- مقارنة  دب���ي  ال��ط��ال��ب يف  ت��اأ���ض��رية 
اأع������داد  ال���ب���ل���دان - يف زي�������ادة  ب��ت��ل��ك 
بن�ضبة  دب���ي  يف  ال�ضينيني  ال��ط��الب 
 2013 ع��ام��ي  ب���ني  امل���ائ���ة  يف   83

و2015.
ور�ض�م  لدبي  اجل��غ��رايف  امل���ق��ع  ويعد 
ع�امل  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ج����ذب اأ���ض��ا���ض��ي��ة ت��زي��د اإق���ب���ال طلبة 
ال�����ض��ي��ن��ي��ني عليها  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
للعي�س  املنخف�ضة  التكلفة  اأن  ك��م��ا 
يف دب����ي م��ق��ارن��ة مب����دن ع��امل��ي��ة مثل 
وقربها  وني�ي�رك  و�ضنغاف�رة  لندن 
جعالها  ال���������ض����ني  م�����ن  اجل������غ������رايف 
الطالب  من  للعديد  مف�ضلة  وجهة 

جامعي  تعليم  لتح�ضيل  ال�����ض��اع��ني 
التمتع  ف�����ض��ال ع���ن  امل�����ض��ت���ى  ع��امل��ي 
ومتفاعل  منفتح  ع��امل��ي  ح��ي��اة  بنمط 
م����ع خم��ت��ل��ف ال���ث���ق���اف���ات والأع��������راق 
الذي  الأم����ان  وي�ضكل  واجل��ن�����ض��ي��ات. 
ت�فره دولة الإمارات عن�ضرا اأ�ضا�ضيا 
مف�ضلة  وج��ه��ة  ج��ع��ل��ه��ا  يف  اإ���ض��اف��ي��ا 
�ضنف  ح���ي���ث  ال����دول����ي����ني  ل���ل���ط���الب 
امل��ن��ت��دى الق��ت�����ض��ادي العاملي  ت��ق��ري��ر 
لعام 2016 دولة الإمارات يف املركز 

الثالث لأكر دول العامل اأمانا.
املنتدب  الع�ض�  وقال حممد عبداهلل 
العاملية  الأك����ادمي����ي����ة  دب�����ي  مل���دي���ن���ة 
للطلبة  اإن  ل��ل��م��ع��رف��ة  دب���ي  وجم��م��ع 
العامل  اأن��ح��اء  م��ن جميع  ال��ق��ادم��ني 
البيئة  حي�ية  تعزيز  يف  رئي�ضيا  دورا 

الثقافية والأكادميية لدينا.
القادمني من  ال��ط��الب  اأن  واأ���ض��اف��ت 
ال�ضني ميثل�ن ن�ضبة مهمة يف ق�ائم 
امل��ل��ت��ح��ق��ني ب��ج��ام��ع��ات ال����دول����ة كما 
الأكادميي  امل�ضهد  اإث��راء  يف  ي�ضهم�ن 
وتعزيز التنمية املعرفية والقت�ضادية 
متميزة  م��ه��ارات  م��ن  يحمل�نه  مب��ا 
وقيم عمل ن�عية ت�ضيف اإىل اإجنازات 

ك�ادرنا الأكادميية واملهنية.
���ض��ادر عن  تقرير  بح�ضب  اأن���ه  وذك���ر 
العاملية  الأك����ادمي����ي����ة  دب�����ي  م���دي���ن���ة 
لالأبحاث  ه����ي���ت  اأون  وم����ؤ����ض�������ض���ة 
يخطط %85 من الطالب يف دولة 

الإم�������ارات ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ف��ر���س عمل 
م�ضت�ى  بف�ضل  تخرجهم  لدى  فيها 
الدرا�ضة الذي ي�ؤهلهم مل�ضارات مهنية 
املزدهر  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  واع����دة يف 
الغنية  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  ال��ع��م��ل  و����ض����ق 
ب��ال��ف��ر���س خ��ا���ض��ة م��ع ا���ض��ت��ع��داد دبي 

ل�ضت�ضافة اإك�ضب� 2020.
تنامي  ع�����ب�����داهلل  حم����م����د  وت������ق�����ع 
خا�ضة  ال�ضينيني  ال��ط��الب  ح�����ض���ر 
اإك�ضب�  ل�ضت�ضافة  ال�ضتعدادات  مع 
اأن  ي��ت���ق��ع  وال����ذي  دب���ي  يف   2020
األ���ف فر�ضة   275 اأك���ر م��ن  ي���ف��ر 
ع���م���ل يف ق���ط���اع���ات م���ث���ل ال���ط���ريان 
والنقل  ال��ت��ج��زئ��ة  وجت�����ارة  وال���ب���ن���اء 

خالل الأع�ام املقبلة.
ل�ضتقطاب  ج����ه�����ده����ا  اإط���������ار  ويف 
الطالب القادمني من ال�ضني عقدت 
مدينة دبي الأكادميية العاملية �ضراكة 
للدرا�ضة  ال�ضينية  الب�ابة  م�قع  مع 
الأوىل من  ه��ي  يف اخل���ارج يف خط�ة 
وي�ضكل  ل��ل��م��دي��ن��ة.  بالن�ضبة  ن���ع��ه��ا 
يف  للدرا�ضة  ال�ضينية  الب�ابة  م�قع 
تعرف  �ضاملة  رقمية  من�ضة  اخل���ارج 
ال��ط��ل��ب��ة واأول���ي���اء الأم������ر يف ال�ضني 
الأكادميية  وامل���ؤ���ض�����ض��ات  ب��اجل��ام��ع��ات 
اأول م�قع  وه����  وامل��ع��ت��م��دة  ال��دول��ي��ة 
اإل���ك���رتوين اح�����رتايف م��ت��ك��ام��ل ي�فر 
ال�ضينيني  للطلبة  �ضاملة  معل�مات 

عن الدرا�ضة يف اخلارج.

•• دبي-وام:

وامل�ا�ضالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  ب��ح��ث��ت 
ب��دب��ي م��ع ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�ضرطة 
دب���ي اح��ت��ي��اج��ات الأخ����رية يف مركز 
 2020 امل����ح���د وم�������ض���ار  ال��ت��ح��ك��م 
دبي  مل���رتو  الأح��م��ر  اخل���ط  لتمديد 
اإىل م�قع معر�س اإك�ضب� اإىل جانب 
م��ض�ع ال�ضالمة يف ترام دبي واإدارة 
ال�ضرعة  املرورية وخف�س  احل���ادث 
على �ضارعي ال�ضيخ حممد بن زايد 

والإمارات.
جاء ذلك خالل الجتماع التن�ضيقي 
ال����ذي ع��ق��ده ���ض��ع��ادة م��ط��ر الطاير 
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين 
لهيئة الطرق وامل�ا�ضالت مع �ضعادة 
القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل  الل�اء 

العام ل�ضرطة دبي .
الطرق  ه��ي��ئ��ة  اإن  ال���ط���اي���ر  وق������ال 
العامة  وال����ق����ي����ادة  وامل������ا������ض�����الت 
الهيئات  من  تعتربان  دب��ي  ل�ضرطة 
وال����دوائ����ر احل��ك���م��ي��ة ال��ك��ب��رية يف 

الطرفان  وي�����ض��رتك  دب����ي  ح��ك���م��ة 
تخدم  وم���������ض�����ؤول����ي����ات  م�����ه�����ام  يف 
ال�ضرتاتيجية  وال��غ��اي��ات  الأه����داف 
حتقيق  طليعتها  ويف  دب��ي  حلك�مة 
وال�ضهل  الآم������ن  وال��ت��ن��ق��ل  الأم������ن 
هذه  اأهمية  م���ؤك��داً  النا�س  واإ���ض��ع��اد 
واللقاءات  التن�ضيقية  الجتماعات 
ت�ا�ضل  ق���ن���اة  ب������ض��ف��ه��ا  ال����دوري����ة 
العمل  م�ضتجدات  ملناق�ضة  مبا�ضرة 
بني اجلانبني وحتديداً تلك املتعلقة 
املرورية يف  ال�ضالمة  برفع م�ضت�ى 
الطرق وال�ضالمة يف خمتلف و�ضائل 
ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي مب��ا ي��ع���د بالنفع 
اإمارة  يف  واملقيمني  امل���اط��ن��ني  على 

دبي.
ال�ضراكة  ب��ع��الق��ة  ال��ط��اي��ر  واأ�����ض����اد 
ب��ني ه��ي��ئ��ة الطرق  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
وامل�ا�ضالت والقيادة العامة ل�ضرطة 
والتعاون  ب��ال��دع��م  اأ����ض���اد  ك��م��ا  دب���ي 
هيئة  تلم�ضهما  ال��ل��ذي��ن  الكبريين 
الطرق وامل�ا�ضالت من �ضرطة دبي 
اإدارة  يخ�س  فيما  التن�ضيق  وتفعيل 

احلركة وال�ضبطية املرورية.
من جانبه اأ�ضاد �ضعادة الل�اء عبداهلل 
العايل  ب��امل�����ض��ت���ى  امل������ري  خ��ل��ي��ف��ة 
و�ضلت  ال����ذي  وال��ت��ع��اون  للتن�ضيق 
ال��ع��الق��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني معرباً  ل��ه 
اإىل  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  ع��ن تطلعه لنقل 
للتكامل  و���ض���ًل  اأف�ضل  م�ضت�يات 
يف اخلدمات التي تقدمها الدائرتان 
للم�اطنني واملقيمني يف اإمارة دبي.

الج����ت����م����اع����ات  ه��������ذه  اإن  وق����������ال 
بني  ع��ق��ده��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي  التن�ضيقية 
وهيئة  دبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة 
الطرق وامل�ا�ضالت لها مردود كبري 
حيث  م��ن  الإم����ارة  �ضالح  يف  ي�ضب 
لتحقيق  والتعاون  امل�ضرتك  العمل 
الأمن  ب�ضط  اإىل  الرامية  الأه���داف 
وال�ضعادة  الطماأنينة  ون�ضر  والأمان 
هذه  على  واملقيمني  امل�اطنني  بني 

الأر�س الطيبة.
ا�ضتعرا�س  الج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
الذي  امل�حد  التحكم  م�ضروع مركز 
وامل�ا�ضالت  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه 

رب��ط خمتلف مراكز  ب��ه��دف  ح��ال��ي��اً 
الت�ضغيلية  ل��ل��م���ؤ���ض�����ض��ات  ال��ت��ح��ك��م 
يف ال��ه��ي��ئ��ة م���ن م����رتو دب����ي وت����رام 
ومركبات  العامة  وامل���ا���ض��الت  دب��ي 
بالأنظمة  التحكم  وم��راك��ز  الأج���رة 
مركزية  حت��ك��م  ب����ح���دة  امل����روري����ة 
جميع  م�����ع  وم���ت�������ض���ل���ة  م���ت���ك���ام���ل���ة 
مناق�ضة  ومت  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ؤ���ض�����ض��ات 
احتياجات �ضرطة دبي من امل�ضاحات 
املكتبية لعنا�ضرها وت�فري التدريب 
مل�ظفيها يف املركز. وناق�س اجلانبان 
امل��روري��ة يف  احل����ادث  اإدارة  م�ضروع 
اإىل تقليل  ال��ذي يهدف  دب��ي  اإم���ارة 
احل�ادث  اإدارة  يف  امل�ضتغرق  الزمن 
املرورية  احل��رك��ة  واإع�����ادة  امل���روري���ة 
وقت  اأ���ض��رع  يف  الع��ت��ي��ادي  ل��ضعها 
ممكن واأكدت الهيئة اأنها ت�ضعى من 
الدعم  ت��ق��دمي  اإىل  امل�����ض��روع  خ���الل 
ال�ضرطة  حتتاجه  ال��ذي  الل�ج�ضتي 
امل��روري��ة من  اإدارة احل�����ادث  اأث��ن��اء 
خ��الل ت���ف��ري ط��رق بديلة واإج���راء 

حت�يالت مروريه وغريها.

كما ناق�س الطرفان خف�س ال�ضرعة 
ع���ل���ى ����ض���ارع���ي ال�����ض��ي��خ حم���م���د بن 
لتكرار وق�ع  والإم���ارات نظراً  زاي��د 
احل���ادث املرورية وح���ادث الده�س 
ع��ل��ى ال�����ض��ارع��ني ومت الت���ف���اق على 
خف�س ال�ضرعة من 120 كيل�مرتا 
كيل�مرتات   110 اإىل  ال�ضاعة  يف 
ال�ضبطية  تك�ن  اأن  على  ال�ضاعة  يف 
ك��ي��ل���م��رتا يف   131 ���ض��رع��ة  ع��ل��ى 
ال�ضاعة كما مت التفاق على تكثيف 
ال�ضبطية ملنع تخطي امل�ضاة لل�ضياج 
ال��ضطية  اجل���زي���رة  يف  احل���دي���دي 
اجلانبان  وت���ن���اول  ال�������ض���ارع���ني.  يف 
الثقيلة يف  املركبات  وق���ف  م��ض�ع 

التفاق  وك��ذل��ك  ال�ضكنية  امل��ن��اط��ق 
على تنفيذ حمالت ت�عية و�ضبطية 
م�����ض��رتك��ة ل��ت��ك��ث��ي��ف ال���رق���اب���ة على 
ال�ضكنية  املناطق  يف  ال�ضاحنات  هذه 

وخمالفتها.
واط�����ل�����ع وف������د ����ض���رط���ة دب������ي على 
 2020 ت��ف��ا���ض��ي��ل م�����ض��روع م�����ض��ار 
الأحمر  ي�ضمل متديد اخل��ط  ال��ذي 
مل��رتو دب��ي من حمطة نخيل هاربر 
اإك�ضب�  اند تاورز اإىل م�قع معر�س 
م��ع التفاق  ك��ي��ل���م��رتاً   15 ب��ط���ل 
دب������ي ممثلة  ����ض���رط���ة  ق����ي����ام  ع���ل���ى 
بتحديد  امل����ا����ض���الت  اأم����ن  ب�������اإدارة 
الح��ت��ي��اج��ات الأم��ن��ي��ة ال���الزم���ة يف 

عمل  بيئة  ت���ف��ري  ل�ضمان  امل�����ض��روع 
وال�ضتفادة  الأم���ن  لأف���راد  منا�ضبة 
م�ضروعي  يف  ال�ضابقة  الدرو�س  من 
م���رتو دب���ي وت����رام دب���ي ك��م��ا ن�ق�س 
خالل الجتماع عملية اإعادة خدمة 
اأي طارئ  ح����دوث  ح����ال  دب����ي  ت����رام 
و�ضرورة اتخاذ كل الإج��راءات التي 
امل�ضتغرق  ال�قت  ت�ضاعد على تقليل 
والتن�ضيق  بالتعاون  لإع��ادة اخلدمة 

مع املعنيني يف الهيئة.
العامة  القيادة  ح�ضر الجتماع من 
ل�ضرطة دبي الل�اء املهند�س حممد 
العام  القائد  م�ضاعد  الزفني  �ضيف 
العمليات  ل�������ض����ؤون  دب����ي  ل�����ض��رط��ة 

املن�ض�ري  اإب��راه��ي��م  خليل  وال���ل����اء 
دبي  ل�ضرطة  ال��ع��ام  القائد  م�ضاعد 
والل�اء  اجل��ن��ائ��ي  ال��ب��ح��ث  ل�����ض���ؤون 
حممد �ضعد ال�ضريف م�ضاعد القائد 
الإدارة  ل�����ض���ؤون  دب��ي  ل�ضرطة  ال��ع��ام 
وعدد من كبار ال�ضباط ومن هيئة 
ال���ط���رق وامل����ا����ض���الت ال�����ض��ي��د عبد 
املدير  ي����ن�������س  اب���راه���ي���م  امل��ح�����ض��ن 
التنفيذي مل�ؤ�ض�ضة القطارات وال�ضيد 
ح�ضني البنا مدير الإدارة التنفيذي 
امل����رور  م���ؤ���ض�����ض��ة  يف  امل������رور  لإدارة 
والطرق وعدد من مديري الإدارات 

يف هيئة الطرق وامل�ا�ضالت.

هيئة الطرق و�سرطة دبي تعززان تعاونهما لرفع 
م�ستوى ال�سالمة على الطرق

وزارة ال�سحة تبحث التعاون الطبي مع الأرجنتني 

املعلمة منال حممد تفوز يف م�سابقة امل�ساريع الهادفة 
مبوؤمتر مايكرو�سوفت العاملي بكندا

الإمارات للتطوير الرتبوي تنفذ مبادرات 
خالل �سهر القراءة  

الإمارات حت�سد جائزة امل�ستوى الف�سي يف 
جمال الربيد العاجل

مدينة دبي الأكادميية العاملية تعزز موقعها كوجهة 
تعليمية دولية للطلبة ال�سينيني

•• اأم القيوين-وام:

�ضفية  مدر�ضة  من  حممد  منال  املعلمة  �ضاركت 
باأم  ب��ن��ات   - الأ���ض��ا���ض��ي  للتعليم  عبداملطلب  بنت 
الهادفة يف م�ؤمتر  امل�ضاريع  القي�ين - مب�ضابقة 

مايكرو�ض�فت العاملي الذي انعقد يف كندا..
وحققت منال حممد املركز الثاين على م�ضت�ى 

300 م�����ض��روع مقدم  ب��امل�����ض��اب��ق��ة ���ض��م��ن  ال��ع��امل 
م���ن م��ع��ل��م��ني وم��ع��ل��م��ات ع��ل��ى م�����ض��ت���ى العامل 
ذوي  م��ن  الطلبة  يخدم  م�ضروعا  ابتكرت  حيث 
التعلم  و�ضع�بات  والب�ضرية  ال�ضمعية  الإع��اق��ة 
 one وذلك با�ضتخدام برامج ميكرو�ض�فت مثل

.  swayو  office mixو  note
 one وي��ه��دف ه���ذا امل�����ض��روع ل��ت��ط���ي��ر ب��رن��ام��ج

note بحيث يتم ت�ضمني لغة الإ�ضارة والكتابة 
الإعاقة  مل�ضاعدة فئة ذوي  با�ضتخدام احل�ضا�ضات 
من الطلبة يف التعليم. واأعرب ليلى علي فا�ضل 
مديرة مدر�ضة �ضفية بنت عبداملطلب عن فخرها 
ال��دويل الذي حققته املعلمة منال  بهذا الإجن��از 
م�ضيدة بدورها يف ابتكار امل�ضاريع التي من �ضاأنها 

اأن ت�ضاهم فى تط�ير احلركة التعليمية.

•• اأبوظبي-وام: 

�ضل�ضلة  الرتب�ي  للتط�ير  الإم���ارات  كلية  نفذت 
من املبادرات يف �ضهر القراءة بهدف تعزيز مفه�م 
ال���ق���راءة ل���دى ط��ل��ب��ة وم���ظ��ف��ي ال��ك��ل��ي��ة وفئات 
اجلميع  متناول  يف  الكتاب  بجعل  كافة  املجتمع 
اأ�ضل�ب حياة  والت�ضجيع على حت�يل القراءة اإىل 

وعادة م�ضتدامة لدى اأفراد املجتمع.
و�ضملت املبادرات التي طرحتها الكلية خالل هذا 
من�عة  قرائية  واأن�ضطة  فعاليات  اإع���داد  ال�ضهر 
وعامة ت�ضتهدف فئات املجتمع وتخاطب خمتلف 
اهتماماتهم بالإ�ضافة اإىل ت�ضميم اأن�ضطة قرائية 

الأطفال  على  الأوىل  بالدرجة  تركز  وتثقيفية 
وطلبة املدار�س وامل�ؤ�ض�ضات التعليمية املختلفة .

امل��ب��ادرات التي طرحتها الكلية خالل  اأب��رز  وم��ن 
الذي  اخلريي”  الكتاب  “معر�س  القراءة  �ضهر 
الإم�����ارات وهيئة  اأم  م��ع حديقة  ب��ال��ت��ع��اون  اأق��ي��م 
القراءة”  و”جمل�س  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل 
القراءة  وحلقات  القارئ”  و”امل�ظف  الأ�ضب�عي 
لالأطفال الأيتام و قيام الكلية بفتح اأب�اب مكتبتها 

للجمه�ر وغريها من الأن�ضطة والفعاليات .
رئي�س  احل��م��ادي  �ضلطان  ع���ارف  ال��دك��ت���ر  وق���ال 
الرتب�ي  للتط�ير  الإم���ارات  كلية  اأمناء  جمل�س 
القراءة  ثقافة  زرع  اىل  يهدف  ال��ق��راءة  �ضهر  اإن 

اأج�اء  �ضمن  وذل���ك  وم�ضتدامة  ع��ام��ة  كظاهرة 
اأك��رب ع��دد م��ن املهتمني وذلك  اإىل ج��ذب  تهدف 
حتقيقا ملتطلبات ال�ضيا�ضة ال�طنية للقراءة التي 
م��ن خالل   2026 ع��ام  ال��دول��ة حتى  اعتمدتها 

مبادرات �ضهر القراءة املختلفة.
اأجندة  خ����الل  ح��ر���ض��ت  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  اىل  واأ�����ض����ار 
�ضهر  خ��الل  اأطلقتها  التي  والفعاليات  امل��ب��ادرات 
القراءة على اأن ت�ضل اإىل اأكرب �ضريحة من اأفراد 
فئات  تغطية  على  امل��ب��ادرات  تركز  حيث  املجتمع 
املجتمع كافة كما تعزز مبادرات �ضهر القراءة من 
مفه�م العمل التط�عي لدى طلبة الكلية وتعمل 

على اإ�ضراكهم يف تنفيذ تلك املبادرات .

•• دبي -وام:

ح�ضدت دولة الإم��ارات العربية املتحدة جائزة 
امل�����ض��ت���ى ال��ف�����ض��ي لأف�����ض��ل ال�����دول يف جمال 
من  املقدمة  ال���دويل  العاجل  ال��ربي��د  خ��دم��ات 
العا�ضمة  يف  ل��ل��ربي��د  ال���ع���امل���ي  الحت������اد  ق��ب��ل 
ال�ض�ي�ضرية برن لتك�ن بذلك اأول دولة عربية 
منذ  الف�ضية  اجل��ائ��زة  اإىل  ال��ض�ل  يف  تنجح 
اإطالق هذه اجلائزة منذ عام 2001 من قبل 

تعاونية الربيد العاجل الدويل التابعة لالحتاد 
العاملي للربيد .

ملجم�عة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اجل��ائ��زة  َت�����َض��لَ��م 
بريد الإم��ارات بال�كالة �ضعادة عبداهلل حممد 
الإحتاد  مبقر  خا�ضة  احتفالية  �ضمن  الأ���ض��رم 

العاملي للربيد ب�ض�ي�ضرا.
رئي�س  القا�ضي  �ضلطان  حممد  �ضعادة  وت��ق��دم 
جمل�س اإدارة جمم�عة بريد الإمارات بالتهنئة 
الذي  الإجن���از  ه��ذا  على  الر�ضيدة  القيادة  اىل 

حققته دولة الإمارات . من جانبه اأ�ضاد الرئي�س 
بال�كالة  الإم����ارات  ب��ري��د  ملجم�عة  التنفيذي 
�ضعادة عبداهلل حممد الأ�ضرم باجله�د املبذولة 
من فرق العمل املختلفة على م�ضت�ى املجم�عة 
يذكر اأن هذه اجلائزة تعد اإحدى اأهم اجل�ائز 
والتي  ال��ربي��دي��ة  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  العاملية 
تتمح�ر يف معظمها نح� حتقيق ن�ضب ترتاوح 
الداء  مل����ؤ����ض���رات   98% اإىل   95% ب���ني  م���ا 

الرئي�ضية .

•• دبي -وام: 

العلماء  �ضليم  حممد  الدكت�ر  �ضعادة  بحث 
خالل  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  وكيل 
رام�����ن مارتينيز  ف��رين��ان��دو  ���ض��ع��ادة  ل��ق��ائ��ه 
�ضفري جمه�رية الأرجنتني لدى الدولة �ضبل 
التعاون وتنمية العالقات الثنائية يف املجال 
باأب�ظبي.  ال�����زارة  دي����ان  يف  وذل���ك  الطبي 
ال�زارة  ال��ذي ج��رى يف مقر   - اللقاء  تناول 

جكة  بن  عي�ضى  الدكت�ر  وح�ضره  باأب�ظبي 
املن�ض�ري مدير مكتب ال�كيل مدير مكتب 
العالقات   - ال��دول��ي��ة  ال�����ض��ح��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
الكفيلة  وال�����ض��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
بتعزيزها يف جمال الرعاية ال�ضحية وتبادل 
الدولتني  ب��ني  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����ربات 
وت�ظيف  ال���ت���دري���ب  جم����ال  يف  وال���ت���ع���اون 
الأطباء والفنيني واملمر�ضات واإر�ضال املر�ضى 
للعالج وا�ضتقدام الأطباء الزائرين والتعاون 

يف قطاع الت�ضنيع الدوائي واملعدات الطبية. 
حر�س  اللقاء  خ��الل  العلماء  الدكت�ر  واأك��د 
دولة الإمارات على فتح اآفاق للتعاون املثمر 
الأرجنتني  م��ع  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 
لرتجمة الرغبة امل�ضرتكة والرتقاء بها لفتا 
اإىل امل�ضت�ى املتميز لنظام الرعاية ال�ضحية 
ت�جيهات  بف�ضل  الإم����ارات  دول��ة  يف  املطبق 
اخلدمات  اأف�ضل  لتحقيق  الر�ضيدة  القيادة 
واملمار�ضات ال�ضحية وال�ضتفادة من اخلربات 

العاملية التي اجتمعت يف الدولة نظراً للبيئة 
الإيجابية.  الن��ف��ت��اح  وث��ق��اف��ة  ال�ضتثمارية 
اأن  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال�ضفري  اع��ت��رب  جانبه  م��ن 
العالقات  لتنمية  ثمينة  فر�ضة  �ضكل  اللقاء 
فر�س  وا�ضتك�ضاف  البلدين  ب��ني  ال�ضحية 
الرائدة  بالتجربة  م�ضيدا  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
ل��دول��ة الإم������ارات ومت��ي��ز ن��ظ��ام��ه��ا ال�ضحي 
وال�ف�د  اخل��ربات  تبادل  اأهمية  اإىل  م�ضريا 

الطبية بني البلدين.

كلية اإدارة الأعمال بجامعة ال�سارقة ت�سنف �سمن قائمة اأف�سل كليات اإدارة الأعمال على امل�ستوى الدويل
•• ال�شارقة-وام:

�ضنفت كلية اإدارة الأعمال بجامعة ال�ضارقة م�ؤخرا �ضمن قائمة اأف�ضل 
كليات اإدارة الأعمال على امل�ضت�ى الدويل والثانية على امل�ضت�ى املحلي. 
جاء ذلك يف التقرير ال�ضن�ي ال�ضادر عن املنظمة العاملية لت�ضنيفات 
برامج وم�ؤ�ض�ضات التعليم العايل ومقرها باري�س والتي ت�ضم اللجنة 
العلمية الدولية املك�نة من 11 ع�ض�اً واملتخ�ض�ضة يف اإجراء ت�ضنيف 

�ضن�ي لأف�ضل كليات اإدارة الأعمال على امل�ضت�ى الدويل.
اأه��م��ي��ة هذا  الكلية  اإب��راه��ي��م عميد  اأب���� بكر  ال��دك��ت���ر  الأ���ض��ت��اذ  واأك���د 

الكلية ب�ضفة  ال�ضارقة ب�ضفة عامة والدار�ضني يف  الت�ضنيف جلامعة 
خا�ضة حيث يلتحق بالكلية �ضن�ياً طالب من داخل الدولة وخارجها 
من دول مثل الهند وماليزيا ويف اإطار هذا الت�ضنيف ميكن للطالب 
العامل  يف  مكان  اأي  يف  اأف�ضل  وظيفية  فر�ضة  تخرجه  بعد  يجد  اأن 
..م�����ض��ريا اىل ورود ات�����ض��الت م��ن ع��دة ���ض��رك��ات ك��ربى ت��ق��دم فر�س 

تدريبية لطبة الكلية لديها بعد العالن عن هذا الت�ضنيف.
املتخ�ض�ضة  املعايري  م��ن  متن�عة  جمم�عة  على  الت�ضنيف  ويعتمد 
والذى  وال��دويل  والإقليمي  املحلي  امل�ضت�ى  على  الكلية  �ضمعة  منها 
يتم قيا�ضه من خالل ا�ضتطالع راأي عمداء الكليات املناظرة يف اأوروبا 

اإىل  اإ�ضافة  ال��دويل  امل�ضت�ى  على  الكليات  اأف�ضل  عن  وكندا  واأمريكا 
اإجراء ا�ضتق�ضاء كبري يتم تطبيقه على املتخ�ض�ضني وخريجي الكلية 
ال�ضابقني وال�ضركات الكربى التي يعمل بها اخلريج�ن ملعرفة مدى 
كفاءتهم يف العمل وم�ضت�ى التدريب احلا�ضلني عليه خالل درا�ضتهم 
اأخ����رى م��ث��ل وج����د خ��ط��ة ا�ضرتاتيجية  يف ال��ك��ل��ي��ة. وه��ن��اك م��ع��اي��ري 
تلك اخلطة يف فرتة  بتنفيذ  اللتزام  وم��دى  للكلية،  املعامل  وا�ضحة 
زمنية حمددة واأي�ضا الهتمام بالدرجات العلمية التي يح�ضل عليها 
اخلريج وال�ضهادات التي حت�ضل عليها الكلية والأبحاث العلمية التي 
اإىل  بالإ�ضافة  بها  التدري�ضية  الهيئة  اأع�����ض��اء  قبل  م��ن  ن�ضرها  يتم 

نطاق  خ��ارج  واأ�ضاتذة  اأق�ضام  وروؤ���ض��اء  عميد  الكلية من  قيادات  �ضهرة 
العلمية  وم�ؤلفاتهم  ومراجعهم  اأبحاثهم  الأو�ضط من خالل  ال�ضرق 
واملتداولة يف خمتلف اأنحاء العامل. جدير بالذكر اأن عدد قليل للغاية 
الن�ضمام  من  متكنت  والإقليمي  املحلي  امل�ضت�ى  على  الكليات  من 
لهذا الت�ضنيف مبا ي�ؤكد اأن الكلية تعمل جاهدة نح� الرتقاء امل�ضتمر 
م�ضت�ى  على  �ض�اء  املختلفة  التدري�ضية  لرباجمها  املهني  والتط�ير 
البكال�ري��س اأو املاج�ضتري كما اأنها ت�ضعى للح�ض�ل على العتمادات 
الالزمة لبدء برنامج الدكت�راه قريباً وال�ضعي بخط�ات حثيثة نح� 

احل�ض�ل على العتماد الدويل لرباجمها التدري�ضية.
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•• دبي -وام: 

اأطلق معهد دبي الق�ضائي مبادرته 
تاأتي  التي  ال��ق��راءة  ثمار  اجل��دي��دة 
�ضاحب  اإ������ض�����دار  م����ع  م���ت���زام���ن���ًة 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم� 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������زراء  جمل�س 
ت����اأم����الت يف  اهلل ك���ت���اب���ه اجل����دي����د 
�ضناعة  بغية  والإيجابية  ال�ضعادة 
وامل�ضاهمة  التجربة  ون��ق��ل  الأم���ل 
ذلك  ج��اء   . احل�ضارة  ا�ضتئناف  يف 
اإط����ار م��ب��ادرة �ضهر ال���ق���راءة يف  يف 
مار�س اجلاري وتفاعال مع مبادرة 
عام 2017 للقراءة يف هذا ال�طن 
الغايل . وتاأتي مبادرة ثمار القراءة 
اختارت  التي  الق�ضائي  دب��ي  ملعهد 
كتاب تاأمالت يف ال�ضعادة والإيجابية 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  ل�ضاحب 

تطبيقا  ل��ي��ك���ن  م��ك��ت���م  اآل  را����ض���د 
عمليا مل�ظفيها ونربا�ًضا لالقتداء 
به حيث تتمح�ر املبادرة ح�ل عقد 
واح��دة يف  ا�ضب�عية  نقا�ضية  جل�ضة 
�ضهر مار�س جلميع م�ظفي املعهد 
الدكت�ر  القا�ضي  ���ض��ع��ادة  ي��دي��ره��ا 
ج����م����ال ال�������ض���م���ي���ط���ي م����دي����ر ع���ام 
الهادف  احل����ار  على  ت��ق���م  املعهد 
ال���ق���راءة يف حياتنا  اأه��م��ي��ة  ل��ب��ي��ان 
وف�ائدها  اآث���اره���ا  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 

نتائج  م���ن  اأن حت��ق��ق��ه  وم���ا مي��ك��ن 
اإيجابية يك�ن لها اأعظم الأثر على 
ا  اجتماعيًّ احل��ي��اة  مناحي  خمتلف 
��ا من  ��ا وف��ك��ريًّ ��ا وث��ق��اف��يًّ واق��ت�����ض��اديًّ
ال����ق����راءة هي  اأن  م��ن��ط��ل��ق ح��ق��ي��ق��ة 
غ������ذاء ل��ل��ع��ق��ل وال���ف���ك���ر وال�������روح. 
ويحر�س معهد دبي الق�ضائي على 
والتي  القيمة  الإ����ض���دارات  ت���ف��ري 
وتفيد  اخل������ربات  ع�������ض���ارة  حت��م��ل 
وقد  وعملهم  حياتهم  يف  العاملني 
�ضبق اإهداء كتابي روؤيتي و وم�ضات 
ال�ضيخ  ال�ضم�  ل�ضاحب  ف��ك��ر  م��ن 
حممد بن را�ضد اآل مكت�م ومت عقد 
جل�ضات نقا�ضية ح�ل الكتابني. كما 
من  ن�ضخ  ع��دة  بت�فري  املعهد  ق��ام 
اخلا�ضة  باملكتبة  الإ���ض��دارات  ه��ذه 
يطلع  اأن  يريد  وم��ن  للجمه�ر  ب��ه 
لقراءتها  ي�����ض��ت��ع��ريه��ا  اأو  ع��ل��ي��ه��ا 

وال�ضتفادة منها.

•• دبي-وام:

ح�ضل الإ�ضعاف ال�طني على جائزة 
اإدارة  مم��ار���ض��ات  لأف�ضل  ك��رون������س 
الق�ى العاملة التي تقدمها �ضركة 
الب�ضرية  امل�����ارد  ك��رون������س حل��ل���ل 
تطبيق  يف  جن����اح����ه  ب���ع���د  وذل��������ك 
ال�ضاملة  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل��ن��ظ���م��ة 
العاملة  ال���ق����ى  ع��م��ل  ل��ت��خ��ط��ي��ط 

واإدارة امل�ارد خالل العام املا�ضي.
لالإ�ضعاف  اجل����ائ����زة  ت�����ض��ل��ي��م  ومت 
ال�����ط����ن����ي ع���ل���ى ه���ام�������س م����ؤمت���ر 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  لي���ف  ك��رون������س 
يف  ال�ضركة  نظمته  ال��ذي   2017

فندق العن�ان بدبي.

