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تون�س: �إرهابي يفجر نف�سه يف �سيدي بوزيد
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

قام عن�سر اإرهابي بتفجري نف�سه داخل منزل يف الطابق الثاين من 
املدخل اجلنوبي ملدينة �سيدي لبوزيد، يف حني ما  عمارة تقع قرب 
تزال عنا�سر اأخرى حما�سرة يف نف�س املكان من قبل وحدات احلر�س 
ال��وط��ن��ي، ال��ت��ي ق��ام��ت مب��داه��م��ة ه��ذه املجموعة الإره��اب��ي��ة، ح�سب 
�سامي  بوزيد  ب�سيدي  الأول  املعتمد  الأح��د،  ام�س  به ظهر  ما �سرح 

الغابي.
با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  ال�سيباين  خليفة  العميد  اأك���د  جهته،  م��ن 
هذه  مبتابعة  قامت  الوطني  احلر�س  وح��دات  اأن  الوطني،  احلر�س 
العملية  اأن  مبينا  املداهمة،  عملية  قبل  حتركاتها  ور�سد  املجموعة 
ت�سجيل  دون  اأم�����س  ن��ه��ار  منت�سف  ح���وايل  انطلقت  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة 

اإ�سابات يف �سفوف وحدات احلر�س الوطني.
اأف��اد م�سدر م�سوؤول برئا�سة احلكومة، باأن رئي�س  اأخ��رى،  من جهة 
انطالقا  الأمنية  العملية  هذه  �سري  تابع  ال�ساهد،  يو�سف  احلكومة 
من املدر�سة الوطنية للحر�س الوطني واحلماية املدنية مبنطقة بئر 

بورقبة مبحافظة نابل.

قتلى يف غارات بدرعا ومعارك بحلب

نزوح و��سع و�لوحد�ت �لكردية تتقدم بالطبقة �ل�سورية

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت���وج���ه 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
ب��ال��ت��ع��ازي وامل���وا����س���اة ل����ذوي اأهل 
ال���ط���ال���ب���ة ف���اط���م���ة غ�������ولم من 
اجلزائر ول�سعب اجلزائر ال�سقيق 
الطالبة فاطمة وعمرها  وفاة  يف 
حلادث  تعر�سها  اإث���ر  ع��ام��ا   17
 1500 نحو  اأث��ن��اء قطعها  األ��ي��م 
للو�سول  بال�سيارة  �ساعة   18 كم 
وامل�ساركة  اجل����زائ����ر  ل��ل��ع��ا���س��م��ة 
لتحدي  الوطنية  الت�سفيات  يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي  ال����ق����راءة 
اجل�����زائ�����ر. واأث����ن����ى ����س���م���وه على 
ال��ط��ال��ب��ة واأه����ل اجل��زائ��ر والذي 
و���س��ل��ت م�����س��ارك��ات��ه��م لأك����ر من 
يف  ط��ال��ب  األ���ف  ومائتي  مليونني 
م�����س��ريا �سموه  ال����ق����راءة،  حت���دي 
الكلمة  بلد  ه��ي  اجل��زائ��ر  اأن  اإىل 
بتجهيز  �سموه  ووج���ه  وامل��ع��رف��ة. 
الطالبة  ا�سم  10 مكتبات حتمل 

فاطمة غولم.

م��ن ج��ه��ة اخ���رى اأ���س��در �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�سفته 

امل��ر���س��وم رقم  حاكماً لإم���ارة دب��ي 
اإجازة  ب�ساأن   2017 ل�سنة   14
الأم�����وم�����ة وال���و����س���ع وال���رع���اي���ة 

للموظفات يف حكومة دبي.

•• عوا�صم-وكاالت:

�سوريا(  درعا )جنوب  قتلى يف حمافظة  �سقط ع�سرة 
للنظام، كما ق�سفت  الأح��د ج��راء ق�سف ج��وي  ام�س 
طائرات رو�سية و�سورية مناطق بريف حماة، يف حني 

تتوا�سل املعارك غرب مدينة حلب.
و�سقط ع�سرة قتلى ب�سبب ق�سف لطائرات النظام على 
مدينة درعا وبلدات يف حميطها بالرباميل املتفجرة، 
ال��ن��ازح��ني يف  اإق��ام��ة  ن��ق��اط  ت��رك��ز الق�سف على  حيث 

منطقة ال�سياح القريبة من احلدود مع الأردن.
وقالت وكالة �سام الإخبارية اإن نا�سطني ومدنيني يف 
بالرد  املعار�سة  ف�سائل  نا�سدوا  وريفها  درع��ا  مدينة 
الإ�سرتاتيجية  النقاط  يف  الأ���س��د  ق���وات  وا���س��ت��ه��داف 
باملحافظة، ل �سيما بعد التقدم الذي حققته الف�سائل 

يف حي املن�سية موؤخرا.
ال�سعب  حماية  وح���دات  اإن  م�����س��ادر  ق��ال��ت  ذل���ك،  اىل 
الرقة  ري��ف  يف  الطبقة  مدينة  داخ��ل  تتقدم  الكردية 
اجلنوبية  الأح���ي���اء  ت�سهد  وق���ت  يف  ���س��وري��ا،  ���س��م��ايل 
للمدنيني  كثيفة  ن���زوح  ح��رك��ة  املدينة  م��ن  ال�سرقية 
الدويل  التحالف  ل��ط��ائ��رات  العنيف  الق�سف  ج���راء 
وامل����ع����ارك ال����دائ����رة ب���ني ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره����اب����ي 

والوحدات الكردية.
ون��ق��ل م��را���س��ل اجل���زي���رة ع��م��ا ت�����س��م��ى ق����وات �سوريا 
الوحدات  عليها  وتهيمن  تقودها  التي  الدميقراطية 
املهاجع  ح����ارة  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت  ق��وات��ه��ا  اأن  ال���ك���ردي���ة، 
اأخرى داخل  الآ�سورية ومواقع  والبو�سرايا والكني�سة 
م��دي��ن��ة ال��ط��ب��ق��ة ب��ع��د م���ع���ارك م���ع م�����س��ل��ح��ي تنظيم 

داع�س.

واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن قوات الوحدات الكردية ا�ستولت 
امل��واق��ع، يف حني يقوم  اأ�سلحة وذخ��ائ��ر من ه��ذه  على 
عنا�سرها بعملية مت�سيط تلك املناطق وتنظيفها من 
الألغام. وي�سري نا�سطون اإىل اأن الوحدات باتت ت�سيطر 
عنيفة  م��ع��ارك  ت�سهد  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  ن�سف  نحو  على 
“قوات  2014. وتواجه  و�سيطر عليها التنظيم عام 
م�سلحي  من  �سر�سة  مقاومة  الدميقراطية”  �سوريا 
التنظيم الذين ي�ستخدمون خ�سو�سا طائرات م�سرية 
مفخخة على غرار ما يفعلون �سد القوات العراقية يف 

مدينة املو�سل، كربى مدن �سمال العراق.
وت�سببت املعارك والق�سف على الطبقة يف موجة نزوح 
النازحني  معظم  اإن  م�سادر  وق��ال��ت  لل�سكان،  وا�سعة 
املدنيني يتم نقلهم اإىل خميمات ع�سوائية يف حميط 

الطبقة اأقامتها الوحدات الكردية.
ي�سهدها  عنيفة  معارك  اأن  نف�سها  امل�سادر  واأ�سافت 
حميط امل�سفى الوطني يف الرقة )�سمال و�سط �سوريا(، 
واأن القوات الكردية �سيطرت على مواقع داخل الطبقة 
يف اجلهتني اجلنوبية والغربية بعد معارك مع تنظيم 
داع�س، يف وقت ي�سهد الو�سع الإن�ساين داخل الطبقة 

مزيدا من الرتدي.
وت���ق���ّدر اأع�����داد امل��دن��ي��ني امل��ح��ا���س��ري��ن داخ���ل الطبقة 
�سعبة،  اإن�سانية  اأو�ساعا  يعي�سون  األفا  ثالثني  بنحو 
الطبقة ج��راء ق�سف  املدنيني قتلوا يف  وك��ان ع�سرات 

التحالف واملعارك الدائرة هناك.
اأيام  قبل  دخ��ل��ت  الدميقراطية  ���س��وري��ا  ق���وات  وك��ان��ت 
ال��ق�����س��م اجل��ن��وب��ي ال��غ��رب��ي م��ن م��دي��ن��ة ال��ط��ب��ق��ة بعد 
م���ع���ارك م���ع ال��ت��ن��ظ��ي��م ب��اإ���س��ن��اد ج����وي م���ن مقاتالت 

التحالف الدويل.
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خادم �حلرمني ي�ستقبل مريكل 
•• جدة-رويرتز:

و����س���ل���ت امل�������س���ت�������س���ارة الأمل����ان����ي����ة 
ام�س  اإىل ج���دة  اأجن��ي��ال م��ريك��ل 
ال�سعودي  العاهل  ا�ستقبلها  حيث 
العزيز  ع��ب��د  ب���ن  ���س��ل��م��ان  امل���ل���ك 

وم�سوؤولون كبار اآخرون.
مريكل  جت����ري  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
العهد  ويل  ويل  م���ع  حم���ادث���ات 
وزي���ر ال��دف��اع الأم���ري حممد بن 
�سلمان وويل العهد وزير الداخلية 

الأمري حممد بن نايف.

ك�����وب�����ل�����ر ي����ب����ح����ث يف 
�لليبية �لأزم����ة  �خل��رط��وم 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ب��ع��وث  ���س��دد 
�سرورة  على  كوبلر  م��ارت��ن  ليبيا 
التنفيذ ال�سارم لالتفاق ال�سيا�سي 

يف ليبيا لأنه ميثل وحدة البالد.
ت�سريحات  -يف  ك��وب��ل��ر  واأ�����س����اف 
مباحثات  اإج��رائ��ه  عقب  �سحفية 
و�سفها بالبناءة مع وزير اخلارجية 
ال�����������س�����وداين اإب�����راه�����ي�����م غ����ن����دور 
الوحيد  احل����ل  اأن  ب���اخل���رط���وم- 
وج��ود حكومة  الليبية هو  لالأزمة 
خمتلف  يف  م���وح���دة  وم��وؤ���س�����س��ات 
الع�سكرية  خا�سة  بليبيا،  املجالت 
والق��ت�����س��ادي��ة. ودع����ا ك��وب��ل��ر دول 
ا�ستخدام  اإىل  ال��ل��ي��ب��ي  اجل�������وار 
ب�سكل  الأط���راف  كل  مع  عالقاتها 
بناء و�سول اإىل حل دائم لالأزمة.

�ل���ع���ر�ق ي��ت��وق��ع ����س��ت��ع��ادة 
مايو  يف  ب��ال��ك��ام��ل  �مل��و���س��ل 

•• بغداد-رويرتز:

ت��وق��ع ق��ائ��د ع���راق���ي ك��ب��ري طرد 
ت��ن��ظ��ي��م داع���������س الإره�����اب�����ي من 
املو�سل يف مايو اأيار رغم مقاومة 
القدمية  امل��دي��ن��ة  يف  امل��ت�����س��ددي��ن 

املكتظة بال�سكان.
الر�سمية  ال�سباح  جريدة  ونقلت 
ركن  اأول  فريق  الأح��د عن  ام�س 
ع��ث��م��ان ال��غ��امن��ي رئ��ي�����س اأرك�����ان 
اجلي�س العراقي قوله اإن املعركة 
اأ�سابيع  ث��الث��ة  خ���الل  �ستنتهي 

كحد اأق�سى.
ت���ق���وده  دويل  حت����ال����ف  وي�����وف�����ر 
امل���ت���ح���دة دع���م���ا جويا  ال����ولي����ات 
وبريا للهجوم على املو�سل كربى 
�سقطت  التي  العراق  �سمال  مدن 
يونيو  يف  امل��ت�����س��ددي��ن  اأي������دي  يف 
وفقد   .2014 ع�����ام  ح����زي����ران 
معظم  ع��ل��ى  �سيطرته  التنظيم 
الهجوم  ب��دء  منذ  املدينة  اأح��ي��اء 
املا�سي  الأول  ت�سرين  اأكتوبر  يف 
وحتا�سره القوات الآن يف الأحياء 
الواقعة �سمال غرب املدينة ومن 
القدمية  امل���دي���ن���ة  و����س���ط  ب��ي��ن��ه��ا 

التاريخية.
وق��ال��ت م�����س��ادر ع�����س��ك��ري��ة ام�س 
بال�سرطة  وح��دة  قائد  اإن  الأح��د 
ال���ق���وات  م����ن  و18  الحت�����ادي�����ة 
قتلوا  ال��داخ��ل��ي��ة  ل����وزارة  التابعة 
يف ه��ج��م��ات ع��ل��ى م��وق��ع��ني على 
م���������س����ارف امل����دي����ن����ة ال����ق����دمي����ة . 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

2 26

10 مســاًء 9 صباح� - 
10 مســاًء يــوم الجمعة: 4 عصر� - 

أدنيــك، أبوظبي

يعود معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام بباقة 
من البرامج الثقافية والمهنية والفنية

الثقافي البرنامج 
ــم العربــي، ولقــاءات مباشــرة  ــرز مفكــري ومبدعــي العال نخبــة مــن أب
مــع الفائزيــن فــي جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب، ومرشــحي الجائــزة 

العالميــة للروايــة العربيــة.