للتخطيط  كرون��س  اأنظمة  وتعد 
من  العاملة  والق�ى  امل���ارد  واإدارة 
التي  العاملية  العمل  من�ضات  اأب���رز 
تقدم معايري دولية قيادية لتحقيق 
بقيا�س  ت��ق���م  حيث  الأع��م��ال  متيز 
وجدولة  ت����زي���ع  ف��اع��ل��ي��ة  وت��ق��ي��ي��م 
للم�ؤ�ض�ضة  احلالية  العاملة  الق�ى 
تط�ير  ����ض���ب���ل  اأف���������ض����ل  وحت����دي����د 
ع�امل  العمليات من خالل حتليل 

ال�قت والأداء ال�ظيفي.
ال�طني  الإ���ض��ع��اف  تطبيق  واأ���ض��ه��م 
حل����ل�����ل ك����رون����������س خ������الل ال���ع���ام 
املا�ضي يف تعزيز الإنتاجية واملرونة 
الأمثل  ال�ضتخدام  ودع��م  العمل  يف 
خ�ض��ضا  الإ����ض���ع���اف���ي���ة  ل����ل����م�����ارد 

العمليات امليدانية وحت�ضني الكفاءة 
وخف�س  امل���ظ��ف��ني  م��ه��ام  اإدارة  يف 
ال�قت والتكاليف املرتبطة بتكاليف 
�ضالح  اأحمد  وقال  الإ�ضايف.  العمل 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  الهاجري 
اجلائزة  اأن  ال���ط��ن��ي  الإ���ض��ع��اف  يف 
التزام  ع��ل��ى  ج��دي��دا  ت��اأك��ي��دا  ت�ضكل 
بتحقيق  امل�ضتمر  ال�طني  الإ�ضعاف 
العمليات  ج�انب  جميع  يف  التميز 
الرتقاء  ومم���ار����ض���ات  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة 
بج�دة اخلدمات الإ�ضعافية املقدمة 
ا�ضتخدام  م�����ؤك����دا   .. ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
احلل�ل  لأف�ضل  ال�طني  الإ�ضعاف 
كفاءة  تعزيز  ت�ضمن  التي  التقنية 
الإ�ضعافية  امل������ارد  اإدارة  وف��اع��ل��ي��ة 

اأن  وال������ك�������ادر امل���ه���ن���ي���ة. واأ������ض�����اف 
م�ظفي الإ�ضعاف ال�طني هم اأحد 
اأ���ض���ل ومرتكزات جن��اح عمله  اأه��م 
متكني  ث��ق��اف��ة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا   ..
ت�ضكل  امل��ه��ن��ي��ة  ال����ك�����ادر  وت���ط����ي���ر 
جانبا رئي�ضا من ا�ضرتاتيجية عمل 
تقدمي  وم�ضرية  ال�طني  الإ�ضعاف 
اأف�����ض��ل اخل��دم��ات الإ���ض��ع��اف��ي��ة لكل 

فئات املجتمع املحلي.
ملختلف  ك���رون��������س  ح���ل����ل  وت��ت��ي��ح 
ال��ع��امل تخطيط  امل���ؤ���ض�����ض��ات ح����ل 
العاملة  ال���ق����ى  واإدارة  الأع����م����ال 
ومتكني الك�ادر الإداري��ة من اإن�ضاء 
امل�ضت�يات  م���ع  ت��ت��م��ا���ض��ى  ج������داول 
املعايري  وتلبي  املتعددة  ال�ظيفية 

للم�ؤ�ض�ضات  التنظيمية  وال�ضيا�ضات 
الإنتاجية  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ض��ه��م  مب���ا 
الرئي�ضة  املخرجات  نتائج  وحت�ضني 
اأع��ل��ى ممار�ضات  على  احل��ف��اظ  م��ع 
الإ�ضعاف  اأن  يذكر  والأداء.  اجل���دة 
الإ�ضعافية  خدماته  يقدم  ال�طني 
املناطق  يف  ال�������ض���اع���ة  م������دار  ع���ل���ى 
ال�����ض��م��ال��ي��ة م���ن ال���دول���ة م��ن��ذ عام 
اإ�ضعافية  وفرق  ك�ادر  عرب   2014
اأ�ضط�ل  ب���اأح���دث  وم�����زودة  م���ؤه��ل��ة 
�ضيارات الإ�ضعاف واملعدات املتط�رة 
ملرحلة  التميز  معايري  اأع��ل��ى  وف��ق 
خدماته  ويقدم  امل�ضت�ضفى.  قبل  ما 
امل��ي��دان��ي��ة ع���رب عق�د  الإ���ض��ع��اف��ي��ة 
ملجم�عة  امل���دى  ق�ضرية  اأو  ط�يلة 

اأب�ظبي  يف  وامل�اقع  الفعاليات  من 
وي���ف��ر خ��دم��ات ن��ق��ل امل��ر���ض��ى بني 

العالج  ل��ت��ل��ق��ي  ال�����ض��ح��ي��ة  امل���راف���ق 
يف  املتخ�ض�ضة  ال��ط��ب��ي��ة  وال��رع��اي��ة 

يف  ال�ضحية  وامل��راف��ق  امل�ضت�ضفيات 
اأب�ظبي.

الإ�سعاف الوطني يح�سد جائزة كرونو�س لأف�سل ممار�سات اإدارة القوى العاملة

الرئي�س التنفيذي ل�سركة �سيمن�س ي�سيد بجهود الإمارات يف دعم التعليم والتدريب
•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  الرئي�س  �ضري�ضدورفر  ديتمار  اأ���ض��اد 
والإم�����ارات  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  �ضيمن�س  ل�����ض��رك��ة 
ب��ج��ه���د دول���ة الإم�����ارات يف دع���م ق��ط��اع التعليم 
والتدريب ك�نه جانبا اأ�ضا�ضيا لتط�ير ال�ضناعة 

وال��ضيلة املثلى لتط�ير وحت�ضني امل�ضتقبل.
واعرب عن �ضعادته مب�ضاركة ال�ضركة يف م�ؤمتر 
م�ؤ�ض�س  كع�ض�   GMIS والت�ضنيع  ال�ضناعة 
الإمارات  ال�ضكر لدولة  امل���ؤمت��ر.. ووج��ه  يف هذا 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وم���ع���ايل ���ض��ل��ط��ان ب���ن �ضعيد 
امل��ن�����ض���ري وزي����ر الق��ت�����ض��اد ع��ل��ى ه���ذه املبادرة 
بطرق  وللتفكري  ال�ضناعة  تط�ير  اإىل  الرامية 
على  ال�ضناعية  الن�ضاطات  تط�ير  يف  ج��دي��دة 

م�ضت�ى العامل.
وقال �ضري�ضدورفر ل�كالة اأنباء الإمارات  وم  ان 
ال�ضابقة  عاماً   170 ال�  وخ��الل  �ضيمن�س  �ضركة 
ط���رت الكثري من اخل��ربات يف جمال ال�ضناعة 
دول  للعمل يف  تتطلع  ال�ضركة  ان  ..م�ضريا لى 
ب�ضبب وج�د  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  م��ث��ل 

ولديها  ال��راه��ن  لل�قت  تخطط  حكيمة  ق��ي��ادة 
خطط م�ضتقبلية للخم�ضني عاماً املقبلة.

وا�ضاف ان �ضركة �ضيمن�س اأعلنت اأم�س اأنها �ض�ف 
ت�ضاهم اأي�ضاً يف روؤية الإمارات العربية املتحدة يف 
التعليم والتدريب حيث �ضتقدم برجميات بقيمة 
5 جامعات و�ضت�ضاعد  األف ي�رو ت�زع على  مئة 

هذه الربجميات يف تط�ير قطاع ال�ضناعة.
ون�ه بان ال�ضركة اعلنت خالل فعاليات امل�ؤمتر 
نعت  �ضُ ل���ل���ط���ائ���رات  داخ���ل���ي���ة  اأج�������زاء  اأول  ع���ن 
وه�  الأبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية  با�ضتخدام 
م��ع��ت��م��د م���ن ق��ب��ِل ال��ه��ي��ئ��ات احل��ك���م��ي��ة وميكن 
تركيبه يف الطائرات وهذا امل�ضروع الريادي يتم 
�ضركة الحت��اد للطريان  امل�ضرتك بني  بالتعاون 
مت  ان��ه  اىل  ..م�ضريا  �ضيمن�س  و�ضركة  و�ضرتاتا 
تنفيذ هذا امل�ضروع يف زمٍن قيا�ضي ل يتجاوز ال� 

ال�ضهر. ون�ضف  اأ�ضهر   4
اخت�ضار  يف  ت�����ض��اه��م  التقنية  ه���ذه  ان  واأ����ض���اف 
التقليدية  الطريقة  ان  حيث  واجل��ه��د  ال���ق��ت 
ي�ماً   120 تتطلب  الطائرات  اأج���زاء  لت�ضنيع 
ال���ط���ائ���رة فيجب  ق��ط��ع��ة يف  ت��ع��ط��ي��ل  ف������اإذا مت 

اأخ����رى واأي�����ض��اً ل ميكن  الن��ت��ظ��ار 120 ي���م��اً 
الرئي�ضي..  امل�ضنع  يف  اإل  القطع  ه��ذه  ت�ضنيع 
وه��ن��ا مي��ك��ن اأن ن����رى ح��ج��م ال����ق���ت امل���ه���در يف 
خالل  م��ن  اأم���ا  تبديلها..  امل���راد  القطع  انتظار 
هذه التقنية فيمكن �ضناعة هذه القطع هنا يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة ومن ثم تركيبها 
يف الطائرة وهكذا فاإن املهلة �ضتك�ن 3 اأيام فقط 
لتك�ن القطع جاهزة ويتم تركيبها على الطائرة 
ويف هذه احلالة نك�ن قد ا�ضتطعنا ت�فري ال�قت 

والكلفة ب�ضكل كبري ل�ضركات الطريان.
التي تقدمها �ضركة �ضيمن�س  التقنيات  �ضاأن  ويف 
لديها  �ضيمن�س  �ضركة  اإن  �ضري�ضدورفر  او���ض��ح 
الن�ضاطات  م��ن  الكثري  يف  وا���ض��ع��ة  عاملية  خ��ربة 
عر�ضت  ال�����ض��رك��ة  ان  اىل  ..م�����ض��ريا  ال�ضناعية 
واأي�ضاً  رقمية  برجميات  القمة  فعاليات  خ��الل 
ت�ضغيل  نظام  وه���  مايند�ضفري  نظام  عر�س  مت 
ال�ضحابة  على  يرتكز  للبيانات  م�ضتقبل  مفت�ح 
قادر  الأ�ضياء  انرتنت  القائمة على  الفرتا�ضية 
اأجل  م��ن  ببع�س  بع�ضها  الأج���ه���زة  رب���ط  ع��ل��ى 

احل�ض�ل على البيانات وحتليلها.

وذكر الرئي�س التنفيذي ل�ضركة �ضيمن�س ال�ضرق 
الأو����ض���ط والإم������ارات ان���ه مي��ك��ن ا���ض��ت��غ��الل هذا 
النظام الذكي لخت�ضار الزمن املطل�ب لتط�ير 
وت�فري  ج����دة  اأع��ل��ى  منتجات  ول�ضناعة  املنتج 
متطلبات  م��ع  التكيف  �ضرعة  اأج���ل  م��ن  امل��رون��ة 
ال�ض�ق املتغرية ب�ضكل مت�ضارع حيث ان التقنيات 
ال�ضركات  مت��ن��ح  م��اي��ن��د���ض��ف��ري  م��ث��ل  ال��رق��م��ي��ة 
املحلية – وبالتايل الدول – ميزة تناف�ضية على 
للعق�ل  مفت�حة  من�ضة  وه��ي  ال��ع��امل  م�ضت�ى 
من  برجميات  ولتط�ير  ل�ضتخدامها  ال�ضابة 
عمل  فر�س  ت�فر  اأن  لها  ميكن  وعليه  خاللها 
قامت  ال�ضركة  ان  واو�ضح  جديدة.  وا�ضتثمارات 
جلفار  �ضركة  مع  برجمياتها  من  باقة  بتطبيق 
لل�ضناعات الدوائية يف المارات اىل جانب عر�س 
اآلية امل�ضاهمة يف تط�ير قطاع النقل يف الإمارات 
طريق  ع��ن  باأكملها  واملنطقة  املتحدة  العربية 
برجمياتنا الرقمية فيما مت يف املركز الرئي�ضي 
با�ضتخدام  اأج����زاء  اأول  بعر�س  الإب����داع  وم��رك��ز 
مع  بال�ضرتاك  الأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة  تقنية 

�ضركة الحتاد للطريان و�ضرتاتا.

مهرجان اأم الإمارات ي�ستقبل اأكرث من 40 األف زائر 
خالل اأيامه الثالثة الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقطبت الن�ضخة الثانية من مهرجان اأم الإمارات هذا العام 
اأك���ر م��ن 40 األ���ف زائ���ر على م��دى ث��الث��ة اي���ام الوىل التي 
�ضهدت باقة وا�ضعة من الأن�ضطة الرتفيهية املتمّيزة والعرو�س 
املا�ضي  الأح��د  ي�م  املهرجان  انطالق  منذ  الفريدة  التفاعلية 

26 مار�س .
لل�ضياحة  اأب���ظ��ب��ي  هيئة  تنظمه  – ال���ذي  امل��ه��رج��ان  وي��ه��دف 
القادم  اأبريل   4 اأب�ظبي حتى  ك�رني�س  امتداد  على  والثقافة 
اإىل ت�ضليط ال�ض�ء على قيم وروؤية �ضم� ال�ضيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام الرئي�ضة الأعلى مل�ؤ�ض�ضة 
والطف�لة  لالأم�مة  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  الأ�ضرية  التنمية 
الأ�ضري  ال��رتاب��ط  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  يف  “ودورها  الإم�����ارات  “اأم 

والتناغم الثقايف بني خمتلف �ضكان دولة الإمارات العربية.
ل��الإق��ب��ال ال��ك��ب��ري ال����ذي ���ض��ه��دت��ه الأي�����ام الأوىل من  ون���ظ���راً 
لل�ضياحة  اأب���ظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ق����ررت  الإمارات”  اأم  “مهرجان 
الليل  ال��زوار حتى منت�ضف  ا�ضتقبال  �ضاعات  والثقافة متديد 

ي�مياً بعد اأن كانت هذه ال�ضاعات خم�ض�ضًة لأيام عطلة نهاية 
الأ�ضب�ع.

اأب�ظبي  هيئة  عام  مدير  غبا�س،  �ضعيد  �ضيف  �ضعادة  او�ضح  و 
�ضهده  ال���ذي  الكبري  ل��الإق��ب��ال  ن��ظ��راً  اأن���ه  وال��ث��ق��اف��ة  لل�ضياحة 
على طلب  وب��ن��اًء  الأوىل  اأي��ام��ه  خ��الل  الإم����ارات  اأم  مهرجان 
الزوار مت متديد �ضاعات افتتاح املهرجان حتى منت�ضف الليل 
ي�مياً خالل الأيام ال�ضبعة املتبقية قبيل اختتام هذه الفعالية 
ل��ل��زوار م��ن جت��رب��ة الزوار  امل��ت��م��ي��زة.. و�ضتعزز ه��ذه اخل��ط���ة 
وتفاعلهم مع كافة العرو�س والأن�ضطة التي يقدمها املهرجان 
هذا العام والتي لقت حتى الأن �ضعبيًة كبريًة لدى �ضكان وزوار 

اأب�ظبي.
املمّيزة  الفعاليات  العديد من  ال��زّوار على م�عد مع  و�ضيك�ن 
خ���الل الأي������ام ال�����ض��ب��ع��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن امل��ه��رج��ان م��ث��ل احلفل 
امل��ضيقي العاملي ال�ضهري “ب�كيم�ن: التط�رات ال�ضيمف�نية” 
والذي يقدم للجمه�ر جتربة ا�ضتثنائية لعالمة “ب�كيم�ن” 
على نح� ل مثيل له على اأنغام اأورك�ضرتا حمرتفة. وحتتفي 
هذه الفعالية بعالمة ’ب�كيم�ن‘ ويقام على امل�ضرح الرئي�ضي 

بعد غد بني ال�ضاعة 7:10 اإىل 8:00 م�ضاًء.
وي�ا�ضل ا�ضتعرا�س اأ�ضياد الربق لفريق “فريكي�ن�ضي رايدر” 
ال�ضاحرة  الب�ضرية  وتاأثرياته  املذهلة  باأ�ض�ائه  ال��زّوار  جذب 
ال�ضاطئ  م��ط��اع��م  منطقة  يف  امل��ت��ح��رك��ة  امل��ع��دن��ي��ة  وال��ت��م��اث��ي��ل 
املياه”  “عامل  امل��ت��م��ّي��ز  ال��رتك��ي��ب��ي  ال��ع��م��ل  ���ض��ي��ع��ّرف  ح���ني  يف 
احل��ا���ض��ري��ن ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���ض��ت��دام��ة امل��ائ��ي��ة م��ق��دم��اً جتربة 
تعليمية غامرة يف قلب منطقة التقّدم.. بالإ�ضافة اإىل برنامج 
اأن ي�ضت�ضيف  وال��ذي من املقرر  “املجل�س: ح���ارات تفاعلية” 
املذيعة الالمعة بيكي اآندر�ض�ن من حمطة �ضي اإن اإن العاملية 
وخبرية  ال�ضهرية  الكاتبة  ت�ضاباري  �ضيفايل  الدكت�رة  وكذلك 

الرتبية وذلك ملناق�ضة �ضتى ج�انب عامل الأم�مة.
اأيام   10 يقام على مدى  الإم���ارات  اأم  اأن مهرجان  اإىل  وي�ضار 
م��ن كافة  ال�����زّوار  ت��الئ��م  ال��ت��ي  التفاعلية  ب��الأن�����ض��ط��ة  ح��اف��ل��ة 
ال�����ض��رائ��ح ال��ع��م��ري��ة ح��ي��ث ت��ت���زع ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى 4 مناطق 
تتمح�ر كل منها ح�ل م��ض�ع معنّي وهي “منطقة ال�ض�ق” 
و”منطقة مطاعم ال�ضاطئ” و”منطقة ال�ضعادة” و”منطقة 

التقّدم” ف�ضاًل عن “جناح اأم الإمارات« ..

•• دبي- وام:

ت�ضلم �ضعادة ال�ضفري عبدالرحمن غامن املطي�عي مدير مكتب وزارة اخلارجية 
اأيبيك ماماتبيك�ف قن�ضل  ل�ضعادة  القن�ضلية  ال��رباءة  دبي  الدويل يف  والتعاون 
�ضعادة  ورح��ب  للدولة.  ال�ضمالية  واملناطق  دبي  يف  قريغيز�ضتان  جمه�ريه  عام 
املطي�عي - خالل اللقاء الذي عقد يف مكتب ال�زارة يف دبي - بالقن�ضل متمنيا 
ال�ضيا�ضية  بالعالقات  م�ضيدا   .. اجل��دي��د  عمله  م��ه��ام  يف  وال��ن��ج��اح  الت�فيق  ل��ه 

والقت�ضادية والتجارية وال�ضتثمارية التي تربط البلدين ال�ضديقني.

•• اأبوظبي -وام:

وزيرة  الها�ضمي  اإبراهيم  بنت  اأك��دت معايل رمي 
قيادة  اعتماد  اأن  ال���دويل  التعاون  ل�ض�ؤون  دول��ة 
دول����ة الإم�������ارات ل�����ض��ه��ر ل��ل��ق��راءة ج���اء لتح�يل 
القراءة اإىل �ضل�ك ي�مي وعادة دائمة ت�ضاهم يف 

اإعادة بناء ال�ضخ�ضية العربية.
اهتمامنا  يقت�ضر  ل  اأن  يجب  معاليها  واأ�ضافت 
علينا  بل   .. ال�ضهر  ه��ذا  والط��الع على  بالكتاب 
لتحفيز  بداية  نقطة  ال�ضهر  ه��ذا  من  جنعل  اأن 
ال��ق��راءة ج��زءا من  اعتبار  العربي على  امل���اط��ن 

برناجمه الي�مي .

احلك�مية  امل���ؤ���ض�����ض��ات  اإت���اح���ة  اأه��م��ي��ة  واأك������دت 
وتبادل  لالطالع  وقتا  فيها  للعاملني  واخلا�ضة 
املعرفة مع الزمالء .. حتى ي�ضبح هذا ال�ضل�ك 

مبثابة عادة و�ضل�ك دائمني.
وح�����ل جم����الت ال����ق����راءة ال��ت��ي ت������ض��ي ب��ه��ا .. 
اأن امل�ضنفات التي تتناول التاأكيد  اأكدت معاليها 
ع��ل��ى ث���اب��ت��ن��ا ال���ط��ن��ي��ة ودع����م ه���ي��ت��ن��ا العربية 
اأن  ال��ت��ي يجب  امل��ج��الت  اأوىل  والإ���ض��الم��ي��ة ه��ي 

حتظى باهتمام القارئ العربي.
ق��راءة ما من  الرتكيز على  اأهمية  و�ضددت على 
�ضاأنه تنمية قدرات الت�ضال والت�ا�ضل مع الآخر 
تنمية  ه���  ذل���ك  اإىل  ال������ض��ي��ل��ة  ل��ع��ل  م�ضيفة   ..

ثقافة  على  والنفتاح  الأجنبية  باللغات  املعرفة 
التي متثل  الرئي�ضية  الكتابات  الآخ��ر من خالل 

عالمات مميزة لهذه الثقافات .
واأ�ضافت معاليها اأن حت�ضيل الثقافة العامة يعد 
اأق�ضد  وقالت   .. ال�اعية  ال�ضخ�ضية  بناء  اأ�ضا�س 
بذلك اأن ين�ضرف الهتمام اإىل ال�عي مبا يجري 
يف العامل الذي نعي�س فيه وتاأثري الأحداث على 
اإىل تاليف كل  وال�ضعي  واإيجابا  �ضلبا  جمتمعاتنا 

ما ه� �ضلبي وتعظيم ما ه� اإيجابي .
مبادرات  يف  معاليها  م�ضاركة  �ضمن  ذل��ك  ي��اأت��ي 
وكالة اأنباء الإم��ارات اخلا�ضة ب� �ضهر القراءة .. 
وتن�ضر وام عناوين لأهم الكتب اأو املجالت التي 

امل�ض�ؤولني  ال���زراء وكبار  املعايل  اأ�ضحاب  ي��ضي 
اأن  ق��اع��دة مي��ك��ن  لت�ضكل  ب��ق��راءت��ه��ا  ال���دول���ة  يف 
تبني  نح�  واثقة  بخط�ات  القارئ  منها  ينطلق 

عادة القراءة واملطالعة.
بحاجة  ل�ضت  الها�ضمي  رمي  م��ع��ايل  واأو���ض��ح��ت 
والط��الع ميثالن  ال��ق��راءة  اأن  التاأكيد على  اإىل 
ال�ضخ�ضية  و�ضقل  الفكر  لبناء  اأ�ضا�ضيا  عامال 
وتنمية املعرفة.. وكل هذه الأم�ر تقت�ضي تنمية 
اآف����اق امل��ع��رف��ة وتت��ضع  م�����ض��ت��م��رة ب��ح��ي��ث ت����زداد 
وتن�عت  ال���ق���راءة  زادت  كلما  الإدراك  م��ي��ادي��ن 
جم��الت الط���الع مم��ا يزيد م��ن اإث���راء الإدراك 

وات�ضاع الأفق .

اخلارجية تت�سلم الرباءة القن�سلية 
لقن�سل عام قريغيز�ستان

رمي الها�سمي: اإعادة بناء ال�سخ�سية العربية يبداأ بالت�سجيع على القراءة والطالع

معهد دبي الق�سائي يطلق مبادرة ثمار القراءة 

•• مدريد-وام:

�ضفرية  العتيبة  عبداهلل  ح�ضة  الدكت�رة  �ضعادة  افتتحت 
الإ�ضبانية،  اململكة  ل��دى  ال�ضبانية  اململكة  ل��دى  ال��دول��ة 
رحلة  الت�ضكيلي  ال��ف��ن  معر�س  الأول  قبل  اأم�����س  م�ضاء 
�ضعيدة Feliz viaje لالأعمال الفنية لل�ضيخة اليازية 
امل�ؤ�ض�ضة  وذل��ك يف مقر  نهيان،  اآل  نهيان بن مبارك  بنت 

ال�ضبانية البيت العربي يف العا�ضمة مدريد.
امل��ع��ر���س ع���دد ك��ب��ري م��ن روؤ����ض���اء البعثات  اف��ت��ت��اح  ح�ضر 
العديد  جانب  اإىل  اإ�ضبانيا،  لدى  املعتمدة  الدبل�ما�ضية 
من  كبرية  وك�كبة  والأج��ان��ب  الإ�ضبان  الإعالميني  من 
الفنانني املهتمني بالثقافة العربية ب�ضكل عام والإماراتية 

ب�ضكل خا�س.
املعر�س  ه��ذا  ان  العتيبة  ح�ضة  ال��دك��ت���رة  �ضعادة  وق��ال��ت 
يف  يقام  اإم��ارات��ي  ت�ضكيلي  ف��ن  معر�س  اأول  يعترب  ال��ذي 
اإماراتية  اإ�ضبانيا ي�ضكل فر�ضة جيدة ويعد مبثابة نافذة 
الت�ضكيلي  ال���ف���ن  ع��ل��ى  الإ����ض���ب���اين  اجل���م���ه����ر  لط�����الع 
ك��ب��ري يف ن�ضر  ي�����ض��اه��م ب�ضكل  امل��ع��ا���ض��ر، مم��ا  الإم����ارات����ي 
احل�ار  وتعزيز  الإ�ضبانية  اململكة  يف  الإماراتية  الثقافة 

الثقايف بني البلدين.
وم��ن ج��ان��ب��ه، اأ���ض��اد امل��دي��ر ال��ع��ام للبيت ال��ع��رب��ي، بيدرو 
فيينا، خالل الفتتاح مبتانة العالقات الثنائية بني دولة 
الإمارات واململكة الإ�ضبانية، مبا فيها العالقات الثقافية، 
معربا يف هذا ال�ضياق عن �ضعادته باحت�ضان هذا املعر�س 
الذي ياأتي يف اإطار الن�ضاط الثقايف الذي يق�م به البيت 
العربي حاليا مبنا�ضبة احتفاله مبرور ع�ضرة اأع�ام على 

تاأ�ضي�ضه ودوره يف ربط اإ�ضبانيا بالعامل العربي والعك�س.
بالتعاون  حاليا  يعده  ال��ذي  الثقايف  امل�ضروع  عن  واعلن 

مع �ضفارة الدولة يف مدريد ب�ضاأن عر�س جمم�عة اأفالم 
بينها  من  الإ�ضبانية،  اللغة  اإىل  ترجمتها  بعد  اإماراتية 
ي�ضمح  ب�ضكل  اإ�ضبانية  اأك��رت من مدينة  ، يف  فيلم حجاب 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�ضابع  الفن  عن  حية  �ض�رة  باإعطاء 
يف  حتتل  التي  الإماراتية  ال�ضينمائية  ال�ضناعات  وبع�س 

ال�قت احلايل مكانة متميزة حمليا وعامليا.
اأم��ام اجلمه�ر  اأب���اب��ه  ال��ذي �ضيفتح  املعر�س  وي�ضم ه��ذا 
الإ�ضباين ملدة اأ�ضب�عني، جمم�عة اأعمال ت�ضكيلية لل�ضيخة 
اليازية بنت نهيان اآل نهيان، تنق�ضم اإىل ثالث جمم�عات 
فنية خمتلفة ومتن�عة �ضملت املجم�عة الأوىل ال�ضحن 
الإعالم  و�ضائل  وتاأثري  العميقة  الفل�ضفية  النظرة  ذات 
الثانية  املجم�عة  ت�ضمل  بينما  والآراء  الأفكار  ت�ضكيل  يف 
يف  النج�م  لأ�ضهر  ب�رتريهات  لمعة  اأ�ضماء  �ضل�ضلة  من 
اأدواره��م يف ال�ضينما، ج�ضدت فيها اليازية رحلة  اأهم  زي 
غ��س ه�ؤلء الفنانني يف ثنايا ال�ضخ�ضيات التي قدومها 
الطبيعة  لتعك�س مدى عمق  والأدوار  الق�ضة  متجاوزين 

الب�ضرية.
تن�ض�ي  التي  الثالثة  الت�ضكيلية  الأع��م��ال  جمم�عة  اأم��ا 
اأ�ضافت  فقد  تقليدية  الغري  �ضعيدة  رحلة  �ضل�ضلة  حتت 
فيها الفنانة اليازية مل�ضات فنية ن�عية على ل�حات عاملية 

معروفة لإعالنات �ضركات الطريان.
يذكر اأن البيت العربي ه� م�ؤ�ض�ضة اإ�ضبانية تابعة ل�زارة 
الرئي�ضي  الإ�ضبانية، هدفها  ال�ض�ؤون اخلارجية والتعاون 
والدول  الإ�ضبانية  اململكة  بني  العالقات  وت�طيد  تعزيز 
الثقافية  الأن�ضطة  خالل  من  املجالت  كافة  يف  العربية 
تعزيز  ع��ن  ف�ضال  والق��ت�����ض��ادي��ة،  والعلمية  والتعليمية 
املعرفة واملعل�مات والتحليل واحل�ار والنقا�س ح�ل واقع 

املجتمعات العربية.

البيت العربي يف مدريد ي�ست�سيف 
معر�سا ت�سكيليا اإماراتيا

•• اأبوظبي-وام:

ماليا  تربعا  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  ت�ضلمت 
اأب�ظبي  يف  الأم��ري��ك��ي  ال��ع��م��ل  جمل�س  م��ن 
الهالل  ب����رام����ج  ل���دع���م وم�������ض���ان���دة  وذل������ك 
الإن�ضانية ول�ضالح وم�ضاعدة اأطفال اليمن.

وت����اأت����ي ه����ذه امل����ب����ادرة م���ن جم��ل�����س العمل 
الإن�ضاين  ال���ت���ع���اون  اإط�������ار  يف  الأم����ري����ك����ي 
واملجتمعي للهيئة مع �ضركائها من الهيئات 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  وم���ؤ���ض�����ض��ات  احل��ك���م��ي��ة 
بالدور  اأع�ضائه  وكافة  املجل�س  من  واإميانا 
امل�ضرتك يف جت�ضيد م�ض�ؤوليتهما الإن�ضانية 
امل�ضت�يني  على  املجتمع  اأف����راد  ك��اف��ة  جت��اه 
ا�ضتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  وال��ع��امل��ي  املحلي 

�ضعادة را�ضد مبارك املن�ض�ري نائب الأمني 
ب��ال��ه��الل الأحمر  امل��ح��ل��ي��ة  ل��ل�����ض���ؤون  ال���ع���ام 
العمل  جمل�س  رئي�س  فهمي  �ضريف  لل�ضيد 
ويرب  ت��ريي��زا  بح�ض�ر  باأب�ظبي  الأم��ري��ك��ي 
املديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية 
وال��دك��ت���ر ال��ي��ا���س ب��ط��ر���س ال�����ض��ي��اح ع�ض� 
املجل�س وعدد من رجال الأعمال الأمريكان 

اأع�ضاء املجل�س يف اأب�ظبي .
املحلية  لل�ض�ؤون  العام  الأم��ني  نائب  واأ���ض��اد 
وجتاوبه  الأمريكي  العمل  جمل�س  مببادرة 
ال�ضاحة  ع��ل��ى  الهيئة  حت��رك��ات  م��ع  ال��دائ��م 
يقدم  املجل�س ظل  اأن  اإىل  الإن�ضانية م�ضريا 
املختلفة  الهالل  لأن�ضطة  وم�ضاندته  دعمه 

وبراجمها الإن�ضانية.

واأكد املن�ض�ري اأن الهيئة ت�ضعى دائما لتعزيز 
املحلية  امل���ؤ���ض�����ض��ات  و  الأف����راد  م��ع  �ضراكتها 
والإقليمية و الدولية لإظهار اأكرب قدر من 
النزاعات  �ضحايا  مع  التجاوب  و  الت�ضامن 
لأو�ضاعها  ال���ت���اأي���ي���د  وح�����ض��د  ال����ك�����ارث  و 
الهالل  هيئة  برامج  اأن  م�ضيفا  الإن�ضانية 
م�ضتمرا  ت��ضعا  ت�ضهد  واأن�ضطتها  الأح��م��ر 
وانت�ضارا كبريا يف ال�ضاحات التي تعاين من 
التي  امل�ضاندة  و  الدعم  بف�ضل  ال�ضت�ضعاف 
جتدها من الداعمني و املتربعني الذين هم 
خلف كل ما حتققه الهيئة من اإجنازات على 
رئي�س  ق��ال  جانبه  من   . الإن�ضاين  ال�ضعيد 
جم��ل�����س ال��ع��م��ل الأم��ري��ك��ي يف اأب���ظ��ب��ي اإن 
القطاع  م�ؤ�ض�ضات  بني  املجتمعية  امل�ض�ؤولية 

اأول�يات  راأ�س  تاأتي على  اخلا�س وال�ضركات 
املجل�س الذي ي�ضعى لتعزيز الن�ايا احل�ضنة 
مل�ضاعدة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  وب���ني  بينه  فيما 
اأطفال اليمن حتى يتخط�ا املحنة التي متر 
�ضياح  اإليا�س  الدكت�ر  وق��ال   . ب��الده��م  بها 
اأب�ظبي قام  اإن جمل�س العمل الأمريكي يف 
ب��دع��م اجل��ه���د اخل��ريي��ة والإن�����ض��ان��ي��ة التي 
ت��رع��اه��ا هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر ع��ل��ى مدى 
اأكر من 16 �ضنة من خالل ال�ض�ق اخلريي 
ينفذها  التي  الإن�ضانية  وامل�ضاريع  ال�ضن�ي 
املجل�س ل�ضالح ال�ضعفاء واملحتاجني الذين 
الهالل  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  ال���ه���الل  ي��دع��م��ه��م 
الأحمر دائما يف الريادة ويف مقدمة الهيئات 

التي تعمل يف جمال العمل الإن�ضاين .