المهني البرنامج 
ــم،  ــي العال ــر ف ــا النش ــرز قضاي ــش أب ــادة تناق ــاءات ج ــل ولق ورش عم

وتســتعرض مقترحــات جديــدة لخدمــة صناعــة النشــر العربيــة. 

الطبخ عروض 
ــارات  ــة ومخت ــوالت الصيني ــاف المأك ــهر أصن ــذوق أش ــة لت ــرص عملي ف

ــي.  ــي والعالم ــخ العرب ــن المطب م

ركن ا�بداع
ــه،  ــرح والترفي ــر الم ــم عب ــى العل ــم إل ــود أطفالك ــة تق ــارب حقيقي تج
كل  تناســب  وأنشــطة  ممتعــة،  قــراءة  وجلســات  مثيــرة  عمــل  ورش 

ا�ذواق.

الرسامين ركن 
يقــدم هــذا الركــن مجموعــة مختــارة مــن الفنانيــن ذوي المواهــب 
الرســوم  مثــل:  متعــددة؛  مجــاالت  يمثلــون  الذيــن  المميــزة، 
الكاريكاتوريــة، وتصميــم الرســوم التصويريــة (الغرافيــك)، والرســوم 

. ضيحيــة لتو ا

ســينما الصندوق ا�سود
ــالم  ــة، وأف ــالم إماراتي ــروض �ف ــى ع ــينمائي عل ــج الس ــتمل البرنام يش
الحركــة  عــن  العربيــة، ويوفــر منصــة نقاشــية  الــدول  مــن مختلــف 
الســينمائية المحليــة، وبعــض الجوانــب االحترافيــة فــي عالــم صناعــة 

ــالم. ا�ف

adbookfair.com / 800 555

ضيــف الشــرف الصيــنالناقــل الرســميالشــريك ا�عالمــي الرســميتنظيــم

املفلحي ي�ؤدي اليمني اأمام هادي حمافظًا لعدن
مقتل قيادي حوثي بارز

 يف مو�جهات قرب �ل�سعودية 
•• عدن-وكاالت:

العزيز  عبد  اجلديد  ع��دن  حمافظ  ب��اأن  اليمن  يف  �سحفية  م�سادر  اأف���ادت 
املفلحي اأدى اليمني الد�ستورية اأمام الرئي�س عبد ربه من�سور هادي يف مقر 

اإقامته املوؤقت بالريا�س.
املفلحي حمافظا لعدن خلفا  بتعيني  ق��رارا  اأ�سدر  الرئي�س هادي قد  وكان 

للمحافظ ال�سابق اللواء عيدرو�س الزبيدي.
 ،2014 عام  عدن  اإىل  وع��اد  بال�سعودية  مقيما  كان  اأعمال  رجل  واملفلحي 
وبرز يف واجهة العمل ال�سيا�سي م�ست�سارا للرئي�س هادي يف اأعقاب ا�سرتداد 

عدن من ملي�سيا احلوثي وقوات الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �سالح.
اأي�سا تعديال وزاري��ا- بعد اجتماع مع  وج��اءت ق��رارات ه��ادي -التي �سملت 
الركن علي حم�سن  الفريق  نائبه  الوطني بح�سور  الدفاع  اأع�ساء جمل�س 

الأحمر ورئي�س الوزراء اأحمد بن دغر.
والتطورات  اليمنية  ال�ساحة  على  الأو���س��اع  م�ستجدات  الجتماع  وناق�س 

الراهنة على خمتلف امل�ستويات.
اىل ذلك، اأعلنت القوات احلكومية املوالية للرئي�س اليمني، عبدربه من�سور 
هادي، ام�س الأحد، مقتل قيادي حوثي بارز يف مواجهات، مبحافظة حجة، 

قرب احلدود ال�سعودية، �سمال غربي البالد.
التابع  الع�سكرية اخلام�سة،  للمنطقة  الإعالمي  للمركز  بيان  ذلك يف  جاء 
الجتماعي  التوا�سل  مبوقع  الر�سمية  �سفحته  يف  ن�سره  اليمني،  للجي�س 

في�سبوك.
وقال البيان اإن ال�سيخ القبلي البارز، يحيى  �سالح م�سلح اأ�سعد، اأحد وجهاء 
و�سالح  احلوثي  ميلي�سيا  قيادات  واأب��رز  حجة،  مبحافظة  ال�ساهل  مديرية 
ميدي  جبهة  يف  الوطني  اجلي�س  مع  مواجهات  يف  اجلمعة،  اأول  اأم�س  قتل 

باملحافظة.
راأ�سه  اإىل م�سقط  ال�سبت،  القيادي احلوثي و�سلت  اأن جثة  البيان  واأ�ساف 
يف قرية حيبان، مبديرية ال�ساهل، ومت ت�سييعه بح�سور قيادات حوثية يف 

املديرية.
ومل يذكر امل�سدر اأي تفا�سيل اإ�سافية حول مقتل القيادي احلوثي.
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اأخبـار الإمـارات
�لتنمية �لأ�سرية تو��سل تنفيذ بر�جمها �ملوجهة للرجل 

•• اأبوظبي-وام: 

توا�سل موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية اإطالق براجمها وخدماتها الهادفة اإىل 
اإىل التالحم املجتمعي  اأفرادها للو�سول  الأ�سرة وتنمية دور  حتقيق رفاه 

املن�سود و�سمان ا�ستدامة ا�ستقراره وترابطه.
يف غ�سون ذلك اأطلقت املوؤ�س�سة برنامج تعزيز امل�ساركة الإيجابية للرجل يف 
احلياة الأ�سرية من خالل ور�سة اأ�سرتي �سعادتي وذلك يف مراكز املوؤ�س�سة 

مبنطقتي العني والظفرة.
وياأتي الربنامج الوقائي التنموي - الذي ي�ستمر حتى 17 مايو املقبل - 
اإميانا من روؤيتها ور�سالتها بالدور الكبري وامل�سوؤولية التي يحملها الرجل 

للمحافظة على متا�سك وترابط الأ�سرة .

ويعمل الربنامج على تنفيذ ور�س تدريبية تهدف اإىل تعزيز دور الرجل يف 
ولالآخر  للذات  اأكر  لفهم  الإيجابية  ال�سخ�سية  املهارات  واك�سابه  الأ�سرة 

و�سول اإىل اأ�سرة �سحية م�ستقرة.
التي تعزز  املهمة  ب��الأدوار  اإىل تعريف الرجال  كما تهدف ور�س الربنامج 
واحلوار  الت�سال  مهارات  تنمية  اإىل  بالإ�سافة  الأ���س��رة  وتالحم  متا�سك 

الإيجابي والتعامل مع الآخرين.
وحتر�س موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية على ت�سليط ال�سوء على جمموعة من 
الربامج والور�س التدريبية والتوعوية والتثقيفية للرجل نظرا لإميانها 
اأ�سرته  متا�سك  على  للمحافظة  يحملها  التي  وامل�سوؤولية  الكبري  بالدور 
لي�سهم ب�سكل فاعل يف بناء جيل قوي وواثق باعتباره فردا مهما يف عملية 

التن�سئة الجتماعية لالأطفال وامل�ساهمة يف تنمية املجتمع ونه�سته.

حممد بن ر��سد يعزي يف وفاة �سهيدة �لقر�ءة يف �جلز�ئر فاطمة غولم 
•• دبي-وام:

توجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بالتعازي واملوا�ساة 
ول�سعب اجلزائر  اجل��زائ��ر  م��ن  غ��ولم  الطالبة فاطمة  اأه��ل  ل��ذوي 
تعر�سها  اإث��ر  عاما   17 وعمرها  فاطمة  الطالبة  وف��اة  يف  ال�سقيق 
بال�سيارة  �ساعة   18 ك��م    1500 نحو  اأث��ن��اء قطعها  األ��ي��م  حل��ادث 
للو�سول للعا�سمة اجلزائر وامل�ساركة يف الت�سفيات الوطنية لتحدي 
الطالبة  على  �سموه  واأثنى  اجلزائر.  م�ستوى  على  العربي  القراءة 
واأهل اجلزائر والذي و�سلت م�ساركاتهم لأكر من مليونني ومائتي 
اأن اجل��زائ��ر هي  اإىل  ال��ق��راءة، م�سريا �سموه  األ��ف طالب يف حت��دي 

10 مكتبات حتمل ا�سم  بلد الكلمة واملعرفة. ووجه �سموه بتجهيز 
الطالبة فاطمة غولم، والتي �سربت مثال غري م�سبوق يف ال�سعي 
اأن للكلمة  “كما  اأجل املعرفة والقراءة ..وقال �سموه  والإ�سرار من 
انت�سر خرب وفاة الطالبة فاطمة مع  .. فاإن لها �سهداء. وقد  قراء 
بدء الت�سفيات الوطنية لتحدي القراءة يف اجلزائر، وتعترب فاطمة 
مثال ومنوذجا لأكر من 7 ماليني طالب من كافة اأنحاء الوطن 
اإ���س��رار وعزمية  ال��ع��ام بكل  ال��ق��راءة ه��ذا  العربي �ساركوا يف حت��دي 
لإثبات اأن الطالب يف العامل العربي هم اأهل علم وثقافة وحت�سيل 
اأمل كبري لبلدانهم يف حتقيق نقلة معرفية حقيقية يف  وهم بوابة 

عاملنا العربي.
يذكر اأن الفائز الأول يف الدورة الأوىل يف حتدي القراءة كان اأي�سا 

حممد بن ر��سد ي�سدر مر�سوما بتنظيم �إجازة �لأمومة ملوظفات حكومة دبي
•• دبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء، رعاه اهلل، ب�سفته حاكماً لإم��ارة دبي املر�سوم رقم  رئي�س جمل�س 
اإجازة الأمومة والو�سع والرعاية للموظفات يف  2017 ب�ساأن  14 ل�سنة 
واحلياة  العملية  احلياة  بني  ال�سليم  ال��ت��وازن  اإي��ج��اد  بهدف  دب��ي،  حكومة 
اأطر  توفري  وك��ذل��ك  العاملة،  امل���راأة  حقوق  وتعزيز  للموظفات،  الأ���س��ري��ة 

ت�سريعية داعمة للتوازن بني اجلن�سني.
وتطبق اأحكام هذا املر�سوم على املوظفات العامالت لدى اجلهات احلكومية 
يف اإمارة دبي، وعلى كل اإجازة اأمومة اأو و�سع اأو ا�سرتاحة ر�ساعة مت منحها 
املر�سوم،  تكتمل مدتها. وبح�سب  املر�سوم، ومل  بهذا  العمل  للُموّظفة قبل 
اأو  الكامل  ال���دوام  بنظام  �سواء  دائمة  وظيفة  يف  املُعّينة  املُوّظفة  ت�ستحق 
اجلزئي، اإجازة اأمومة ملدة ت�سعني يوماً، تبداأ من تاريخ الولدة، ويجوز لها 
طلب بدء هذه الإج��ازة قبل ثالثني يوماً على الأكر من التاريخ املتوقع 
للولدة، �سريطة اأن تكون املدة مت�سلة، كما يجوز اجلمع بني اإجازة الأمومة 
والإجازة الدورية وكذلك الإجازة بدون راتب، بحد اأق�سى 120 يوماً من 

بداية اإجازة الأمومة.

يجوز ا�ستبدالها ببدل نقدي.
ون�س املر�سوم على اأن ين�ساأ يف مقر اجلهة احلكومية دار للح�سانة، لتوفري 
�سنوات  اأرب��ع  عن  اأعمارهم  تقل  الذين  املوظفة  لأطفال  الالزمة  الرعاية 
20 طفاًل  الأم��ه��ات يف اجلهة احلكومية  املوظفات  اأط��ف��ال  ع��دد  بلغ  متى 
اأك��ر من  اأن ت�سرتك  فاأكر، واإذا مل يبُلغ ع��دد الأط��ف��ال ه��ذا العدد، ج��از 
للجهة  ويجوز  لرعايتهم،  ُم�سرتكة  ح�سانة  دار  توفري  يف  حكومية  جهة 
ها، يف حال مل يتوفر  احلكومية التعاقد مع دار للح�سانة قريبة من مقرِّ

لديها مكان خا�س لذلك.
التي مت  الر�ساعة  ا�سرتاحة  اأو  الو�سع  اأو  الأمومة  اإج��ازة  ُم��ّدة  كانت  واإذا 
زيادة  يتم  ف��اإن��ه  امل��ر���س��وم،  ب��ه��ذا  العمل  وق��ت  تكتمل  مل  للُموّظفة  منحها 
التي  املُ���ّدة  بني  الفرق  ُي��ع��اِدل  مبا  ال�سرتاحة  اأو  الإج���ازة  من  ا�ستحقاقها 
اإذا كانت ُمّدة الإجازة التي مت  انق�ست واملُّدة املُقّررة مبوجب اأحكامه، اأما 
زيادة  يتم  ل  فاإنه  املر�سوم،  بهذا  العمل  قبل  انتهت  قد  للُموّظفة  منحها 

ا�ستحقاقها من الإجازة اأو ال�سرتاحة.
واأحكام  فيه  يتعار�س  ال��ذي  امل��دى  اإىل  اآخ��ر  ت�سريع  اأي  ن�س يف  اأي  ويلغى 
هذا املر�سوم، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به اعتباراً من الأول من 

مار�س 2017.

بدء  قبل  جنينها  اأجه�ست  التي  املُوّظفة  ا�ستحقاق  على  املر�سوم  ن�ّس  كما 
الأ�سبوع 24 من حملها اإجازة مر�سية، تتحدد مدتها بناًء على تقرير طبي 
اإذا  يوماً   60 مل��دة  و�سع  اإج��ازة  منحها  ويتم  ة،  املُخت�سّ اجلهة  من  ُمعتمد 
اأجنبت طفاًل مّيتاً اأو اإذا اأجه�ست جنينها بعد بدء الأ�سبوع 24 وذلك بناًء 

على تقرير طبي ُمعتمد من تلك اجلهة.
ومُتنح املُوّظفة التي ت�سع مولوداً من ذوي الإعاقة، اإجازة رعاية تبداأ من 
تاريخ انتهاء اإجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، ويجوز متديد 
هذه الإجازة بقرار من م�سوؤول اجلهة احلكومية اأو من ُيفّو�سه ملدة ل تزيد 

ة. على ثالث �سنوات بناًء على تقرير طبي ُمعتمد من اجلهة املُخت�سّ
وت�ستحق املُوّظفة التي يتم منحها اإجازة الأمومة اأو الو�سع اأو الرعاية وفقاً 
اإجازتها، ول ُي�سرف لها  لأحكام هذا املر�سوم الراتب ال�سهري طوال ُمدة 
اأو بدل يرتبط مُبزاولة عملها، كعالوة طبيعة  خالل هذه املُّدة اأي عالوة 
العمل اأو بدل ا�ستخدام الهاتف النّقال، وما يف حكمها، كما حُتت�سب العطل 
الأ�سبوعية والر�سمية التي تتخلل اإجازة الأمومة اأو الو�سع اأو الرعاية من 
ِفعلّية لكافة الأغرا�س، مبا يف  ُمّدتها خدمة  ُمّدة الإج��ازة، وُتعترب  �سمن 
اإجازة  ترحيل  يجوز  ال��دوري��ة، ول  والإج���ازة  ال�سفر  تذاكر  ا�ستحقاق  ذلك 
اإىل ال�سنة التالية، كما ل  اأي جزء منها  اأو  اأو الرعاية  اأو الو�سع  الأمومة 

�أخبار �ل�ساعة : عا�سفة �لفكر وبلورة 
مفهوم حديث للأمن �لقومي �لعربي

•• اأبوظبي-وام:

فهم عميق  اإىل  متزايدة  هناك حاجة  ان  ال�ساعة  اأخبار  ن�سرة  اأك��دت 
للتحديات التي تواجه املنطقة قبل امل�سي يف �سياغة مفهوم حديث 
لالأمن القومي العربي، يجب اأن يقوم على اأ�سا�س الرتابط والتكامل 
وقيادتها  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  با�ستمرار  ذلك  توؤكد  كما 

الر�سيدة، التي ترى اأن الأمن العربي، كما اخلليجي، كل ل يتجزاأ.
والبحوث  للدرا�سات  الم��ارات  مركز  عن  ال�سادرة   - الن�سرة  وقالت 
ال�سرتاتيجية يف افتتاحيتها ام�س حتت عنوان عا�سفة الفكر وبلورة 
مفهوم حديث لالأمن القومي العربي - تنطوي الندوة الفكرية، التي 
نظمها حتالف عا�سفة الفكر بالتعاون مع مركز الأه��رام للدرا�سات 
ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية ، يف جمهورية م�سر العربية، حتت عنوان 
دور الأمن القومي العربي يف ع�سر جديد ، على اأهمية كبرية؛ حيث 
اأن عقدها  �سبق  التي  ال��ن��دوات  ل�سل�سلة  ام��ت��داداً  ال��ن��دوة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
ُتعَقد يف  اأبوظبي واملغرب والبحرين، وهي  الفكر يف  حتالف عا�سفة 
حتى  بل  مت�سارعة،  دولية  وت��ط��ورات  متفاقمة،  اإقليمية  اأو���س��اع  ظل 

ة. حتالفات عاملية غري م�ستقرَّ
ال��ع��رب على  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��رية م��ن  ان م�ساركة جمموعة  واأ���س��اف��ت 
اأعلى امل�ستويات، بالإ�سافة اإىل اأبرز روؤ�ساء مراكز البحوث واملفكرين 
الندوة،  هذه  اأهمية  تعك�س  العربي،  العامل  يف  ال�سيا�سيني  واملحللني 
والدور املتنامي الذي بداأ ي�سطلع به حتالف عا�سفة الفكر ..م�سرية 
عام  مدير  ال�سويدي،  �سند  جمال  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  تاأكيد  اىل 
الأمانة  رئي�س  ال�سرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�سات  الإم��ارات  مركز 
اأن  على  الندوة،  يف  م�ساركته  خالل  الفكر،  عا�سفة  لتحالف  العامة 
الندوة تاأتي اإ�سهاماً من التحالف يف تعزيز مكانة الفكر يف مواجهة 
للجهود  ا�ستمراراً  وُتَعدُّ  العربي،  العامل  يف  الراهنة  التحديات  اأب��رز 
التي يبذلها التحالف من اأجل دعم �سانع القرار يف الدول العربية 
عرب اإمداده باملعلومات والبيانات ال�سرورية، اإ�سافة اإىل ن�سر الوعي 
الأمة  تواجهها  التي  والتحديات  الق�سايا  خمتلف  حيال  الفكري 
القومي  الأم��ن  بق�سايا  تتعلق  ما  وخا�سة  املرحلة،  ه��ذه  يف  العربية 
العربي. واأو�سحت الن�سرة ان الندوة، التي توزَّعت على خم�س جل�سات 
رئي�سية، وتناولت التحديات الرئي�سية والتهديدات الإقليمية لالأمن 
الدولة  متا�سك  وحت���دي  الإره����اب،  تهديد  خا�سة  العربي  القومي 
الفل�سطينية،  الق�سية  امل��رك��زي��ة،  ال��ع��رب  ق�سية  وك��ذل��ك  الوطنية، 
القومي  لالأمن  اأ�سمل  �سياغة مفهوم  اإىل  هناك حاجة  اأن  اأو�سحت 
العنا�سر  وك��رة  وتداخلها،  التحديات  ب  ت�سعُّ م��ع  خا�سة  ال��ع��رب��ي، 
والفواعل املوؤثرة فيها؛ وهذا يتطلَّب، بادئ ذي بدء، العمل على بلورة 
دة املعامل للتعامل مع املتغريات التي تعي�سها املنطقة  ا�سرتاتيجية حمدَّ
اخلارجية  وزي��ر  �سكري،  �سامح  عليه  اأك��د  ما  اىل  ..م�سرية  العربية 
امل�سري، الذي كان من بني اأبرز امل�ساركني يف الندوة، ب�سرورة املواءمة 
بني حتقيق التطلُّعات امل�سروعة للتغيري، وجتنُّب تفكك دول املنطقة، 
ووقوعها يف دوامة الطائفية، م�سرياً اإىل اأن الإ�سالح ال�سامل يف اإطار 
املت�ساعدة يف  التهديدات  الوحيد ملواجهة  الوطنية هو املالذ  الدولة 
املنطقة. ولفتت الن�سرة كذلك اىل تاأكيد الندوة على �سرورة الإ�سراع 
يف بلورة ا�سرتاتيجية �ساملة؛ فقد اأظهرت اأهمية الفكر يف مثل هذه 
ال�سرتاتيجية، ويف مواجهة التحديات و�سدِّ التهديدات التي تواجه 
الدولة  تواجهها  التي  املعا�سرة  التحديات  فاأخطر  العربي؛  العامل 
بن  ال�سيخ خالد  الدكتور  اأو�سح  اذ  الفكر  بق�سايا  الوطنية مرتبطة 
خليفة اآل خليفة، نائب رئي�س جمل�س الأمناء، املدير التنفيذي ملركز 
اأن الإرث التاريخي للمنطقة قد  عي�سى الثقايف يف مملكة البحرين، 
يف  ا�ستغاللها  مت  التي  وال�سوائب،  وال��ن��زاع��ات  الثغرات  بع�س  خلَّف 
تاأجيج الطائفية واملذهبية؛ ما اأف�سد قيم العتزاز بالعروبة، وزعزع 
ر مفهوم الدولة الوطنية، خ�سو�ساً من قبل  الولءات لالأوطان، ودمَّ

دة. اجلماعات الإ�سالمية والتنظيمات الأيديولوجية املت�سدِّ
مع   - الدراك  اأهمية  اىل  افتتاحيتها  ختام  يف  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ودع��ت 
�سياغة مثل هذه ال�سرتاتيجية - التداخل غري امل�سبوق بني الأمن 
القومي الإقليمي من جهة، والأمن الدويل العاملي من جهة ثانية؛ 
اأيِّ منطقة  اإقليمياً ودولياً يجعل من ال�سعب على  فت�سابك امل�سالح 
العتبار  يف  الأخ��ذ  دون  من  القومي  اأمنه  معامل  د  يحدِّ اأن  اإقليم  اأو 
املتحدة  ال��ولي��ات  ال��ك��ربى، خا�سة  ال��ق��وى  ب��ني  املتحولة  ال��ع��الق��ات 
يف  اجلهود  تعقيد  من  يزيد  ما  ان  اىل  ..ونبهت  ورو�سيا  الأمريكية 
هذا ال�ساأن هو اأن املنطقة، ومن خالل مناطق ال�سراع القائمة فيها 
منذ اأكر من �ست �سنوات، اأ�سبحت �ساحة ل�سراع امل�سالح بني القوى 
متهيداً،  الدولية  القوى  موازين  لختبار  الأخطر  واملجال  الدولية، 
ا على ح�ساب م�سالح  على ما يبدو، ل�سياغة نظام عاملي جديد، رمبَّ

دول املنطقة وم�سائرها.