الهالل الأحمر يتلقى تربعا ماليا من جمل�س العمل 
الأمريكي يف اأبوظبي
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�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

 
 
 
 

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٦ 

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

 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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 )ُيتبعالسياسات المحاسبية (     ٣

 )ُيتبعملخص السياسات المحاسبية الهامة (  ٣٫٣

 )ُ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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 السياسات المحاسبية (ُيتبع)     ٣

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (ُيتبع)   ٣٫٣
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 (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

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢١ 

 )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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 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٢ 

 
 

 . السياسات المحاسبية (ُيتبع)٣
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (ُيتبع)  ٣٫٣

 )يُتبع(القيمة  انخفاض ومخصص والسلفيات القروض

 

 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



اخلميس   30   مارس    2017  م   -   العـدد  11982  
Thursday  30  March   2017  -  Issue No   11982 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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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في
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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

 

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٥ 

 )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

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٦ 

 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 
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 (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
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  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
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 )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
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 االستحقاق فترة حسب اإلسمية المبالغ    
 إيجابية عادلة قيم 
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 .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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 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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 ) 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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 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
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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٥١ 

 

 ) 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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٥٨ 

 
 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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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٥٩ 

 
 )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

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٦٠ 

مصرف ال أرساها التي المال رأس لكفاية التوجيهية للمبادئ وفقا ،موجوداتال مخاطر نسبة حساب يلي وفيما
 :اإلماراتي المركزي



اخلميس   30   مارس    2017  م   -   العـدد  11982  
Thursday  30  March   2017  -  Issue No   11982

13

عربي ودويل

و�شع نف�شه حتت رعاية ون�شتون ت�شر�شل لي�شرح هذا الع�شق املفاجئ لفن الر�شم
اإخراج �شورة ال�شيا�شيني من �شـياق ح�شادهم لعبـة خطرة تدّمر بالكامل امل�شوؤولية ال�شيا�شية

عبا�س يجدد مت�سكه بحل الدولتني واملبادرة العربية..اإ�سرائيل تتحدث عن امتالك املقاومة الفل�سطينية قذائف مدمرة

اإن���ه���ا ق�����ض��ة ج��م��ي��ل��ة ي���روي���ه���ا منذ 
الأ���ض��اب��ي��ع الأخ�������رية، م��ت��ن��ق��ال بني 
ال��ربام��ج احل���اري��ة الأك��ر �ضعبية، 
من األني دي جينريي�س اإىل جيمي 
كيميل، مرورا ب�ضنداي ت� داي  . انه 
الفني:  لكتابه  ترويج  حملة  ع��ّز  يف 
لقدامى  ب����رت���ري���ه���ات  جم���م����ع���ة 
الأمريكي،  اجل��ي�����س  يف  امل��ح��ارب��ني 
لل�ضجاعة”  “ب�رتريهات  ب��ع��ن���ان 
جمعية  اإىل  ع��ائ��دات��ه  �س  �ضُتخ�ضّ
القدامى يف  املحاربني  اإدم��اج  اإع��ادة 

احلياة املدنية ...
الأوىل  ولي�ضت  �ضريالية،  ظ��اه��رة 
البن،  ب��س  فج�رج   -2017 ع��ام 
الرئي�س الثالث والأربعني لل�ليات 
وفنانا  لطيفا،  ج��دا  اأ�ضبح  املتحدة 
املحب�كة  ن��ك��ات��ه  وي������ّزع  ت�ضكيليا، 
التلفزي�نية.  ال��ربام��ج  ع��رب  ج��ي��دا 
عاما  ع�ضر  خم�ضة  اإىل  نع�د  دع�نا 

اإىل ال�راء.

حرب وتعذيب
امل����ح����ارب����ني  ه�����������ؤلء  ُي����ر�����ض����ل  اأمل 
ال��ق��دام��ى للحرب م��ن ط��رف نف�س 
الرجل الذي يحاول الي�م اأن ير�ضم 

•• الفجر – تون�س - خا�س
الت�ن�ضية  احل��ك���م��ة  رئ��ي�����س  اع��ل��ن 
تقدميه  ع��ن  جمعة  م��ه��دي  ال�ضبق 
ام�س الربعاء ، ب�ضفة ر�ضمية مطلب 

تاأ�ضرية “حزب البديل الت�ن�ضي«. 
وقد �ضمت قائمة الأع�ضاء امل�ؤ�ض�ضني 
ت�ضمنت  اإ���ض��م��ا،   16 احل����زب  ل��ه��ذا 
ع����ددا م���ن اأع�����ض��اء ح��ك���م��ة مهدي 
ج��م��ع��ة، ع��ل��ى غ���رار ن�����ض��ال ال�رفلي 
)�ضغل خطة ال�زير املكلف بالتن�ضيق 
الإقت�ضادية(،  ال�������ض����ؤون  وم��ت��اب��ع��ة 
من�ضب  )����ض���غ���ل  ال��ت��ل��ي��ل��ي  وم���ن���ري 
بن  وكمال  الدينية(،  ال�ض�ؤون  وزي��ر 
ال�ضناعة  وزير  من�ضب  )�ضغل  ن�ضر 
والطاقة واملناجم(، ورئي�س اجلامعة 
حممد  الأ�ضفار  ل���ك��الت  الت�ن�ضية 

ن���دوب���ه���م واإع���اق���ت���ه���م ب��ح��ث��ا ع���ن “ 
ُت�ضّن  اأمل  الداخلي”؟  رمي��ربان��دت 
ب��اأم��ر م��ن��ه وحك�مته  ت��ل��ك احل���رب 
الأكاذيب  من  �ضيل  �ضّخ  خالل  من 
وجمل�س  وللك�نغر�س  لل�ضحافة، 
املتحدة؟ وهل لن  الن�اب، ولالأمم 
دون���ال���د ت���رام���ب اأ����ض����اأ م��ن��ه، يرّبر 
الأمريكية  الإع���الم  و�ضائل  لبع�س 

فقدانها الذاكرة متاما؟
   خ��الل املقابالت، ل ين�ضى ج�رج 
دبلي� ب��س اأبدا اأن ي�ضع نف�ضه حتت 
هذا  ل�ضرح  ت�ضر�ضل  ون�ضت�ن  رعاية 

الع�ضق املفاجئ لفن الر�ضم.
الأمريكي  الرئي�س  يحاول  وهكذا   
الكارثية  ���ض���رت��ه  ط��م�����س  الأ���ض��ب��ق 
كقائد ع�ضكري للحرب يف اأفغان�ضتان 
جنبا  ليقف  الثانية،  العراق  وحرب 
بطل  ع�ضكري  ق��ائ��د  م��ع  جنب  اإىل 
طرفة  اإنها  النازية.  على  النت�ضار 
خمتلف،  �ضكل  يف  للظه�ر  م��ع��ت��ادة 

ويبدو اأنها ناجحة...

تعاملت  فرن�ضا،  يف  التي  للطريقة 
وال�ضبكات  ال�����ب������ب  ث���ق���اف���ة  ب���ه���ا 
الج���ت���م���اع���ي���ة م����ع ج�����اك ����ض���رياك، 
و�ضخ�ضية  “بابي”  اإىل  حت���ي��ل��ه 
الأدراج  م�����ن  ����ض���اح���ب���ني  م�����رح�����ة، 
ال�ضاب،  ل��ل��رئ��ي�����س  ال�������ض����ر  ع���دي���د 
جتاوزاته”:   “ ب�ضرعة  ومتنا�ضني 
لعله  والرائحة”،  مثل”ال�ض��ضاء 
مع  طّبعت  ال��ت��ي  اخل��ط��ب  اأّول  م��ن 
مق�لت اجلبهة ال�طنية املتطرفة، 
اأ�ضاد جان ماري ل�بان بذلك.  وقد 
قام  ���ض��ارك���زي  ن��ي��ك���ل  اأّن  �ضحيح 
تبني  نح�  اإ�ضافية  بخط�ة  لحقا 
خطاب اليمني املتطرف، ولكن هذا 
اأّن ج���اك ���ض��رياك قد  ل مي��ن��ع م��ن 
فتح له الطريق على م�ضراعيه. اإّن 
اإخراج �ض�رة ال�ضيا�ضيني من �ضياق 
خطرية  لعبة  و�ضجّلهم  ح�ضادهم 
تدّمر بالكامل امل�ض�ؤولية ال�ضيا�ضية، 
وهي غري مرحب بها باملّرة ، خا�ضة 

يف فرتة ال�ضعب�ية.

مهدي  اأن  يذكر  حزبنا«.  يف  مفت�ح 
بعد  الثالثة  احلك�مة  تراأ�س  جمعة، 
انتخابات املجل�س ال�طني التاأ�ضي�ضي 
يناير   26 يف  الث�رة  بعد  وال�ضاد�ضة 
اختياره من قبل  اإث��ر  2014، على 
امل�����ض��ارك��ني يف احل�����ار ال���ط��ن��ي من 

اأحزاب ومنظمات وطنية.
تكن�قراط  ك�ن جمعة حك�مة  وقد 
خلفا  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال���ف���رتة  لإدارة 
اأزمة  بعد  العري�س،  علي  حلك�مة 
ت���ن�����س على  ان���دل���ع���ت يف  ح��ك���م��ي��ة 
باملجل�س  ال���ن���ائ���ب  اغ���ت���ي���ال  خ��ل��ف��ي��ة 
ال�طني التاأ�ضي�س حممد الرباهمي 
. وقد �ضمت   2013 25 ي�لي�  يف 
ووزيرة  وزي���را   21 اآن���ذاك  حك�مته 
ال����ك����ف����اءات  م�����ن  دول��������ة  ك����ت����اب  و7 

الت�ن�ضية غري املتحزبة.

يذّكر  ال�ضحفيني،  جت���اه  امل��ت��ك��ررة 
ب����������س ب���ب�������ض���اط���ة ب����ني ن��ك��ت��ت��ني يف 
برنامج كيميل، اأن حرية ال�ضحافة 
مبادئ  م����ن  اأ����ض���ا����ض���ي  م����ب����داأ  ه����ي 
انه  رغم  الأمريكية،  الدميقراطية 
حتت رئا�ضة ب��س مت الت�ضديق على 
ال�طنية  ب��ات��ري���ت)ق��ان���ن  ق��ان���ن 
او م��ك��اف��ح��ة الره��������اب(، ال�����ذي مت 
بع�اقبه  وت���ك���رارا  م����رارا  الت�ضهري 
رئا�ضة  فتحت  التعبري.  حرية  على 
رجل بّرر ا�ضتخدام التعذيب، مار�س 
اجل��ي�����س الأم���ري���ك���ي ب���ق���ي���ادت���ه، يف 
ج�انتانام� اأو يف �ضجن اأب� غريب، 
انها  ق��ان���ين،  غري  ب�ضكل  التعذيب 

   ق����دم ب���رن���ام���ج ����ض���ن���داي ت���� داي 
ب������س كالتايل:  ح�����اره م��ع ج�����رج 
ون�ضف  ع��ام��ا  ع�ضر  خم�ضة  “مرت 
التي  ���ض��ب��ت��م��رب   11 ه��ج��م��ات  ع��ل��ى 
ب��س.  دبلي�  ج����رج  رئ��ا���ض��ة  ع��ّرف��ت 
ال���رد ع��ل��ى ذاك ال��ه��ج���م ك���ان حياة 
اآلف اجلن�د الأمريكيني يف العراق 
واأفغان�ضتان، وخّلف كثريين اآخرين 
من اجلرحى مدى احلياة يف حروب 

م�ضتمرة اإىل الي�م«.
   ه���ذه امل��ق��دم��ة، م��ث��ل ر���ض���م ب��س 
ملئات  م����ك����ان  اأي  ت�����دع  ل  مت����ام����ا، 
يف  امل��دن��ي��ني  ال�ضحايا  م��ن  الآلف 
هذه احلروب. ولكنها تعني �ضمنيا 

وال�ا�ضح  امل��ب��ا���ض��ر  ال���رب���ط  اأي�����ض��ا، 
وحرب  �ضبتمرب   11 هجمات  ب��ني 

العراق.
 وامل���ع���روف م��ن��ذ ف���رتة ط���ي��ل��ة اأنه 
�ضيء  ك��ل  اأّن  غ��ري  بينهما،  راب��ط  ل 
ت��اأك��ي��د عدم  اأّن  ل���  كما  هنا  ي��ج��ري 
وج��������د اأ����ض���ل���ح���ة دم�������ار ����ض���ام���ل يف 
العراق مل يحدث اأبدا، وان ال�ضرية 
مل ُت����رف����ع ع����ن م����ذك����رات دون���ال���د 
الذي  ب��س،  دف��اع  وزي��ر  رام�ضفيلد، 
للحرب  الر�ضمية  الأ�ضباب  اأّن  اثبت 
مل تكن �ض�ى ذرائع، واأن اإدارة ب��س 
الراأي  حل�ضد  “زخم”  ب��ن��اء  اأرادت 

العام للحرب.

�ض�رة رئي�س �ضابق ُيعاد تلميعها.
تطبيع �شامل

ال�ّدي  امل�قف  املا�ضي،  �ضبتمرب  يف 
ال����ربام����ج جيمي  مل����ق����ّدم  ال���غ���ري���ب 
وابال  اأك�ضبه  ت��رام��ب،  ف��ال���ن جت��اه 
مع  “طّبع”  م��ن الن��ت��ق��ادات لأن���ه 
اأّن  امل���ر����ض���ح. ول���ك���ن ال����ي�����م، ي���ب���دو 
ب��س،  ت��ط��ب��ي��ع  ي����ري����دون  اجل��م��ي��ع 
وم�ضحكا  ط��ري��ف��ا  وج���ه���ا  وج��ع��ل��ه 
وودّيا، اأي ذاك الأحمق الأبدي الذي 
اأين ي�ضع معطفه خالل  مل يعرف 
الف�ر  على  وب���ات  التن�ضيب،  حفل 

جّدا على ال�ضبكات الجتماعية.
م�ضابهة  ه�����ي  ال�����ظ�����اه�����رة،  ه�������ذه 

ترامب امل�شعد اجلديد
ويبدو اأّن اأكاذيب وت�ضريحات اإدارة 
اأكاذيب  من  اأ���ض���اأ  ال�قحة،  ترامب 
ب������س مما  اإدارة  واأخ��ط��اء  وج��رائ��م 
يجعلها ت�ضبح �ضبه حمرتمة. وقد 
ترامب،  تن�ضيب  ي���م  البع�س  ذّك��ر 
الإ�ضالم  يعترب  الأخ����ري،  ه���ذا  ب����اأّن 
ومعاديا  الكراهية،  دين  ج�هره  يف 
لل�ليات املتحدة، بينما بعد هجمات 
على  ب������س  ج�����رج  ���ض��دد   ،2001
واأهمية  الإ�ضالم،  ال�ضالم يف  مبادئ 
احرتام حرية املعتقد للجميع. نف�س 
ال�ضحافة،  حلرية  بالن�ضبة  ال�ضيء 
فالأننا نعتاد على اعتداءات ترامب 

بع�س  اإىل  بالإ�ضافة  الت�مي،  علي 
ال�ج�ه اجلديدة من ال�ضباب.

امل��ضع  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  ال��ف��ري��ق  وي�����ض��م 
70 �ضخ�ضية منها وج�ه  اأك��ر من 
احلك�مات  يف  ع��م��ل��ت  اأخ����رى  ب����ارزة 
اأبرزهم حامت  الأوىل لنب علي ومن 
ب��ن ع��ث��م��ان ال����ذي ك���ان ت����ىل وزارة 

الرتبية..
وقد اختار امل�ؤ�ض�ض�ن للحزب اجلديد 

�ضعار ‘’وطن روؤية اإجناز«.
الت�ن�ضي  البديل  حزب  رئي�س  وق��ال 
مهدي جمعة، انه متكن فرتة تراأ�ضه 
احل��ك���م��ة م���ن ال��ق��ب�����س ع��ل��ى رم�ز 
�ضراحهم  اأُطلق  ثم  الكربى  الف�ضاد 

وا����ض���ت���ك���م���ال اإر�������ض������اء امل����ؤ����ض�������ض���ات 
ال��د���ض��ت���ري��ة، وف��ق ت��ق��دي��ره. و�ضرح 
ب���اأن���ه اخ���ت���ار ب��ن��اء ���ض��ي��ا���ض��ي��ا خمتلفا 
بتاأ�ضي�س  قام  عندما  �ضائد،  ه�  عما 
مركز للدرا�ضات اأطلق عليه “ت�ن�س 
البدائل”، م�ضريا اإىل اأن فريقه عمل 
طيلة ال�ضنتني املا�ضيتني على زيارة 
ك��اف��ة م���دن ال��ب��الد م��ن اأج���ل اإيجاد 

حل�ل واقعية مل�ضاكل امل�اطنني.
للمراأة  الدع�ة  جمعة  مهدي  ووج��ه 
اإىل حزبه قائال  ال��دخ���ل  اأج��ل  م��ن 
اأن  ال��ي���م  ق��درك��م  ل��ل��ن�����ض��اء،  “اأق�ل 
ت��اأخ��ذوا ب��زم��ام الأم����ر،وق���در املراأة 
والباب  ال����ري����ادة  ع��ل��ى  حت�����ض��ل  اأن 

حزب �ضيا�ضي، برغبته يف     تك�ين 
لالأحزاب  بديال  يك�ن  ق���ي  “حزب 
النجاح  على  رك��زت  التي  احلالية”، 
يف النتخابات دون اأن تك�ن لها روؤية 
اإجناح  على  وق��درة  ال��ب��الد،  مل�ضتقبل 
الدميقراطي  الن���ت���ق���ال  م���رح���ل���ة 

فيما ب��ع��د. واأك����د م��ه��دي ج��م��ع��ة، يف 
الف�ضاد  ق�����اوم  اأن�����ه  ���ض��ح��ف��ي��ة  ن�����دوة 
ولي�س  ال��ك��ب��ار  الفا�ضدين  مب��ح��ارب��ة 
ع��ل��ى حّد  اجل���ّ�ال���ني،  ال��ب��اع��ة  بتتّبع 

تعبريه.
ازدادا  القت�ضادي  ال��ضع  اإّن  وق��ال 

ازداد  الج���ت���م���اع���ي  وامل����ن����اخ  ت����اأزم����ا 
واأ�ضبحت  �ضعفا  ال���دول���ة  و  ت���ت��را 
واأن  ال�ضتقرار،  بعدم  مهددة  البالد 
ل���ه���ذا احل�����زب اجلديد  اأه�����م ه����دف 
عن  وك�ضف  الت�ن�ضيني.  ت�حيد  ه� 
امل�اعيد  كافة  امل�ضاركة يف  نية حزبه 

الن��ت��خ��اب��ي��ة امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ن��اف��ي��ا يف 
املقابل، اأي نية يف “ال�قت الراهن” 
ل��ل��دخ���ل يف حت��ال��ف��ات م���ع اأح����زاب 

اأخرى.
جديد،  حزب  تاأ�ضي�س  اختياره  وب��رر 
 200 م�����ن  اأك��������ر  وج���������د  ظ�����ل  يف 

منا  طلب  “واإذا  مت�قع،  �ضيناري�  لأي  ي�ضتعدون  اأنهم  ال�ضمالية،  غزة  ح��دود 
اجلي�س اإخالء املناطق التي نقيم فيها، ف�ضنق�م بذلك، لأن امل�اطنني ل يجب 
اأن يك�ن�ا يف جبهة القتال«. اخلبري الع�ضكري الإ�ضرائيلي يف القناة الإ�ضرائيلية 
الثانية روين دانيئيل قال اإن وزن الراأ�س املتفجر اخلا�س بالقذيفة ال�ضاروخية 
اجلديدة لدى حما�س قد ي�ضل مئتي كيل�غرام، مما ي�ضاف لرت�ضانة حما�س 
املجاورة  ال�ضتيطانية  بالتجمعات  الإم��ك��ان  ق��در  الإ���ض��رار  بهدف  الع�ضكرية 
قرر  اإذا  احل��دود  قرب  �ضتتجمع  التي  الإ�ضرائيلي  اجلي�س  وق���ات  غزة  لقطاع 
ال�ضاروخية اجلديدة  القذائف  اإنتاج هذه  اأن  واأ�ضاف  القطاع.  اجلي�س دخ�ل 
ي�ضري اإىل اأن حما�س جتهز نف�ضها للمعركة القادمة اأمام اإ�ضرائيل، مع اأن هذا 
الن�ع من القذائف ي�ضع حتديا اأمام منظ�مة القبة احلديدية، مما ي�ضري اإىل 
اأن حما�س ت�ضتفيد من درو�س احلرب ال�ضابقة لأن اجلي�س قد يتجهز حل�ضد 
اإذا قررت القيادة الع�ضكرية اجتياح  ق�اته الربية على مقربة من حدود غزة 

•• عمان-وكاالت:

حما�س  حركة  اإن  هاآرت�س  ل�ضحيفة  الع�ضكرية  املرا�ضلة  ك�هني  غيلي  قالت 
متتلك الع�ضرات من القذائف ال�ضاروخية اجلديدة الثقيلة امل�جهة ل�ضتهداف 
القذائف  ه��ذه  اأن  واأ�ضافت  غ��زة.  غ��الف  منطقة  يف  ال�ضتيطانية  التجمعات 
مئات  ي�ضل  وزن��ه��ا  لكن  ن�ضبيا،  ق�ضري  م��دى  ذات  وه��ي  قبل،  م��ن  نعرفها  مل 
باإحداث  كفيلة  وهي  اإنتاجها،  يف  م�ؤخرا  احلركة  �ضرعت  وقد  الكيل�غرامات، 

اأ�ضرار ج�ضيمة ودمار كبري.
القناة الإ�ضرائيلية ال�ضابعة التابعة للم�ضت�طنني، قالت اإن هذا الن�ع اجلديد 
غزة  غ��الف  �ضتهدد  لأن��ه��ا  اإ�ضرائيل،  تقلق  حما�س  ب��ح���زة  التي  القذائف  م��ن 

باأ�ضره اإذا اندلعت م�جة ن�عية من القتال مع حما�س.
ونقلت عن يائري فرج�ن رئي�س جمل�س �ضاحل ع�ضقالن جن�بي اإ�ضرائيل على 

القطاع، ل� اندلعت حرب جديدة. اىل ذلك، اأكد الرئي�س الفل�ضطيني حمم�د 
عبا�س اأن م�قفه ثابت فيما يتعلق بحل الدولتني منذ ع�ضرين عاما، كما جدد 

مت�ضكه بتطبيق مبادرة ال�ضالم العربية مع اإ�ضرائيل كما هي دون تعديل.
واأ�ضاف خالل لقائه بعدد من ال�ضحفيني يف مقر اإقامته يف البحر امليت “ما 
قلناه قبل ع�ضرين عاما، نريد حل الدولتني، دولة فل�ضطينية على حدود عام 
التقى مبع�ث  اإنه  وقال  ال�ضرقية مفت�حة لالأديان”،  القد�س  67 عا�ضمتها 
الت�ضالت  يتابع  واأنه  ال�ضالم جي�ض�ن غرينبالت  لعملية  الأمريكي  الرئي�س 
اأمام  يلقي كلمة  اأن  امل��ق��رر  م��ن  -ال���ذي  الأم��ريك��ي��ة. وج��دد عبا�س  الإدارة  م��ع 
اجتماع القادة العرب يف القمة العربية- مت�ضكه بتطبيق مبادرة ال�ضالم العربية 
“كما هي من الألف اإىل الياء، تن�ضحب اإ�ضرائيل من الأرا�ضي العربية املحتلة، 
الرئي�س  واأب��دى  والإ�ضالمية«.  العربية  ال��دول  بها  وهذا معروف، ثم تعرتف 
اجتماعهم  العرب خالل  وزراء اخلارجية  اإليه  ت��ضل  ر�ضاه عما  الفل�ضطيني 

وقال  الفل�ضطينية،  بالق�ضية  يتعلق  فيما  ق���رارات  م��ن  للقمة  التح�ضريي 
“قرارات القمة ممتازة، ن�ضقنا وت�ضاورنا مع اجلميع، وهي ر�ضالة لكل العامل 

ولكل من يحاول اأن ي�ض�ر اأن العرب خمتلفني معنا، وهذا غري �ضحيح«.
جديد  اأي  ط��رح  املالكي  ريا�س  الفل�ضطيني  اخلارجية  وزي��ر  نفى  جهته،  من 
ب�ضاأن املبادرة العربية، واأكد اأن خطاب الرئي�س عبا�س يف القمة الي�م الأربعاء 
ل��ن ي��اأت��ي مب��ق��رتح��ات ج��دي��دة. ول��ف��ت امل��ال��ك��ي يف ل��ق��اء �ضحفي ع��ل��ى هام�س 
اأعمال القمة العربية يف البحر امليت اإىل اأن اأربعة م�ضاريع قرارات فل�ضطينية 
اأهمها ال�ضتيطان والقد�س  اأعمال قادة القمة،  اعتمدت و�ضُتطرح على جدول 

وم�ضتجدات الق�ضية والأزمة املالية التي متر بها فل�ضطني.
ومن املقرر اأن تبداأ اجتماعات القادة العرب الذين و�ضل معظمهم للم�ضاركة 
يف اأعمال القمة، بكلمات لعدد من الروؤ�ضاء، وقال م�ضدر دبل�ما�ضي يف اجلامعة 

العربية اإن الجتماع �ضينتهي ببيان يحمل ا�ضم “اإعالن عمان«.

قال اإن البالد مهددة بعدم ال�شتقرار:

مهدي جمعة يعلن ر�سميا عن حزب البديل التون�سي
 اأهم اأهداف احلزب اجلديد هو توحيد التون�شيني

•• الفجر - بولني طوم�شون – ترجمة خرية ال�شيباين
كان جورج بو�س ي�شعر بامللل. ثم قراأ كتاب “الر�شم 
لرئي�س  حماكاة  ويف  ت�شر�شل.  لون�شتون  هوايتي” 
العاملية  احلرب  بطل  ال�شابق،  الربيطاين  الــوزراء 

الثانية، بداأ ير�شم.
بر�شم  املتحدة  للوليات  ال�شابق  الرئي�س  انطلق 
واأخريا قدامى  ال�شيا�شيني،  ثم  اأقاربه،  ثم  الكالب، 
يحاول  الــذيــن  الأمــريــكــي،  اجلي�س  يف  املــحــاربــني 

غالف الكتابم�شاعدتهم من خالل موؤ�ش�شته.

يقتل القتيل الر�ضام ج�رج ب��س البن

ت�ضكيلة احلزب اجلديد

العالم يطّبع ويفقد ذاكرته

حمارب�ن قدامى بري�ضة ب��س

مهدي جمعة رقم 
جديد يف املعادلة

تلميع �شورة وعطب يف الذاكرة:

العودة الغريبة..
 جلورج دبليو بو�س..!

يف ظاهرة �سريالية حتّول بو�س البن اإىل جّد لطيف وفنان ت�سكيلي يوّزع نكاته عرب الربامج التلفزيونية

كّرم املحاربني القدامى ون�شي اأنه من اأر�شلهم اإىل احلرب و�شبب موتهم واإعاقتهم
كون دونالد ترامب اأ�شواأ منه افقد بع�س و�شائل الإعالم الأمريكية الذاكرة متاما

ظاهرة تطبيع غري مرحب بها 
باملرة خا�شة يف فرتة ال�شعبوية

قادهم اىل املحرقة ثم بكاهم ر�ضما

�سمت قائمة الأع�ساء 
املوؤ�س�سني لهذا احلزب 
اأع�ساء  ميين  عييددا 
جمعة مهدي  حكومة 

�ييسييييي�ييسييارك احلييزب 
املييواعيييييد  كييافيية  يف 
النتخابية امل�ستقبلية 
ولن يدخل يف حتالفات
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عربي ودويل
دبلوما�سيون: ال�سني تتودد لأوروبا توج�سًا من ترامب

•• بروك�شل -بكني-رويرتز:

لالحتاد  ت����دد  حملة  تنفيذ  ب���داأت  ال�ضني  اإن  اأوروب���ي����ن  دبل�ما�ضي�ن  ي��ق���ل 
الأوروبي منذ ت�ىل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب من�ضبه فغريت م�قفها 
من املفاو�ضات التجارية واأملحت اإىل ت�ثيق التعاون يف عدد من الق�ضايا الأخرى. 
وي�ضعر دبل�ما�ضي�ن اأوروبي�ن يف بروك�ضل وبكني باإحلاح اأكرب من جانب ال�ضني 
لإيجاد حلفاء م�ضتعدين للدفاع عن الع�ملة و�ضط خماوف من اأن يعمل ترامب 

على تق�ي�ضها ب�ضيا�ضات احلماية التي يتبعها حتت �ضعار اأمريكا اأول.
وقال دبل�ما�ضي يقيم يف بكني ترامب يدفع ال�ضني واأوروبا معا م�ضتندا يف ذلك 
للدعم ال�ضيني للتجارة ومكافحة التغري املناخي والأمم املتحدة وغريها من 
وقال  فيها.  الجت��اه  لتح�يل  الأمريكي اجلديد  الرئي�س  ي�ضعى  التي  املجالت 
وثيقة  �ضلة  على  الأوروب����ي  الحت���اد  يف  ك��ب��ار  وم�����ض���ؤول��ني  دبل�ما�ضيني  اأرب��ع��ة 

باجلانب ال�ضيني لرويرتز اإنهم يرون اأي�ضا فر�ضة حلدوث انفراجة يف ق�ضايا 
لزيادة  خا�ضة  معاهدة  اإب��رام  فيها  مبا  �ضن�ات  منذ  ببطء  ت�ضري  التي  الأعمال 

التدفقات ال�ضتثمارية.
وت�ضعر احت��ادات الأعمال يف الحتاد الأوروب��ي بقدر كبري من الرتياب فتبدي 
ا�ضتياء متزايدا، مثل امل�ؤ�ض�ضات املناظرة لها يف ال�ليات املتحدة، من حمدودية 

امل�ضاحة املتاحة لها للنفاذ اإىل اأ�ض�اق ال�ضني وتطالب برد اأكر حزما.
ويق�ل الدبل�ما�ضي�ن اإن واحدا من اأو�ضح املظاهر اخلارجية لتغري النربة يف 
اللقاءات الدبل�ما�ضية غري الر�ضمية يتمثل يف قرار ال�ضني التخلي عن احلملة 
العلنية التي �ضنتها لكي يعرتف بها الحتاد الأوروبي كق�ة اقت�ضادية ت�جهها 
ال�ض�ق ل الدولة. ويجري تناول هذا امل��ض�ع الآن بعيدا عن الأ�ض�اء يف منظمة 
التجارة العاملية يف جنيف فيما قال دبل�ما�ضي�ن اإنه اعرتاف من جانب بكني اأن 
ال�ضغط الزائد عن احلد قد ي�ؤدي اإىل رد فعل ينط�ي على احلماية يف اأوروبا. 

ومن �ضاأن العرتاف ب��ضع ال�ضني كاقت�ضاد يق�م على ق�ى ال�ض�ق اأن يجعل 
من ال�ضعب على الحتاد الأوروبي فر�س ر�ض�م عقابية على ال�اردات ال�ضينية 
ينج  ت�ض�ن  ه���ا  وقالت  ع��ادل��ة.  غري  بدرجة  رخي�ضة  اإنها  بروك�ضل  ت��رى  التي 
املتحدثة با�ضم وزارة اخلارجية ال�ضينية اإن الق�ضية مازالت متثل اأول�ية لبكني 
واأ�ضارت اأي�ضا اإىل اهتمام ال�ضني باأن يك�ن الحتاد الأوروبي �ضريكا ق�يا. وقالت 
رويرتز يف تقرير يف فرباير �ضباط اإن ال�ضني اأبلغت امل�ض�ؤولني الأوروبيني اإنها 
الأوروب��ي عن م�عدها  التي تعقدها مع الحت��اد  ال�ضن�ية  القمة  تريد تقدمي 

املعتاد يف ي�لي� مت�ز.
وقال الدبل�ما�ضي�ن اإن اجله�د جارية لإيجاد م�عد اأقرب منا�ضب. وقال�ا اإن 
القمة تعد و�ضيلة لكي ت�ؤكد من خاللها ال�ضني على ر�ضالة الرئي�س �ضي جني 
بينغ يف املنتدى القت�ضادي العاملي بداف��س يف �ضهر يناير كان�ن الثاين املا�ضي 

والتي متثلت يف دفاع �ضديد عن التجارة احلرة والعالقات العاملية.

زوجة فيون تخ�سع 
ر�سميا للتحقيق 

•• باري�س-رويرتز:

قال م�ضدر ق�ضائي اإن ق�ضاة فرن�ضيني و�ضع�ا زوجة مر�ضح 
ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ض��ة امل��ح��اف��ظ ف��ران�����ض���ا ف��ي���ن ر�ضميا قيد 
من  ال��ي���رو  م��ن  اآلف  م��ئ��ات  تقا�ضيها  م��زاع��م  يف  التحقيق 
اأم�ال عامة مقابل عمل مل تفعله. وقال امل�ضدر اإن بينيل�ب 
معها  التحقيق  �ضيتم  بريطانيا،  يف  امل���ل���دة  ف��ي���ن،  زوج���ة 
القرار �ضربة جديدة  اأم���ال عامة. وميثل  بتهمة اختال�س 
حلملة في�ن وياأتي بعد اأ�ضب�عني من و�ضع في�ن نف�ضه رهن 

التحقيق يف نف�س الق�ضية.

ففي ال���ق��ت ال���ذي ك��ان م��ا يقارب 
رق���م  ����ض���خ�������س- وه�������  األ�������ف   18
ق��ي��ا���ض��ي - ي��ج��ت��م��ع���ن الأح������د يف 
وا�ضنطن  يف  امل������ؤمت�����رات  م���رك���ز 
م�ضروط  غ���ري  ب��دع��م  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
من  مئات  جتّمع  العربية،  للدولة 
خارج  ال�ضباب  الأمريكيني  اليه�د 
رف�����ض��ه��م لدعم  امل���ب���ن���ى لإظ����ه����ار 
لالأرا�ضي  الإ�ضرائيلي  الح��ت��الل 

الفل�ضطينية. 
كانت  ف��م��ت��ى؟،  الن،  يكن  مل  »اإذا 
جم�ع املتظاهرين تهتف يف زحفها 
نح� مركز امل�ؤمترات، يف اإ�ضارة اإىل 
م��ق���ل��ة ل��ل��ح��اخ��ام ه��ل��ي��ل وه���� من 
)القرن  اليه�د  احلاخامات  اأ�ضهر 

الأول قبل امليالد( . 
يك�ن  اأن  يجب  يه�د  لأننا  لي�س   «
م�ضروط”،  غري  لإ�ضرائيل  دعمنا 
يق�ل ي�نا ليربمان، من م�ؤ�ض�ضي 
وهي  الآن”،  يكن  مل  “اإذا  ح��رك��ة 
ح���رك���ة ي���ه����دي���ة اأم���ري���ك���ي���ة غري 
تنظيم  ت����ل���ت  وال���ت���ي  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة، 
اليه�دية  للجالية  “اإن  امل�����ض��رية. 
دعم  يف  رئ��ي�����ض��ي  دور  الأم��ري��ك��ي��ة 
الحتالل، يف حني اأّن هذا الحتالل 
ه� كاب��س بالن�ضبة للفل�ضطينيني 
يت�ل�ن  للذين  اأخ��الق��ي��ة  وك��ارث��ة 
اإدارته وبالن�ضبة للذين يدعم�نها 

على حد ال�ض�اء«.

رغبة يف نظام خمتلف
املتظاهرون  ك��ان  وم��رح���ن،  �ضباب 
هذا  نبني  “�ض�ف  ي��رددون مقطع 
مي����ّررون  وه���م  باحلب”،  ال���ع���امل 
بالبحر  ت����ذّك����ر  زرق��������اء  لف����ت����ات 

املدافعني  اأ�ضد  فريدمان، هما من 
عن ال�ضتيطان.