عر�س �أول م�سجد م�سمم من �أحجار �لعنرب يف �لعامل يف برج �لعرب

مر�كز �لت�سال يف هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي ت�ستقبل 3 مليني �ت�سال خلل �لعام �ملا�سي
•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبلت مراكز الت�سال يف �سركتي 
التابعتني  للتوزيع  والعني  اأبوظبي 
لهيئة مياه وكهرباء اأبوظبي حوايل 
ث��الث��ة م��الي��ني ات�����س��ال ور���س��ال��ة مت 

اجنازها خالل عام 2016.
وحت����ر�����س ه���ي���ئ���ة م����ي����اه وك���ه���رب���اء 
اأ�س�س التوا�سل  اأبوظبي على تفعيل 
مع �سرائح املتعاملني بهدف حتقيق 
اأعلى درجات ر�سا املتعاملني و�سمان 
قامت  فقد  امل��وارد  وا�ستدامة  كفاءة 
باإن�ساء  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  م���ن���ذ  ال��ه��ي��ئ��ة 
م���راك���ز ات�������س���ال ت��ع��م��ل ع��ل��ى م���دار 
جلمهور  اخلدمات  لتقدمي  ال�ساعة 
رئي�سا  �سريكا  ب��اع��ت��ب��اره  املتعاملني 
املياه  وا���س��ت��دام��ة  ك��ف��اءة  حت�سني  يف 
فريق  �سمن  الكهربائية،  والطاقة 

عمل موؤهل للقيام بهذه املهام .
�سالح  �سيف  الدكتور  �سعادة  واأ���س��اد 
ال�سيعري مدير عام الهيئة بالنابة 
ب�����ال�����دور ال�������ذي ت����ق����وم ب�����ه م���راك���ز 
احلكومي  الأداء  تعزيز  يف  الت�سال 
اإقبال اجلمهور  تزايد  اأن  ..مو�سحا 
الت�سال  م��راك��ز  م��ع  التوا�سل  على 
ي�سري اإىل مدى كفاءة فرق العمل يف 
املراكز وما تبذله من جهود متميزة 
لحتياجات  ال�سريعة  ال�ستجابة  يف 
املتعاملني يف زمن قيا�سي رغم تعدد 
اخلدمات التي تقدمها هذه املراكز.

ا�ستخدام  ك���ف���اءة  حت��ق��ي��ق  اأن  واأك�����د 
وا�ستدامة املياه والطاقة الكهربائية 
جمتمعية  م���������س����وؤول����ي����ة  ت���ت���ط���ل���ب 
م�����س��رتك��ة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى امل����وارد 
وت��ر���س��ي��د يف ال���س��ت��ه��الك، مم��ا دفع 
لتطوير  اإط��الق م�سروع  اإىل  الهيئة 
م���راك���ز الت�������س���ال وت���د����س���ني حملة 
تهدف  ال��ت��ي  ت��ر���س��ي��د  ال��ط��ل��ب  اإدارة 
تر�سيد  باأهمية  املجتمع  توعية  اإىل 
ا�ستخدام  ك��ف��اءة  ورف���ع  ال�ستهالك 

اأن   - الكرمية  الطبيعي والأحجار 
عن  متفردة  ج��اءت  الفعالية  ه��ذه 
بهالة  العنرب  يتميز  حيث  �سواها 
ال���غ���م���و����س وال�������س���ري���ة على  م����ن 
يتوقف  م�����س��ت ومل  ق����رون  م���دى 
�سحره عن اأ�سر قلوب الب�سر حول 
الفراعنة  ع�سر  م��ن  ب���دءا  ال��ع��امل 
الآثار  علماء  اإىل  الفال�سفة  اإىل 

يف  بالنجاح  �سعادته  ع��ن  معربا   ..
الثمينة  القطع  ه��ذه  روح  جت�سيد 

يف دولة الإمارات .
واأ�ساف نحن عازمون على حتويل 
حقيقة  اإىل  الطموح  امل�سروع  ه��ذا 
تتج�سد  اإذ  ال����واق����ع  اأر�������س  ع��ل��ى 
اأم��ن��ي��ت��ن��ا يف حت��ق��ي��ق غ��اي��ت��ني معا 
وذل����ك ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى األ����ق حجر 

ع����دد م���ن كبار  ال�����ذي ح�����س��ره   -
ال�سخ�سيات والروؤ�ساء التنفيذيني 
ل��ع��دد م��ن ال�����س��رك��ات امل��ع��ن��ي��ة - يف 
اطار روؤية دولة الإمارات ال�ساعية 
لرت�سيخ مكانتها العاملية على كافة 
ال�سعد.وقال املتحدث باإ�سم �سركة 
املخت�سة يف   - ب���امل ج���روب  اآم���رب 
ت�سميم ديكورات مر�سعة بالعنرب 

البحر الأدرياتيكي وبحر البلطيق 
الأ�سود.  والبحر  املتو�سط  والبحر 
اأم����ا م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ل��غ��وي��ة فقط 
اأنرب الإجنليزية من  ا�ستقت كلمة 
كلمة عنرب العربية .. كما ا�ستخدم 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل�سلمون 
امل�سنوعة  الأ�سود  الذهب  �ُسبحات 

من هذه الأحجار الكرمية.

•• دبي-وام:

بدبي  العرب  برج  فندق  ا�ست�ساف 
معر�سا �سم ت�سميما لأول م�سجد 
العنرب  اأحجار  من  م�سمم  متنقل 
يف العامل وجمموعة من اللوحات 
الفنية النادرة امل�سممة من اأحجار 
املعر�س  ه��ذا  افتتاح  العنرب.ياأتي 

العنرب املذهل وال�سحر الذي تتميز 
به الإمارات .وتعود جذور الهتمام 
ق��ب��ل عام  اإىل م���ا  ال��ع��ن��رب  ب��ح��ج��ر 
بزغت  حيث  امليالد  قبل   4500
ه��ذه اجل��ذور يف ع��دد من البلدان 
و�سوريا  والأردن  ل���ب���ن���ان  م��ن��ه��ا 
ياأتينا  بينما   .. واإث��ي��وب��ي��ا  وال��ه��ن��د 
العنرب احلديث اليوم من �سواحل 

احلكومة الإلكرتونية والذكية.
الأ���س��ا���س��ي��ة يف  امل��رك��ز  وتتمثل م��ه��ام 
التعامل مع كافة �سكاوى املتعاملني 
ا�ستف�ساراتهم  والإجابة عن خمتلف 
،عالوة على اخلدمات الأخرى مثل 
ط��ل��ب��ات ت�����س��ج��ي��ل احل�����س��اب وب�����راءة 
التوا�سل  بحمالت  وال��ق��ي��ام  ال��ذم��ة 

مع املتعاملني وفقاً حلاجة العمل.
مركز  ت���ط���وي���ر  م�������س���روع  وي���ع���ت���رب 
للتوزيع  ال��ع��ني  �سركة  يف  الت�����س��ال 
 2014 اك���ت���وب���ر  اط���ل���ق يف  وال������ذي 
يت�سمن  املنطقة  يف  رائ��دا  م�سروعا 
الأنظمة  ل��ك��اف��ة  ���س��ام��ال  حت���دي���ث���اً 
لأحدث  وف��ق��ا  امل�ستخدمة  التقنية 
عامليا  الت�����س��ال  م��راك��ز  تكنولوجيا 
ال�سرتاتيجية  الأه����داف  يلبي  مب��ا 

لل�سركة.
وتتيح التقنيات احلديثة يف امل�سروع 
التوا�سل مع املتعاملني من اأي موقع 
املركز  مباين  من  بال�سرورة  ولي�س 
وهذه امليزة ت�ستخدم يف حالة وجود 
لأ�سباب  املكاملات  ا�ستقبال  مينع  م��ا 
فنية  اأع���ط���ال  وج����ود  م��ث��ل  خمتلفة 
احلديث  للنظام  ومي��ك��ن  امل��رك��ز،  يف 
املعلومات  اأن��ظ��م��ة  م���ع  ي��ت��ك��ام��ل  اأن 
اجلغرافية واأنظمة اإدارة الف�سولت 
اإىل  اإ���س��اف��ة  الأخ�����رى  الأن��ظ��م��ة  اأو 
ال��ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا ال��ت��ي ت���وؤدي اإىل 

حت�سني جودة اخلدمة.
وتت�سمن املرحلة الثانية من امل�سروع 
ان�������س���اء قاعدة  ع����دة مم���ي���زات م��ث��ل 
املعرفة التي توفر برناجما تفاعليا 
املتعاملني  خ���دم���ة  مل��وظ��ف��ي  ي��ت��ي��ح 
الطالع على الجراءات و املعلومات 
اأثناء  خدمة  ب��اأي  املتعلقة  احلديثة 
برنامج  ت��ت�����س��م��ن  ك��م��ا   ، ت��ق��دمي��ه��ا 
التحليل ال�سوتي للمكاملات واإ�سافة 
ق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي اإىل 
امل�سروع  ه��ذا  اأت��اح  وق��د   .. الربنامج 
يف  ال�����واردة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  بع�س  تلبية 

م���راك���ز خدمة  امل��ه��ن��د���س��ني يف  م���ع 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، وخ���دم���ة ت��وث��ي��ق عقود 
واملكاتب  البلدية  دوائ��ر  مع  الإيجار 
م���ن اخلدمات  وغ���ريه���ا  ال��ع��ق��اري��ة، 

التي تقدمها ال�سركة.
امل�ستمر  ال��ت��ط��ور  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
يف  وال���ع���م���ل���ي���ات  الإدارة  ن����ظ����ام  يف 
متكني  يف  ا�سهم  قد  الت�سال  مركز 
ال�����س��رك��ة م���ن ال���ف���وز ب��ال��ع��دي��د من 
اجلوائز مثل جائزتي برنامج �سبط 
اجلودة وجائزة اأف�سل مركز ات�سال 
اأف�سل  وج���ائ���زة   ،2010 ح��ك��وم��ي 
و�سهادة   ،2011 ل��ل��ت��دري��ب  ن��ظ��ام 
اأف�سل مركز ات�سال حكومي �سغري 
ال�سرق  يف  والكهرباء  املياه  قطاع  يف 
يف  الأول  واملركز   ،2012 الأو�سط 
فئة مراكز الت�سال �سبه احلكومية 
مركز  اأف�������س���ل  وج����ائ����زة   ،2013
وجائزة   ،2014 ���س��غ��ري  ات�������س���ال 
اأف�����س��ل م��رك��ز ات�����س��ال م��ت��و���س��ط يف 
اجلوائز  ���س��م��ن  وذل�����ك   ،2015
منظمة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����س��ن��وي��ة 

نف�س  %80 خالل  اإىل نحو  املركز 
باإجراء  القيام  اإىل  بالإ�سافة  العام، 
األ��ف مكاملة بهدف   145 م��ن  اأك��ر 
تر�سيد  ب���اآل���ي���ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ت��وع��ي��ة 
ر�ساهم  م��دى  وقيا�س  ال�ستهالك، 
ع���ن اخل���دم���ة امل���ق���دم���ة، م���ن خالل 
ف��ري��ق عمل م��وؤه��ل وم���درب ب�سورة 
املمار�سات  لأف�������س���ل  وف����ق����اً  ج���ي���دة 

العاملية يف هذا املجال.
وقد مت تطوير املركز بناء على خطة 
وا�سحة املعامل وفقا لثالث مراحل 
بداأت يف عام 2012 وتنتهي يف عام 
من  العديد  اإ�سافة  �سهدت   2020
الت�سال  م��رك��ز  ع��ل��ى  ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات 
اأف�سل مراكز  مما جعله واح��داً من 

الت�سال يف املنطقة.
خدمات  اإ���س��اف��ة  اخل��ط��ة  وت�سمنت 
ج���دي���دة ي��ق��دم��ه��ا امل���رك���ز ح��ت��ى بلغ 
بينها  خ���دم���ة،   30 ال���ي���وم  ع���دده���ا 
اإ��������س�������دار ال�����������س�����ه�����ادات، وخ����دم����ات 
ال��ت�����س��ج��ي��ل يف امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 
عرب  اجلمهور  ا�ستف�سارات  ومتابعة 
امل��ب��ا���س��رة، وتلقي  خ��دم��ة ال��درد���س��ة 
ال�������س���ك���اوى وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ع���رب نظام 
خدمة املتعاملني، واإ�سدار الفواتري 
جدولة  اإع��ادة  وخدمة  الإلكرتونية، 
اجلديدة،  ل��ل��ت��و���س��ي��الت  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
وت����ل����ق����ي ط����ل����ب����ات ح����ج����ز م���واع���ي���د 

الأجهزة واأهم الإجراءات والأ�ساليب 
والأدوات الفنية الالزمة لذلك.

اأو�سح �سعادة �سعيد حممد ال�سويدي 
للتوزيع  اأبوظبي  �سركة  ع��ام  مدير 
لل�سركة  التابع  الت�����س��ال  م��رك��ز  اأن 
ُي�سكل واح��داً من اأهم القنوات التي 
ت��رب��ط ال�����س��رك��ة مب��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا، اإىل 
امل��وق��ع الإل��ك��رتوين لل�سركة  ج��ان��ب 
ال��ذك��ي��ة ملواكبة  ال��ه��وات��ف  وت��ط��ب��ي��ق 
وخطة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ��ه��ات  ت��وجُّ
وال�سرتاتيجية  اأب���وظ���ب���ي،  اإم������ارة 
تفعيل  اإىل  ال��ه��ادف��ة  للهيئة  العامة 
دور اخلدمات الذكية للت�سهيل على 
امل���راج���ع���ني وت���ق���دمي اأع���ل���ى درج����ات 

اخلدمة املتميزة.
التابع  الت�������س���ال  م���رك���ز  اأن  ي���ذك���ر 
ل�سركة اأبو ظبي للتوزيع قد ا�ستقبل 
خالل عام 2016 مليونني و227 
األفا و171 مكاملة عن طريق نظام 
الرد الآيل ، و 746 األف مكاملة عن 
املتعاملني،  خ��دم��ة  مم��ث��ل��ي  ط��ري��ق 
يف  فقط  مكاملة  األ��ف   69 ب���  مقارنة 
�سنوية  زي���ادة  بن�سبة   ،2005 ع��ام 
تفوق %20 ، كما تعامل املركز مع 
اأكر من 34 األف ر�سالة اإلكرتونية 
و22 األف عملية �سداد لفواتري املياه 
وال��ك��ه��رب��اء ع��رب ن��ظ��ام ال���رد الآيل ، 
عن  املتعاملني  ر�سا  ن�سبة  وارتفعت 

امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جمال  اإن�����س��اي��ت�����س 
ال�سرق  مبنطقة  الت�����س��ال  م��راك��ز 

الأو�سط.
وقال �سعادة عبداهلل علي ال�سرياين 
للتوزيع  ال��ع��ني  ���س��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر 
التابع  الت�����س��ال  اأن م��رك��ز  ب��الإن��اب��ة 
ل��ل�����س��رك��ة ق����د ت���ع���ام���ل خ�����الل عام 
2016 مع 778 األفا و789 مكاملة 
 26 بعمل  ال��ق��ي��ام  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،
األفا و618 مكاملة �سادرة والتعامل 
مع األفني و391 ر�سالة اإلكرتونية، 
�سداد  ع��م��ل��ي��ة   5000 م���ن  واأك�����ر 
نظام  عرب  والكهرباء  املياه  لفواتري 

الردِّ ال�سوتي التفاعلي.
وميثل مركز الت�سال التابع ل�سركة 
رئي�سية  و�سل  حلقة  للتوزيع  العني 
مت  حيث  ومتعامليها  ال�سركة  ب��ني 
تعزيز  بهدف   2005 ع��ام  اإن�����س��اوؤه 
املتعاملني،  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  ق���ن���وات 
مدار  على  متميزة  خدمات  وتقدمي 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وف��ق��اً  ال�����س��اع��ة 
ال���ر����س���ي���دة ب�������س���اأن ت��ط��ب��ي��ق م���ب���داأ 



االثنني   1   مايو    2017  م   -   العـدد  12008  
Monday  1   May   2017  -  Issue No   12008

03

اأخبـار الإمـارات

امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

م�ست�سفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام الق�ين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�لأول �لربع  خلل  �لظفرة  منطقة  ببلدية  �حلكومية  �خلدمات  مر�كز  �جنزتها  معاملة   130,244

انت�سال 3 ق�ارب �سيد غارقات واأكرث من 10 اأطنان من النفايات

بلدية مدينة �بوظبي و�سركاوؤها ينظمون حملة لتنظيف �ساطئ �لبطني باأبوظبي حتت �سعار )لأننا نهتم(

تزامنًا مع الي�م العاملي لل�سحة وال�سالمة املهنية

�لأر�سيف �لوطني ينظم حما�سرة يف �لإ�سعافات �لأولية

اأبناء الإمارات وبطولتهم و�سجاعتهم .
واأ�ساف اإن زيارة وفد من هيئة اأبوظبي لالإ�سكان لواحة 
الكرامة تاأتي تاأكيدا على اعتزازنا وفخرنا ب�سهداء دولة 
، �سيبقى  للعزة والكرامة  الإم��ارات الذين �سيظلون رمزاً 
هوؤلء الأبطال دائما يف قلوبنا ووجداننا م�سدرا للفخر 
اليوم  متتلك  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�سرياً  والع��ت��زاز، 
�سجاًلّ حافاًل بالبطولت والت�سحيات جعل منها منوذجاً 

فريداً يف العطاء والت�سحية
التنفيذين  امل���دراء  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اإىل جانب  ال��وف��د  و�سم 
واحة  بجولة يف  قاموا  الذين  الهيئة  وع��دد من موظفي 
الكرامة بداأت اأمام ن�سب ال�سهيد املكون من 31 لوحاً من 

•• اأبوظبي-الفجر:

زار وفد من الهيئة اأبوظبي لالإ�سكان برئا�سة �سعادة �سيف 
بدر القبي�سي املدير العام للهيئة واحة الكرامة باأبوظبي 
والتي مت ت�سييدها لتخليد ذكرى �سهداء الإمارات الأبرار 
وت�سحياتهم يف �سبيل الدفاع عن الوطن، داعني اهلل عز 
وجل اأن يتغمد ال�سهداء بوا�سع رحمته واأن يجعل مقامهم 

مع ال�سديقني وال�ساحلني.
الكرامة متثل  واح��ة  اأن  القبي�سي  بدر  �سيف  �سعادة  واأك��د 
والوحدة،  وال�سجاعة  والفخر  للبطولة  اإم��ارات��ي��اً  رم���زاً 
ووجهة وطنية يتعرف من خاللها الزوار على ت�سحيات 

الأل��واح ال�سخمة التي ي�ستند كل منها على الآخ��ر رمزاً 
الإمارات  اأبناء جمتمع  بني  والتالحم  والتكاتف  للوحدة 
والقيادة واإىل القوة وال�سجاعة وال�سمود التي متيز �سعب 

الإمارات.
اللوح  عند  ال��زائ��ر  لالإ�سكان  اأبوظبي  هيئة  وف��د  وتوقف 
امل��ع��دين ال����ذي مت ن��ق�����س َق�����س��م ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة لدولة 
الإمارات عليه، ثم زار الوفد جناح ال�سرف الذي يت�سمن 
ال��ك��رمي، وكذلك  ال��ق��راآن  اآي���ات م��ن  األ��واح��اً نق�ست عليها 

اأ�سماء �سهداء اأبناء الإمارات البوا�سل ومعلومات عنهم.
الأبرار  ال�سهداء  اأرواح  على  الفاحتة  بقراءة  الوفد  وق��ام 

والدعاء لهم باأن يتغمدهم اهلل بوا�سع رحمته.

وفد من هئية �أبوظبي للإ�سكان يزور و�حة �لكر�مة

ق��ام��ت مع  اأن��ه��ا  البلدية  واأ���س��ارت 
بانت�سال  احلملة  خ��الل  �سركائها 
ثالثة قوارب �سيد غارقات قبالة 
ح�سيلة  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا   ، ال�����س��اط��ئ 
اأطنان من   10 اأك��ر من  احلملة 
ال��ن��ف��اي��ات وامل��خ��ل��ف��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ، 
ال�سبع  الإم���ارات  فريق  نفذ  حيث 
ل��ل��غ��و���س ال��ت��ط��وع��ي ال��ع��دي��د من 
جمع  ا�ستهدفت  الغو�س  عمليات 
ال�ساطئ،  يف  ال��غ��ارق��ة  ال��ن��ف��اي��ات 
الأخ��رى بجمع  الفرق  قامت  كما 

النفايات املنت�سرة على ال�ساطئ.
هذه  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأو�����س����ح����ت   
احل�����م�����الت حت���ق���ق ال���ك���ث���ري من 
واأن لديها برامج  النتائج الطيبة 
يف  م�سابهة  م�����س��رتك��ة  وم�����س��اري��ع 
املجالت  ب�ستى  ال��ن��ظ��اف��ة  جم���ال 
و�سوارع  ���س��واط��ئ  م���ن  اخل��دم��ي��ة 
الو�سول  بهدف  وح��دائ��ق  واأن��ف��اق 
�سحي  وجمتمع  مثلى  بيئة  اإىل 

اآمن. 

بالبيئة  واملتعلقة  املجتمع  اأف���راد 
املجتمعية  م�سوؤوليتهم  وتعزيز   ،
املظهر  ع����ل����ى  احل������ف������اظ  جت�������اه 
املدينة  ل�سواطئ  العام  احل�ساري 
وم��راف��ق��ه��ا ال��ع��ام��ة ،وذل���ك �سمن 
برت�سيخ  ال��ب��ل��دي��ة  ال���ت���زام  اإط�����ار 
والبيئية  احل�������س���اري���ة  امل���ع���اي���ري 
املرافق  وكافة  للمدن  واجلمالية 
م�سرية   ، واخل��دم��ي��ة  الرتفيهية 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  احلملة  تنظيم  اأن 
احلياة  م�ستوى  ل�سمان  روؤي��ت��ه��ا 
امل�ستدامة  وال���ب���ي���ئ���ة  الأف���������س����ل 
منوهة   ، ابوظبي  مدينة  ل�سكان 
مبداأ  جت�����س��ي��د  اإىل  ���س��ع��ي��ه��ا  اإىل 
لإبراز  اجلماعي  والعمل  التعاون 
الأولويات  كاإحدى  البي�ئي  البعد 
العمل  م���ن���ظ���وم���ة  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
ال���ت���ن���م���وي، وذل�������ك ع����رب اإي����ج����اد 
بالنظم  لاللتزام  املنا�سبة  الآلية 
التوازن  وتثبيت  البيئية  واملعايري 

بني متطلبات التنمية.

وا���س��ت��م��ل��ت امل��ح��ا���س��رة ع��ل��ى جزء 
ي���ع���ت���م���د على  واآخ�����������ر  ن������ظ������ري، 
الفيديوهات واجلانب التطبيقي، 

والتدريبي. 
امل��ح��ا���س��رة التي  ����س���ارك يف ه���ذه 
الوطني  الأر���س��ي��ف  مبقر  اأقيمت 
عدد كبري من موظفني انطالقاً 

من اأهميتها يف معايري ال�سالمة، 
العمل  ب��ي��ئ��������������������������ة  يف  ل���س�����������������������ي��م��ا 
حتفل  التي  الوطني،  بالأر�سيف 
وجمهور  وامل��ت��درب��ني  ب��امل��وظ��ف��ني 
والعم��������ال  امل�����س�����������������������������ت��ف��ي��دي��ن 

والزوار.
امل�ستوى  امل��ح��ا���س��رة  وتناول������ت 

الت�سرفات  ب��ع�����س  وت�����س��ح��ي��ح 
وا�ستبدالها  اخلاطئة  واملمار�سات 
فر�س  يف  ت��زي��د  علمية  مب��ه��ارات 
تناولت  ث�����م  امل���������س����اب����ني،  جن������اة 
امل���ح���ا����س���رة امل����ب����ادئ واخل���ط���وات 
الإ�سعافات  ل��ت��ق��دمي  الأ���س��ا���س��ي��ة 

الأولية، واحلالت الطارئة.