اأن��ه��ا م��ا زال��ت تدعم ر�ضميا  ورغ��م 
يق��ضه  ال������ذي  ال����دول����ت����ني،  ح����ل 
لال�ضتيطان،  اجل��ام��ح  ال���ض��ت��م��رار 
ت��ب��ق��ى اأي���ب���اك ���ض��ام��ت��ة ب�����ض��ان هذا 
امل��ض�ع، اإّل اأنها ل ترتدد يف ت�بيخ 
اأي انتقاد لل�ضيا�ضة الإ�ضرائيلية يف 
ال����لي���ات امل��ت��ح��دة، وت��ق��دم �ض�رة 
ملنظمة تعمل ل�ضالح اليمني، اإن مل 
يكن اليمني املتطرف الإ�ضرائيلي، 

اأكر من م�ضالح يه�د اأمريكا.
يه�دية  م��ن��ظ��م��ات  ت��اأ���ض�����ض��ت  ل��ق��د 
ي�ضارية، مثل جي �ضرتيت، والي�م 
مل�اجهة  الآن”،  ي���ك���ن  مل  “اإذا 
غري  جاليتهم،  على  اأيباك  قب�ضة 
باملقارنة  حم��دودا  يظل  عملها  اأّن 
مع الق�ة املالية وال�ضيا�ضية لل�بي 

الرئي�ضي امل�ؤيد لإ�ضرائيل.
ح��ق��ي��ق��ة، ل ي��ب��دو اأن���ه���ا ت��ن��ال من 
م�ؤ�ض�س  ل��ي��ربم��ان  ي����ن���ا  ح��م��ا���س 
التي  احلركة  الآن”  يكن  مل  “اإذا 
ع�ض�ا   1300 نح�  �ضف�فها  يف 
م�زعني على 10 مدن. “�ضحيح 
معرتفا  قال  �ضغري”،  حجمنا  اأّن 
“ولكن قمنا بتنظيم اأكرب مظاهرة 
يه�دية �ضد اأيباك يف التاريخ! ومع 
و�ض�ل دونالد ترامب اإىل ال�ضلطة 
وخ��م�����ض��ني ع���ام���ا م���ن الح���ت���الل، 
نحن نعي�س حلظة فريدة تدع�نا 
للقيام باأعمال معن�ية مبا ين�ضجم 
ال��ي��ه���دي��ة يف احلرية  ال��ق��ي��م  م���ع 
والكرامة جلميع ال�ضع�ب”، و�ضدد 
اليه�دي الأمريكي ال�ضاب على اأّن 
لتغيري  ع��ل��ي��ن��ا  ي���ت����ق���ف  “الأمر 

ال��ضع املفرو�س الراهن«.
عن لوبوان الفرن�شية

اج���ت���ازه���ا م��ضى  ال���ت���ي  الأح����م����ر، 
وال�ضعب اليه�دي لنيل حريتهم. 

اإبراهيم  ج���اء  اأب���ي���ب،  ت���ل  يف  ول���د 
املتحدة يف  ال���لي��ات  اإىل  غ���مت��ان 
اأنني  ا���ض��ع��ر  “كنت   .21 ال  ���ض��ن 
اليه�دية  الأو������ض�����اط  يف  غ���ري���ب 
النا�س  كان  يق�ل،  كما  الأمريكية، 
اإ�ضرائيلي،  اأنني  لفكرة  متحم�ضني 
ب�ضبب  ظنهم  اأخ��ّي��ب  ك��ن��ت  لكنني 
اآرائي ال�ضيا�ضية )املعار�ضة مل�اقف 

نتنياه�(«.
ال����ذي يعي�س  اإب���راه���ي���م غ����مت���ان، 
الي�م يف فيالدلفيا، ما كان ليغيب 
ع���ن جت��ّم��ع وا���ض��ن��ط��ن م��ه��م��ا كان 
اأيباك، وهي  “اأتظاهر لن  الثمن. 
ت�ؤكد  وال�ضق�ر،  لليمني  منظمة 
اليه�د،  جميع  ب��ا���ض��م  تتكلم  اأن��ه��ا 
ول��ك��ن ب��اع��ت��ب��اري اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ا، كان 
انتف�س،  اأن  يل  بالن�ضبة  املهم  من 

باأكر من 6 اآلف وحدة �ضكنية يف 
ال�ضفة الغربية والقد�س ال�ضرقية 
فرباير،  من  ال�ضاد�س  يف  املحتلة. 
اأق���ر ال��ربمل��ان الإ���ض��رائ��ي��ل��ي قان�نا 
ي�����ض��م��ح ب��اإ���ض��ف��اء ال�����ض��رع��ّي��ة على 
يف  ع�ض�ائية”  ا�ضتيطانية  “ب�ؤر 
من  الرغم  على  الغربية،  ال�ضفة 
اأنها غري �ضرعية مب�جب القان�ن 
 ، طّبق  م��ا  واإذا  ذات���ه.  الإ�ضرائيلي 
اأي  نهائيا  �ضُيبيد  الن�س  ه��ذا  ف��ان 

اأمل يف قيام دولة فل�ضطينية.
الأمريكية  الإدارة  ان��ت��ه��ت  ول��ئ��ن 
“قلقها”  ب��الإع��راب عن  اجل��دي��دة 
فاإنها  ال�ضتيطان،  ا�ضتمرار  اإزاء 
مل حتدد بعد م�قفا وا�ضحا ح�ل 
هذا امل��ض�ع، ل �ضيما واأّن مفاو�س 
الأو�ضط  ال�ضرق  دونالد ترامب يف 
ال�ضفري  اأو  غ��ري��ن��ب��الت،  ج��ي�����ض���ن 
اإ����ض���رائ���ي���ل، ديفيد  ل���دى  اجل���دي���د 

اليه�دية”  “املقاومة  ب��ه��ا���ض��ت��اغ 
و)ال�ضم�د يف وجه اأيباك(.

العديد  ت���ق��ف  امل�ضهد،  ه��ذا  اأم���ام 
من نا�ضطي اأيباك والتقط�ا �ض�را 
عليهم  رّدوا  ال��ذي��ن  للمتظاهرين 
مب�����ض��اف��ح��ت��ه��م. ث���م مت��ك��ن بع�س 
دخ�������ل مركز  م����ن  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
امل����ؤمت���رات، ح��ي��ث ع��ل��ق���ا لفتتني 
كبريتني تدع�ان اإىل رف�س اأيباك 

والحتالل.
وبعد اإخراجهما من طرف الفريق 
اأغنية  امل��ح��ت��ج���ن  ردد  الأم����ن����ي، 

ال�ضالم اليه�دية “ل� ي�ضا غ�ي«.

»اأيباك: لي�شوا يهودا
 بالقدر الكايف«

خ���ارج  ت�����ض��اع��د  ال��������ض���ع  اأّن  غ���ري 
اأع�ضاء  م��ن  ع�ضرة  بتدخل  امل��رك��ز 
حاملني  اليه�دية.  الدفاع  رابطة 

اأن  ولإظهار  الفكرة،  هذه  وارف�س 
يريدون  ويه�د  اإ�ضرائيلي�ن  هناك 
الظلم  ويرف�ض�ن  خمتلفا،  نظاما 
والعمل من اأجل احلرية والكرامة 

للجميع«.

»مقاومة يهودية«
�����ض����م����ح����ت ������ض�����رط�����ة وا�����ض����ن����ط����ن 
اإىل  ب���ال��������ض����ل  ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن 
من  �ضل�ضلة  انتظمت  حيث  املبنى، 
اأب������اب املدخل  اأم����ام  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
ال��زج��اج��ي��ة مل��ن��ع ال���دخ����ل. ورفع 
“طالب�ا،  ت���ق����ل  لف���ت���ة  اح���ده���م 
جّددوا، وقاوم�ا”، اإنها كلمات دونا 
ا�ضتخدمت يف  التي  نا�ضي  جرا�ضيا 
القرن ال�ضاد�س ع�ضر ثروتها لإنقاذ 
التفتي�س.  حم���اك���م  م���ن  ال���ي���ه����د 
ُن�ضرت ال�ض�ر مبا�ضرة على �ضبكات 
م�ضح�بة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���ض��ل 

واأم��������ام  امل���������ؤمت��������رات،  م����رك����ز  يف 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي مايك 
لدى  اإ���ض��رائ��ي��ل  �ضفري  ع��رّب  بن�س، 
املتحدة رون ديرمر، عن  ال�ليات 
منذ  الأوىل  “للمرة  باأنه  �ضعادته 
�ضن�ات عديدة، ورمبا عق�د، لي�س 
اإ�ضرائيل  ب��ني  وتباين  ف��رق  هناك 
ومنذ  املتحدة”.  وال��������لي�������ات 
البيت  اإىل  ترامب  دون��ال��د  و�ض�ل 
الأبي�س، والذي يعترب م�ؤيدا ق�يا 
للدولة العربية، �ضهد ال�ضتيطان 
مفاجئا  ت�ضارعا  فعال  الإ�ضرائيلي 
رغ���م اع��ت��م��اد جم��ل�����س الأم����ن ، يف 
دي�ضمرب، قرارا يذّكر بطابعه غري 

القان�ين ويدع� ل�قفه.

حركة حمدودة
اأعلنت  وح���ده،  يناير  �ضهر  خ��الل 
اإ�ضرائيل ت��ضيع خم�ضة م�ضت�طنات 

اأ�ض�ضها  ال����ت����ي  امل���ن���ظ���م���ة  اأع��������الم 
مائري  املتطرف  اليميني  احلاخام 
رابطة  ن�����ض��ط��اء  ه���اج���م  ك���اه���ان���ا، 
بعنف،  واأحيانا  اليه�دية،  ال��دف��اع 
ال�ضرطة  ا���ض��ط��ر  مم���ا  امل��ح��ت��ج��ني 

للتدخل.
والعديد  لتهديدنا،  “جاءوا  لقد 
يروي  منهم قد غط�ا وج�ههم”، 
“وهنا جممل  اإب��راه��ي��م غ���مت��ان. 
اليه�دية  يف  ���ض��يء  ل  ال�����ض��خ��ري��ة، 
نا�ضط  العنف �ضد  ي��ربر  اأن  ميكن 
الدفاع  راب���ط���ة  اأّن  رغ����م  ���ض��ل��م��ي، 
اليه�دية تزعم اأنها تتحرك با�ضم 
اأنني  ت���ؤك��د  اأي��ب��اك  ان  ال��ي��ه���دي��ة. 
الكفاية،  ف��ي��ه  مب���ا  ي��ه���دي��ا  ل�����ض��ت 
لأن�����ن�����ي ل ادع��������م ال���ق���م���ع ال�����ذي 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  ل��ه  يتعر�س 
اأي�ضا  ه��ي  التي  اإ�ضرائيل،  وانتقد 

بلد ولدتي! هذا جن�ن!«.

اأكرب مظاهرة يهودية �شد اأيباك يف التاريخ:

الوليات املتحدة: يهود ينتف�سون �سد اللوبي الإ�سرائيلي..!
دعا املتظاهرون اليهود اإىل رف�س منظمة اأيباك والحتالل الإ�شرائيلي

�ــشــيــا�ــشــة الــــدولــــة 
تتمتع  ل  ــة  ــربي ــع ال
بالإجماع بني اجلالية 
اليهودية يف الوليات 
املتحدة. هذا واحد من 
الدرو�س غري املتوقعة 
ــر الــ�ــشــنــوي  ــوؤمت ــم ــل ل
لــلــجــنــة الـــ�ـــشـــوؤون 
الأمريكية  الــعــامــة 
والتي   الإ�شرائيلية، 
ــمــى اخــتــ�ــشــارًا  تــ�ــش
اأيــــــبــــــاك، الـــلـــوبـــي 
يف  القوي  الإ�شرائيلي 

الوليات املتحدة. 

تعليق الالفتات املناه�ضة داخل القاعة

امل�ضرية يف طريقها اىل مقر امل�ؤمتر ال�ضفري المريكي اجلديد ي�ضاند ال�ضتيطان

ترامب دعم غري م�ضروط للدولة العربية�ضل�ضلة احتجاج ب�ضرية يف املدخل

•• الفجر – خرية ال�شيباين

 يعتربون اأّن الحتالل كابو�س للفل�شطينيني وكارثة اأخالقية للذين يتولون اإدارته والذين يدعمونهم 

�سيا�سة الدولة العربية ل تتمتع بالإجماع 
بني اجلالية اليهودية يف الوليات املتحدة

يرون ان اأيباك منظمة لليمني وال�سقور
 ولي�س من حقها اأن تتكلم با�سم جميع اليهود

الأردن وال�سعودية تعربان عن رغبتهما يف توحيد ال�سف العربي والإ�سالمي •• عمان-وام: 

رغبتهما  عن  والأردن  ال�ضع�دية  اأعربت 
الأكيدة يف جمع الكلمة وت�حيد ال�ضف 

الروابط  ت�ثيق  على  العمل  اأج���ل  م��ن  احلثيث  و�ضعيهما  والإ���ض��الم��ي  ال��ع��رب��ي 
الأخ�ية بني الدول العربية والإ�ضالمية وتعزيز الت�ا�ضل فيما بينها يف خمتلف 
املجالت وعلى جميع امل�ضت�يات متمنني النجاح والت�فيق للقمة العربية الثامنة 

والع�ضرين املزمع عقدها يف الأردن.
والإره���اب  التطرف  خطر  تعاظم  اإزاء  ال�ضديد  قلقهما  ع��ن  اجلانبان  ع��رب  كما 
�ضتى  املنطقة ويف  وال�ضلم يف  ي�ضكله ذلك من تهديد لالأمن  العنف وما  واأعمال 
والإره���اب  التطرف  ملحاربة  ال��دول��ي��ة  للجه�د  دعمهما  م���ؤك��دي��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 

م�ضيدين بت�ضكيل التحالف الإ�ضالمي الع�ضكري ملحاربة الإرهاب.
جاء ذلك يف البيان امل�ضرتك الذي �ضدر يف ختام زيارة خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضع�د للمملكة الأردنية الها�ضمية التي جاءت تلبية 

للدع�ة امل�جهة اإليه من العاهل الردين امللك عبداهلل الثاين .

وبح�ضب وكالة الأنباء ال�ضع�دية التي بثت البيان الليلة قبل املا�ضية فاإن اجلانبني 
ال�ض�ري ويحافظ على  ال�ضعب  ماأ�ضاة  ينهي  �ضيا�ضي  اإيجاد حل  اأهمية  عربا عن 
رقم  الأم��ن  جمل�س  وق��رار   ”1 “جنيف  لبيان  وفقاً  وم�ؤ�ض�ضاتها  �ض�ريا  وح��دة 
2254 واأكدا اأهمية املحافظة على وحدة اليمن وحتقيق اأمنه وا�ضتقراره ودعم 
حك�مته ال�ضرعية واإيجاد حل �ضيا�ضي لالأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة اخلليجية 
اليمني وقرار جمل�س الأمن رقم  ال�طني  التنفيذية وخمرجات احل�ار  واآليتها 
و�ض�ل  ت�ضهيل  وكذلك  اليمن  يف  ال�ضرعية  لل�ضلطة  دعمهما  م�ؤكدين   2216

امل�ضاعدات الإن�ضانية اإىل كافة املناطق اليمنية.
وا�ضتقرار ووحدة  اأمن  بالعمل على احلفاظ على  الليبيني  و�ضدد اجلانبان على 
الأرا�ضي الليبية ونبذ العنف وحماربة الإرهاب و�ض�ًل اإىل حل �ضيا�ضي ينهي هذه 
اإيران يف ال�ض�ؤون الداخلية لدول  اإزاء تدخالت  الأزمة وعربا عن قلقهما البالغ 

املنطقة واإ�ضعالها للفنت الطائفية ودعمها لالإرهاب.

ان��ط��الق��اً من  ل���الأردن ج��اءت  اإن زي���ارة خ��ادم احل��رم��ني ال�ضريفني  وذك��ر البيان 
العريقة  للعالقات  وتر�ضيخا  البلدين  بني  جتمع  التي  املتينة  الأخ�ية  الروابط 
ا�ضتثمار  على  وحر�ضا  اأو���ض��ع  اآف���اق  نح�  بها  ال��دف��ع  يف  ورغ��ب��ة  بينهما  واملتميزة 
املجالت  يف  بينهما  القائم  التعاون  لتعزيز  املتاحة  والفر�س  الكبرية  الإمكانات 
والتعليمية  والق��ت�����ض��ادي��ة  وال���ض��ت��ث��م��اري��ة  وال��ع�����ض��ك��ري��ة  والأم��ن��ي��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

والإعالمية والثقافية والزراعية والعمل والنقل والإ�ضكان والطاقة.
واأ�ضار اإىل اأن خادم احلرمني التقى خالل الزيارة امللك عبداهلل الثاين ومت تبادل 
وجهات النظر ح�ل امل�ضائل والق�ضايا التي تهم البلدين على ال�ضاحتني الإقليمية 
كما  والعامل  املنطقة  يف  وال�ضتقرار  الأم��ن  وتعزيز  دعم  يف  ي�ضهم  مبا  والدولية 
خاللها  ومت  والأردين  ال�ضع�دي  اجلانبني  بني  ر�ضمية  ومباحثات  لقاءات  جرت 
البلدين  يخدم م�ضالح  وتعزيزها مبا  دعمها  و�ضبل  الثنائي  التعاون  اآف��اق  بحث 
قيادتي  املتبادلة بني  الزيارات  ر�ضخته  ملا  ا�ضتمرارا  املجالت  وال�ضعبني يف جميع 

البلدين طيلة عق�د ما�ضية وما حققته 
العالقات  تعزيز  يف  اأ�ضهمت  نتائج  م��ن 
مبتانة  اجل��ان��ب��ان  واأ���ض��اد  البلدين.  ب��ني 
املتميزة  الأردن��ي��ة  ال�ضع�دية  العالقات 
ومن�ها على كافة الأ�ضعدة وما اأثمرت عنه اجتماعات جمل�س التن�ضيق ال�ضع�دي 
العالقات  تلك  تط�ير  يكفل  مبا  امل�ضرتكة  الأردنية  ال�ضع�دية  واللجنة  الأردين 
الت�قيع على  الجت��اه مت  و�ضعبيهما ويف هذا  للبلدين  امل�ضرتكة  امل�ضالح  ويخدم 
القائم  امل�ؤ�ض�ضي  الإطار  التي �ضتعزز من  التفاهم  عدد من التفاقيات ومذكرات 
للعالقات بني البلدين مبا ي�ضمن ا�ضتمرارها والدفع بها نح� اأفاق اأرحب ومبا 

يخدم م�ضلحة البلدين.
وبحث اجلانبان ال��ضع الراهن يف ال�طن العربي وبخا�ضة الق�ضية الفل�ضطينية 
الدولة  اإق��ام��ة  يف  ح��ق��ه  راأ���ض��ه��ا  وع��ل��ى  امل�����ض��روع��ة  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وح��ق���ق 
العربية  ال�ضالم  ملبادرة  وفقا  ال�ضرقية  القد�س  وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية 
وقرارات ال�ضرعية الدولية ومبا يحقق تطلعات ال�ضعب الفل�ضطيني وا�ضتناداً حلل 

الدولتني.



اخلميس   30   مارس    2017  م   -   العـدد  11982  
Thursday  30  March   2017  -  Issue No   11982

15

عربي ودويل
م�سرية يف اأندوني�سيا غدًا �سد حاكم جاكرتا

•• جاكرتا-رويرتز:

يخطط اإندوني�ضي�ن لتنظيم م�ضرية نح� الق�ضر الرئا�ضي يف 
باإقالة حاكم املدينة  العا�ضمة جاكرتا ي�م اجلمعة للمطالبة 

على خلفية اتهامه بالتجديف.
ثانية  ج�لة  قبيل  وال�ضيا�ضية  الدينية  ال��ت���ت��رات  وتفاقمت 
واأخرية من انتخاب حاكم جلاكرتا يف 19 اأبريل ني�ضان والتي 
يتناف�س فيها احلاكم احلايل با�ض�كي جاهاجا ب�رناما، الذي 
اأني�س  مع  بالتجديف،  اتهامه  للمحاكمة حاليا جراء  يخ�ضع 

با�ض�يدان وه� مر�ضح م�ضلم ووزير تعليم �ضابق.
ويت�قع اأن يك�ن هذا التجمع ه� اأكرب مظاهرة منذ ال�ضالة 

التي اأقيمت يف اجلامع الكبري قبل اأيام من اجل�لة الأوىل من 
النتخابات يف 15 فرباير �ضباط والأحدث �ضمن �ضل�ضلة من 
الحتجاجات التي �ضكلت اختبارا للت�ضامح الديني والعرقي يف 

الدولة ذات الأغلبية الإ�ضالمية الأكرب يف العامل.
“ح�ايل  اإن  ال�ضرطة  با�ضم  املتحدث  عامر  رافلي  ب���ي  وق��ال 
طالب  بينهم  م��ن  خمتلف  جمم�عات  م��ن  �ضخ�س  األ��ف   20

�ضي�ضارك�ن يف املظاهرة.«
واأ�ضاف “�ضيتجمع�ن عند جامع ال�ضتقالل )اجلامع الكبري( 

واخلطة هي ال�ضري �ض�ب الق�ضر الرئا�ضي.«
ويعتقد كثريون من امل�ضلمني يف املدينة التي يعي�س فيها اأكر 
من ع�ضرة ماليني ن�ضمة ان ب�رناما، اأول حاكم م�ضيحي من 

اأدىل بت�ضريحات  اأهان الإ�ضالم عندما  اأ�ضل �ضيني جلاكرتا، 
يف العام املا�ضي ب�ضان ا�ضتخدام مناف�ضيه للقراآن يف حمالتهم 
من  �ضل�ضلة  يف  امل�ضلمني  اآلف  م��ئ��ات  و����ض���ارك  الن��ت��خ��اب��ي��ة. 
ب�رناما  واأحيل  املا�ضي  العام  اأواخ��ر  يف  جاكرتا  يف  التجمعات 
اإىل املحاكمة بتهمة التجديف. واعتذر ب�رناما عن ت�ضريحه 

لكنه نفى ارتكابه اأي خطاأ.
“نطلب  امل��داف��ع��ني  جبهة  يف  الع�ض�  بكم�كمن  ن���ف��ل  وق���ال 
اأه�ك )لقب ب�رناما الذي ي�ضتهر به يف  من احلك�مة �ضجن 
جاكرتا( ب�ضرعة واإعفائه من مهامه الر�ضمية .« واأ�ضاف “هذا 
ل يتعلق بانتخابات جاكرتا بعد الآن. نريد التعامل ب�ضرامة 

مع الأ�ضخا�س الذين يرتكب�ن التجديف .«

اجلي�س الأملاين يجري اإ�سالحات هيكلية 
•• برلني-رويرتز:

اأبلغ م�ض�ؤول ع�ضكري كبري يف اأملانيا امل�ضرعني يف تقرير ح�ضلت عليه رويرتز اأن اجلي�س الأملاين �ضرع يف �ضل�ضلة 
اإ�ضالحات هيكلية بعد ف�ضيحة ا�ضتغالل جن�ضي هزت مركزا للتدريب على العمليات اخلا�ضة يف جن�ب البالد. 
وقال اجلرنال ف�لكر فيكر، املفت�س العام للجي�س الأملاين، اإن قادة يف مركز ف�لندورف للتدريب تقاع�ض�ا عن 
اأثناء  فيها جن�د وجمندات  ت���رط  التي  ال��ذوق  وعدمية  املهينة  املمار�ضات  منتهكة وغريها من  منع طق��س 
قائال  وتابع  الأمل���اين.  للجي�س  الداخلية  القيادة  انتهاكات  مع  نت�ضامح  لن  التقرير  يف  فيكر  وق��ال  التدريب. 
جه�دنا ت�ضتهدف منع ح�ادث من هذا القبيل يف امل�ضتقبل. وندد م�ض�ؤول�ن باجلي�س واحلك�مة باحل�ادث يف 
مركز التدريب عندما اأعلنت يف يناير كان�ن الثاين املا�ضي ووعدوا بع�اقب جادة. وت�ضكل الن�ضاء ح�ايل 11 
باملئة من حجم اجلي�س الأملاين وق�امه 178 األف جندي لكن ل ميثلن �ض�ى ح�ايل اثنني باملئة فقط يف بع�س 
اأن امل�ضكالت الأكرب �ضمت جن�دا و�ضباطا  اأو�ضح  اأوليا  اإن حتليال  ال�حدات القتالية. وقال فيكر يف التقرير 

�ضغارا ترتاوح اأعمارهم بني 20 عاما و30 عاما يف وحدات مرتبطة ب�ضالح امل�ضاة وبع�س مراكز التدريب.

•• الفجر - ترجمة خرية ال�شيباين
نيويورك  �شحيفة  عنونت  هكذا  حمرج”.  »لقاء 
تاميز دون مداورة يف و�شفها لالجتماع الأول بني 
اليومية  وح�شب  ترامب.  ودونالد  مريكل  اجنيال 
والرئي�س  الأملانية  امل�شت�شارة  بذلت  الأمريكية، 
جهدهما  قــ�ــشــارى   “ املــتــحــدة،  لــلــوليــات  ال45 
واحدة  حلظة  اأّن  اإّل  معا”،  يعمالن  اأنهما  ليظهرا 
امل�شافحة  غياب  للعامل:  باأكملها  املقابلة  خّل�شت 

بني الزعيمني. 
كانا يجل�شان جنبا اإىل جنب يف املكتب البي�شاوي 
طلب  امل�شافحة،  امل�شّورون  طلب  الأبي�س،  بالبيت 

نقلته اأجنيال مريكل اإىل دونالد ترامب.

ن����ه����اي����ة امل�����ط�����اف مل  ول����ك����ن����ه يف 
الفعل  ردود  واأم���������ام  ي���ت���ح���ق���ق. 
املنده�ضة لل�ضحافة الأملانية على 
احلالة  و�ضفت  التي  بيلد،  غ��رار 
املتحدث  ق����ال  “بال�ضخيفة”، 
�ضني  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�س  با�ضم 
�ضبيجل  دي������ر  مل���ج���ل���ة  ���ض��ب��ي�����ض��ر 
الأمل��ان��ي��ة، اأّن دون��ال��د ت��رام��ب مل 

“ي�ضمع ال�ض�ؤال«.
ومع اأّن دونالد ترامب كان قد قام 
�ضابق  مب�ضافحة مريكل يف وقت 
ل،  اأم  جتاهل  و���ض���اء  اللقاء،  من 
ُي���ربز ه���ذا احل���دث م���دى اأهمية 

م�ضافحة ب�ضيطة.

»ل اأحد ي�شتطيع 
م�شك يدي اأف�شل منه »

عرفات  ي���ا����ض���ر  ب����ني  امل�����ض��اف��ح��ة 
اتفاقات  اإىل  ترمز  رابني  وا�ضحق 
اأو�����ض����ل����� وع���م���ل���ي���ة ال�������ض���الم بني 
التحرير  وم��ن��ظ��م��ة  اإ����ض���رائ���ي���ل 
التبادل  واأث���ب���ت  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، 
وريت�ضارد  ت���ن��غ  ت�����ض��ي  م���او  ب���ني 
تطبيع   1972 ع����ام  ن��ي��ك�����ض���ن 
وال�ليات  ال�ضني  بني  العالقات 
امل���ت���ح���دة، و���ض��غ��ط ال���ي���دي���ن بني 
اأدي���ن���اور و����ض���ارل ديغ�ل  ك����ن���راد 
بداية  على  �ضاهد   ،1958 ع��ام 
الأملانية.  ال��ف��رن�����ض��ي��ة  امل�����ض��احل��ة 
ليم�ضك  م��ن��ه  اأف�����ض��ل  اأح�����د  “ل 
ي��دي.. ولكن ل اأح��د اأف�ضل مني 
رئي�س  اأول  �ضّرح  اإليه”،  ليمّدها 
للجمه�رية الفرن�ضية اخلام�ضة.

الع�ض�ر  منذ  امل�ضافحة  »ظهرت 
دفي�ن،  اإي��زاب��ي��ل  تق�ل  القدمية، 
التاريخ  يف  حم���ا����ض���رة  اأ����ض���ت���اذة 
ب���اري�������س  احل�����دي�����ث يف ج����ام����ع����ة 
ال�����ض���رب���ن. وان ت��ك���ن ج��زء من 
فهي  الدبل�ما�ضي  ال��ربوت���ك���ل 

عادة معتمدة. 
ول���ك���ن، يف الأ����ض���ا����س، ه���ي ب����ادرة 
م�ج�دة منذ فرتة ط�يلة اإذ نعر 
الرومانية  النقدية  القطع  على 
امل�ضافحة”.  ���ض���ر  م���ن  ال��ك��ث��ري 
وت�ضري هذه املتخ�ض�ضة يف التاريخ 
وال�ضرتاتيجي،  ال��دب��ل���م��ا���ض��ي 
ت�ضعى  كانت  العملة  ه��ذه  اأّن  اإىل 
الإمرباط�رية  “القيم  نقل  اإىل 

لل�ضالم وال�ئام«.
وت�ضهد العديد من امل�ضادر اأي�ضا 
على وج�د “امل�ضافحة منذ القرن 
احلالية”،  اأرا���ض��ي��ن��ا  يف  ال��ع��ا���ض��ر 

ح�ضب امل�ؤرخة.

�ض�رة  تك�ن  اأن  مل�ضافحة  ميكن 
اأي�ضا  وه���ي  منتهية.  مل��ف��او���ض��ات 
يف  املهم  “ال�ضيء  م�����ض��اواة  حركة 
ال����ب����ادرة ه���� ان ك���ل طرف  ه����ذه 
ميد يده لالآخر ب�ضكل متزامن.. 
امل�ضاواة  ق����دم  ع��ل��ى  ف��ال��ط��رف��ان 

التامة “ تق�ل اإيزابيل دفي�ن.
راأ�س  على  ترامب  دونالد  و�ض�ل 
ال����لي���ات امل��ت��ح��دة ق��د غ���رّي هذا 
الأمريكي  فللملياردير  املعطى. 
ط���ري���ق���ة خ���ا����ض���ة وع��ن��ي��ف��ة جدا 
اأحيانا  ت�ضل  حماوريه،  مل�ضافحة 
ح�����ّد ج�����ذب ذراع�����ه�����م. ك���م���ا كان 
انه  اأب��ي )يبدو  احل��ال مع �ضينزو 
الباب(  ه����ذا  يف  حم���ظ����ظ  غ���ري 
عند  غ�ر�ضات�س  نيل  القا�ضي  اأو 

تعيينه يف املحكمة العليا.

رف�س كندي
الكندي  ال��������زراء  رئ��ي�����س  وح����ده 
كما  الرتمبية،  القب�ضة  “قاوم” 
ب���نّي امل����ق���ع الل���ك���رتوين ب���روت. 
الرجلني  ب��ي��������������������������ن  ف��احل��رك�����������������ة 
مم�����ا  كلي�������ا،  متزامنة  تكن  مل 
ال�ض�رة ب�ضكل  انت�ض������ار  ت�ضّبب يف 

جن�ين.
»يف الأ�ضا�س، هي تلطيف لعالقات 
حتى  بعيدا،  العنف  وت��رك  الق�ة، 
�ض�ء  اأو  الإح���راج  بع�س  ُيعترب  ل 
ديفني  غي�م  ُتذّكر  اإهانة،  الفهم، 
وكان  الربوت�ك�ل،  عن  متحدثة 
اأزم�������ان ق���دمي���ة، قد  ب��ع�����ض��ه��ا يف 
غّذت  اأو  ���ض��راع��ات،  اإىل  حت���ل��ت 

حمالت هّيجت الراأي العام«.
وعي،  بغري  اأو  ب�عي  وبتجاهله، 
ال���ربوت����ك����ل، ق���ّدم ترامب  ه���ذا 
���ض���رة م��ن ان��ع��دام ال��ث��ق��ة وفت�ر 
وال�ليات  اأمل��ان��ي��ا  ب��ني  ال��ع��الق��ات 

املتحدة. 
يعتقد  اأن  ل��ل��م��رء  “ميكن  ك��م��ا 
ول  مهذب  غري  ترامب  اأّن  اأي�ضا 
ب��روت���ك���يل، وه��� م��ا ين�ضجم يف 
هذه احلالة مع ما كنا نعرفه من 

تخل�س اخلبرية. قبل”، 
الرئي�س  اأ������ض�����ر  ج����ان����ب����ه،  م�����ن 
باأنه  ال��ت������ض��ي��ح  الأم��ري��ك��ي ع��ل��ى 
“رغم الأنباء الكاذبة”، قد ق�ضى 
امل�ضت�ضارة،  م��ع  رائعا”  “م�عدا 
م�ضيفا اأن اأملانيا مدينة “مببالغ 
الأطل�ضي  للحلف  هائلة”  مالية 
دبل�ما�ضية  املتحدة..  وال���لي��ات 

دفرت ال�ضيكات بدل امل�ضافحة.
عن �شليت الفرن�شية

هذه  وراء  ال��رئ��ي�����ض��ي  وال�����ض��ب��ب 
ت�ضمح  اأن�������ه�������ا  ه��������  احل��������رك��������ة، 
جاوؤوا  اأنهم  باإظهار  للمتحاورين 
دون �ضالح خمفي. ن�ضخة اأخرى، 
اأّن  يف  تتمثل  ل��ه��ا،  ج��دا  م�ضابهة 
الفار�س ميّد يده اليمنى لإظهار 
)لأنه  �ضيفه  �ضحب  ين�ي  ل  اأن��ه 
على  الفر�ضان  تدريب جميع  يتم 

اأن يقاتل�ا باليد اليمنى(.
دّون����������ت ق������اع�����د ال�����ربوت������ك������ل 
ال���دب���ل����م���ا����ض���ي يف وق������ت لح���ق 
يف  فيينا  م���ؤمت��ر  يف  م���رة  ولأول 
الفرتة من 1814 اإىل 1815. 
الق�اعد  م��ن  “جمم�عة  وك��ر���س 
ت�ضاوي  التي  العميقة”  ال�ضكلية 

املظاهر يف بع�س الأحيان )غالبا( 
الق�ضرية  وامل�ضافحات  م�ضللة، 
عديدة. ولعل اأكرها برودة كانت 
اأبي.  و�ضينزو  بينغ  �ضي جني  بني 
جمه�رية  رئ��ي�����س  ت�����ض��اف��ح  ل��ق��د 
ال�ضني ورئي�س وزراء اليابان عام 
م�ؤملة  ب����دت  حل��ظ��ة  يف   ،2014

جدا.
امل�ضافحة  اأن  ي���ف���رت����س  ك������ان 
خالف  ن��ه��اي��ة  رم��زي��ا،  “�ضتنهي، 
دي��اوي���- ج��زر  دبل�ما�ضي”ح�ل 

تاأثري  “لها  ك��ان  ولكن  �ضينكاك�، 
لقاء  ل���ل���ع���امل  م�������ربزة  ع���ك�������ض���ي، 

فاترا«.
وم������ا ع������دا يف ب���ع�������س احل�������الت، 

الربوت�ك�لية  امل��م��ار���ض��ات  اإط����ار 
املعتادة«.

اأهمية ال�شورة
اأداة  امل�����ض��اف��ح��ة  ُت�����ض��ب��ح  اأن  اأّم�����ا 
اإلزامية وبروت�ك�لية يف العالقات 
الدولية، فال ت�جد �ض�ى خط�ة 
اأنها  من  متاأكدة  “ل�ضت  واح���دة. 
اأي  م�ضجلة حقا كُطق�س ُملزم يف 
دفي�ن.  اإيزابيل  تت�ضاءل  ن�س”، 
انت�ضرت  ل��ل��م���ؤرخ��ة،  وب��ال��ن�����ض��ب��ة 
القرن  من  بداية  خا�ضة  احلركة 
ال�ض�رة:  و���ض���ل  م��ع  الع�ضرين 
امل���ت���اب���ع���ة  وج�����������د  ب��������دء  “فمع 
الإعالمية - يف البداية بال�ض�رة 

من  التقليدية  الت�����ض��ال  و�ضائل 
اجل احلفاظ على التفاعل وعلى 
لغي�م  وفقا  العالقات”،  دمي�مة 
املاج�ضتري  برنامج  مدير  ديفني، 
ال�ضيا�ضية،  العل�م  يف  والدكت�راه 
وخ���ب���ري ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة يف 

معهد العل�م ال�ضيا�ضية. 
اأن  اإىل  دي����ف����ني  غ����ي�����م  واأ�������ض������ار 
ال�ضابق  الفرن�ضي  الدبل�ما�ضي 
ج��������ل ك����ام����ب�����ن ي����ت����ح����دث عن 
الربوت�ك�ل “كجهاز جماملة”.) 
كامب�ن، الدبل�ما�ضي، 1926( ، 
النظر  وج��ه��ة  “من  ان���ه  م��ع��ت��ربا 
م�قف  اإظهار  اأو  م�ضافحُة  ه��ذه، 
ودي جت���اه خم��اط��ب��ه، ت��ت��ن��زل يف 

وُي��ل��ّم��ح غ��ي���م دي��ف��ي���ن ه��� اأي�ضا 
تعبريية”  “ممار�ضات  اإىل 
التظاهر  اأو  كالبت�ضامة  اأخ���رى 
ب��ت��ب��ادل ك��ل��م��ات ح��م��ي��م��ي��ة، التي 
ُت���ع���ر����س اأم������ام و����ض���ائ���ل الإع�����الم 
العالقات  حلالة  م�ؤ�ضرا  لتعطي 
معرفة  غياب  “يف  الدبل�ما�ضية 
ما  اأو  قيل  ما  مب�ضم�ن  حقيقية 

مّت تبادله«.
ب�ضه�لة  تنا�ضب  م�ضرحة  »اإن��ه��ا 
الت�ض�ير الف�ت�غرايف، وهي رمز 
اإيزابيل  ت�ضيف  اجلميع،  يعرفه 
دفي�ن، فمع ع�ملة و�ضائل الإعالم، 

ازدادت اأهميتها ب�ضكل كبري«. 
وك��م��ا ه��� احل���ال يف امل�����ض��رح، فان 

ال�ضينمائية  ث��م  ال��ف���ت���غ��راف��ي��ة 
والتلفزي�نية- تطّلب الأمر ن�ضر 
الدبل�ما�ضية،  احلياة  على  دليل 
اأهمية  امل�����ض��اف��ح��ة  ات��خ��ذت  وه��ن��ا 

اأ�ضا�ضية«.
ع���������ادة م������ا ت�����ك������ن امل����ف����او�����ض����ات 
ال���دب���ل����م���ا����ض���ي���ة �����ض����رّي����ة. وم���ن 
بال�ضبط  ن��ع��رف  اأن  امل�����ض��ت��ح��ي��ل 
م�������اذا حت�������ّدث دون�����ال�����د ت���رام���ب 
واأجن����ي����ال م����ريك����ل، وب�������اأي نربة 
ُيعلن  ع��ن��دم��ا  “وحتى  ول��ه��ج��ة. 
املفت�حة،  ال���دب���ل����م���ا����ض���ي���ة  ع����ن 
الدبل�ما�ضية  اأّن  احلقيقة  تظل 
تق�ل  الظل”،  يف  اإّل  ت��زه��ر  ل 

اإيزابيل دفي�ن. 

م�ضافحة تعبريا عن م�ضاحلة تاريخية م�ضافحة لل�ضالم..

اعتمد دونالد ترامب دبلوما�سية
دفتيير ال�سيييكات بيدل امل�سافحية

ما حدث بني ترامب ومريكل ُيربز 
مييدى اأهمييية م�سافحيية ب�سيييطة

�ضه� ام ر�ضالة اهانة؟

م�ضافحة مرة وم�ؤملة وحده رئي�س ال�زراء الكندي قاوم القب�ضة الرتمبية

م�ضافحة تطبيع بني �ضدين

و�سول ترامب اىل ال�سلطة غرّي املعادلة فللملياردير طريقة خا�سة وعنيفة جدا مل�سافحة حماوريه

ظهرت منذ الع�شور القدمية وترامب قد يدفنها:

ق�سة ق�سرية لبادرة دبلوما�سية حا�سمة: امل�سافحة..!
 امل�شافحات الق�شرية عديدة واأبرزها كانت بني الرئي�س ال�شيني ورئي�س وزراء اليابان 

انت�سرت امل�سافحة بداية من القرن الع�سرين 
مع و�سول ال�سورة وبدء املتابعة الإعالمية

وحده رئي�س الوزراء الكندي
 قاوم القب�شة الرتمبية

موؤ�سر حلالة العالقات الدبلوما�سية يف غياب 
معرفة حقيقية مب�سمون ما قيل اأو ما مت تبادله
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موؤ�س�سات فرن�سية متول ال�ستيطان ال�سرائيلي تركيا تناق�س مع تيلر�سون ق�سية م�سوؤولها امل�سريف 
•• باري�س-اأ ف ب:

بي  ان  بي  فرن�ضية هي م�ضارف  م�ؤ�ض�ضات  ان خم�س  الن�ضان  الدولية حلق�ق  الفدرالية  اأك��دت 
باريبا و�ض��ضيتيه جرنال وبي بي �ضي اوه وكريدي اغريك�ل و�ضركة اأك�ضا للتاأمني، متلك ح�ض�ضا 
ن�ضر  تقرير  يف  الفل�ضطينية،  الرا�ضي  يف  ال�ضتيطان  م�لت  ا�ضرائيلية  وم�ؤ�ض�ضات  م�ضارف  يف 
الربعاء. وقالت الفدرالية يف تقرير بعن�ان ال�ضالت اخلطرة بني امل�ضارف الفرن�ضية وال�ضتيطان 
الإ�ضرائيلي ان م�ضارف بي ان بي باريبا و�ض��ضيتيه جرنال وبي بي �ضي اوه و�ضركة اأك�ضا للتاأمني 
“ت�ضاهم  امل�ضت�طنات  العاملة يف  ال�ضرائيلية  وال�ضركات  للم�ضارف  امل�ضتمر  دعمها  ومن خالل 
ب�ض�رة مبا�ضرة يف دمي�مة وتط�ر هذه امل�ضت�طنات. واو�ضح التقرير الذي �ضارك يف اعداده اي�ضا 
كل من رابطة حق�ق الن�ضان والك�نفدرالية العامة للعمل ان هذه املجم�عات املالية الفرن�ضية 
ا�ضا�ضية يف  اداة  ا�ضرائيلية ت�ضكل  ا�ضهما يف م�ضارف  او متتلك  ال�ضخمة تدير م�ضاهمات مالية 

�ضيا�ضة ال�ضتيطان عن طريق مت�يل البناء يف هذه امل�ضت�طنات.

غرق مركب يقل 146 مهاجرًا قبالة ليبيا

اآلف الالجئني ي�سلون اأملانيا رغم ت�سديد الرقابة
•• عوا�شم-وكاالت:

الثاين  كان�ن  يناير  �ضهري  اأن  عن  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
اآلف  ت�ضعة  نح�  و�ض�ل  �ضهدا  املا�ضيني  �ضباط  وفرباير 
طالب جل�ء اإىل اأملانيا، رغم اإغالق طريق غربي البلقان، 
وت�����ض��دي��د ال��رق��اب��ة احل���دودي���ة ع��ل��ى ال����دول ال���اق��ع��ة على 
الأملانية  الإع��الم��ي��ة  ال�ضبكة  تقرير  وذك��ر  ال��ط��ري��ق.  ه��ذا 
ال�����ض��ح��ف ودور الن�ضر  )جم��م���ع��ة م��ك���ن��ة م��ن ع���دد م��ن 
املهاجرين غري  الع�ضرات من  ا�ضتمرار تدفق  اأن  الكبرية( 
ي�مي  �ضبه  ب�ضكل  احلالية  ال�ضنة  بداية  منذ  النظاميني 
8758 �ضخ�ضا يف  اإىل  الفئة  اأو�ضل عدد هذه  اأملانيا  على 
واأ�ضار اإىل اأن هذه الأعداد  اأول �ضهرين من عام 2017. 
امل�ضجلة من ال�ضرطة الحتادية تعد منخف�ضة جدا مقارنة 
مبثيالتها من طالبي اللج�ء الذين و�ضل�ا البالد خالل 
الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي، وبلغ عددهم 167500 
ال�ضرطة الحتادية، حتدث  �ضخ�س. وح�ضب متحدث من 
ل��ل��م��ج��م���ع��ة الإع���الم���ي���ة، ف�����اإن اأع������داد امل��ه��اج��ري��ن غري 
ملن  الفعلي  ال��ع��دد  ع��ن  تقل  ر�ضميا  امل�ضجلني  النظاميني 
منذ  ال�ضلطات  لدى  اأنف�ضهم  ي�ضجل�ا  ومل  البالد،  دخل�ا 
 3080 اأن  اإىل  الإع��الم��ي  التقرير  ول��ف��ت  ال��ع��ام.  ب��داي��ة 
هذه  من  الأك��رب  املجم�عة  ميثل�ن  نظامي  غري  مهاجرا 
دخل  بينما  النم�ضا،  مع  حدودها  عرب  اأملانيا  دخل�ا  الفئة 
�ض�ي�ضرا،  مع  احل��دود  عرب  نظامي  غري  مهاجرا   1356
غري  م���ن  الأمل���ان���ي���ة  ل��ل��م��ط��ارات  �ضخ�ضا   1658 وو����ض���ل 
الأف��غ��ان ميثل�ن  اأن  اإىل  التقرير  ول��ف��ت  دخ����ل.  ت��اأ���ض��رية 
اإىل  و�ضلت  النظاميني  غري  للمهاجرين  جمم�عة  اأك��رب 

اأملانيا منذ بداية العام احلايل ب�اقع 742 �ضخ�ضا، يليهم 
الأعداد  ه��ذه  اأن  واأو���ض��ح  نيجرييا،  و529  �ض�ريا   658
حمكم،  ب�ضكل  البلقان  غ��رب��ي  ط��ري��ق  اإغ���الق  ع��دم  تظهر 
ال�ض�داء  اأفريقيا  من  القادمة  النظامية  الهجرة  وتزايد 
عرب البحر املت��ضط. وقال التقرير اإنه اإىل جانب القدوم 
اأملانيا  دخ��ل  و�ض�ي�ضرا،  النم�ضا  مع  امل�ضرتكة  احل��دود  من 
منذ بداية العام اجلاري 643 مهاجرا غري نظامي عرب 
حدود البالد مع فرن�ضا، و533 من احلدود مع جمه�رية 
و314  الب�لندية،  احل��دود  �ضخ�ضا من  و357  الت�ضيك، 
قالت  ���ض��ل��ة،  ذي  ع��ل��ى �ضعيد  ال��ه���ل��ن��دي��ة.  احل����دود  م��ن 
�ضحيفة بيلد ال�ضعبية اإن اجلهاز الأملاين املركزي للهجرة 
اإىل  جل���ء  ط��ال��ب  ملي�ن  ن�ضف  و���ض���ل  يت�قع  وال��ل��ج���ء 
غامبي  روى  ذل��ك،  اىل  القادمني.  العامني  خ��الل  البالد 
مت انقاذه انه انطلق من ليبيا على منت زورق غرق وفقد 
ال�ضامية  املف��ضية  الرب���ع���اء  ذك���رت  ك��م��ا  ال146  رك��اب��ه 

لالجئني التابعة لالمم املتحدة.
الثنني من �ضرباتة )�ضمال  او  ابحر الحد  ال�ضاب  وكان 
اطار  يف  تعمل  ا�ضبانية  ع�ضكرية  �ضفينة  وانقذته  غ��رب( 
عملية “�ض�فيا” الوروبية للت�ضدي للمهربني ونقل ليال 
اىل م�ضت�ضفى يف جزيرة لمبيدوزا اليطالية القرب من 
املف��ضية  لع�ض� يف  روايته  الفريقية. وبح�ضب  ال�ض�احل 
اأطفال  خم�ضة  ال��زورق  يف  ك��ان  امل�ضت�ضفى  يف  التقاه  العليا 
وح����ام���ل وج����اء م��ع��ظ��م ال���رك���اب م���ن ن��ي��ج��ريي��ا وغامبيا 

ومايل.
وبعد �ضاعات على ابحار الزورق بداأ يغرق ومعه املهاجرون 

م�ؤكدا انه جنح يف النجاة بتم�ضكه ب�ضفيحة بنزين.

العمر  من  البالغ  امل�ضريف  اعتقال  وي�ضعد  عليها.« 
ال�ليات  بني  الت�ترات  من  تزيد  ق�ضية  عاما   47
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  وقال  وتركيا.  املتحدة 
اإردوغان من قبل اأن ال�ضلطات الأمريكية لها “دوافع 
خفية” يف حماكمة �ضراب الذي اعتقل يف مار�س اآذر 
2016 مبيامي. ونفى �ضراب التهامات يف ق�ضيته. 
ومل يت�ضح اإن كان اأتيال قد عني حماميا اأو قدم طلبا 
اأكر من  لإطالق �ضراحه بكفالة. وتراجعت اللرية 
واحد باملئة اأمام الدولر بعد ورود نباأ اعتقال اأتيال 
وانخف�س م�ؤ�ضر اأ�ضهم البن�ك يف ب�ر�ضة ا�ضطنب�ل 

اأكر من اثنني باملئة .

•• ا�شطنبول-رويرتز:

قال وزير اخلارجية الرتكي م�ل�د ت�ضاوو�س اأوغل� 
القب�س  باإلقاء  الأمريكية  ال�ضلطات  قيام  اإن  ام�س 
على م�ض�ؤول م�ضريف تركي كبري �ضيك�ن من الق�ضايا 
الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  م��ع  للنقا�س  امل��ط��روح��ة 
الأ�ضب�ع.  ه��ذا  اأن��ق��رة  ي��زور  عندما  تيلر�ض�ن  ريك�س 
واأكد بنك خلق اأن حممد هاكان اأتيال نائب مديره 
العام اعتقل يف ال�ليات املتحدة وقال اإنه واحلك�مة 

الرتكية يعمالن على حل هذه امل�ضاألة.
وتراجعت اأ�ضهم البنك وه� خام�س اأكرب بنك تركي 

اتهم  بعدما  الأرب��ع��اء  الي�م  باملئة   16 اإىل  ي�ضل  ملا 
بامل�ضاركة يف خمطط  اأتيال  اأمريكي�ن  ادع��اء  ممثل� 
الأمريكية  العق�بات  لنتهاك  �ضن�ات  ع��دة  ا�ضتمر 
اأت��ي��ال ب��ال��ت��اآم��ر م��ع ت��اج��ر ذهب  اإي����ران. ويتهم  على 
تعامالت  لإج���راء  �ضراب  ر�ضا  يدعى  اإي���راين  تركي 
غ��ري قان�نية مب��ئ��ات امل��الي��ني م��ن ال�����دولرات عرب 
ب��الإن��اب��ة ع��ن احل��ك���م��ة الإيرانية  اأم��ري��ك��ي��ة  ب��ن���ك 

وكيانات اأخرى يف اإيران.
“بنكنا والهيئات احلك�مية  وقال بنك خلق يف بيان 
امل��ض�ع  ه��ذا  ب�ضاأن  ال���الزم  بالعمل  تق�م  املخت�ضة 
املعل�مات لدى احل�ض�ل  النا�س على  اإطالع  و�ضيتم 

•• البحر امليت-وام:

الثامنة  العادية  ال���دورة  وا�ضلت 
الدول  جامعة  ملجل�س  والع�ضرون 
العربية، التي بداأت اعمالها ام�س 
يف منطقة البحر امليت فى الردن 
ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  مب�ضاركة 
نائب  مكت�م  اآل  را�ضد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل رئي�س 

وفد الدولة اىل القمة.
ومت��������ي��������زت وق��������ائ��������ع اجل����ل���������ض����ة 
العاه�ل  بت�ضلم  للقمة  الفتتاحية 
الثان���ي  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  الأردين 
الرئي�س  م����ن  ال���ق���م���ة  رئ��ا���ض�����������ة 
امل�ريتاين حممد ولد عبد العزيز 
ال�27  ال�����ض��اب��ق��ة  القم����ة  رئ��ي�����س 
فى  العرب  الق��ادة  حت�����دث  فيما 
ك��ل��م��ات��ه��م ع���ن خم��اط��ر الره����اب 
ع��ل��ى ب��ل��دان��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة والزم����ات 
ال����ت����ي ت��ع��ي�����ض��ه��ا ب���ع�������س ال������دول 
ك�����ض���ري��ا ول��ب��ي��ا واليمن  ال��ع��رب��ي��ة 
الفل�ضطينية  الق�ضية  عن  ف�ضال 
وال��ق�����ض��اي��ا الخ����رى ال��ت��ي ت�ضغل 

الن�ضان العربي.
وق����ال امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين يف 
رئا�ضة  ت�ضلمه  بعد  ام�س  له  كلمة 
حتديات  الي�م  ن�اجه  اننا  القمة 
واأمتنا  م�ضريية لدولنا و�ضع�بنا 
م�����ن اأه����م����ه����ا  خ���ط���ر الإره���������اب 
اأمتنا،  ي���ه���دد  ال�����ذي  وال���ت���ط���رف 
ديننا  ����ض����رة  ل��ت�����ض���ي��ه  وي�����ض��ع��ى 
ال�ضباب  واخ���ت���ط���اف  احل���ن���ي���ف، 

العرب�ي وم�ضتقبلهم.
يهددنا  الإره��������اب  اإن  واأ�����ض����اف   
اأكر مما  وامل�ضلمني  العرب  نحن 
الإره���اب  و�ضحايا  غ��رين��ا،  ي��ه��دد 
اأكرهم من امل�ضلمني، ول بد من 
تكامل اجله�د بني دولنا والعامل 
مل���اج��ه��ة ه���ذا اخل��ط��ر م��ن خالل 

نه�ج �ضم�يل.
الرئي�س  ا�ضتعر�س  جانبه  وم��ن 
امل�ريتاين حممد ولد عبد العزيز 

ومتابعة  تنفيذ  يف  ب���الده  ج��ه���د 
عن  ال�����ض��ادرة  العربية  ال��ق��رارات 
م�ضريا  املا�ضية  ن���اك�����ض���ط  قمة 
جمتمعنا  ثلثي  من  اأك��ر  اأن  اإىل 
ال��ع��رب��ي ه���م م���ن ال�����ض��ب��اب حيث 
ال�ضحيحة  ال���ج��ه��ة  ت�جيهه  ان 
دوره  وي����دع����م  ه����ي���ت���ه  ي�������ض����ن 
حتقيق  على  العمل  يف  الأ�ضا�ضي 
الج��ت��م��اع��ي، مبا  والأم����ن  ال�ضلم 
املجتمعات  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع���د 

العربية.
ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  ولفت 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 
اأهمية  �ضع�د اىل ان اململكة ت�يل 
والتعاون  التنمية  لق�ضايا  كربى 
العربية،  ال��دول  بني  القت�ضادي 
القرارات  كافة  تفعيل  املهم  ومن 
وتعزيز  تط�ير  اإىل  تهدف  التي 
العمل العربي امل�ضرتك يف املجال 
اإع�����ادة  الق���ت�������ض���ادي م��ع��ت��ربا ان 
العربية،  ال����دول  ج��ام��ع��ة  هيكلة 
اأ�ضبحت  وتط�يرها  واإ�ضالحها 
الإ�ضراع  ينبغي  �ضرورية  م�ضاألة 

يف حتقيقها .
وقال �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ �ضباح 
الأح���م���د اجل���اب���ر ال�����ض��ب��اح اأمري 
دولة الك�يت اأن ما ي�ضمى الربيع 
العربي وهم اأطاح باأمن وا�ضتقرار 
اأ�ضقاء لنا وعطل التنمية والبناء 
ال�ضلبية  بتداعياته  وامتد  لديهم 

العربي يعمل على دعم ال�ضيا�ضات 
وامل�اقف جتاه الق�ضايا وامل�ضالح 
الإقليمية  امل��ح��اف��ل  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
ت��ن��ام��ي دور  وال����دول����ي����ة، يف ظ���ل 
الدبل�ما�ضية الربملانية يف العامل، 
م�ضار  ع���ل���ى  ت���اأث���ريه���ا  وت���ع���اظ���م 

ال�ضيا�ضات الدولية.
اأ�ضبح  الإره���اب  ان  معاليه  واأك���د 
واملجتمعات  ال���دول  ي��ه��دد  خ��ط��را 
حماولٍت  بفعل  ي�ميا،  العربية 
وجماعاٍت  ِق������ى  م���ن  ع���دوان���ي���ٍة 
خا�ضة  اإره����اب����ي����ة،  وت���ن���ظ���ي���م���اٍت 
للنيل  الإره���اب���ي،  داع�����س  تنظيم 
فيما  العربي  ال�ضعب  حق�ق  م��ن 
الإي�����راين مي��ث��ل تهديدا  ال��ن��ظ��ام 
ل���الأم���ن ال���ق����م���ي ال���ع���رب���ي، من 
للجزر  احتالله  ا�ضتمرار  خ��الل 
الإم��ارات��ي��ة ال��ث��الث، وت��دخ��ل��ِه يف 
ال�ض�ؤون الداخلية للدول العربية، 
وتغذية  ون�ضر  اإث����ارة  ط��ري��ق  ع��ن 
الطائفية،  والنزاعات  ال�ضراعات 
ميلي�ضيات  ودع���������م  وت�����ك������ي�����ن 
�ضلطة  تق�ي�س  هدفها  م�ضلحة 
ال�����������دول ال�����ط����ن����ي����ة، وت�����دري�����ب 
امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات، ومدها  اأف�����راد ه���ذه 
بالأ�ضلحة، خللق الأزمات، واإدامة 
املجتمعات  وتفتيت  ال�����ض��راع��ات، 
����ض���ارك  ال���ع���رب���ي���ة.  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
للقمة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل�����ض��ة  يف 
انط�ني�  ال�28 كل :من  العربية 

ال��ع��رب��ي��ة اأح��م��د اأب����� ال��غ��ي��ط قال 
الذين  القادة  مل�س من جميع  اإن��ه 
العربية  اجل��ام��ع��ة  دع���م  ق��اب��ل��ه��م 
مبهمتها  وال���ت���م�������ض���ك  وع���م���ل���ه���ا 
وت�حيد  مت���ث���ي���ل  يف  ال�������ض���ام���ي���ة 
م�ضاحلهم  ع��ن  والتعبري  ال��ع��رب 
اآمالهم  وجت�ضيد  ع��ن��ه��ا،  وال����ذود 

وتطلعاتهم وال�ضعي اإليها.
وقال الرئي�س امل�ضري عبدالفتاح 
و�ضط  تعقد  ال��ق��م��ة  ان  ال�ضي�ضي 
املنطقة  ت�اجه  ج�ضيمة  حتديات 
ب�����اأ������ض�����ره�����ا، ت�������ض���ت���ه���دف وح������دة 

وطننا  م��ن  ع���دة  اأج�����زاء  لي�ضمل 
العربي.

ودعا �ضم�ه يف كلمته اأمام الدورة 
القمة  مل�ؤمتر  والع�ضرين  الثامنة 
العربية املنعقد يف اململكة الأردنية 
ا�ضتخال�س  اإىل  ام�س  الها�ضمية 
ت�ضحيح  واإىل  ح�ضل  مم��ا  ال��ع��رب 
عملنا  م���������ض����ارات  م����ن  ال���ع���دي���د 
ومتا�ضكا  مل��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا  حت�����ض��ي��ن��ا 
وحتقيقا  ال���داخ���ل���ي���ة  جل��ب��ه��ت��ن��ا 

لتطلعات �ضع�بنا امل�ضروعة.
الأم������ني ال���ع���ام جل��ام��ع��ة ال����دول 

امل��ن��ط��ق��ة، وو���ض��ع��ه��ا يف ����ض���دارة 
ال��دويل. و�ضدد  اأول���ي��ات املجتمع 
التعاون  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام  الم�����ني 
احمد  ب����ن  ي��������ض���ف  ال�����ض����الم����ي 
احرتام  ���ض��رورة  ع��ل��ى  العتيمني 
�����ض����ي����ادة ال����������دول الع�����������ض�����اء يف 
املنظمة وعدم التدخل يف �ض�ؤونها 
اجل�ار  واح��رتام ح�ضن  الداخلية 

ق�ل وعمال.
بن  ال��دك��ت���ر م�ضعل  واك��د معايل 
الربملان  رئ��ي�����س   ، ال�����ض��ل��م��ي  ف��ه��م 
الربملان  ان  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال���ع���رب���ي 

ومتا�ضك الدول العربية و�ضالمة 
اأرا�ضيها، وتهدد مقدرات �ضع�بها 
وم�ضاحلها العليا، م�ضريا اىل ان 
العربي  العمل  ب��اأن  ت���ؤم��ن  ب��الده 
امل���������ض����رتك، ه������ اأ�����ض����ا�����س احل���ل 
التي  والأزم���ات  الق�ضايا  ملختلف 
و�ضعت  العربية،  املنطقة  بها  متر 
باعتبارها  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  خ���الل 
الأمن،  جمل�س  يف  العربي  املمثل 
الدول  ب��ني  امل���اق��ف  تن�ضيق  اإىل 
على  ال�����ض���ء  وت�ضليط  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال����ت����ي تهم  ال���ق�������ض���اي���ا  خم���ت���ل���ف 

لالأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  ج�تريي�س 
م�جريني  وف��ي��دري��ك��ا   ، امل��ت��ح��دة 
املمثل الأعلى لل�ضيا�ضة اخلارجية 
والأم����ن����ي����ة ل����الإحت����اد الأوروب��������ي 
الأوروبية  املف��ضية  رئي�س  نائب 
مف��ضية  رئي�س  فكي  وم������ض��ى   ،
، وي��ضف بن  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد 
العام  الأم�����ني  ال��ع��ث��ي��م��ني  اأح���م���د 
مل���ن���ظ���م���ة ال����ت����ع����اون الإ�����ض����الم����ي 
فهم  بن  م�ضعل  الدكت�ر  ومعايل 
العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  ال�ضلمي 
ك����ل من  م���ب���ع����ث���ي  اىل  ا����ض���اف���ة 
والرئي�س  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س 

الرو�ضي واحلك�مة الفرن�ضية.
ل��ه ق��ال الم���ني العام  وف��ى كلمة 
لالأمم املتحدة انط�ني� غ�تري�س 
ان الو�ضاع التي ي�ضهدها العامل 
ال����ع����رب����ي ف���ت���ح���ت امل�����ج�����ال ام�����ام 
م�ؤكدا  اخل���ارج���ي���ة،  ال���ت���دخ���الت 
ا�ضتعداد المم املتحدة للعمل مع 
ال��ع��رب��ي��ة والعمل  ال����دول  ج��ام��ع��ة 
مرحبا  التنمية،  لتحقيق  معها 
بجميع  امل���ت���ح���دة  المم  ب���ا����ض���م 
قالت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن  ال���������ض����رك����اء. 
اخلارجية  لل�ض�ؤون  العليا  املمثلة 
وال�����ض��ي��ا���ض��ة الأم��ن��ي��ة يف الحت���اد 
الأوروبي فيديريكا م�غرييني ان 
و�ضامل  دائم  ل�ضالم  هناك حاجة 
بني الفل�ضطينيني وال�ضرائيليني، 
م�ؤكدة انه �ضيبقى اول�ية ق�ض�ى 
لالحتاد الوروب��ي ال��ض�ل حلل 
تقدما  وان  ال�����ض��راع  لهذا  �ضلمي 
يف ه��ذا الجت��اه �ضيعطي من�ذجا 
يتعلق  فيما  املنطقة  يف  للتعاون 

بالأمن.
واأك����د رئ��ي�����س م��ف������ض��ي��ة الإحت����اد 
اأهمية  ف��ك��ي،  م������ض��ى  الإف��ري��ق��ي 
م�ضرية  تعزيز  يف  العربية  القمة 
الإفريقية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
لفتاً اإىل ان ح�ض�ره القمة ياأتي 
الإفريقي  ال����ف���اء  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً 
مع  وال��ت��ع��اون  الت�ضامن  مل���اق��ف 

الدول العربية.

القمة العربية توا�شل اأعمالها فى منطقة البحر امليت

امللك عبد اهلل: الإرهاب والتطرف يهددان اأمتنا و�سحاياهما اأكرثهم من امل�سلمني
اأمري الكويت: ما ي�سمى الربيع العربي وهم اأطاح باأمن وا�ستقرار اأ�سقاء لنا

ال�سي�سي: العمل العربي امل�سرتك، هو اأ�سا�س احلل ملختلف الق�سايا والأزمات التي متر بها املنطقة 

�ض�ريا  جت��اه  �ضيا�ضتها  المريكية 
خالل ال�ضهرين املقبلني«.

ل��ك��ن م���ا ت��ت���ق��ع��ه امل���ع���ار����ض���ة من 
وا����ض���ن���ط���ن خم��ت��ل��ف مت����ام����اً عما 

تريده دم�ضق.
وفد  با�ضم  املتحدثني  احد  ويق�ل 
امل��ع��ار���ض��ة م���ن���ذر م��اخ������س بر�س 
“ل ميكن لأحد الدع��اء بامكانية 
دور  دون  م��ن  �ضيا�ضي  ح��ل  حتقيق 
املطل�ب  ان  م��ضحا  امريكي”، 
“تق�م باحلد  من ادارة ترامب ان 
م��ن ال���دور وال��ط��م���ح الي���راين يف 

�ض�ريا واملنطقة«.
لنا  بالن�ضبة  امل��ه��م  “من  وي�ضيف 
عينيها  ن�ضب  وا�ضنطن  ت�ضع  ان 
امل�قف  ع���ل���ى  ال���ت���اأث���ري  حم����اول����ة 
منذ  لدم�ضق  ال��داع��م  اليراين” 
بدء النزاع قبل �ضت �ضن�ات، والذي 
�ضاهم، اىل جانب امل�قف الرو�ضي، 
مل�قع  ال�ض�ري  النظام  ا�ضتعادة  يف 

الق�ة على الر�س.
تنزل  مل  “ما  امل�����ض��در  وي��خ��ل�����س 
يك�ن  فلن  ال�ضاحة،  اىل  وا�ضنطن 
هناك ت�ازن ل على م�ضت�ى �ض�ريا 
الو�ضط  ال�����ض��رق  يف  ب���ل  ف��ح�����ض��ب 

باكمله«.

ينتظر  “اجلميع  رب��ه  عبد  ويق�ل 
امريكية  ����ض���ي���ا����ض���ة  ت���ت���ب���ل����ر  ان 
“اجلانب  ح���ني  ف��ف��ي  وا�ضحة”، 
الرو�ضي م�ج�د دائماً ويدفع بهذه 
املفاو�ضات اىل المام، هناك غياب 

امريكي تام«.
وك�����ان لف���ت���ا و����ض����ل ن���ائ���ب وزي���ر 
غينادي  ال����رو�����ض����ي  اخل����ارج����ي����ة 
التقى  حيث  جنيف  اىل  غاتيل�ف 
ال���ف��د احل��ك���م��ي ال��ث��الث��اء ووفد 
الهيئة العليا للمفاو�ضات يف م�ؤ�ضر 

على الدعم الرو�ضي للمحادثات.
وا�ضنطن  اىل  دم�������ض���ق  وت���ن���ظ���ر 
ل�فد  ا�ضا�ضياً  “م�ضغاًل  ب��ضفها 
الذي  رب���ه  ع��ب��د  وف���ق  الريا�س”، 
الم���ريك���ي  ي��ت��خ��ذ  “حني  ي���ق����ل 
قراره او ير�ضم �ضيا�ضته اخلارجية، 
 180 ي��ن��ق��ل��ب  ان  ل��ل���ف��د  مي��ك��ن 
م����اق���ف���ه، وح���ت���ى ذلك  درج�����ة يف 

احلني اجلميع يف حالة انتظار«.
ويق�ل امل�ضدر املفاو�س املعار�س ان 
الهيئة العليا للمفاو�ضات “تبلغت 
اجلانب  م����ن  م��ت�����ض��اب��ه��ة  ر����ض���ائ���ل 
وال�ضع�دي  وال���ق���ط���ري  ال���رتك���ي 
يف  ت��ق��دم  اأي  اأن حت��ق��ي��ق  م��ف��اده��ا 
الدارة  ببل�رة  مره�ن  املفاو�ضات 

ال���ع���الق���ات  الب�����ح�����اث يف م���ع���ه���د 
الدولية وال�ضرتاتيجية يف باري�س 
ك���رمي ب��ي��ط��ار ل��ف��ران�����س ب��ر���س ان 
ج���ل��ة امل��ف��او���ض��ات ال��راه��ن��ة بداأت 
مع “ت�قعات منخف�ضة جدا ويكاد 
املرء ي�ضعر باأن م�ضار جنيف ي�ضتمر 
بفعل التدخل النعا�ضي بينما تعيد 
الق�ى الإقليمية والدولية حتديد 
على  التغلب  وحت����اول  �ضيا�ضاتها 

خالفاتها«.
تت�ضح  ان  “بانتظار  وي�����ض��ي��ف 
معامل الت�ض�ية امل�ؤقتة بني رو�ضيا 
ت�قع  املتحدة، ل ميكن  وال�ليات 

حتقيق اخرتاق كبري«.
دونالد  ال��رئ��ي�����س  و����ض����ل  وم���ن���ذ 
ت���رام���ب اىل ال��ب��ي��ت الب��ي�����س، مل 
المريكي  امل���ق��ف  م��الم��ح  تت�ضح 
وا�ضنطن  كانت  بعدما  �ض�ريا  ازاء 
املعار�ضة  داع���م���ي  اب����رز  م���ن  ت��ع��د 
ملفاو�ضات  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  وال���راع���ي���ة 

جنيف اىل جانب م��ضك�.
ان�ضاج  ب����اأن  ال���ن���زاع  وي��ق��ر ط��رف��ا 
ال�ض�ري  ل��ل��ن��زاع  �ضيا�ضية  ت�ض�ية 
فاعل،  ام����ريك����ي  ب������دور  م����ره�����ن 
ازاء املطل�ب من  لكنهما يختلفان 

وا�ضنطن.

�ضتافان  اخل��ا���س  ال���دويل  املبع�ث 
دي مي�ضت�را.