•• اأبوظبي –الفجر:

م���ب���ادرة �ساحب  ل��ق��ي��م  جت�����س��ي��دا 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
 2017 ع��ام  اعتماد  يف  واملتمثلة 
اإميان  اإط���ار  ، و�سمن  ع��ام اخل��ري 
البلدية و�سركائها ال�سرتاتيجيني 
الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  مب��ب��ادئ 
نظمت  الوطن،  وخدمة  والتطوع 
بالتعاون  اب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
 – ال���ن���ف���اي���ات  اإدارة  م���رك���ز  م����ع 
،�سركة ابوظبي  اأبوظبي - تدوير 
– بروج  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  ل��ل��دائ��ن 
للغو�س  ال�سبع  الإم���ارات  ، فريق 
التطوعي ،�سركة الريوم الزراعية، 
�سركة ارابتك لالإن�ساءات ، مبادرة 
نهتم(  )لأن��ن��ا  ���س��ع��ار  حت��ت  بيئية 
والتي ا�ستهدفت تنظيف ال�ساطئ 
ابوظبي  ج����زي����رة  يف  ال���ب���ح���ر  و 
�ساطئ  م��ن��ط��ق��ة  يف  وب��ال��ت��ح��دي��د 

•• ابوظبي-الفجر:

لل�سحة  العاملي  اليوم  مع  تزامناً 
وال�سالمة املهنية، نظم الأر�سيف 
الإ�سعافات  يف  حما�سرة  الوطني 
الأولية، وذلك بالتعاون مع الإدارة 
العامة للطوارئ وال�سالمة العامة 
وا�ستهدفت  اأب���وظ���ب���ي،  ب�����س��رط��ة 
امل�ساركني  ت����زوي����د  امل���ح���ا����س���رة 
لالإ�سعافات  الأ���س��ا���س��ي��ة  ب��امل��ب��ادئ 
حالت  يف  وتطبيقاتها  الأول���ي���ة 
احلوادث؛ ما ينّمي لديهم الوعي 
بيئة  يف  ال�������س���الم���ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات 

العمل وخارجها.
بداأت املحا�سرة بتعريف الإ�سعافات 
الأولية باأنها خدمة طبية عاجلة 
ت��ق��دم ف���ور وق���وع الإ���س��اب��ة باأقل 
ان��ع��دام��ه��ا حلني  اأو  الإم��ك��ان��ي��ات 
بهدف  املخت�سة  اجل��ه��ات  و���س��ول 
وتقليل  احل���ي���اة،  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
حالة  وحت�������س���ني  امل�������س���اع���ف���ات، 
اأهدافها،  ا�ستعر�ست  ثم  امل�ساب، 
وامل�������راد بها:  ال���ن���ج���اة  و���س��ل�����س��ل��ة 
الإبالغ والإنعا�س القلبي الرئوي، 

البطني، وبهدف  تعزيز الهتمام 
على  واحلفاظ  البحرية   بالبيئة 
الوعي  ون�سر  ال�سواطئ ونظافتها 
ب�سرورة  ال�سواطئ  م��رت��ادي  ب��ني 
اللتزام بعدم رمي املخلفات فيها.   
اإطار  �سمن  احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
البلدية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  ح��ر���س 
اأبوظبي  مدينة  – بلدية  والنقل 
على  ال�سرتاتيجيني  و�سركائها 
وذات  ن��ظ��ي��ف��ة  ����س���واط���ئ  ت���وف���ري 
، وب��ال��وق��ت ذاته  م��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة 
ح���م���اي���ة ال���ب���ي���ئ���ة ال���ب���ح���ري���ة من 
واحلفاظ  وال��ن��ف��اي��ات  امل��خ��ل��ف��ات 
ل�سواطئ  ال����ع����ام  امل���ظ���ه���ر  ع���ل���ى 
اأبوظبي ،وتعزيز ثقافة امل�سوؤولية 
التعاون  وت���ط���وي���ر  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
ال�����س��رك��اء يف جم���ال احلفاظ  م��ع 
احل�ساري  وامل��ظ��ه��ر  البيئة  ع��ل��ى  

للمدينة .
يف  م�ستمرة  اأن��ه��ا  البلدية  واأك���دت 
ت��ك��ري�����س ال��ق��ي��م الإي��ج��اب��ي��ة لدى 

الب�سر من جميع الأعمار، وتوقف 
القلب وجهاز ال�سعق الكهربائي، 
املهددة  الإ���س��اب��ات  م��ع  والتعامل 
والك�سور،  ك���ال���ن���زي���ف،  ل��ل��ح��ي��اة 
تطراأ  التي  والغيبوبة  واحل��روق، 
واأ�ساليب  ال�سكري  مر�سى  على 

اإفاقتهم.

ال�سعق  جهاز  ا�ستخدام  وطريقة 
وو�سول  والإ���س��ع��اف،  الكهربائي، 

امل�ساب اإىل امل�ست�سفى.
العام  ال��ه��دف  امل��ح��ا���س��رة  وبينت   
من التدريب وهو تواجد امل�سعف 
الأول يف كل مكان لتقدمي الرعاية 
ال�����س��ح��ي��ة يف ح�����الت ال���ط���وارئ، 

الأولية،  الإ�س��������عافات  يف  الأول 
للم�س����������اركني  واأو���س��ح�����������������������������ت 
الأ�س�������ا�سية  امل���ب�����������������������������������ادئ 
التنف�س  الأول��ي��ة:  لالإ�س��������عافات 
لدى  ال���س��ط��ن��اع��ي  والتنف������س 
ال���ك���ب���ار والأط������ف������ال وال���ر����س���ع، 
والختن��������اق الذي قد يحدث مع 

بالروؤية  اخلا�سة  الأه����داف  حتقيق 
 2030 القت�سادية لإمارة اأبوظبي 
وامل�ساهمة يف تنويع القت�ساد املحلي 
وحتقيق التنمية امل�ستدامة وامل�ساهمة 
على  اأبوظبي  اإم��ارة  مكانة  تعزيز  يف 

ال�ساحة القليمية والدولية.
ب��ان��ه مت مب��راك��ز اخلدمات  واأو����س���ح 
احل����ك����وم����ي����ة اإط������������الق م���ن���ظ���وم���ة 
الي������������رادات  لإدارة  ال����ك����رتون����ي����ة 
منطقة  بلدية  يف  امل��ايل  والتح�سيل 
املنظومة  ت�����س��ت��م��ل  ح��ي��ث  ال���ظ���ف���رة، 
املوحد  ال��ع��ام  التح�سيل  ن��ظ��ام  على 
والذي يتيح الرقابة على كافة اأنواع 

خمي�س  عتيق  املهند�س  �سعادة  واأك��د 
امل����زروع����ي م���دي���ر ع����ام بلدية  ح��م��د 
ب���الإن���اب���ة حر�س  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 
البلدية على تقدمي خدمات متميزة 
لتحقيق اأعلى ن�سبة ر�سا للمتعاملني 
من خالل التميز يف تقدمي اخلدمات 
ممكن  وق��ت  اأ�سرع  ويف  عالية  بجودة 
الجتماعية  امل�سوؤولية  من  انطالقاً 
البلدي  ال���ن���ظ���ام  وروؤي��������ة  ل��ل��ب��ل��دي��ة 
ال��رام��ي��ة اإىل ت��وف��ري ن��ظ��ام ب��ل��دي ذو 
كفاءة عاملية يحقق التنمية امل�ستدامة 
املن�سودة ويعزز معايري جودة احلياة 
�سعي  اإىل  م�سرياً  ابوظبي.  اإم��ارة  يف 

والأداء  ال���ت���ط���ور  مل���واك���ب���ة  ال��ب��ل��دي��ة 
احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز ال����ذي ت��ل��ت��زم به 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  احلكومية  ال��دوائ��ر 
الطموحة  حكومتنا  روؤي���ة  لتحقيق 
اأف�سل  �سمن  ت��ك��ون  اأن  ت�سعى  ال��ت��ي 

احلكومات يف العامل. 
بالإ�سافة اإىل تعزيز مبادئ احلوكمة 
البلدي  النظام  عمل  يف  وال�سفافية 
وتعزيز  ال�سرتاتيجيني.  وال�سركاء 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة وب��ي��ئ��ة العمل 
اجلهات  اإنتاجية  وزي���ادة  الإم����ارة  يف 
التناف�سية  وق���درت���ه���ا  احل���ك���وم���ي���ة 
من  البلدي  النظام  متكني  وك��ذل��ك 

•• الظفرة-الفجر:

اخل��دم��ات احلكومية  اأجن��زت مراكز 
ببلدية منطقة الظفرة 130،244 
من  الأول  ال����رب����ع  خ�����الل  م��ع��ام��ل��ة 
مراكز  م�ستوى  ع��ل��ى  احل���ايل  ال��ع��ام 
اخلدمات احلكومية ال�ست باملنطقة، 
�سملت اخلدمات التي تقدمها بلدية 
ال�سركاء  وخ��دم��ات  الظفرة  منطقة 
 8،296 م��ن��ه��ا  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني. 
منطقة  ب���ل���دي���ة  ق��دم��ت��ه��ا  م��ع��ام��ل��ة 
مت  3،467معاملة  بواقع  الظفرة، 
تقدميها من خالل مركز اخلدمات 
و1080  زاي���د،  مبدينة  احلكومية 
و781  ليوا،  مدينة  مبركز  معاملة 
ال�سلع،  م���دي���ن���ة  مب����رك����ز  م���ع���ام���ل���ة 
مدينة  مب���رك���ز  م��ع��ام��ل��ة  و1165 
مبركز  م��ع��ام��ل��ة  و1682  امل����رف����اأ، 
معاملة  و121  غ���ي���اث���ي،  م���دي���ن���ة 

مبركز مدينة دملا.   
قدمها  ال���ت���ي  امل���ع���ام���الت  و���س��م��ل��ت 
ال�������������س������رك������اء ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ني 
ب����واق����ع  م����ع����ام����ل����ة   121،948
من  تقدميها  مت  10،398معاملة 
احلكومية  اخل���دم���ات  م��رك��ز  خ���الل 
و15،159معاملة  زاي����د،  مب��دي��ن��ة 
مب������������رك������������ز م����������دي����������ن����������ة ل����������ي����������وا، 
مدينة  مب��رك��ز  و37،624معاملة 
مبركز  معاملة  و38،561  ال�سلع، 
و14،887معاملة  امل���رف���اأ،  م��دي��ن��ة 
و5،319  غ��ي��اث��ي،  م��دي��ن��ة  مب��رك��ز 

معاملة مبركز مدينة دملا.  

الإيرادات، وخدمة الدفع عن طريق 
البطاقات الئتمانية يف جميع مراكز 
واأ�سبح  للبلدية.  ال��ت��اب��ع��ة  اخل��دم��ة 
ب��ل��دي��ة منطقة  م��ت��ع��ام��ل��ي  ب���اإم���ك���ان 
الظفرة الدفع النقدي اأو الدفع عن 
ط��ري��ق ال��ب��ط��اق��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة. كما 
بنك  مع  كامل  ب�سكل  الربط  اأن��ه مت 
اآلف  �سيوفر  مم��ا  الوطني  اأبوظبي 
الورق �سنويا وتوفري اجلهد والوقت 

على الطرفني. 
م�سرياً اإىل اأنه �سيتم توفري خدمات 
مثل  املنظومة  ه��ذه  �سمن  ا�سافية 
ال��دف��ع ع��ن ط��ري��ق ال��ه��ات��ف الذكي، 
اللكرتوين  ال��دف��ع  و���س��ائ��ل  وجميع 
املتاحة م�ستقباًل، واأ�سبح من ال�سهل 
ت��ق��اري��ر الي�����رادات مف�سلة  اإ����س���دار 
واأك�����ر دق����ة ومي��ك��ن م��ت��اب��ع��ة تدفق 
خالل  م��ن  دوري  ب�سكل  الي������رادات 
التقارير التابعة ملنظومة الإيرادات، 
ن�سبة  ت��ق��ل��ي��ل  ����س���اأن���ه  م����ن  وال��������ذي 
اإدارة  اأداء  م�ستوى  ورف���ع  الخ��ط��اء 

اليرادات يف بلدية منطقة الظفرة.
ال��رب��ع الول مبركز  وق���د مت خ���الل 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة مب��دي��ن��ة زايد 
احلجاج  ت�����س��ج��ي��ل  خ���دم���ة  ت��ف��ع��ي��ل 
مركز  ويف  وامل���ق���ي���م���ني.  امل���واط���ن���ني 
ل��ي��وا مت تفعيل  اخل���دم���ات مب��دي��ن��ة 
عن  املتعاملني  مع  التوا�سل  خدمة 
اخلا�س  )ال��وات�����س��اب(  خدمة  طريق 
مبادرة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ت��م.  مب��رك��ز 
بقاعة  للهواتف  �ساحن  اأجهزة  و�سع 
بيوم  والحتفال  املتعاملني،  انتظار 

العمال العاملي. 
اخل���دم���ات احلكومية  م��رك��ز  اأم���ا يف 
مبادرة  اإط�����الق  ال�����س��ل��ع مت  مب��دي��ن��ة 
للموظفني  اأه��داف��ك  وح��ق��ق  انطلق 
ليحدد كل موظف اأهدافه الوظيفية 
وال�������س���روري���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 
النجاح وعلى �سوء هذه املبادرة وزعت 
املوظفني.  على  وم��ط��ب��وع��ات  ه��داي��ا 
ومت و�سع �سعار املبادرة على التقارير 
ال�����س��ه��ري��ة ل��ع��دد م��ع��ام��الت خدمات 
لتكون  ال�����س��رك��اء  وخ��دم��ات  البلدية 
ي�سعى  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  روؤي�������ة  مب���ث���اب���ة 
الوظيفية.  اأهدافه  اجلميع لتحقيق 
احلجاج  ت�سجيل  خدمة  تفعيل  ومت 
بالتن�سيق مع الهيئة العامة لل�سوؤون 
الإ���س��الم��ي��ة والوق�����اف، ع���الوة على 
ت��ف��ع��ي��ل خ���دم���ات ت��وث��ي��ق م���ن خالل 
احلكومية  اخل���دم���ات  من�سة  ن��ظ��ام 
اخلدمات  مركز  ويف    .)I-case(
خدمة  ت��ف��ع��ي��ل  مت  امل����رف����اأ  مب���دي���ن���ة 
اخلدمات  وتفعيل  احلجاج،  ت�سجيل 
اللكرتونية لت�سجيل عقود اليجار. 
ال�سركاء  خ���دم���ات  ت��ف��ع��ي��ل  مت  ك��م��ا 
كخدمات  ب��امل��رك��ز  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
والت�سوير،  للطباعة  التقان  مكتب 
وخدمات اإدارة الدفاع املدين. اإ�سافة 
اىل خدمات مكتب التقان للطباعة 
وال�سائقني  الليات  ترخي�س  لأداره 
)طلب اإ�سدار ملكية مركبة(. وكذلك 
اجلمركية  الإع��ف��اءات  خدمة  تفعيل 
)دائ��������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة(، 
ال�سناعية  الرخ�س  خدمة  وتفعيل 

)دائرة التنمية القت�سادية(. 