�ضحيفة  حت���ري���ر  رئ��ي�����س  وي���ق����ل 
ال����ط���ن ال�������ض����ري���ة ال��ق��ري��ب��ة من 
ال�ضلطات و�ضاح عبد ربه يف جنيف 
ل���ك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س م��ا يح�ضل 
اأجل  �ضيء من  ي�ؤ�ض�س لأي  هنا ل 
م�ضتقبل �ض�ريا. كل ما يتم اجنازه 
ع��ب��ارة ع��ن ت��ب��ادل اوراق م��ع المم 
حتى  املحادثات  ولال�ضف  املتحدة، 

الن فارغة من اي م�ضم�ن.
وي�ضيف جدول العمال الذي اأقر 
يف اجل�لة املا�ضية يحتاج اىل اأ�ضهر 
واأ�ضهر من التفاو�س، منتقدا وفد 
الذي  للمفاو�ضات  العليا  الهيئة 
ه�  جنيف  يف  “وج�ده  ان  يعترب 
�ض�ريا  يف  ال�ضلطة  ل�ضتالم  فقط 
اجلعفري  ب�����ض��ار  ال���دك���ت����ر  وك�����اأن 
�ضي�ضلمهم  م��ف��ات��ي��ح  م��ع��ه  ي��ح��م��ل 

اياها قبل اأن يغادر«.
ال��ع��ق��ل��ي��ة ل  “مع ه����ذه  وي�����ض��ي��ف 
ميكن احراز اي تقدم يف جنيف او 

�ض�اها«.
وت�����رى امل��ع��ار���ض��ة م���ن ج��ه��ت��ه��ا ان 
التقدم يف املباحثات ل ي�ضري على 
العملية ال�ضيا�ضية بحد ذاتها التي 
ل تزال مت�قفة. وتتم�ضك مبطلب 
رحيل الرئي�س ال�ض�ري ب�ضار ال�ضد 

وبانتقال �ضيا�ضي كامل لل�ضلطة.
با�ضم  ال��ر���ض��م��ي  ال��ن��اط��ق  وي���ق����ل 
�ضامل  للمفاو�ضات  العليا  الهيئة 
“ما يجري  امل�ضلط لفران�س بر�س 
ل��ل��ح��ل ولي�س  ت��ه��ي��ئ��ة  ه����  ح���ال���ي���اً 
يك�ن  ان  “ننتظر  م�ضيفاً  حاًل”، 
هنا،  دور  ال��ق��رار  �ضاحبة  ل��ل��دول 
يحتاج  �ض�ريا  يف  النزاع  ح�ضم  لن 
اىل ج��ه���د دول��ي��ة، ول ب��د م��ن ان 
يف  م�ض�ؤولياتها  وا�ضنطن  تتحمل 

هذا ال�ضياق«.
مفاو�ضات  م��ن  الكثري  يت�قع  ول 
ال�ليات  ت��ر���ض��م  ان  ق��ب��ل  ج��ن��ي��ف 
املتحدة مالمح �ضيا�ضتها ازاء امللف 
ال�ض�ري من �ضمن ال�ضرتاتيجية 
مل�اجهة  اع��داده��ا  على  تعمل  التي 

تنظيم داع�س الإرهابي.
ومدير  اجلامعي  ال���ض��ت��اذ  وي��ق���ل 

•• جنيف-اأ ف ب:

ي��ق��ر ط��رف��ا ال���ن���زاع ال�����ض���ري بان 
ج����ل���ة امل���ف���او����ض���ات ال����راه����ن����ة يف 
ال�قت  يف  ب�����ل��ع��ب  اأ����ض���ب���ه  ج��ن��ي��ف 
الدارة  ب���ل����رة  ب��ان��ت��ظ��ار  ال�����ض��ائ��ع 
ازاء  الم��ريك��ي��ة م���ق��ف��اً وا���ض��ح��اً 
ل ميكن  ان��ه  من  انطالقاً  �ض�ريا، 
للنزاع  �ضيا�ضية  ت�ض�ية  اي  ان�ضاج 

مبعزل عن وا�ضنطن.
ا���ض��ب���ع م���ن انطالق  ن��ح���  وب���ع���د 
ج����ل���ة امل���ف���او����ض���ات اخل��ام�����ض��ة يف 
ج���ن���ي���ف، ي��ق��ت�����ض��ر ال���ت���ق���دم ال����ذي 
م�ضم�ن  على  املتفاو�ض�ن  يحرزه 
امل��ت��ح��دة ح�ل  ال��ن��ق��ا���س م��ع المم 
ج��دول الع��م��ال امل���ؤل��ف من اربعة 
احلكم  ه�����ي  رئ���ي�������ض���ي���ة  ع����ن����اوي����ن 
ومكافحة  والد�ضت�ر  والنتخابات 

الرهاب.
ال��ن��زاع التهامات  وي��ت��ب��ادل ط��رف��ا 
ب���ع���دم اظ����ه����ار اجل����دي����ة ال���الزم���ة 
لحراز تقدم يف العملية ال�ضيا�ضية، 
رغم قناعتهما ب�ضع�بة حتقيق اي 

اخرتاق حقيقي.
وي���ق����ل ع�����ض��� م���ف���او����س يف وفد 
املمثلة  للمفاو�ضات  العليا  الهيئة 
املعار�ضة  م���ن  وا����ض���ع���ة  لط���ي���اف 
ال�����ض���ري��ة ل���ك��ال��ة ف��ران�����س بر�س، 
راف�ضا الك�ضف عن ا�ضمه املحادثات 
ال�ضائع..  ال���ق��ت  يف  بلعب  ا���ض��ب��ه 
اجل�����ل����ة  ان  ال�����ط�����رف�����ان  ي��������درك 
احل���ال���ي���ة ���ض��ت��ن��ت��ه��ي ك���م���ا ب������داأت، 
ي��ري��د ح��زم حقائبه  ل  اأح����داً  لكن 
��ل تبعات  وامل���غ���ادرة، وب��ال��ت��ايل حت��مُّ

انهيار املفاو�ضات.
�ض�ري  م�����ض��در  ي�ضف  امل��ق��اب��ل،  يف 
م�اكب لل�فد احلك�مي ما يجري 
ال�ضابع،  ع��ل��ى  ب�����ع�����س  ج��ن��ي��ف  يف 
الدولة  خيار  ان  على  ي�ضدد  لكنه 
ال�ض�رية ه� ال�ضتمرار يف امل�ضاركة 

يف م�ضار جنيف.
ورغ����م دخ�����ل ال��ن��ق��ا���ض��ات يف عمق 
الطرفني  ل��ك��ن  الع���م���ال،  ج����دول 
غ��ي��اب مفاو�ضات  ان��ه يف  ي��ع��ت��ربان 
املحادثات  ه����ذه  ت��ب��ق��ى  م��ب��ا���ض��رة، 
اأ����ض���ب���ه ب���ت���ب���ادل وج���ه���ات ن��ظ��ر مع 

بانتظار بلورة وا�شنطن �شيا�شتها اإزاء �شوريا 

الأطراف ال�سورية تعترب مفاو�سات جنيف وقتا �سائعا
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اكد معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحن�ن اآل نهيان الرعاية والدعم وت�فري 
كل متطلبات النجاح لفريق �ضيدات اليد الذي يحمل ا�ضم معاليه حاليا 

وم�ضتقبال بت�اجده ب�ضاحات ريا�ضة كرة اليد حمليا وخارجيا.
وقال معاليه ان بنت المارات قادرة على ال��ض�ل لأعلى املراتب بجميع 
املنا�ضط التي تت�اجد فيها �ض�اء على م�ضت�ى القيادة وحتمل امل�ض�ؤولية 
الأن�ضطة  ك��اف��ة  م�ضت�ى  على  ال���اق��ع  ار����س  على  الفعلية  امل��م��ار���ض��ة  او 

والفعاليات الريا�ضية والثقافية والإن�ضانية واخلريية.
قيادتنا  ل��روؤي��ة  ترجمة  هي  الم���ارات  لبنات  ودعمه  رعايته  ان  واأو���ض��ح 
امل��راأة بدولة الم��ارات العربية املتحدة والتي متثل  الر�ضيد باأهمية دور 

ن�ضف املجتمع.
جاء ذلك خالل ا�ضتقبال معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحن�ن اآل نهيان لفريق 
�ضيدات اليد اأول اأم�س بق�ضر معاليه بالعني بح�ض�ر الدكت�ر اأحمد اآل 
�ض�يدين رئي�س الإحتاد العربي لالإ�ضثمار العقاري ون�ضرين بن دروي�س 

م�ضرفة الفريق والإدارية فاطمة جرب واملدربة هبه علي وجميع لعبات 
الفريق الذي يحمل ا�ضم معاليه.

ووجه معاليه ال�ضكر للقائمني على الفريق مثمنا اجله�د الكبرية التي 
الريا�ضة  ب�ضاحات  الكبرية  ن�ضرين بن دروي�س بتقدمي خرباتها  تبذلها 

وتعد مك�ضبا وقدوة نعتز بجه�دها املخل�ضة.
وجدد دعمه الالحمدود لهذا الفريق الذي كانت بداية تك�ينه وانطالقته 
مب�ضاركته يف بط�لة العني الرم�ضانية ال�ضنة املا�ضية والتي اأحدثت نقلة 
ن�عية كبرية بت�اجده اىل جانب العديد من الفرق الن�ض�ية يف البط�لة 
ب�ضاحات  الم��ارات  بت�اجد بنت  اثلج �ضدورنا جميعا  لأول مرة وه� ما 

ريا�ضة كرة اليد والتي كانت لفرتة ط�يلة حكرا على الرجال.

واك���د ح��ر���ض��ة ورغ��ب��ت��ه مب�����ض��ارك��ة ف��ري��ق��ه يف ب��ط���ل��ة اف���ري ال��دول��ي��ة يف 
فرن�ضا التي �ضتع�د على لعباتنا بالعديد من الف�ائد وت�ضب يف النهاية 
مب�ضلحة منتخب المارات ل�ضيدات اليد.. وحث اجلميع على الت�اجد 
عن  النظر  بغ�س  فيها  واللعبة  احلبيبة  لدولتنا  م�ضرف  ومتثيل  املميز 
النتائج رغم �ضعينا لتحقيق الأف�ضل وخا�ضة ان البط�لة ت�ضهد م�ضاركة 

العديد من الفرق الفرن�ضية اىل جانب فرق عربية.
الفريق  اأع�ضاء  كافة  ع��ن  ونيابة  با�ضمها  دروي�����س  ب��ن  ن�ضرين  وق��دم��ت 
ال�ضكر والتقدير ملعايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحن�ن على ح�ضن ال�ضتقبال 
الذي يعك�س حر�ضه على الرعاية والدعم الكبري للريا�ضة والريا�ضني.

ا�ضم  والفريق  الالعبات  م��ن  الك�كبة  ه��ذه  حتمل  ب��ان  باعتزاز  وثمنت 

عند ح�ضن  الفريق  يك�ن  ان  متمنية  املقبلة..  املحافل  معاليه يف جميع 
ظن معاليه.

واأ�ضارت اىل ان معاليه وفر كل متطلبات النجاح بت�ضهيل مهمة الفريق 
قبل ال�ضفر واثناء البط�لة.

وك�ضفت ان الفريق تلقى دع�ة ر�ضمية من نادي افري 2000 الفرن�ضي 
للم�ضاركة يف البط�لة التي �ضتقام خالل الفرتة من 3 وحتى 10 ابريل 
من  وفريق  الوروب��ي��ة  الفرق  وبع�س  فرن�ضية  ف��رق   3 مب�ضاركة  املقبل 

اجلزائر اىل جانب فريق ال�ضيخ طحن�ن بن �ضعيد.
للت�اجد  للفريق  مهمة  حمطة  متثل  البط�لة  يف  م�ضاركتنا  ان  وقالت 
�ضغار  م��ن  الفريق  عنا�ضر  معظم  ان  خا�ضة  بالدولة  اللعبة  ب�ضاحات 
ال�ضن وبالتاأكيد �ضتع�د م�ضاركتنا بالبط�لة بالعديد من الف�ائد وت�ضهم 
النهاية  يف  وت�ضب  والفني  البدين  باجلانبني  بالرتقاء  كبريه  بدرجة 

مب�ضلحة منتخب �ضيدات المارات لكرة اليد.

يف  ال�ضفرية  امل���ازن��ة  جلنة  ع��ق��دت 
اجتماعها  ال��ري��ا���ض��ي  دب���ي  جمل�س 
الثاين برئا�ضة �ضعادة مطر الطاير 
نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي، 
�ضعادة  وح�����ض���ر  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س 
اإدارة  القمزي رئي�س جمل�س  �ضامي 
رئي�س  نائب  العربي  ال�ضباب  ن��ادي 
�ضعادة  اللجنة:  اأع�����ض��اء  و  اللجنة، 
�ضعيد حارب الأمني العام للمجل�س 
ال�ضعفار  اأحمد  و  الكمايل  حممد   ،
دبي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  اأع�����ض��اء 
اآل رحمة  اأم����ان  ن��ا���ض��ر  ال��ري��ا���ض��ي، 
علي  و   ، ال����ع����ام  الأم�������ني  م�����ض��اع��د 
امل�ؤ�ض�ضي  الدعم  اإدارة  املط�ع مدير 
اللجنة  ت�����ض��ع��ى  ح��ي��ث  امل��ج��ل�����س،  يف 
ملنظ�مة  ال��ت�����ض��ري��ع��ات  ت��ط���ي��ر  اإىل 
و�ضقف  �ضلم  وت���ح��ي��د  ال���ض��ت��ث��م��ار، 
الأن��دي��ة على م�ضت�ى  ال��روات��ب يف 

وم�ضت�ى  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي  ال���ه���ي���ك���ل 
الالعبني يف جميع املراحل ، واإعداد 
ال���ت���ق���اري���ر امل���ال���ي���ة ل��ق��ي��ا���س درج����ة 
الن����ح����راف يف الن����ف����اق وت���دارك���ه 
امل�ازنات  وف���ق  امل��ن��ا���ض��ب  ال���ق��ت  يف 
الأندية  م���ن  امل��ق��دم��ة  ال��ت��ق��دي��ري��ة 

و�ضركات كرة القدم. 
و اأكد �ضعادة مطر الطاير يف بداية 
الذي  ال���دور  اأهمية  على  الجتماع 
امل��ض�عة  والآم����ال  اللجنة،  تلعبه 
اإنفاق  يف  ال���ت����ازن  لتحقيق  عليها 
الأندية و�ضركات كرة القدم وو�ضع 
الأه����داف  لتحقيق  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
اللجنة  ت�������ض���ع���ى  ال����ت����ي  ال����ك����ب����رية 
ال��ض�ل  مقدمتها  ويف  لتحقيقها 
الذاتي  امل��ايل  الكتفاء  مرحلة  اىل 
م����ن خ������الل ال����ض���ت���ث���م���ار الأم����ث����ل 
ل��ل��م���ارد و و���ض��ع ال�����ض��ي��ا���ض��ات التي 

حلمايتها  املتعقل  الن��ف��اق  ت�ضمن 
من ال�ق�ع يف الدي�ن.

اأن عمل اللجنة ي�ؤكد  واأكد الطاير 
ح���ر����س ال����ق����ي����ادة ال���ر����ض���ي���دة على 
الأندية  اإدارات  بيد جمال�س  الأخ��ذ 
و�����ض����رك����ات ك�����رة ال����ق����دم م����ن اأج����ل 
ال�ضتثمار  و  الإداري  العمل  تط�ير 
واملالية  الب�ضرية  ل��ل��م���ارد  الأم��ث��ل 
الأندية  متتلكها  التي  والريا�ضية 

و�ضركات كرة القدم.   
اع���ت���م���اد من����ذج  الج���ت���م���اع  ومت يف 
و�ضركات  لالأندية  املثالية  امل���ازن��ة 
ك���رة ال���ق���دم و���ض��ي��ت��م ت��ع��م��ي��م��ه على 
الأن������دي������ة و�����ض����رك����ات ك������رة ال���ق���دم 
املقبل،  امل��ضم  م��ن  ب���دءا  ب��ه  للعمل 
الل�ائح ح�ل �ض�ابط  ا�ضتعرا�س  و 
املراحل  جل��م��ي��ع  امل���ك���اف���اآت  ����ض���رف 

ال�ضنية كمرحلة اوىل.     

اجتماعها  يف  اللجنة  ا�ضتعر�ضت  و 
واآلية  املقبلة  للفرتة  العمل  خطة 
ل�ضركات  احل��ك���م��ي  ال��دع��م  تقليل 
كرة القدم يف دبي خالل 5 �ضن�ات، 
لت�جهات  ت���رج���م���ة  ت����اأت����ي  وال����ت����ي 
احل��ك���م��ة وت��ن��ف��ي��ذا مل��ب��ادرة خمترب 
الريا�ضي، وكذلك احلاجة  البتكار 
تقليل  و  الن���ف���اق  ل�����ض��ب��ط  امل��ا���ض��ة 
احلك�مي  ال���دع���م  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
مرحلة  اىل  و������ض������ل  ت���دري���ج���ي���ا 
الك���ت���ف���اء والع���ت���م���اد ع��ل��ى امل������ارد 
ال���ذات���ي���ة م���ن ق���ط���اع ال���ض��ت��ث��م��ار و 
القدم  امل�ارد اخلا�ضة ب�ضركات كرة 
الالعبني  ب���ع���ق����د  ت��ت��ع��ل��ق  وال����ت����ي 

والأكادمييات، وغريها.
ك���م���ا اأك���������دت ال���ل���ج���ن���ة ع���ل���ى عمل 
و�ضركات  الأن��دي��ة  اإدارات  جمال�س 
القدم وفق قان�ن جمل�س دبي  كرة 

يف   ،  2017 لعام  املعدل  الريا�ضي 
املايل  والتدقيق  احل�كمة  م��ض�ع 
ودور املجل�س يف الرقابة والإ�ضراف، 
القدم  ك��رة  �ضركات  ت�جيه  وكذلك 
ورئي�س  ري���ا����ض���ي  م���دي���ر  ب��ت��ع��ي��ني 
جلنة فنية يت�ىل جانب التعاقدات 

اللجنة  م��ع  بالتن�ضيق  ال�����ض��رك��ة  يف 
املخت�ضة يف ال�ضركة.

اآلية  ب������ض��ع  ال��ل��ج��ن��ة  ك��م��ا وج���ه���ت 
مل��ك��اف��اآت ال��ف���ز وامل���راك���ز ل��ل��ف��رق، و 
ك��ذل��ك و���ض��ع اآل��ي��ة ل��ل��ع��ق���د ط�يلة 
والالعبني  امل����درب����ني  م���ع  الأج������ل 

الأجانب ل�ضمان ال�ضتقرار و ت�فري 
النفقات التي يتم دفعها عن جتديد 
التعاقد  اأو  الأج���ل  ق�ضرية  العق�د 

مع لعبني جدد يف كل م��ضم.     
اأع����دت تقريرا  وك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة ق��د 
مف�ضال عن نفقات الأندية و�ضركات 

ال��ق��دم يف دب��ي ت�ضمن حتليال  ك��رة 
للم�ارد املالية لكل ناد و�ضركة كرة 
ق��دم، واجت��اه��ات الن��ف��اق، م��ن اأجل 
و���ض��ع من����ذج ل��ل��م���ازن��ة امل��ث��ال��ي��ة، و 
عدم  ت�ضمن  واآل��ي��ات  جديدة  ل�ائح 

حدوث عجز مايل م�ضتقبال.

ال�شارقة - الفجر:

القدم  ك��رة  بط�لة  فعالية  انطلقت 
اللكرتونية البالي �ضتي�ضن الرابعة 
والتي  ب��ال�����ض��ارق��ة  م��غ��ي��در  ل�ضاحية 
ال�ض�احي  ����ض����ؤون  دائ�����رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
والقرى بحك�مة ال�ضارقة ومب�ضاركة 
وذلك يف جمل�س �ضاحية  56 لعباً 
ياأتي   . ال���ط���الع  مب��ن��ط��ق��ة  م��غ��ي��در 
تنظيم هذه البط�لة يف اإطار تفعيل 
والقرى  ال�����ض���اح��ي  جم��ال�����س  دور 
روح  الربيع وتعزيز  اإج��ازة  ل�ضتثمار 
الت�ا�ضل والتاآلف بني اأبناء ال�ضاحية 
اأج���اء ريا�ضية وتناف�ضية مرحة،  يف 
من  الدعم  بتقدمي  ال��دائ��رة  وقامت 

والأجهزة  ال�����ض��ا���ض��ات  ت���ف��ري  خ���الل 
الإل��ك��رتون��ي��ة واخل���دم���ات الإداري�����ة 
وتخرج  اأه��داف��ه��ا  ال��ب��ط���ل��ة  لتحقق 
تقدمي  و�ضيتم   ، ال��الئ��ق��ة  بال�ض�رة 
ج�ائز للثالثة الأوائل يف البط�لة . 
البط�لة كال من  افتتاح  وت�اجد يف 
رئي�س جمل�س  را���ض��د دمي��ا���س  ول��ي��د 
بن  وعبدالرحمن  م��غ��ي��در   �ضاحية 
اأج�اء  ملتابعة  املجل�س  ع�ض�  ك��ام��ل 
ت�زيع  وج����رى   ،. ال��ب��ط���ل��ة  اف��ت��ت��اح 
حتت  جم����م�����ع����ات  يف  امل���������ض����ارك����ني 
اإ���ض��راف ع��دد م��ن ال��ك���ادر ال�طنية 
من�ضق  الغفلي  ح��م��د  م��ع  وبتن�ضيق 
البط�لة . واأ�ضار وليد را�ضد دميا�س 
اإىل  مغيدر  �ضاحية  جمل�س  رئي�س 

تت�اكب  والتي  البط�لة  ه��ذا  اأهمية 
م����ن ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة دائ�������رة ����ض����ؤون 
ال�ضباب  ل��رب��ط  وال��ق��رى  ال�ض�احي 

املجل�س  اإىل  ول���ف���ت   . ب��ال�����ض��اح��ي��ة 
اإ����ض���راف دائ�����رة �ض�ؤون  ت��ع��م��ل حت���ت 
ال�ض�احي والقرى، حيث تهدف اإىل 
الجتماعي  الرتابط  اأوا���ض��ر  تق�ية 
وت���ط��ي��د ال���ع���الق���ات ب���ني اجل����ريان 
والأهايل يف الأحياء ال�ضكنية، ور�ضد 
وت�فري  الأهايل  احتياجات  ومتابعة 
ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة ل��ه��م وت����ع���ي���ة الأف������راد 
املجتمعية،  الن���ح���راف���ات  مب��خ��اط��ر 
اإ�ضافة اإىل ا�ضتثمار طاقات ومهارات 
املجال�س يف خدمة جمتمعهم  اأف��راد 
وامل�ضاهمة يف ن�ضر ال�عي الجتماعي 
املجال�س  ت�ضت�ضيف  ك��م��ا  وال��ث��ق��ايف، 
امل���ن���ا����ض���ب���ات الج���ت���م���اع���ي���ة لأه�����ايل 

ال�ضاحية .

•• دبي - الفجر:

ي����م غ���د -اجلمعة-  ���ض���اط��ئ ج��م��ريا  ت�����ض��ه��د   
ت��ظ��اه��رة ب��ح��ري��ة ت��راث��ي��ة ري��ا���ض��ي��ة م��ع اإقامة 
الثالثة من بط�لة دبي للق�ارب  �ضباق اجل�لة 
ال�ضراعية املحلية 22 قدما والتي ينظمها نادي 
دبي الدويل للريا�ضات البحرية �ضمن روزنامة 
ال�ضباقات للم��ضم الريا�ضي 2017-2016.

واأكملت اللجنة  املنظمة لل�ضباق كافة التجهيزات 
والذي  ال�����ض��ب��اق  لإق��ام��ة  والل�ج�ضتية  الفنية 
املالك  قبل  من  وكبري  خا�س  باهتمام  يحظي 

املناف�ضة  ه��ذه  يف  ي�ضع�ن  واللذين  وال��ن���اخ��ذة 
املناف�ضة  اأن  ك���ن  امل�ضتقبل  اأج��ي��ال  لبناء  الأم��ل 
ت�ضتقطب البحارة النا�ضئني وال�ضباب مما يعزز 
اأبناء الدولة و�ضرائح املجتمع  لالرتباط بهذه 
الفئة وممار�ضة ريا�ضة الآباء والأجداد وت�ارثها 

من جيل اإىل اآخر.
الدويل  دب��ي  ن���ادي  يف  املنظمة  اللجنة  وق��ام��ت 
ال�ضركاء  م��ع  بالتن�ضيق  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ات 
ال�ضرتاتيجيني للنادي من الدوائر احلك�مية 
ل�ضرطة  العامة  القيادة  ال�طنية يف  وامل�ؤ�ض�ضات 
وجهاز  امل����دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  والإدارة  دب���ي 

ح��م��اي��ة امل��ن�����ض��ات احل��ي���ي��ة وال�����ض���اح��ل )قيادة 
ال�ضرب الرابع( وقناة دبي الريا�ضية وقناة ياأ�س 

الريا�ضية.
ويغلق الي�م -اخلمي�س- باب الت�ضجيل للم�ضاركة 
يف ال�ضباق املرتقب حيث تهيب اللجنة املنظمة 
جلميع الن�اخذة واملالك الراغبني يف امل�ضاركة 
الت�ضجيل  اإج��راءات  ا�ضتكمال  �ضرعة  ال�ضباق  يف 
يف مقر النادي اأو عرب جلنة ال�ضباقات يف نادي 
النادي  اأن  علما  واليخ�ت  لل�ضراعية  اأب�ظبي 
بعد  ي�م  ريا�ضية كبرية  تنظيم تظاهرة  ب�ضدد 
غد -ال�ضبت- باإقامة �ضباق اجل�لة الثانية من 

بط�لة دبي لل�ضفن ال�ضراعية املحلية 60 قدما
 22 املحلية  ال�ضراعية  ال��ق���ارب  �ضباقات  وتعد 
دبي  ن��ادي  التي ينظمها  الفئات  اأه��م  قدما من 
تاريخ  يع�د  حيث  البحرية  للريا�ضات  ال��دويل 
تنفيذا   1999 ع����ام  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  ان���ط���الق���ة 
اآل  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضم�  لت�جيهات 
مكت�م نائب حاكم دبي وزير املالية الذي و�ضع 

اللبنة الأوىل لنطالقتها 
ال�����ض��راع��ي��ة املحلية  ال���ق����ارب  ف��ئ��ة  واأ���ض��ب��ح��ت 
قربا  الفئات  اأك��ر  ال�قت  ذل��ك  22 قدما منذ 
تاأهيلهم  يف  ل��دوره��ا  ن��ظ��را  ال�ضباب  ق��ل���ب  اإىل 

لت�ضبح  ال�ضراعي  الإب��ح��ار  م��ه��ارات  وتعليمهم 
بعد ذلك الأكادميية التي تخرج اأجيال امل�ضتقبل 

واملبدعني يف هذه الريا�ضة

جولتان
وكانت مناف�ضات اجل�لة الأوىل من بط�لة دبي 
22 قدما قد جرت  للق�ارب ال�ضراعية املحلية 
واأ�ضفرت   2016 ن���ف��م��رب   11 اجل��م��ع��ة  ي����م 
65 بقيادة  امل��ج��د  ال���ق���ارب  ف�����ز  ع���ن  ال��ن��ت��ائ��ج 
باملركز  الرميثي  �ضعيد  ها�ضم  علي  ال��ن���خ��ذة 
الأول وجاء القارب ال�ضياد 10 بقيادة الن�خذة 

حممد احمد عبد اهلل الرميثي يف املركز الثاين 
وح�ضل القارب اإعمار 89 بقيادة الن�خذة �ضامل 

علي العديدي على املركز الثالث.
فيما جرت اجل�لة الثانية يف ي�م ال�ضبت ال�ضابع 
تت�يج  و�ضهد  املا�ضي  دي�ضمرب  �ضهر  م��ن  ع�ضر 
بطي  خلف  الن�خذة  ملالكه   96 ال�ضقي  القارب 
لل�ضباق و�ضط  م�ضاركة  الغ�ضي�س بطال  م�ضبح 
80 ق��ارب��ا وح���ل  ال���ق���ارب  ال��ذي��ب 40 بقيادة 
الثاين  املركز  على  املرزوقي  اإ�ضماعيل  الن�خذة 
القارب  ن�ضيب  م��ن  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ك���ان  ف��ي��م��ا 

مهاجر 60 بقيادة الن�خذة ماجد املهريي

جلنة املوازنة ال�سفرية يف جمل�س دبي 
الريا�سي تعتمد منوذج املوازنة املثالية 

�سعيد بن طحنون ي�ستقبل فريق �سيدات اليد

جمل�س �ساحية مغيدر يطلق بطولته الرابعة لكرة 
القدم اللكرتونية بالي ا�ستي�سن مب�ساركة 56 �سابا 

القيييوارب ال�سيييراعيييية 22 قدمييا تبحييير غييييدا يف �سواطييييئ جميييييرا
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اإىل  ال��ض�ل  �ضيم�ن ك�نزوين من  ال��درج  متّكن 
من�ضة التت�يج يف الي�م الأول من �ضباق “ثالثة 
بحل�له يف املركز الثالث وراء  اأي��ام من دي بان” 
ك�يك-�ضتيب  )ف��ري��ق  ج��ي��ل��ربت  فيليب  ال�����دراج 
اأوريكا- ل���ك دورب��ري��دج )فريق  وال���دراج  فل�رز( 

�ضك�ت(.
وي��ع��ت��رب ال���ف����ز ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث اإجن������ازاً جديداً 
لك�نزوين الذي بداأ م�ضريته مع فريق الإمارات 
يف وق��ت �ضابق م��ن ه��ذ ال��ع��ام خ��الل ط���اف دبي، 
حيث حّل يف املركز الثامن خالل اجل�لة الأوىل، 
املرحلة الأوىل من  ال��راب��ع يف  امل��رك��ز  كما ح��ّل يف 

ط�اف اأب�ظبي.
ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه ع��ن ف�����زه، ق���ال ك�نزوين: 
 ، “اأ�ضعر ب�ضعادة غامرة! اإنه ي�م رائع بالن�ضبة اإيلَّ
تن�ضيف  ا�ضمي يف  اأرى  اأن  رائ��ع  �ضع�ر  م��ن  ل��ه  ي��ا 
هذه املرحلة مع الدراجني جيلربت ودوربريدج! 

اأنني �ضعيد لأنني خالل م�ضريتي املهنية مل  كما 
اأ�ضارك �ض�ى يف ب�ضعة �ضباقات تتجاوز م�ضافتها 
���ض��ع���ر ج��ي��د ع��ن ال�ضباق؛  ل���دّي  200 ك���م. ك���ان 
ومليئة  �ضعبة  البلجيكية  ال�����ض��ب��اق��ات  تعترب  اإذ 
ق�ضارى  ب��ذل  على  حتفزين  وبذلك  بالتحديات، 

جهدي وحتقيق اأف�ضل النتائج«.
واأ���ض��اف ال���دراج الإي��ط��ايل ال��ذي يبلغ من العمر 
22 عاماً: “بعد العب�ر الثاين على طريق “م�ر” 
املر�ض�ف باحل�ضى، عندما اندفع كل من ب�ي�ضت 
اأن  اأنه من ال�ضروري  اأدرك��ت  وبراندل م�ضرعني، 
اأندفع بدوري واأحلق بهما واأزيد من �ضرعتي. كان 
متاأكداً  كنت  اللحظة  تلك  ويف  �ضديداً،  تركيزي 
التت�يج  من�ضة  اإىل  ال��ض�ل  اأ�ضتطيع  اأنني  من 
لأك�ن واحداً من الفائزين الثالثة. اأود اأن اأ�ضكر 
لن�ضائحهم  ال��ف��ري��ق  واإدارة  ال��ف��ري��ق  يف  زم��الئ��ي 

املهمة التي يقدم�نها يل ي�مياً«.

اأنه  بان”  دي  اأي��ام من  “ثالثة  �ضباق  اأثبت  وق��د 
�ضباق مليء باملفاجاآت، اإذ يف ال�قت الذي �ضيتحدد 
خالل  من  املقبلتني  املرحلتني  يف  الفائزون  فيه 
مرحلة  الثالثة  املرحلة  �ضتبقى  ال�ضرعة،  �ضباق 
حا�ضمة لتحديد الفائزين يف الت�ضنيف النهائي. 
املرحلة  ك�نزوين حتدٍّ مهم يف  اأم��ام  الآن  ويبقى 
مل  اأن���ه  اإذ  ال��زم��ن،  �ضد  ال�ضباق  خ��الل  النهائية 
ي�ضارك يف �ضباقات مثيلة منذ عام 2016 خالل 
م�ضاركته يف ج�لة دي لفينري. وقد اأّكد ك�نزوين 
 2 املقبل  الأح��د  م�ضاركته يف ج�لة فالندرز ي�م 
اإىل  ب��ان وو�ض�له  �ضباق دي  ف���زه يف  بعد  اأب��ري��ل 

من�ضة التت�يج.
دي  اأي��ام من  “ثالثة  �ضباق  املتبقية من  امل��راح��ل 

بان«
الدراج�ن  ي�ضتعد  الأوىل،  املرحلة  انتهاء  م��ع 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ت�����ض��م��ن ت�����ض��ل��ق تلة 

حا�ضماً  دوراً  تلعب  والتي  ال�ضهرية،  كيمبلربغ 
اإىل  الثالثة  املرحلة  تق�ضيم  و�ضيتم  ال�ضباق.  يف 
م��رح��ل��ت��ني، واح�����دة يف ال�����ض��ب��اح وال��ث��ان��ي��ة بعد 
الظهر. وينتهي ال�ضباق بعد الظهر ب�ضباق �ضد 

الزمن للف�ز بلقب الت�ضنيف العام.
• املرحلة الثانية   29 مار�س 2017  زوتيخم 

– ك�ك�ضايده   192،9 كم
دي    2017 مار�س   30 اأ   الثالثة  املرحلة   •

بان – دي بان   118،5 كم
دي  • املرحلة الثالثة ب  30 مار�س 2017  
 14،2 ال��زم��ن(   ب��������ان )�ضباق �ضد  – دي  ب��ان 

كم

لل�ضطرجن  الإم���ارات  الفني لإحت��اد  عقد اجلهاز 
عبدالرحمن  عبداهلل  برئا�ضة  الثالث  اإجتماعه 
ال�ضادة  بح�ض�ر  و  الفني  اجلهاز  رئي�س  احل���ار 
اأع�ضاء اجلهاز الفني طارق حممد اخل�ري نائب 
و�ضعيد  ال���ط��ن��ي��ة  املنتخبات  م�����ض���ؤول  ال��رئ��ي�����س 
والأن�ضطة  امل�����ض��اب��ق��ات  م�����ض���ؤول  ���ض��ك��ري  ي������ض��ف 

و�ضعيد اأحمد اخل�ري م�ض�ؤول احلكام .
واإع��ت��م��اد حم�ضر  الأع��م��ال   مت مناق�ضة ج���دول 
�ضكري  ي��ضف  �ضعيد  وق��دم   ، ال�ضابق  الإجتماع 
امل��ضم  اإنطالقة  عن  تقرير  امل�ضابقات  م�ض�ؤول 
الإم����ارات  بط�لة  مب�ضابقة   2017 ال��ري��ا���ض��ي 
الفردية لل�ضطرجن ال�ضريع لفئة الإناث والذك�ر 
النتائج  على  اللجنة  اأع�ضاء  ال�ضاده  اأطلع  حيث 
على  الإت��ف��اق  مت  وك��ذل��ك  للبط�لتني،  النهائية 
حتديد اأماكن اإقامة ج�لت بط�لة الدوري العام 
الإ�ضتعدادات  على  الفني  اجلهاز  اأع�ضاء  واأطلع 
العمرية من  الفئات  مل�ضاركة منتخبات  النهائية 

�ضنة للذك�ر   18 ���ض��ن���ات وح��ت��ى حت��ت   8 حت��ت 
للنا�ضئني  اآ���ض��ي��ا  بط�لة  يف  وامل�����ض��ارك  والإن�����اث  
والتي �ضتقام خالل الفرتة من تاريخ 31 مار�س 
اإبريل يف مدينة ط�ضقند بجمه�رية   10 وحتى 
اأوزباك�ضتان ، وذلك من خالل اإ�ضتعرا�س تقرير 
املنتخبات  م�����ض���ؤول  اخل������ري  ط����ارق   / ال�����ض��ي��د 
ال��رتت��ي��ب��ات الإداري������ة والفنية  ل��ك��اف��ة  ال���ط��ن��ي��ة 
الأندية  م��ه��ام  وت�ضهيل  التن�ضيق  اآل��ي��ة  وك��ذل��ك 
امل�ضاركة يف البط�لة ،  ويتطلع اجلهاز الفني اإىل 
حتقيق اإجنازات يف بط�لة اآ�ضيا للنا�ضئني ت�ضاف 
بالإجنازات  احلافل  الإم���ارات  �ضجل  ر�ضيد  اإىل 

العربية والآ�ضي�ية والدولية.
ال��ف��ن��ي تنظيم بط�لة  اأع�����ض��اء اجل��ه��از  ون��اق�����س 
الإم��������ارات ال���دول���ي���ة امل��ف��ت���ح��ة ل��ف��ئ��ة اأق�����ل من 
للتناف�س  جمال  ل�ج�د  وذلك   2400 ت�ضنيف 
ب��ني لع��ب��ي منتخب  ال��ق���ي  الفني  والإح��ت��ك��اك 
مع  املتميزين  ال�ضطرجنية  والأن��دي��ة  الإم���ارات 

لعبني م�ه�بني و�ضاعدين من الدول الأخرى 
والتي من املت�قع اأن حتذب العديد من الالعبني 

من دول العامل املختلفة .
م�����ض���ؤول احلكام  اأح��م��د اخل�����ري  �ضعيد  وت��ق��دم 
ال��ب��ط���لت وجناحها من  ح��ك��ام  روؤ���ض��اء  بتقرير 
بامل�ضاركة  وا���ض��اد  والتنظيمية  الفنية  الناحية 
الإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��ح��ك��م ال�����دويل م���رمي م��ن�����ض���ر يف 
الدورة اخلام�ضة لريا�ضة املراأة والتي اأقيمت يف 
دورة قطر واأفاد باأن اجلهاز الفني يدعم م�ضاركة 

حكام الإمارات يف جميع املحافل الدولية .
من  ال�����اردة  الر�ضائل  على  املجل�س  اإط���الع  كما 
لل�ضطرجن  ال���ف���ج���رية  ن�����ادي  م���ق���رتح  ���ض��م��ن��ه��ا 
خالل  من  القدرة  بط�لة  باإ�ضتحداث  والثقافة 
التنفيذي  امل��دي��ر  م��ن  وايف  ���ض��رح  اإىل  الإ���ض��ت��م��اع 
ل��ل��ن��ادي ال�����ض��ي��د حم��م��د ع��ب��دال��غ��ن��ي ، ك��م��ا متت 
اأب�ظبي  م�ؤ�ض�ضة  من  ال����ارد  اخلطاب  مناق�ضة 
بط�لة  “ لتنظيم  “ م�ضاندة  العامة  للخدمات 

عبدالرحمن  عبداهلل  واأف���اد   ، امل�ؤ�ض�ضة  مل�ظفي 
احل�ار رئي�س اجلهاز الفني باإننا �ضعداء باملبادرة 
الإحتاد  اإدارة  جمل�س  روؤي���ة  م��ع  تتما�ضى  ال��ت��ي 
بن�ضر لعبة ال�ضطرجن من خالل التعاون مع كافة 

امل�ؤ�ض�ضات ومراكز ال�ضباب واجلاليات املقيمة .
الإحت���اد  اإدارة  ملجل�س  ت������ض��ي��ات  ع���دة  رف���ع  ومت 
جل�ضة  واإق��ام��ة  لالعبني  جمل�س  ت�ضكيل  منها 
وو�ضع  الإ���ض��رتاجت��ي��ني  لل�ضركاء  ذه��ن��ي  ع�ضف 

اآلية لتقدمي ملفات طلبات اإ�ضت�ضافة البط�لت 
الر�ضمية واإ�ضتحداث جلنة لالأن�ضطة املجتمعية 
وتنظيم  ال���ل���ع���ب���ة  ن�����ض��ر  ب���ه���دف  وال���ف���ع���ال���ي���ات 

الأن�ضطةاملجتمعية.

القدم يف  امل�ؤ�ض�ضات لكرة  انح�ضر لقب بط�لة دوري 
للجامعات  الريا�ضي  الحت���اد  فريقي  ب��ني  ظبي  اأب��� 
املت�ضدر بر�ضيد 28 نقطة و�ضاعد لالأنظمة املرورية 
25 م��ع خ��ت��ام مباريات  ب��ر���ض��ي��د  امل�����ض��اب��ق��ة  و���ض��ي��ف 
الأ�ضب�ع العا�ضر مما ي�ؤكد باأن م�اجهة الفريقني ي�م 

11-4 املقبل �ضتحدد م�ضري لقب امل�ضابقة الكروية 
 .. الثالث  عقدها  نهاية  من  اقرتبت  التي  الرئي�ضية 
وكانت ج�لة اأم�س الأول التي اأقيمت باإ�ضتاد �ضلطان 
للم�ؤ�ض�ضات  العام  الريا�ضي  الحت��اد  مبقر  زاي��د  بن 
�ضاعد  فريق  ف���ز  �ضهدت  قد  اأب��� ظبي  يف  احلك�مية 

اأكادميية   ف��ري��ق  على  ال��ضيف  امل��روري��ة  لالأنظمة 
نقاط   5 بر�ضيد  الأخ���ري  قبل  ال�ضابع  ���ض��ت���جت��ارت 
م�ضطفي  ���ض��اع��د  ل��ف��ري��ق  �ضجل  وق���د   3-4 بنتيجة 
امل�راوي و تاك� برتراند 3 اأهداف، فيما �ضجل لفريق 
اأوج��ض�  ،وج������ض��ي��ف  ت���م��ب��ا  ���ض��ي��درب��ك  الأك��ادمي��ي��ة 

احل��ضني  حممد  احلكم  املباراة  واأدار  وامل�نا�ضدراك 
مب�ضاعدة هيثم املن�ض�ري و�ضعيد املن�ض�ري. 

ا�ضتطاع ف��ري��ق ج�لد  ال�����ض��دارة  وب��ع��ي��دا ع��ن ���ض��راع 
ل�كالء الالعبني اخلام�س بر�ضيد 12 نقطة حتقيق 
ال�ضاد�س  الق��ت�����ض��ادي  امل��ن��اط��ق  م�ؤ�ض�ضة  على  ال��ف���ز 

و���ض��ج��ل جل�لد   1- 4 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ن��ق��اط   8 ب��ر���ض��ي��د 
ولفريق  ،واأل��ي��ك�����س  ودي���ارا   ، ،وميكانيل  ح�ضني  عمر 
احلكم  امل��ب��اراة  واأدار  ال�ضيخ   اآل  رم���اح  الق��ت�����ض��ادي��ة 
و�ضلطان  املرزوقي  �ضعيد  مب�ضاعدة  احل��ضني  خليل 
الأحد  ي���م  امل�ضابقة  مباريات  وت�ضتاأنف  البل��ضي.. 

اأب��� ظبي  يف  والكهرباء  املياه  هيئة  املقبل مب�اجهات 
مع الإمارات لتنمية عالقات العمل ويف الثانية يلعب 
مباراة  املت�ضدر  للجامعات  الريا�ضي  الحت��اد  فريق 
يف  ال�ضاد�س  القت�ضادي  املناطق  م�ؤ�ض�ضة  اأم��ام  �ضهله 

الرتتيب العام.

�شمن دوري موؤ�ش�شات اأبوظبي لكرة القدم 

لقب البطولة بني فريقي الحتاد الريا�سي للجامعات و�ساعد لالأنظمة املرورية 

الدراج الإيطايل يحل يف املركز الثالث

من�سة التتويج ت�ستقبل الدراج �سيمون كونزوين من فريق الإمارات 
يف املرحلة الفتتاحية من �سباق ثالثة اأيام من دي بان

اجلهاز الفني لحتاد الإمارات لل�سطرجن يناق�س 
تنظيم بطولة الإمارات الدولية املفتوحة

نهييييان بييين مبيييارك يوجيييه باإعفييياء مواطنيييي الدولييية وجمليييي�س التعييياون مييين ر�سييييوم 
امل�ساركيييييية يف رالييييي اأبوظبيييييي

وجه معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
الهيئة  رئي�س  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر 
باإعفاء  وال��ري��ا���ض��ة  ال�ضباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
ب�ضكل  امل�ضاركني  واخلليجيني  الإم��ارات��ي��ني 
خا�س يف رايل اأب�ظبي ال�ضحراوي- املدع�م 
وت�ضديد  امل�����ض��ارك��ة  ر���ض���م  م��ن   - ني�ضان  م��ن 

ر�ض�م متطلبات الأمن وال�ضالمة فقط.

دورته  يف  ال�ضحراوي  اأب�ظبي  رايل  وي�ضكل 
ال�ضيخ  ال��ذي يقام حت��ت رع��اي��ة �ضم�   27 ال��� 
ح��م��دان ب��ن زاي��د اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف 
كاأ�س  بط�لة  من  الثالثة  اجل�لة   .. الظفرة 
العامل للراليات ال�ضحراوية FIA واجل�لة 
النارية  للدراجات  العامل  بط�لة  من  الأوىل 

.« FIM «

واأعلن حممد بن �ضليم رئي�س نادي الإمارات 
ل��ل�����ض��ي��ارات رئ��ي�����س احت���اد الإم�����ارات لريا�ضة 
.. تفعيل  الي�م  النارية  ال�ضيارات والدراجات 
واخلط�ات  الإج���راءات  جميع  واتخاذ  القرار 
اخلط�ة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�ضريا   .. عليه  املبنية 
جاءت بت�جيه خا�س من معايل ال�ضيخ نهيان 
دعم  �ضت�ضهم يف  واأن��ه��ا  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 

يف  امل�ضاركني  واخلليجي  الإم��ارات��ي  ال�ضباب 
احلدث.

اأب�ظبي  رايل  م�ؤ�ض�س   - �ضليم  اب��ن  وت���ج��ه 
اإىل  والتقدير  ال�ضكر  ب���اف��ر   - ال�����ض��ح��راوي 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�ضيخ  م��ع��ايل 
على اهتمامه الكبري ودعمه املت�ا�ضل للرايل 
الداعمني  اأك��رب  من  معاليه  اأن  اإىل  ..من�ها 

ل��ل��رايل وح��ري�����س ع��ل��ى دع���م ج��ه���ده جلعل 
امل�����ض��ارك��ة يف ري��ا���ض��ة ال�����ض��ي��ارات اأ���ض��ه��ل على 

الإماراتيني.
وي�����ض��ارك م��ن ال��دول��ة يف ال���دورة ال��� 27 من 
يحيى  ال�ضائق   .. ال�ضحراوي  اأب�ظبي  رايل 
اأخ���رى  اإم���ارات���ي���ة  اأ���ض��م��اء  ج��ان��ب  اإىل  بلهلي 
البل��ض������ي  حمم�������د  ال��������دراج  بينه�������ا  م��ن 

واملت�ضاب��������ق اأحم������������د املقع������دي.
ال�ضبت  ي������م  ب���ع���د ظ���ه���ر  ال�������رايل  وي��ن��ط��ل��ق 
امل���ق���ب���ل ب���ج����ل���ة ا���ض��ت��ع��را���ض��ي��ة خ���ا����ض���ة من 
اأب�ظبي  يف  الدولية  الفر�ضان  حلبة  منتجع 
�ضحراء  اإىل  بع����ده�������ا  ال�ضائق�����ن  ويت�جه 
املراح������������ل  خل�������س  الظف�����������رة  منطق�����������ة 

التناف�ضي������������ة.
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الفجر الريا�ضي

اعيدت ت�ضمية مطار ماديرا، اجلزيرة م�ضقط راأ�س جنم 
القدم  لكرة  الربتغال  ومنتخب  ال�ضباين  م��دري��د  ري��ال 
الكرة  كري�ضتيان� رونالدو، ام�س تكرميا ل�ضاحب جائزة 
بطلة  الربتغال  وقائد  العامل  يف  لعب  لف�ضل  الذهبية 

كاأ�س اوروبا للمرة الوىل يف تاريخها.
وقال رونالدو )32 عاما( يف حفل ح�ضره رئي�س الربتغال 
ال������زراء انط�ني�  ���ض���زا ورئ��ي�����س  م��ار���ض��ي��ل��� ري��ب��ي��ل��� دي 
ا�ضمي �ضيء خا�س  املطار وه��� يحمل  ه��ذا  روؤي��ة  ك��ضتا: 

جدا. اجلميع يعرف اين فخ�ر بجذوري.
 5 امام عائلته ونح�  وا�ضاف رونالدو يف كلمة مقت�ضبة 

الف م�ضجع: مل اأطلب هذا، لكني ل�ضت منافقا واأعرتف 
باأن هذا ي�ضرفني ويجعلني �ضعيدا. يف مت�ز ي�لي� املا�ضي 
بكاأ�س  الربتغال  تت�يج  م��ن  الق��ل  على  ا�ضب�عني  وقبل 
جلزيرة  املحلية  احلك�مة  رئي�س  اعلن   ،2016 اوروب���ا 
ماديرا ميغل الب�كريكي ان مطار اجلزيرة الذي ا�ضتقبل 
3،1 ملي�ن م�ضافر عام 2016 �ضيحمل ا�ضم كري�ضتيان� 
راأ�ضه ف�ن�ضال  رون��ال��دو يف م�ضقط  رون��ال��دو. ومت تكرمي 

�ضابقا من خالل اقامة متحف وثمثال برونزي له.
تكرميا  بلفا�ضت  مطار  ت�ضمية  اأع��ي��دت   ،2006 ع��ام  يف 
رونالدو  �ضلف  بي�ضت  ج���رج  ال�ضمايل  اليرلندي  للنجم 

يف ال�ضاطري التي حملت الرقم 7 يف مان�ض�ضرت ي�نايتد 
والذي ت�يف العام املا�ضي عن عمر 59 عاما.

وخا�س رونالدو م�ضاء الثالثاء اول مباراة بال�ان منتخب 
ب���الده يف م��ادي��را خ��الل امل���اج��ه��ة ال���دي��ة ال��دول��ي��ة �ضد 
الرغم  على   )3-2( الربتغال  خ�ضرتها  وال��ت��ي  ال�ض�يد 
من افتتاحه الت�ضجيل. ورفع رونالدو ر�ضيده التهديفي 
ب��المل��اين مريو�ضالف  وال��ت��ح��ق  ه��دف��ا   71 اىل  ال����دويل 
كل�زه اىل املركز الثالث لف�ضل الهدافني الوروبيني مع 
ب��ضكا�س  فريينك  املجري  ب��ان  علما  بالدهم،  منتخبات 

يت�ضدر الالئحة بر�ضيد 84 هدفا.

اإعادة ت�سمية مطار ماديرا تكرميا لرونالدو 

بات املنتخب الربازيلي لكرة القدم اأول املتاأهلني 
اىل ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س ال��ع��امل امل��ق��ررة ال��ع��ام املقبل 
البارغ�ياين  �ضيفه  على  ف����زه  عقب  رو���ض��ي��ا  يف 
م�ضيفتها  ام��ام  الوروغ�����اي  وخ�ضارة  3-�ضفر، 
ع�����ض��رة من  ال���راب���ع���ة  1-2 يف اجل����ل���ة  ال���ب���ريو 

الت�ضفيات المريكية اجلن�بية.
ال��ربازي��ل اي�ضا م��ن الك������ادور امام  وا���ض��ت��ف��ادت 
م�ضيفتها ك�ل�مبيا �ضفر-2، فعززت م�قعها يف 
�ضدارة الت�ضفيات بر�ضيد 33 نقطة بفارق 11 
والتي  اخلام�ضة  الرجنتني  غرميتها  امام  نقطة 
نظيفة  بثنائية  ب�ليفيا  م�ضيفتها  ام��ام  �ضقطت 
4 ج����لت من  ال��ت��اأه��ل قبل  وع��ق��دت مهمتها يف 

نهاية الت�ضفيات.
مبا�ضرة  امل��ت��اأه��ل��ة  ب��رو���ض��ي��ا  ال����ربازي����ل  وحل���ق���ت 
باعتبارها البلد امل�ضيف للعر�س العاملي يف الفرتة 
ي�لي�  15 مت����ز  اىل  ي���ن��ي���  ح���زي���ران   14 م��ن 

.2018
ارينا دو �ضاو باول�،  املباراة الوىل على ملعب  يف 
م��ن��ح لع���ب و���ض��ط ل��ي��ف��رب���ل الن��ك��ل��ي��زي فيليبي 
ك���ت��ي��ن��ي��� ال���ت���ق���دم ل���ل���ربازي���ل يف ال��دق��ي��ق��ة 34 
20 م��رتا اث��ر مت��ري��رة من  بت�ضديدة ق���ي��ة م��ن 
الوروغ����اي  مرمى  يف  ثنائية  �ضاحب  باوليني� 

اخلمي�س املا�ضي )1-4(.
داخل  ال��ع��رق��ل��ة  اىل  ���ض��ي��ل��ف��ا  دا  ن��ي��م��ار  وت��ع��ر���س 
املنطقة من ط��رف رودري��غ��� ب��ارا���س وان��ربى لها 
ت�ضدى  �ضيلفا  ان��ط���ين  احل��ار���س  ان  بيد  بنف�ضه 
ع��س  ال�ضباين  بر�ضل�نة  جنم  لكن   ،)53( لها 
الثاين من  الهدف  11 دقيقة عندما �ضجل  بعد 
جمه�د فردي رافعا ر�ضيده اىل 52 هدفا يف 77 

مباراة دولية.
الثالث على لئحة  املركز  نيمار م�قعه يف  وع��زز 
الهدافني التاريخيني لل�ضيلي�ضاو بفارق 7 اهداف 
خلف روماري� الثاين، وك�نه ل يزال يف اخلام�ضة 
والع�ضرين من عمره، فان الرقم القيا�ضي املطلق 

لبيليه )77 هدفا( لي�س بعيدا عن متناوله.
املهرجان  مار�ضيل�  م��دري��د  ري���ال  م��داف��ع  وخ��ت��م 
بالثالث يف الدقيقة 85 بت�ضديدة رائعة اثر لعبة 

م�ضرتكة مع باوليني�.
الت�ضفيات  يف  ل���ل���ربازي���ل  ال��ع��ا���ض��ر  ال���ف����ز  وه����� 
والثامن على الت�ايل وه� اجناز فريد من ن�عه 
ذاته  العدد  الت�ضفيات، كما ه�  تاريخ خ��ضها  يف 
بقيادة  الر�ضمية  امل��ب��اري��ات  يف  الن��ت�����ض��ارات  م��ن 
مدربها اجلديد تيتي الذي خلف كارل��س دونغا.

قابعا يف  املنتخب  كان  املهمة عندما  تيتي  وت���ىل 

�ضت  من  فقط  نقاط   9 بر�ضيد  ال�ضاد�س  املركز 
قلب  ال�ضابق  ك�رينثيانز  م���درب  لكن  م��ب��اري��ات، 
و�ضع �ضيلي�ضاو راأ�ضا على عقب، وقاده اىل ثمانية 
للربازيل  قيا�ضي  رق��م  وه���  متتالية،  انت�ضارات 
 6 ك��ان  ال�ضابق  )الرقم  العامل  كاأ�س  ت�ضفيات  يف 
 1970 م���ن��دي��ال  ت�ضفيات  يف  حت��ق��ق  متتالية 

بقيادة الأ�ضط�رة بيليه(.
الربازيلي  امل��ن��ت��خ��ب  ومي��ل��ك 
م��ت�����ض��ع��ا م���ن ال����ق���ت لع���داد 

العدة مل�نديال رو�ضيا حيث 
خيبة  حم�����  اىل  ي�����ض��ع��ى 
اع�ام   3 ق��ب��ل  م���ن��دي��ال��ه 

مذلة  بخ�ضارة  خ��رج  عندما 
الربعة  دور  يف  وتاريخية 

امام املانيا 7-1.
ال��ضع  اأن  امل�ؤكد  ومن 
للمنتخب  احل����������ايل 
للعامل  ب���ط���ال  امل����ت�����ج 
منا�ضبات،  خ��م�����س  يف 
عما  مت����ام����ا  خم���ت���ل���ف 
 2014 يف  ع��ل��ي��ه  ك���ان 
النهائيات  ودع  ح���ني 
ال���ت���ي اح��ت�����ض��ن��ه��ا من 
النهائي،  ن�ضف  ال���دور 
ك����ان  ع����م����ا  ح����ت����ى  اأو 
امل��ا���ض��ي يف  ال��ع��ام  عليه 

لبط�لة  ال�ضتني  الن�ضخة 
انتهى  حيث  اأم��ريك��ا  ك���ب��ا 
م�ض�اره عند الدور الأول، 
عرو�ضه  اىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
طم�حه  ف����ان  ال���راه���ن���ة 
رو�ضيا  يف  اك��رب  �ضيك�ن 
ولن يتنازل عن الظفر 
ب��ال��ل��ق��ب ال�������ض���اد����س يف 

تاريخه.
م���ن���ي���ت  امل�������ق�������اب�������ل،  يف 

بخ�ضارتها  ال�����ب�����ارغ������اي 
املركز  اىل  وتراجعت  ال�ضاد�ضة 

ر�ضيدها  جتمد  بعدما  ال��ث��ام��ن 
ع��ن��د 18 ن��ق��ط��ة ب���ف���ارق اله����داف 

خلف البريو التي عمقت جراح �ضيفتها 
ب��ه��ا اخل�ضارة  الوروغ�������اي واحل��ق��ت 

يف  واخلام�ضة  الت�ايل  على  الثالثة 
الت�ضفيات 2-1 يف ليما.

وك���ان���ت الوروغ���������اي ال��ب��ادئ��ة ب��ال��ت�����ض��ج��ي��ل عرب 
لكن   ،30 الدقيقة  يف  ارك��ضا  �ضان�ضيز  كارل��س 
البريو ردت بعد 5 دقائق وادركت التعادل ب�ا�ضطة 
هداف بايرن مي�نيخ وهامب�رغ الملانيني ال�ضابق 
وفالمنغ� الربازيلي حاليا باول� غرييرو )35(، 
يف  الف�ز  هدف  فل�ري�س  اإدي�ض�ن  ي�ضجل  ان  قبل 

الدقيقة 62.
 76 الدقيقة  وتعمقت ج��راح الوروغ����اي يف 
بطرد لعب و�ضطها ج�ناثان اوريتافي�ضكايا 

لتلقيه النذار الثاين.
وكانت ك�ل�مبيا بني ابرز امل�ضتفيدين 
الثمني  ب���ف����زه���ا  اجل�����ل����ة  ه�����ذه  يف 
كيت�  يف  الك������ادور  م�ضيفتها  على 
ب��ث��ن��ائ��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة ���ض��ج��ل��ت��ه��ا يف 
جنم  ع����رب  الول  ال�������ض����ط 
ال�ضباين  م���دري���د  ري����ال 
خ���ام���ي�������س رودري����غ����ي����ز 
و�ضط  ولع����ب   )20(
اليطايل  ي���ف��ن��ت������س 
خ�����������ان ك���������������ادرادو 

.)34(
وه� الف�ز الثاين 
ع�����ل�����ى ال������ت�������ايل 
ل�����ك������ل������م�����ب�����ي�����ا 
وال�������ض���اب���ع ل���ه���ا يف 
فا�ضتغلت  ال��ت�����ض��ف��ي��ات 
خ���������ض����ارة الوروغ������������اي 
املركز  م��ن��ه��ا  وان���ت���زع���ت 
ال�����ث�����اين ب���ر����ض���ي���د 24 

نقطة.
وت��راج��ع��ت الوروغ�������اي 
نارية  قمة  تنتظرها  التي 
ام����ام  امل���ق���ب���ل���ة  يف اجل�����ل����ة 
�ضيفتها الرجنتني، اىل املركز 
ر�ضيدها  جتمد  بعدما  الثالث 
23 نقطة بفارق الهداف  عند 
ا�ضتعادت  ال���ت���ي  ت�����ض��ي��ل��ي  ام������ام 
ت���ازن��ه��ا ع��ق��ب خ�����ض��ارت��ه��ا امام 
الرجنتني )�ضفر-1(، وتغلبت 
على �ضيفتها فنزويال بثالثة 
�ضان�ضيز  لليك�ضي�س  اه���داف 
)4( واإ�ضتيبان باريدي�س )7 
خل��ضيه  هدف  مقابل  و22( 

�ض�ل�م�ن روندون )63(.

تغلبت  عندما  الرجنتني  ج��راح  ب�ليفيا  وعمقت 
كارل��س  خ����ان  �ضجلها  نظيفة  بثنائية  عليها 
م�رين�  م��ارت��ي��ن��ي��ز  وم��ار���ض��ي��ل���   )31( اأرت�������ض���ي 
املهزوزة  امل��ع��ن���ي��ات  ب�ليفيا  وا���ض��ت��غ��ل��ت   .)52(
قبل  م�جعة  �ضربة  تلق�ا  الذين  لالرجنتينيني 
اي��ق��اف قائدهم  الفيفا  ب��اع��الن  امل��ب��اراة  ان��ط��الق 
وجنمهم لي�نيل مي�ضي 4 مباريات ب�ضبب �ضتمه 
ت�ضيلي  �ضد  ال�ضابقة  مل��ب��ارات��ه��م  امل�ضاعد  احل��ك��م 

)1-�ضفر( اخلمي�س املا�ضي.
وعادت الرجنتني اىل املركز اخلام�س الذي كانت 
جتمد  بعدما  ع�ضرة  الثالثة  اجل�لة  قبل  حتتله 
يخ�لها  ل  مركز  وه���  نقطة   22 عند  ر�ضيدها 
�ضاحبه  ك�����ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اىل  امل��ب��ا���ض��ر  ال���ت���اأه���ل 
يخ��س ملحقا �ضد بطل اوقيانيا، كما انها باتت 
 20( ال�ضاد�ضة  الك�ادور  من  كبري  ب�ضكل  مهددة 
لكل  وال��ب��ارغ���اي )18 نقطة  وال��ب��ريو  ن��ق��ط��ة( 

منهما(.
وتع�د احلادثة اىل 24 اذار مار�س املا�ضي عندما 
فازت الرجنتني بهدف وحيد �ضجله مي�ضي نف�ضه 
من ركلة جزاء. وقتها مل يفهم احلكم الربازيلي 
ما قاله مي�ضي بال�ضبانية معربا عن غ�ضبه من 

قرار للحكم.
ومل يتلق مي�ضي اي انذار وقتها ومل ي�ضر احلكم 

اىل الفج�ة اللغ�ية يف تقريره.
عق�بة  �ضي�ضتاأنف  ان��ه  الرجنتيني  الحت��اد  واك��د 
ك��ان فيه  ال��ذي  ال���ق��ت  ابلغ بها يف  الفيفا وال��ت��ي 
مي�ضي ورفاقه يف طريقهم اىل ب�ليفيا مل�اجهتها 
ال��ذي تبدو  ال�قت  ب��از. ويف  الثالثاء يف ل  م�ضاء 
الخرى  الثالث  املراكز  على  ق�ية  املناف�ضة  فيه 
امل�ؤهلة مبا�ضرة اىل العر�س العاملي يف رو�ضيا، فان 
غياب العبقري مي�ضي قد ي�ؤثر كثريا على نتائج 
ذلك  الح�ضائيات  وت���ؤك��د  الرجنتيني،  املنتخب 
 )6 اأ�ضل  %83 )5 من  الرجنتني ك�ضبت  ك�ن 
 2018 العامل  كاأ�س  ت�ضفيات  يف  مبارياتها  من 
 )7 ا�ضل  م��ن   1( فقط  و14%  مي�ضي،  بقيادة 

يف غيابه.
وتبقى 4 مباريات لالرجنتني �ضيغيب مي�ضي عن 
رحلتها اىل م�نتيفيدي� مل�اجهة الوروغ���اي يف 
لفنزويال  وا�ضت�ضافتها  املقبل،  اغ�ضط�س  اآب   31
�ضبتمرب  اأيل�ل  �ضهرين  والبريو يف اخلام�س من 

وت�ضرين الأول اكت�بر املقبل على الت�ايل.
من  العا�ضر  يف  الت�ضكيلة  اىل  الربغ�ث  و�ضيع�د 
الخرية  اجل���ل��ة  وم��ب��اراة  اكت�بر  الول  ت�ضرين 

�ضد امل�ضيفة الك�ادور.

الأرجنتني تعقد مهمتها 

 خطت املك�ضيك خط�ة كبرية نح� النهائيات بف�زها الثمني الربازيل اأول املتاأهلني اىل نهائيات كاأ�س العامل 
انتك�ضت  فيما  1-�ضفر،  وت�باغ�  ترينيداد  م�ضيفتها  على 
امام  ال��ت��ع��ادل  ف��خ  يف  ب�ضق�طها  جم����ددا  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات 
احلا�ضم  ال��دور  من  الرابعة  اجل�لة  يف   1-1 بنما  م�ضيفتها 
امل�ؤهلة اىل نهائيات كاأ�س العامل لكرة  الك�نكاكاف  لت�ضفيات 
املك�ضيك  حققت  الوىل،  املباراة  يف   .2018 رو�ضيا  يف  القدم 
امليدانية ل�ضحاب  ال�ضيطرة  بانتزاعها لف�ز غال رغم  الهم 
الر�س، وذلك بف�ضل هدف ملهاجم ا�ضباني�ل ال�ضباين دييغ� 
و�ضغطت ترينيداد وت�باغ� بق�ة من  ريي�س يف الدقيقة 58. 
البداية وجنحت يف افتتاح الت�ضجيل عرب ج�فني ك�نز بيد ان 
احلكم الغاه بداعي الت�ضلل. وا�ضتعادت املك�ضيك ت�ازنها مطلع 
عندما  الف�ز  هدف  خلطف  امل�قف  وا�ضتغلت  الثاين  ال�ض�ط 
انربى ميغل لي�ن اىل ركلة ركنية تابعها ريي�س براأ�ضه داخل 
املرمى. وكان جنم املك�ضيك وباير ليفرك�زن الملاين خافيري 
يف  التعزيز  من  ادن��ى  او  ق��ضني  ق��اب  ت�ضيت�ضاريت�  هرنانديز 
الدقيقة 66 بيد ان احلظ مل يحالفه لت�ضجيل هدفه الدويل 

ال�47 والذي كان �ضيك�ن تاريخيا يف �ضجل منتخب ال تري.
وه����� ال���ف����ز ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت����ايل ل��ل��م��ك�����ض��ي��ك وال���ث���ال���ث يف 
الت�ضفيات التي هي ال�حيدة التي مل تذق فيها طعم اخل�ضارة 
حتى الن فرفعت ر�ضيدها اىل 10 نقاط معززة م�قعها يف 
ك��ضتاريكا  املبا�ضرة  امام مطاردتها  نقاط   3 بفارق  ال�ضدارة 

العائدة بتعادل ثمني من هندورا�س.
تينرييفي  مهاجم  عرب  بالت�ضجيل  البادئة  هندورا�س  وكانت 
ل���زان��� يف الدقيقة  ان��ط���ين  الثانية  ال��درج��ة  ال���ض��ب��اين م��ن 
فانك�فر  مدافع  ب�ا�ضطة  التعادل  ك��ضتاريكا  وادرك���ت   ،35

وايتكاب�س الكندي كيندال وا�ضت�ن )68(.

وهي املباراة الثانية على الت�ايل التي تف�ضل فيها ك��ضتاريكا يف 
حتقيق الف�ز بعد ف�زين متتاليني، حيث خ�ضرت امام املك�ضيك 
يف اجل�لة املا�ضية. يف املقابل، حققت هندورا�س التعادل الول 
لها يف الت�ضفيات مقابل ف�ز وخ�ضارتني فتخل�ضت من املركز 
خ�ضارة  م�ضتغلة  نقاط   4 اىل  ر�ضيدها  رفعت  بعدما  الخ��ري 

ترينيداد وت�باغ� التي تراجعت اىل املركز الخري.
وعادت ال�ليات املتحدة اىل النتكا�س جمددا ب�ضق�طها يف فخ 
املتحدة  ال�ليات  وكانت   .1-1 بنما  م�ضيفتها  امام  التعادل 
ال�ضبق عرب جنمها وهدافها املخ�ضرم مهاجم  �ضاحبة هدف 
�ضياتل �ضاوندرز كلينت دميب�ضي يف الدقيقة 40 اثر جمم�د 
فردي رائع لالعب و�ضط ب�رو�ضيا دورمت�ند الملاين ال�اعد 
كري�ضتيان ب�لي�ضيت�س )18 عاما(. وكان دميب�ضي د�ضن ع�دته 
اىل املالعب بعد تعافيه من اأزمة قلبية اأرغمته على البتعاد 
عن املالعب �ضتة ا�ضهر، بت�ضجيله ثالثية يف مرمى هندورا�س 
تدم  مل  املتحدة  ال���لي��ات  فرحة  ان  بيد  املا�ضية.  اجل�لة  يف 
غابريال  ب�ا�ضطة  التعادل  بنما  ادرك��ت  حيث  دقائق   4 �ض�ى 

غ�ميز الذي ا�ضتغل ت�ضتيتا خاطئا من الدفاع المريكي.
بعد  �ضح�تها  م�ا�ضلة  عن  تبحث  املتحدة  ال���لي��ات  وكانت 
ف�زها ال�ضاحق على هندورا�س 6-�ضفر يف اول مباراة ر�ضمية 
حم�  وبالتايل  ارينا،  برو�س  القدمي  اجلديد  مدربها  بقيادة 
خيبة النطالقة الكارثية وتعر�ضها اىل خ�ضارتني متتاليتني 
بنقطة  اكتف�ا  ارينا  رج��ال  لكن  وك��ضتاريكا.  املك�ضيك  ام��ام 
واحدة وبق�ا يف املركز الرابع بر�ضيد 4 نقاط بفارق الهداف 

امام هندورا�س ونقطة واحدة خلف بنما الثالثة.
ويتاأهل ا�ضحاب املراكز الثالثة الوىل مبا�ضرة اىل النهائيات، 

فيما يخ��س الرابع ملحقا مع خام�س ا�ضيا.