قائد عام �سرطة �أبوظبي يرت�أ�س 
�جتماع جلنة �لقيادة �لعليا

•• اأبوظبي-وام: 

تراأ�س معايل اللواء حممد خلفان 
الرميثي قائد عام �سرطة اأبوظبي 
العليا  ال����ق����ي����ادة  جل���ن���ة  اج���ت���م���اع 
�سعادة  بح�سور  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
عام  ال�سريفي مدير  مكتوم  اللواء 

�سرطة ابوظبي واملدراء العامني.
مناق�سة  الج���ت���م���اع  خ�����الل  ومت 
ك������اف������ة امل�����������ب�����������ادرات واخل�����ط�����ط 
وال�سرتاتيجيات اخلا�سة بتطوير 
العمل والرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
من  اأبوظبي  �سرطة  تقدمها  التي 
مرورية  وخدمات  وبرامج  خطط 
وامنية ودرا�سة موؤ�سرات الأداء مبا 
وا�سرتاتيجية  روؤي���ة  م��ع  يتما�سى 
موا�سلة  واآل��ي��ات  اأبوظبي  حكومة 
التح�سني  لفر�س  امل�ستمر  البحث 
م�ستويات  اع���ل���ى  اىل  ل��ل��و���س��ول 
التي  ال�������س���ورة  وت���ع���زي���ز  اجل������ودة 
اأبوظبي  ����س���رط���ة  ال���ي���ه���ا  و����س���ل���ت 

واحلر�س على بذل املزيد.
الجتماع  اأج����ن����دة  م��ن��اق�����س��ة  ومت 
املوا�سيع  من  العديد  �سملت  التي 
والنتهاء  ال��ربن��ام��ج  يف  امل���درج���ة 
مبجموعة من التو�سيات من واقع 
يرتجم  ومب��ا  املناق�سات  خال�سة 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  تفا�سيل 

ل�سرطة اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�سهد العميد الدكتور حممد �سعيد 
العمليات  ع����ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي 
ل�سرطة  العامة  بالقيادة  املركزية 
راأ������س اخل��ي��م��ة، ن��ي��اب��ة ع���ن رئي�س 
املحلي  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  فريق 
 2017  5 الطاقة  انهيار  مترين 
ال�����ط�����وارئ  م����واج����ه����ة  يف جم������ال 
والأزم���ات وال��ك��وارث بالتعاون مع 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني، بح�سور 
اخلاطري  نايع  بن  خلفان  �سعادة 
م��دي��ر م��رك��ز ال��ط��وارئ والأزم����ات 
وممثلي  اخليمة،  براأ�س  والكوارث 
ال���ه���ي���ئ���ات وال������دوائ������ر الحت����ادي����ة 
ب��الإم��ارة، وذل��ك يف قاعة  واملحلية 

فندق هيلتون براأ�س اخليمة.
حممد  ال��دك��ت��ور  العميد  واأو����س���ح 
�سم  ال���ت���م���ري���ن  اأن  احل����م����ي����دي، 
واحلوادث  الوقائع  من  جمموعة 
يف حمطات توليد الكهرباء واملياه، 
مناطق  يف  الكهرباء  اب��راج  وبع�س 
متفرقة بالإمارة، اأدت بدورها اإىل 
انقطاع التيار الكهربائي وخدمات 
املياه، كما ت�سبب بع�سها يف حدوث 

حراآئق على فرتات متباينة .
تقييم  مت  ال���ت���م���ري���ن  ����س���وء  ويف 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

تعكف حكومة راأ�س اخليمة على تنفيذ 
قمة  لتطوير  جديدة  م�ساريع  حزمة 
م�ستوى  ع��ل��ى  الأع��ل��ى   - جي�س  ج��ب��ل 
دولة الإمارات - والتي تت�سمن اإغالق 
ال�������زوار خ����الل �سهري  اأم������ام  اجل���ب���ل 
بهدف  املقبلني  و�سبتمرب  اأغ�سط�س 
�سيتم  فيما  القائمة..  امل�ساريع  اإمت��ام 
املقبل.  اأكتوبر  �سهر  خ��الل  التد�سني 
منظومة  تطوير   .. اخل��ط��ة  وت�سمل 
الطرق املوؤدية من واإىل اجلبل واإنهاء 
اإىل زيادة  اإ�سافة  الختناقات املرورية 
وال�سالمة  الأم�������ن  م���ع���اي���ري  ت���ع���زي���ز 
اأن�����س��ط��ة وم�����س��اري��ع الرتفيه  وت��ع��زي��ز 
اإن�����س��اء ح��دي��ق��ة ع��ام��ة للعائالت  ع��رب 
ا�ستيعاب  على  ق��ادرة  �سياحية  وفنادق 

حمبي ومرتادي اجلبل.
ا�ستثمار  اإىل  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  وتتطلع 
ال�سنوات  خ����الل  اجل���ب���ل  ق��م��ة  جن����اح 
ال�ستثنائية  الطبيعة  وتعزيز  املا�سية 
جي�س  جبل  لتحويل  بها  حتظى  التي 

وا���س��ح��ا لب��ت��ك��ار م��ف��اه��ي��م مم��ي��زة يف 
املوارد  بال�ستفادة من  ال�سيافة  عامل 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  الطبيعية 
راأ������س اخل��ي��م��ة وق���د مت اخ��ت��ي��ار هذه 
ممتازة  فر�س  من  حتمله  ملا  املنطقة 
املنتجعات  اإق�����ام�����ة  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
ال�سحية  وامل��راك��ز  ال��ف��اخ��رة  اجلبلية 
يتمتع  ج��ي�����س  ج��ب��ل  اأن  ع���ن  ف�����س��ال 
الباحثني  ال���زوار  ب��ني  كبرية  ب�سعبية 
عن مغامرات �سيقة من ت�سلق وم�سري 
ج��ب��ل��ي مل�����س��اف��ات ط��وي��ل��ة. م���ن جانبه 
اأح��م��د احل��م��ادي مدير  املهند�س  ق��ال 
عام دائرة الأ�سغال واخلدمات العامة 
تعكف  ال���دائ���رة  اإن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  يف 
لت�سريف  م�سروع  اإجن���از  على  حاليا 
حلركة  اإع���اق���ة  دون  الأم����ط����ار  م���ي���اه 
70 عبارة  اإن�ساء  املركبات عرب  م��رور 
تتكون من �سارع علوي ملرور ال�سيارات 
لعبور  ���س��ف��ل��ي��ة  وق�����ن�����اة  وامل�����رك�����ب�����ات 
امل��ي��اه. واأ����س���اف احلمادي  وت�����س��ري��ف 
جدار  اأك��رب  ت�سييد  اأعلنت  الدائرة  اأن 
جبل  على  ال��ع��امل  يف  جبلي  ا�ستنادي 

وبعر�س  23 مرتا  يبلغ طوله  جي�س 
ال�سارع  تو�سعة  ب��ه��دف  م��رتا   440
ع���رب زي�����ادة ع��ر���س��ه وت���وف���ري الأم����ان 
م�ستويات  وتعزيز  للطريق  واحلماية 
لل�سائقني  ال��ع��ام��ة  وال�سالمة  الأم���ن 
والركاب وم�ستخدمي الطرق. وكانت 
قد  العامة  واخلدمات  الأ�سغال  دائ��رة 
الطريق  رب����ط  م�����س��روع  ع���ن  ك�����س��ف��ت 
راأ������س اخليمة  اجل���دي���د يف  ال���دائ���ري 
وال������ذي ل ي�����زال حت���ت الإن�������س���اء من 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة  ق��ب��ل 
بالطريق امل��وؤدي اإىل قمة جبل جي�س 
الهائل  ال�����س��غ��ط  ا���س��ت��ي��ع��اب  ب���ه���دف 
الذي ي�سهده الطريق اجلبلي يف ظل 
واملنطقة  اجلبل  على  الوا�سع  الإقبال 

الطبيعية ال�سياحية املحيطة به.
�سجلت  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  اأن  يذكر 
ال�سياحة  اأع���داد  يف  ملحوظا  ارتفاعا 
العام  ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة خ���الل 
املا�سي والربع الأول من العام اجلاري 
اأ�سرع  ك��اأح��د  مكانتها  جم���ددا  ل��ت��وؤك��د 

الوجهات ال�سياحية منوا يف املنطقة.

اإن�ساء  اأج����ل  م���ن  الإم������ارة  امل��ع��ن��ي��ة يف 
طريق التفايف يف نهاية الطريق العام 
للمركبات  ل��ل�����س��م��اح  ل��ل��ج��ب��ل  امل������وؤدي 
اجلبل  اأ�سفل  اإىل  القمة  من  بالعودة 
بجانب  امل���رور  حركة  يف  التاأثري  دون 
توفري حافالت لنقل الزوار ومرتادي 
اإىل  اخليمة  راأ����س  مدينة  م��ن  اجلبل 
عدد  لتقليل  اجل��ب��ل  مناطق  خمتلف 
امل���رك���ب���ات واحل�����د م���ن الزدح����ام����ات 

املرورية. 
واأكد اأن خطة تطوير املنطقة تت�سمن 
اله���ت���م���ام ب��ت��ع��زي��ز م���ع���اي���ري الأم�����ن 
اأربع  اإن�����س��اء  ع��رب  ال�سالمة  وال�سحة 
ونقطة  الهيلكوبرت  لطائرات  مهابط 
ل�سرطة  ونقطة  ال��وط��ن��ي  ل��الإ���س��ع��اف 
راأ���������س اخل���ي���م���ة ل���ت���وف���ري اخل����دم����ات 
الأمنية وال�سحية اإ�سافة اإىل تركيب 
املرورية  ال��ت��ن��ب��ي��ه  اإ�����س����ارات  م���ن  ع���دد 
ال�سائقني  لتنبيه  اإر���س��ادي��ة  ول��وح��ات 

عند املنحنيات اخلطرة.
الوجهة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأ�����س����اف 
خمططا  تت�سمن   2019 ال�سياحية 

اإىل اأحد اأهم معامل اجلذب ال�سياحي 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة 
الرئي�س  مطر  هيثم  وق��ال  واملنطقة. 
التنفيذي لهيئة راأ�س اخليمة للتنمية 
تطوير  تعتزم  الهيئة  اإن  ال�سياحية 
طريق جبل جي�س واإطالق م�سروعات 
م�سروعات  منها  وترفيهية  خ��دم��ي��ة 
للحد من الزدح��ام��ات امل��روري��ة التي 
ي�سهدها الطريق املوؤدي للجبل خالل 
�سقوط  ومو�سم  الأ�سبوعية  الإج��ازات 
اإطالق  اأن��ه �سيتم  واأ���س��اف  الأم��ط��ار. 
م�سروع املن�سة الذي يطل على املناطق 
البحرية وال�سحراوية والعمرانية يف 
راأ�س اخليمة اإذ �ستحتوي املن�سة على 
األف   22 اإىل  ت�سل  مب�ساحة  حديقة 
���س��ت�����س��م خميمات  م���رت م���رب���ع ف��ي��م��ا 
لالأطفال  واأل��ع��اب  وم��ط��اع��م  فندقية 