توران يغيب عن بر�سلونة 3 ا�سابيع
اعلن نادي بر�ضل�نة، بطل الدوري ال�ضباين لكرة القدم يف امل��ضم املا�ضي، ان لعب و�ضطه الرتكي اردا 
ت�ران �ضيغيب ثالثة ا�ضابيع تقريبا ب�ضبب ا�ضابة ع�ضلية، وقد ل ي�ضارك يف ذهاب ربع نهائي دوري ابطال 

اوروبا �ضد ي�فنت��س اليطايل.
و�ضاهم ت�ران )30 عاما( يف ف�ز تركيا على فنلندا )2-�ضفر( اجلمعة �ضمن الت�ضفيات الوروبية امل�ؤهلة 
اىل نهائيات م�نديال 2018 يف رو�ضيا، لكنه بدا متعبا، ومل ي�ضتطع امل�ضاركة يف املباراة الدولية ال�دية 

�ضد م�لدافيا الثنني.
واو�ضح النادي الكاتال�ين ان الفح��س اكدت “ا�ضابته بتمزق ع�ضلي يف احلالبني«.

و�ضيغيب ت�ران عن مباراة بر�ضل�نة ثاين الرتتيب احلايل )63 نقطة( مع غرناطة الحد، وعن القمة مع 
ا�ضبيلية الثالث )57 نقطة( الربعاء يف الدوري املحلي، ورمبا عن ذهاب ربع نهائي امل�ضابقة الوروبية �ضد 

فريق “ال�ضيدة العج�ز” يف 11 ني�ضان ابريل يف ت�رين�.

اك�����دت الم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة ل���الحت���اد ال������دويل ل���ك���رة القدم 
ال�ضنغالية فاطمة �ضام�را ام�س يف حديث ل�ضحيفة رو�ضية 
نهائيات  تنظيم  التامة على  �ضيطرته  �ضيفر�س  الفيفا  ان 
ك��اأ���س ال��ع��امل اع��ت��ب��ارا م��ن ع��ام 2026 ب��دل م��ن اللجان 

املحلية املنظمة.
الي�مية  �ضام�را يف حديث ل�ضحيفة فيدوم��ضتي  وقالت 
يف مطلع اذار مار�س ن�ضرته : �ضننظم باأنف�ضنا كاأ�س العامل 
من  اجل��دي��دة  الهياكل  من  املزيد  خلق  نريد  ل   .2026

ال�ضفر مرة كل اأربع �ضن�ات.
الفيفا  �ضيمكن  النظام اجلديد  فان هذا  �ضام�را  وبح�ضب 
وفعالية  تنظيم  على  اأف�ضل  ب�ضكل  اأف�ضل  ال�ضيطرة  من 

نهائيات كاأ�س العامل يف امل�ضتقبل.
امراأة  اول  ا�ضبحت  التي  ال�ضابقة  الدبل�ما�ضية  وق��ال��ت 
ت�ضغل من�ضب المانة العامة للفيفا: نريد اأن يك�ن لدينا 

املهارات وي�ضم كفاءات  دائ��م ميلك جميع  اح��رتايف  فريق 
تتقن العمل املحلي.

ويف وثيقة ن�ضرت يف ت�ضرين الأول اكت�بر 2016 بعن�ان 
الفيفا 2.0: روؤية للم�ضتقبل، تطرق الحتاد الدويل اىل 
هذه اخلطة التط�يرية، م��ضحا انه يبحث عن املزيد من 

الإيرادات، والتقليل من التكاليف واأن يك�ن اأكر فعالية.
املحلية  ال��ل��ج��ان  ان  وثيقته  يف  ال����دويل  الحت����اد  واو���ض��ح 
بدورها،  وال��ت��ي،  ال��ك��ف��اءة  وع���دم  ال��ت��ك��رار  تخلق  املنظمة 
اجلديد  ال���ض��الح  ي�ضمل  ول��ن  امليزانية.  يف  م�ضاكل  تثري 
 2018 عام  رو�ضيا  يف  العامل  لكاأ�س  املقبلتني  الن�ضختني 
عامي  الخ��ريت��ني  الن�ضختني  ويف   .2022 ع���ام  وق��ط��ر 
تدخل  ال��ربازي��ل،  و2014 يف  افريقيا  2010 يف جن�ب 
بالتاأخري يف ال�ضغال  للتنديد  الدويل مرات عدة  الحتاد 

ال�ضرورية لتنظيم امل�ضابقة.

الفيفيييا يلغييييي اللجيييان املحلييييية املنظميييية للمونيييديييييال

املك�سيك تخطو نحو املونديال 
وامريكا تنتك�س 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك:ال�ضقر لال�ضت�ضارات
TAVOLINO �طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: تاف�لين

امل�دعة بالرقم:246808       بتاريخ:2016/1/12 م
AE 2011/10/12  163713:بيانات الأول�ية

با�ض��م:�س.ف�ر ه�مز �س.م.ح
. دول��ة الم��ارات العربية  ، مدينة دبي  ، جبل علي  ب��ري��د:16816  ، �ضندوق  وعن�انه:ار�س رقم:اأ�س 30217 

املتحدة ، �ضندوق الربيد:16816 ، امييل:saqrcon@hotmail.com ، دبي 
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�ضكيلة وا�ضعة من ال�ضلع ل�ضالح الغري ، 
ويت�ضمن ذلك وكالت ال�ضترياد والت�ضدير والت�ريد والبيع وخدمات وكالت الدعاية والعالن والن�ضرات 
العالنية وخدمات اإدارة وتنظيم العمال التجارية وتفعيل الن�ضاط املكتبي ، وكذلك عر�س وبيع هذه ال�ضلع 
امل�ضروعات  واإدارة  تاأ�ضي�س   ، ال�ضتثمار  خدمات  وممار�ضة  النرتنت  �ضبكة  خ��الل  من  او  الربيد  طريق  عن 
التجارية ، وخدمات اإدارة الأعمال التجارية ، والت�ض�يق لها ، وخدمات �ضئ�ن الأعمال التجارية ملحال البيع 

بالتجزاأة لالأخرين ، وجميعها تقع يف الفئة رقم:35. 
و�ضف العالمة:كلمة باأحرف عربية )تاف�لين�( بالل�ن الحمر وعلى ي�ضارها بال�ضبط كلمة باأحرف لتينية 
اأ�ضفل الأحرف العربية )تاف�( وخط احمر  )tavolino( بالل�ن الحمر نف�ضه وي�جد خط احمر رفيع 

 .)tavo( رفيع ا�ضفل الحرف الالتينية
ال�ض��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  30  مار�س 2017 العدد 11982



    
يخترب على نف�سه 220 اأداة للتعذيب 

مي��ل��ك م���ؤل��ف وم�����ؤرخ ك��ن��دي جم��م���ع��ة ك��ب��رية م��ن اأدوات واآلت 
حيث  امل��ي��الدي،  ع�ضر  ال�ضاد�س  القرن  اإىل  بع�ضها  يع�د  التعذيب 

اعتاد على جتريب هذه الأدوات على نف�ضه.
ويف ال�قت الذي يه�ى البع�س جمع الط�ابع والتحف النفي�ضة، 
مييل �ضتيف �ضانتيني من اأونتاري� اإىل جمع اأدوات التعذيب التي 
ميتلك منها 220 اأداة، حيث ت�ضم جمم�عة اأكرب عدد من اأدوات 

التعذيب يف العامل، بح�ضب �ضحيفة اإك�ضربي�س الربيطانية.
يخترب  اأن  ي��ح��اول  ب��ل  التعذيب،  اأدوات  بجمع  �ضتيف  يكتفي  ول 
�ضع�ر من اختربت عليهم يف املا�ضي، ومن بينها اأداة لل�ضغط على 
حتى  اأ�ضابعه  على  جربها  م�ضننة،  معدنية  ح���اف  ذات  الأ�ضابع 

�ضمع �ض�ت طقطة العظام.
ويق�ل �ضتيف تظهر �ض�ر جمم�عتي تن�عاً كبرياً يف اأدوات التعذيب 
والعدامات،  ال�ضج�ن  يف  املعتقلني  اع��رتاف��ات  لن��ت��زاع  امل�ضممة 
وي�ضيف   . احل��ايل  وقتنا  ال�ضاد�س ع�ضر وحتى  القرن  وذل��ك منذ 
�ضتيف هناك العديد من الأدوات ل�ضحق العظام، ومتديد الع�ضالت 
كان�ا  �ض�اء  املتهمني لالعرتاف  باأن تدفع  والأربطة، وهي كفيلة 
مذنبني اأم ل . وعمل �ضتيف ل�ضن�ات كمغامر يتقن الهرب وحترير 
اأن اخترب العديد منها، وجد  القي�د وال�ضال�ضل، وبعد  نف�ضه من 
اأدوات التعذيب. ويحاول �ضتيف  نف�ضه وقد جمع عدداً كبرياً من 
لأدوات  جمم�عة  باأكرب  القيا�ضية  ل��الأرق��ام  غيني�س  �ضجل  دخ���ل 
اإنذار ملنع  اأن تك�ن هذه املجم�عة مبثابة جر�س  التعذيب، وياأمل 

املجتمع من الع�دة اإىل الع�ض�ر املظلمة من جديد . 

طفلة تولد بثالث �سيقان 
اأجرى الأطباء يف الهند عملية جراحية لطفلة حديثة ال�لدة ُولدت 
بثالث �ضيقان ب�ضبب حالة نادرة، ومتكن�ا خالل اجلراحة املعقدة 
التي مل حت�ضل على  الطفلة  ال��زائ��دة. وخ�ضعت  ال�ضاق  اإزل��ة  من 
ا�ضم بعد لعملية جراحية بعد 7 اأيام فقط من ولدتها، حيث اأزال 
الأطباء ال�ضاق الثالثة التي كانت بني �ضاقيها الطبيعيتني، وذلك 
ب�ضبب ت�اأم طفيلي غري مكتمل النم�، وهي حالة نادرة حتدث مرة 
ب�ضكل  �ضتتعافى  الطفلة  اإن  الأطباء  ويق�ل  ولدة.  األ��ف   100 كل 
كامل، بعد العملية اجلراحية التي اأجريت ي�م الأحد، وا�ضتمرت 
وكانت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  م����ريور  �ضحيفة  بح�ضب  ���ض��اع��ات،   3 مل���دة 
طفلتها  لدى  الت�ض�ه  اكت�ضفت  عاماً(   25( كان�ضانابايل  �ضريلثا 
خالل فح�س روتيني للحمل يف دي�ضمرب )كان�ن الأول( من العام 
الطفلة  بهذه  رزقت  لأين  �ضعيدة  اأنا  العملية  بعد  وقالت  املا�ضي، 
الطرف  اإزال��ة  على  قادرين  الأطباء  اأن  ثقة  على  وكنت  اجلميلة، 
اأ�ضعر بخا�س المتنان لهم على  واأنا  اآمالنا،  الزائد، ومل يخيب�ا 
جه�دهم يف العملية . واأ�ضاف والد الطفلة �ضامبيه نحن �ضاكرون 
�ضتكرب  باأنها  فال�ضع�ر  لبنتي،  العملية  اأج���روا  ال��ذي��ن  لالأطباء 
الذي  القلق  بعد  وخا�ضة  بال�ضعادة،  قل�بنا  مي��الأ  طبيعي  ب�ضكل 

�ضيطر علينا بعد معرفتنا بحالة طفلتنا النادرة .

�سرقة قطعة ذهبية بي8ر3 مليون يورو 
اأقدم ل�ض��س على �ضرقة قطعة نقدية ذهبية بحجم اإطار �ضيارة، 
م�ضكن  قبالة  ب��رل��ني  الأمل��ان��ي��ة  العا�ضمة  يف  املتاحف  ج��زي��رة  م��ن 

امل�ضت�ضارة اأجنيال مريكل، يف حادثة غريبة.
وتزن  ي���رو  ملي�ن  ب�8ر3  امل�ضروقة  الذهبية  العملة  قيمة  وتقدر 
مئة كيل�جرام وط�ل قطرها 53 �ضنتيمرتا و�ضمكها 3 �ضنتيمرت 

وحتمل ا�ضم بيج مابل ليف وتعني ورقة نبات القيقب الكبرية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

غوا�س ي�ساعد �سمكة قر�س فت�سكره 
يف اإحدى لقطات الفيدي� املذهلة والنادرة، تظهر �ضمكة قر�س ليم�ين وهي تقرتب من غ�ا�س بلطف، بق�ضد لفت 
انتباهه لإزالة خطاف عالق يف بطنها. وكان الغ�ا�س ج��س اإيكل�س يغ��س يف مياه مدينة ج�بيرت ب�لية فل�ريدا، 

برفقة �ضديقه امل�ض�ر كري�س ماديف�رد، عندما اقرتبت منهما جمم�عة من اأ�ضماك القر�س.
واقرتبت �ضمكة قر�س ب�ضع مرات من الغ�ا�س، ورفعت اأنفها بلطف جتاهه كاأنها حتاول لفت انتباهه، وعندما انتبه 

لها الغ�ا�س اأم�ضكها من اأنفها ورفعها، ثم لحظ وج�د خطاف معدين عالق يف اجلزء ال�ضفلي من بطنها فاأزاله.
وبعد اأن اأزال الغ�ا�س اخلطاف من بطن ال�ضمكة، عادت اإليه القر�س مرة اأخرى لت�ضكره فيما يبدو قبل اأن ت�ضبح 

مع باقي املجم�عة بعيًدا.
وقال اإيكلي�س اإنه من املاأل�ف اأن تقرتب منه اأ�ضماك القر�س، لكن هذه املرة كانت خمتلفة لأن ال�ضمكة اقرتبت منه 

ب�ضع مرات .
واأ�ضاف الغ�ا�س اإنه يف كل مرة اأ�ضبح فيها تقرتب مني اأ�ضماك القر�س وت�ضطدم بي، لكنها ل ت�ضدم بي ب�ضع مرات 
مثلما حدث يف املرة الأخرية .، م�ضريا اإىل اأنه ي�ضعر بال�ضعادة لأنه حظي بهذه املقابلة مع ذلك املخل�ق، م�ؤكدا اأنها 

كانت جتربة جمن�نة بالن�ضبة يل .
�ضعرت  اإذا  اإل  الإن�ضان  تع�س  اأو  تهاجم  ول  الب�ضر،  الليم�ين غري عدائية جتاه  القر�س  اأ�ضماك  اأن  املعروف  ومن 

باخلطر اأو التهديد.
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قطة تدخل عامل ال�سهرة
 �ضالم .. قطة �ض�رية اأنقذها ع�ضكري تركي، من حتت الأنقا�س، يف منطقة 
الباب، بريف حلب، واكت�ضبت �ضهرة وا�ضعة بعد تداول �ض�رها وق�ضتها على 

م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي.
امل�ضارك  اأوزك���ان،  عمر  الرقيب  برفقة  اأ�ضهر  ثالثة  نح�  القطة،  ومكثت 
و�ضمد جراحها،  الأنقا�س،  بني  انت�ضلها من  الذي  الفرات،  درع  يف عملية 
ومن ثم ن�ضر �ض�رتها على م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي، مع اإعالن منحها 
لأحد حمبي احلي�ان، نظرا ل�ضع�بة الهتمام بها، يف منطقة ت�ضتعل فيها 
ويالت  من  جنت  التي  احل��ظ  �ضعيدة  القطة  �ضيت  ذاع  اأن  وبعد  احل��رب. 
املعارك، ت�ا�ضل اأوزكان مع جمعية جاهدة للرفق باحلي�ان، التي اأعربت عن 

رغبتها يف العتناء بالقطة، ومنحها لأحد ع�ضاق احلي�انات امل�ث�قني.
وتعني  اأوزك��ان  عليها  اأطلق  كما  باري�س  القطة  اجلمعية  م�ض�ؤول�  وا�ضتلم 
جن�بي  عنتاب،  غ��ازي  ولي��ة  يف  احل���دودي،  ال�ضريط  من  بالعربية،  �ضالم 
تبدو  كانت  التي  القطة  احتياجات  تلبية خمتلف  وت�لت اجلمعية  تركيا. 

عليها عالمات املر�س والإرهاق، لت�ضتعيد عافيتها على اأكمل وجه.
ال��ت��ل��ف��زة، بداأت  امل������ض���ع يف ال�ضحافة وق��ن���ات  اأن��ب��اء ح����ل  وم���ع ���ض��دور 
تبني  يف  الراغبني  من  العديد  قبل  من  اجلمعية  على  تنهمر  الت�ضالت 
لالأنا�ض�ل،  غ�ن�س،  جمال  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال  القطة. 
اإن انقاذ هذه القطة، يظهر مدى حر�س الع�ضكري الرتكي، على �ضالمة 

احلي�انات، على غرار اهتمامه باأرواح الب�ضر.

مالك عقارات مينع تاأجريها للملونني
ن�ضرت اإندبندنت اأن اأحد اأكرب اأ�ضحاب العقارات يف مدينة كنت الربيطانية 
رائحة  لأن  للمل�نني  ممتلكاته  ت��اأج��ري  ب��ع��دم  ع��ن��ه  املنيبني  ال���ك��الء  اأب��ل��غ 
لإزالتها،  كيميائية  م�اد  ل�ضتخدام  ي�ضطرنا  مما  بال�ضجاد  تلت�ضق  الكاري 
ويف احلالت امل�ضتع�ضية ن�ضطر لتبديل ال�ضجاد . واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن 
اإمرباط�رية فريغ��س ويل�ض�ن العقارية قد ت�ضل اإىل األف منزل يف منطقتي 
ال�ضخ�س  ه��ذا  واأن  دولر،  ماليني   310 بنح�  وتقدر  وميد�ضت�ن،  اأ�ضف�رد 
البالغ �ضبعني عاما لديه ن�ع من التعليمات امل�ضيئة يف ما يتعلق مبن ميكنه 
ا�ضتئجار ممتلكاته ومن ل ميكنه. وعندما ت�ضربت بع�س ت�ضرفات �ضاحب 
العقارات اإىل و�ضائل الت�ا�ضل الجتماعي اأدانها الع�ضرات من النا�س، ونعت�ه 
ب�ضفات قبيحة، كما عّدوها ت�ضرفات عن�ضرية من جانبه وت�قع�ا مقا�ضاته 
بالفعل عندما قامت جمعية خريية بحّث جلنة  وه��� ما ح��دث  ذل��ك.  على 
امل�ضاواة وحق�ق الإن�ضان على اإجراء املزيد من التحقيق على وجه ال�ضرعة؛ 
امل��دين. من  القان�ن  العقارات ينايف  العن�ضري من قبل مالك  التمييز  لأن 
�ضد  �ضيء  اأي  يحمل  ل  ب��اأن��ه  العقارية  �ضيا�ضته  ع��ن  ويل�ض�ن  داف��ع  جانبه، 
ال�ض�اذ اأو املل�نني ما دام�ا ي�ضتطيع�ن دفع الإيجار، واأنه تاجر ي�ضعى لك�ضب 

املال، ومن ثم يختار امل�ضتاأجرين بناء على خطة جتارية عملية.

بيع منزل طفولة 
ترامب

م�ضتثمر  اأن  م�����زادات  دار  ك�ضفت 
املنزل  ب���اع  ن��ي���ي���رك  ع���ق���ارات يف 
الذي ق�ضى فيه الرئي�س الأمريكي 
مقابل  طف�لته،  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
بزيادة  اأي  دولر  م��ل��ي���ن   2.14
الذي  ال�����ض��ع��ر  ع��ن   %  54 بن�ضبة 
ا�ضرتى به املنزل يف دي�ضمرب كان�ن 

الأول، وه� 1.39 ملي�ن دولر.
بارام�نت  م���زادات  دار  واأو���ض��ح��ت 
اأم�س الثنني،  رياليتي ي�.ا�س.ايه 
اأبرم  ديفي�س  مايكل  امل�ضتثمر  اأن 
ال�اجهة  ذي  امل���ن���زل  ب��ي��ع  ���ض��ف��ق��ة 
احلجرية امل�ؤلف من خم�س غرف 
يف منطقة راق��ي��ة م��ن ح��ي ك�ينز، 
تك�ضف  ومل  امل���ا����ض���ي.  اخل��م��ي�����س 
امل�ضرتي  ا����ض���م  ع���ن  امل��������زادات  دار 

اجلديد.
وق�����ال م��ي�����ض��ا ه���اغ���اين م���دي���ر دار 
امل�����زادات: ه��ذا امل��ن��زل اأك���ر بكثري 
اإن�������ه منزل  ع�����ق�����ار..  م����ن جم�����رد 
لل�ليات  ال�45  الرئي�س  طف�لة 

املتحدة وه� جزء من التاريخ .
اأعطى  ذل���ك  اأن  ب��ي��ان  واأ����ض���اف يف 
املنزل قيمة غري ملم��ضة ، م�ضرًيا 
ف�ر  ارت��ف��ع��ت  امل��ن��زل  قيمة  اأن  اإىل 
تر�ضيح  ع���ل���ى  ت����رام����ب  ح�������ض����ل 
اجلمه�ريني يف انتخابات الرئا�ضة 

الأمريكية .
واأث������ن������اء ا����ض���ت�������ض���اف���ة ت����رام����ب يف 
�ضبكة  على  �ض�  ت�نايت  ذا  برنامج 
)اإن.ب�����ي.������ض�����ي( ال��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة يف 
�ضبتمرباأيل�ل املا�ضي، عر�س عليه 
للبيت،  ����ض����رة  ال���ربن���ام���ج  م��ق��دم 
ف��ق��ال ت��رام��ب ال���ذي ع��ا���س باملنزل 
ح��ت��ى ب��ل��غ ال��راب��ع��ة م��ن ع��م��ره من 
اأري����د  اإىل ذل�����ك.  ال��ن��ظ��ر  امل���ح���زن 

�ضراءه. اأريد �ضراءه .

هل الزحاليق املائية اآمنة
قل�ب  اإىل  املحببة  الألعاب  من  املائية  الزحاليق  تعد 
اأنه  اإل  وامل�ضايف،  الرتفيهية  املتنزهات  يف  الأط��ف��ال 
ال�ضحيح  ال�ضتخدام  بق�اعد  اللتزام  ال�ضروري  من 
اإ�ضابة  اإىل  اخل��اط��ئ  ال���ض��ت��ع��م��ال  ي�����ؤدي  ق��د  اإذ  ل��ه��ا، 
لإ�ضابات  ت��ع��ر���ض��ه  اأو  اجل�����ض��م،  يف  ب��ك��دم��ات  ال��ط��ف��ل 
من  ك�بر  هانز  اخلبري  وي��ضح  الظهر.   يف  خطرية 
اأن  ك�ل�نيا،  مبدينة  اجل����دة  ملراقبة  الفنية  الهيئة 
املائية  الزحاليق  ا�ضتخدام  ع��ن  الناجمة  الإ���ض��اب��ات 
غالبا ما ترجع اإىل ا�ضتخدام الطفل للزحل�قة ب�ضكل 
خاطئ، اإذ ينزلق الكثري من الأطفال اإىل اخللف على 
ب�ضكل  ينزلق�ن  اأو  الأم��ر ممن�ع،  ه��ذا  اأن  الرغم من 
الإثارة.   اأج���اء  لزيادة  منت�ضفها  يف  يقف�ن  اأو  ثنائي 
و�ضدد اخلبري على �ضرورة اأن يتفق الآباء مع طفلهم 
على ق�اعد ا�ضتخدام الزحل�قة لتقاء هذه املخاطر. 
ولتحديد هذه الق�اعد ب�ضكل مثايل، يجب على الآباء 
قراءة الالفتات الإر�ضادية املعلقة يف املتنزهات ملعرفة 
املرحلة العمرية التي ي�ضمح للطفل عندها اللعب على 
لفتا  لذلك،  ال�ضليمة  ال��ضعيات  وكذلك  الزحاليق، 
�ض�ئية  م�ضابيح  على  يحت�ي  اأن�اعها  بع�س  اأن  اإىل 

حتدد متى يج�ز للطفل التايل اأن ي�ضعد اإليها.

تتناول ماكدونالدز يوميًا منذ 44 عامًا 
الرابع  عامها  م���ؤخ��راً  ت�ضعينية  اأم��ري��ك��ي��ة  ام����راأة  اأمت���ت 
�ضل�ضلة مطاعم  ف���روع  اأح���د  ل���دى  ال��ع��م��ل  والأرب���ع���ني يف 
بعدم  وتعهدت  الأمريكية،  اإنديانا  ولية  يف  ماكدونالدز 

ترك العمل يف املطعم ما دامت قادرة على ذلك. 
�ضطائر  تتناول  باأنها  ع��ام��اً(   94( م���ري��ر  ل���ري��ن  قالت 
فروع  اأح��د  يف  العمل  ب���داأت  ان  منذ  ي�مياً  م��اك��دون��ال��دز 
�ضل�ضلة املطاعم ال�ضهرية يف عام 1973، واأن �ضحتها مل 

تتاأثر قط ب�ضبب هذه ال�ضطائر. 
ويذكر باأن م�رير عملت يف العديد من فروع ماكدونالدز 
من  عق�د  اأربعة  م��دى  على  الأمريكية  اإنديانا  ولي��ة  يف 
الزمن، حازت خاللها على �ضهرة وا�ضعة بني الزبائن يف 
جميع اأنحاء ال�لية. وتزعم م�رير باأنها تعلم كل �ضيء 
ت��ع��رف معظم  واأن��ه��ا  م�ضاكلهم،  وع��ن  زبائنها  ح��ي��اة  ع��ن 

اأبنائهم ب�ضكل �ضخ�ضي. 
لديه م�رير  ال��ذي عملت  ف��رع ماكدونالدز  وق��ال مدير 
م����ؤخ���راً: ب��ع��د ه���ذه ال�����ض��ن���ات ال��ط���ي��ل��ة م��ن اخل��دم��ة يف 
ملتزمة  م�رير  ت��زال  ل  ماكدونالدز،  ف��روع  من  العديد 
يف  جهدها  ق�ضارى  وت��ب��ذل  للنظر  ملفت  ب�ضكل  بعملها 
تتناول  ب��اأن م�رير  بالذكر  الزبائن  من اجلدير  خدمة 
اأنها  ت�قف، حتى  دون  ي�مي  ب�ضكل  ماكدونالدز  �ضطائر 
اإ�ضابتها  عند  منزلها  اإىل  ال�ضطائر  طلب  على  اع��ت��ادت 
وفقاً  للعمل،  الذهاب  من  متكنها  وعدم  �ضحية  ب�عكات 

ملا ورد يف �ضحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

يتناول الإفطار و�سط تقاطع طرق
األقت ال�ضرطة الأمريكية يف ولية فل�ريدا القب�س على 
رجل، بعدما ن�ضر مقطع فيدي� له وه� يجل�س اإىل طاولة 

طعام و�ضط مفرتق طرق ويتناول طعام الإفطار. 
تلقى  الق�ضم  ب��اأن  ليالند،  �ضرطة  ق�ضم  با�ضم  ناطق  قال 
بالغاً ي�م الثالثاء املن�ضرم عن رجل يجل�س اإىل طاولة 
تقاطع  من  بالقرب  للم�ضاة  ممر  على  الطعام  ويتناول 

طرق ميم�ريا ب�ليفارد و برونيل بارك�اي. 
ولدى و�ض�ل ال�ضرطة، كان الرجل قد غادر املكان غري 
على  ن�ضرت  التي  ال�ض�ر  عرب  بتتبعه  قامت  ال�ضرطة  اأن 
م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي، حيث تعرفت على �ضخ�ضيته 

وقامت باإلقاء القب�س عليه. 
باأن الرجل الذي يعرف با�ضم ت�ما�س ويبلغ من  ويذكر 
العمر 21 عاماً، والذي يعي�س على بعد ح�ايل 100 مرت 
من تقاطع الطرق، اعرتف باأنه تناول طعام اإفطاره على 
تقاطع الطرق كن�ع من الدعابة.  وقد وجهت ال�ضرطة 
ال�����ض��ي��ارات وامل�����ض��اة لت�ما�س،  اإع��اق��ة ح��رك��ة م���رور  تهمة 
و�ضيمثل اأمام املحكمة يف اخلام�س والع�ضرين من اأبريل 

القادم، بح�ضب م�قع ي� بي اآي الإلكرتوين.  

موز بالكوكايني.. اآخر ابتكارات املهربني
الطرق  اب���ت���ك���ار  مي���ل����ن  ل  امل�����خ�����درات  جت�����ار  اأن  ي���ب���دو 
اأح��د، ل�ضتخدامها يف  بال  التي ل تخطر يف  والأ�ضاليب 

عملية التهريب.
فقد عرت ال�ضرطة الإ�ضبانية على 57 قطعة من ثمار 
امل�ز ال�ضناعية التي كانت حتت�ي بداخلها على 17 كيل� 

غراًما من مادة الك�كائني.

اآن هاثاواي حت�سر 
العر�س الأول لفيلمها

لفيلمها  الأول  العر�س  ه��اث��اواي  اآن  ال�ضهرية  الأم��ريك��ي��ة  النجمة  ح�ضرت 
اخليال العلمي Colossal يف ني�ي�رك.

.Armani Prive اآن البالغة من العمر 34 عاماً ارتدت ف�ضتاناً من
الفيلم يدور ح�ل امراأة تكت�ضف اأن �ضل�ضلة الأحداث الكارثية التي تقع يف كل 

مكان، ترتبط ب�ضكل اأو باآخر بالنهيار العقلي الذي تعانيه.
وكانت اآن برفقة زميلها يف العمل جي�ض�ن �ض�ديك�س .

العمل اإخراج نات�ض� فيجال�ندو، ويتاألف طاقم العمل من دان �ضتيفنز، تيم 
بالك نيل�ض�ن، اأو�ضنت �ضت�يل، هانا �ضريامي. 

املمثلة ريا �شيهورن خالل ح�شورها العر�س الأول للمو�شم 3 من امل�شل�شل التلفزيوين "Better Call Saul" يف كاليفورنيا. )رويرتز(

فطرية الراعي .. 
�سر اأقدم عرو�سني 

يعدان  بريطانيان  زوج���ان  ك�ضف 
املتحدة  اململكة  يف  عرو�ضني  اأق��دم 
عن �ضر ط�ل زواجهما وه� تناول 
����ض����ي���ة ك����ل ليلة  ���ض��اخ��ن��ة  وج���ب���ة 

وخا�ضة فطرية الراعي.
ويبلغ الزوج ج�رج من العمر 100 
���ض��ن��ة وزوج���ت���ه ف��ي��ل��ي�����س ن��ح��� 94 
مبرور  قريبا  و�ضيحتفالن  ع��ام��ا 
زواجهما يف م�ضقط  �ضنة على   77
�ضتاف�رد�ضري  مدينة  يف  راأ���ض��ه��م��ا 
و�ضط غرب بريطانيا اأي يف بداية 

احلرب العاملية الثانية.
زواجهما  ط���ل  �ضر  عن  وب�ض�ؤالها 
قالت فيلي�س: وجبة �ضاخنة جيدة 
وحديث بعد ال�جبة كل ليلة على 
زوج��ه��ا جيدا  ت��ط��ع��م  اأن  ال���زوج���ة 

وحتادثه بعدها. 
تناول  يحب  ج���رج  اأن   : واأ�ضافت 
الطعام امل�ض�ي ي�م الأحد ويف�ضل 
وفطرية  ال�����ض��م��ك  ت���ن���اول  اأي�������ض���ا 
الراعي خالل اأيام الأ�ضب�ع ونحن 
منذ  ليلة  ك��ل  تقريبا  ذل���ك  فعلنا 
زواج����ن����ا وه�����ذا م���ا ج��ع��ل��ن��ا ق�يان 

ومتم�ضكان ببع�ضنا البع�س. 
تلقت  اإن��ه��ا  اإىل  فيلي�س  واأ����ض���ارت 
منذ  والدتها  من  زوجية  ن�ضائحا 
75 �ضنة واأنها التزمت بها مبا فيها 

عدم ال�ضراف يف الإنفاق.
للت�ض�ق  ت��ذه��ب  ع��ن��دم��ا   : وق��ال��ت 
بالنظر  عليك  حتبه  �ضيئا  وت���رى 
كنت  اإذا  عما  للتاأكد  حقيبتك  اإىل 
ت�ضتطيع  ل  واإذا  ���ض��رائ��ه  تتحمل 
ول  حقيبتك  اأغ��ل��ق  ال�ضعر  حتمل 

ت�ضرتيه. 

فواكه مقابل 27 األف دولر
يعر�س متجر يف اليابان جمم�عة من الف�اكه 
ال���ن���ادرة ب��اأ���ض��ك��ال غ��ري م��األ���ف��ة، ت��ب��اع باأ�ضعار 
األف   27 م��ن  اأك���ر  اإىل  بع�ضها  ي�ضل  باهظة 

دولر.
اإذا نظرت اإىل متجر �ضيمبيكيا يف اليابان من 
اخل����ارج ل��رمب��ا ُي��خ��ي��ل اإل��ي��ك اأن���ك ع��ل��ى و�ضك 
والأحجار  ل��ل��م��ج���ه��رات  حم��ل  اإىل  ال���دخ����ل 
اأكر،  تقرتب  عندما  تكت�ضف  لكنك  النفي�ضة، 
الف�اكه  ب��ي��ع  يف  متخ�ض�س  امل��ت��ج��ر  ه���ذا  اأن 
قلب  �ضكل  على  البطيخ  مثل  ال�ضكل،  غريبة 
اأو مكعبات، وحبات عنب بحجم كرة بينغ ب�نغ 
لكل منها، وغ��ري ذل��ك م��ن ال��ف���اك��ه ال��ت��ي مل 
ي�ضبق لك م�ضاهدتها، بح�ضب م�قع �ضبكة �ضي 

اإن اإن الإخبارية الأمريكية.
مقت�ضرة  لي�س  الغريبة  الف�اكه  هذه  اأن  غري 
على متاجر �ضيمبيكيا يف اليابان، حيث تباع هذه 

املنتجات ب�ضكل منتظم يف عم�م البالد باأ�ضعار 
يف  ال����دولرات  م��ن  الآلف  ع�ضرات  اإىل  ت�ضل 
املزادات العلنية، ففي عام 2016 مت بيع حبتني 
من ال�ضّمام اأو البطيخ الأ�ضفر ب�ضعر و�ضل اإىل 
3 ملي�ن ين )27240 دولر(. ويق�ل �ض�ي�ن 
�ضيم عميد كلية علم البيئة الب�ضرية يف جامعة 
وي�ضك�ن�ض�ن مادي�ض�ن: يتم التعامل مع هذه 
الف�اكه بطريقة خمتلفة يف الثقافة الآ�ضي�ية 
ب�ضكل عام ويف املجتمع الياباين ب�ضكل خا�س، 
ويرتبط �ضراء الف�اكه وا�ضتهالكها املمار�ضات 

الجتماعية الثقافية يف البالد .
تك�ن  اأن  ب��ال�����ض��رورة  لي�س  ���ض���ي���ن  وي�ضيف 
اليابان،  النظام الغذائي يف  الف�اكه جزءاً من 
البن�د  من  ُتعترب  اأنها  ذل��ك  من  الأه��م  ولكن 
اخليارات  ك��اأح��د  ه��ام��اً  دوراً  وتلعب  ال��ف��اخ��رة، 

املميزة للهدايا يف اليابان .