ومقاهي وم�ساحات للرتفيه.
وب�������س���اأن ال��ق�����س��اء ع��ل��ى الزدح����ام����ات 
التنفيذي  الرئي�س  اأو�سح   .. املرورية 
لهيئة راأ�س اخليمة للتنمية ال�سياحية 
اأن���ه مت ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات م��ع اجلهات 

لب��ت��ك��ار م���ع���ارف ج���دي���دة، �سمن 
وزارة  واإ�سرتاتيجية  �سيا�سة  اإط��ار 
الداخلية الرامية اإىل بناء �سراكات 
داخلية وخارجية تهدف اإىل توفري 
الإ�سناد والدعم املطلوب، لتحقيق 
الأه����داف امل��ن�����س��ودة وف��ق خططها 

املو�سوعة.
املنافذ  ����س���رط���ة  اإدارة  واأو������س�����ح 
الور�سة  ه�����ذه  اأن   ، وامل������ط������ارات 
ا�ستكماًل  ج����اءت  ق���د  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
م�سيداً  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة  ل��ن��ه��ج 
الداخلية،  وزارة  ور���س��ال��ة  ب��روؤي��ة 
كافة  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  ت�����س��ع��ى  ال���ت���ي 
م���ن���ت�������س���ب���ي ال����ع����م����ل ال�������س���رط���ي، 
مهاراتهم  و���س��ق��ل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
اإىل  الو�سول  لتحقيق  وق��درات��ه��م 
الإب��داع والبتكار مما يعزز الولء 
يف  ي�سهم  كما  الوطني،  والن��ت��م��اء 
ال�سرطية  الب�سرية  امل���وارد  تاأهيل 

على اأكمل وجه.

وا����س���اد ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور حممد 
احل��م��ي��دي، ب��ج��ه��ود امل�����س��ارك��ني يف 
التمارين  دور  م��ب��ي��ن��ا  ال��ت��م��ري��ن، 
حتقيق  يف  وال����ف����ّع����ال  الي���ج���اب���ي 
لفريق  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف 
املحلي  والأزم���������������ات  ال�������ط�������وارئ 
الأمن  وتعزيز  ن�سر  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اأن  موؤكداً  الإم��ارة،  يف  وال�ستقرار 
فريق الطوارئ والأزم��ات املحلي ، 
يف اأمت اجلاهزية وال�ستعداد لدعم 
املعنية  واملوؤ�س�سات  ال�سركاء  جهود 
يف حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية، 
القيادة  روؤي�����ة  ي��ك��ف��ل حت��ق��ي��ق  مب���ا 
ال��ت��ي حت��ر���س دائ���م���اً ع��ل��ى العمل 

ب���ك���ف���اءة وف���ع���ال���ي���ة ل���ت���ك���ون دول����ة 
الإمارات اإحدى اأف�سل دول العامل 

اأمناً و�سالمة.
الهيئة  ك��ّرم��ت  التمرين،  ختام  يف 
الحتادية للكهرباء واملاء بح�سور 
الدكتور حممد احلميدي  العميد 
واجلهات  ال��ف��ري��ق،  اأع�����س��اء  جميع 
اأ�ساد  حيث  التمرين،  يف  امل�ساركة 
العميد بجهودهم املتميزة واملقدرة 
با�ستعرا�س  ال���ت���م���ري���ن،  خ�����الل 
اجلهوزية وال�ستعداد التام ملواجه 
ط��ارئ، مما  واأي ظرف  التحديات 
اأع���ل���ى معايري  ت��وف��ري  ي�����س��اه��م يف 

الأمن وال�سالمة للمجتمع.

بال�ستعداد  ل��ل��ج��م��ه��ور،  امل��ق��دم��ة 
الأم��ث��ل ورف���ع ك��ف��اءة ف��ري��ق اإدارة 
ال����ط����وارئ والأزم���������ات وال����ك����وارث 
الإج�������راءات  اإىل  و����س���ول  امل��ح��ل��ي 
املنا�سبة  والح��رتازي��ة  الت�سغيلية 
الواجبات  على  ال�سركاء  وت��دري��ب 
وو�سع  بهم  املتعلقة  وامل�سوؤوليات 
اآلية عمل و�سل�سلة اإجراءات منا�سبة 
التن�سيق  ع���ل���ى  م��ب��ن��ي��ة  وف���ع���ال���ة 
املعنية  اجل����ه����ات  ب����ني  امل�������س���رتك 
والإمكانيات  ال����ق����درات  وت��ق��ي��ي��م 
املتوفرة لديهم، من خالل ت�سكيل 
جميع  مع  للتعامل  ميدانية  ف��رق 

الأحداث ذات ال�سلة .

املخاطر املرتتبة على هذه الوقائع 
والأعطال املرتتبة عليها، وحتليل 
لإدراك  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال���و����س���ع 
لرفع  وال�ستعداد  التاأهب  كيفية 
واإيجاد  ل��ه��ا،  الق�سوي  اجل��اه��زي��ة 
ال�سرتاتيجية  احل���ل���ول  اأف�����س��ل 
الطاقة،  انهيار  لأزم���ات  للت�سدي 
م����ع ح���ف���ظ الأم�������ن وال����س���ت���ق���رار 

املجتمعي و�سالمة الأرواح .
 وا����س���ت���ع���ر����س ال���ت���م���ري���ن م���دى 
للتعامل  املعنية  اجلهات  ا�ستعداد 
ب��ك��ف��اءة وح��رف��ي��ة ع��ال��ي��ة يف مثل 
بالرتكيز  الطارئة،  احل��الت  تلك 
العمل واخلدمات  ا�ستمرارية  على 

احل�����دودي�����ة وغ����ريه����ا، ك���م���ا ثمن 
اهمية تفعيل ون�سر ثقافة املعرفة، 
م��ن خ���الل ال��ت��وا���س��ل امل��ع��ريف بني 
لتحقيق  وامل���روؤو����س���ني،  ال���روؤ����س���اء 
ل����س���ت���ف���ادة امل���ث���ل���ى م����ن امل����ع����ارف 
وال�سمنية  ال�سريحة  واخل���ربات 
جل��م��ي��ع ال�����ق�����ادة وامل���ت���م���ي���زي���ن يف 
وتوظيفها  ال�������س���رط���ي،  امل����ج����ال 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�سلطان  ������س�����امل  ال���ع���م���ي���د  ق�������دم 
�سرطة  اإدارة  م���دي���ر  ال���درم���ك���ي 
امل��ن��اف��ذ وامل���ط���ارات ب�����س��رط��ة راأ����س 
اخليمة، خالل م�ساركته يف ور�سة 
) �ساركني معرفتي ( كافة معارفه 
ملنت�سبي  وال�����س��م��ن��ي��ة  ال�����س��ري��ح��ة 
�سريته  م�����س��ت��ع��ر���س��اً  ال�������س���رط���ة، 
الذاتية ومراحل تدرجه الوظيفي 
يف ال���ع���م���ل ال�������س���رط���ي، وخ���ربات���ه 
وجتاربه العملية وال�سرطية طيلة 

حياته املهنية.
تبادل  اأه���م���ي���ة  ال���درم���ك���ي  واأك�������د 
املعلومات واخلربات بني العاملني 
يف �سلطات تنفيذ القانون، ملواجهة 
مثل  الأمنية  وامل�سكالت  الق�سايا 
ومروجي  وامل��ه��رب��ني،  ال��ع�����س��اب��ات 
العمليات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��خ��درات 
املنافذ  ع���رب  الأم��ن��ي��ة  وال��ق�����س��اي��ا 

والتطورات  امل��ت��غ��ريات  ظ���ل  يف  ل���الإم���ارة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
اأو�ساع  تعديل  اأن  اإىل  م�سيفا   ، الدولة  ت�سهدها  التي 
حجم  عن  وا�سحة  �سورة  اإعطاء  يف  �سي�ساعد  املن�ساآت 
البيانات  ودق����ة  الإم�������ارة،  يف  ال��ف��ع��ال��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
والإح���������س����اءات، وم��ك��اف��ح��ة امل��م��ار���س��ات امل�����س��ل��ل��ة التي 
متار�سها بع�س ال�سركات غري الفعالة، وهذا اأمر مهم 
جدا يف عملية اتخاذ القرارات ال�سليمة .  من جانبها، 
والإجراءات  اخلطوات  كافة  اتخاذ  يف  الدائرة  �سرعت 
القانونية الالزمة لإلغاء الرخ�س املنتهية مبا يتوافق 
بالقانون وتطبيق  القائمة على اللتزام  مع �سيا�ساتها 
ن�سو�سه وفق اإطار من ال�سفافية والو�سوح مبا يعمل 
على حتقيق توازن امل�سالح بني كافة اجلهات احلكومية 
الرخ�س  اأ����س���ح���اب  ودع����ت  ال���ع���الق���ة،  ذات  واخل���ا����س���ة 
جتديد  مواعيد  م��راع��اة  اإىل  وامل�ستثمرين  التجارية 
عليهم  ترتتب  ل  كي  بها  واللتزام  التجارية  الرخ�س 

اأي خمالفات اأو اإجراءات اإدارية بحقهم. 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

ال��ت��ج��اري��ة من  ال�����س��ج��الت  اإط����ار اجل��ه��ود لت�سفية   يف 
التنمية  دائ��رة  ب��داأت  الفعالة،  وغري  املنتهية  ال�سركات 
التي  الرخ�س  الغاء  براأ�س اخليمة عملية  القت�سادية 

م�سى على انتهائها ثالث �سنوات فاأكر. 
ال�سركات ما بني موؤ�س�سات فردية، وذات  وتنق�سم هذه 

م�سوؤولية حمدودة وت�سامنية، وتو�سية ب�سيطة.
 2016 8 ل�سنة  اإىل القانون رقم  وياأتي ذلك ا�ستنادا 
اخليمة،  ب��راأ���س  القت�سادية  الأن�سطة  تنظيم  ب�����س��اأن 
املنتهية وغري  الرتاخي�س  اإل��غ��اء  ال��دائ��رة  خ��ول  ال��ذي 

الفعالة لأكر من ثالثة اأعوام.
عام  -م��دي��ر  النقبي  ال�سايب  الرحمن  د.ع��ب��د  و���س��رح 
ك��اف��ة اجلهود  ال��ق��رار يتما�سى م��ع  ب���اأن ه���ذا  ال���دائ���رة 
الدائرة  تبذلها  ال��ت��ي  وامل�����س��ت��م��رة  احلثيثة  وامل�����س��اع��ي 
القدرة  وتعزيز  وتطويره،  الرتاخي�س  نظام  لتح�سني 

والتوجه  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف 
البتكار و�سول نحو  نحو طريق 
تفوق  بفعالية  الأداء  يف  ال��ري��ادة 

التوقعات.

الدائرة تبذل ق�سارى جهدها يف 
على  والت�سهيل  باأعمالها  التميز 
والو�سائل  ال��ط��رق  ب�ستى  النا�س 
وم�����واك�����ب�����ت�����ه�����ا ل���ل���م�������س���ت���ج���دات 

م���ن الأن���ظ���م���ة احل���دي���ث���ة ف�سال 
عن ذلك احتوائها على كامريات 
مرتبط  ت��ت��ب��ع  وج���ه���از  م���راق���ب���ة 
اأن  ..مبينا  ال�سناعية  ب��الأق��م��ار 

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

د�سن �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود 
بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة رئي�س جمل�س الق�ساء يف 
ال��دي��وان الأم��ريي مبادرة حافلة 
املتكاملة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  اخل���دم���ات 
ال��ت��اب��ع��ة ل����دائ����رة حم���اك���م راأ�����س 
امل�ست�سار  �سعادة  بح�سور  اخليمة 
اأح��م��د حم��م��د اخل���اط���ري رئي�س 
الدكتور  و���س��ع��ادة  امل��ح��اك��م  دائ����رة 
مدير  ال�������س���م���ي���ل���ي  ع���ل���ي  ����س���ي���ف 
ع����ام امل��ح��اك��م وع�����دد م���ن م����دراء 
احلكومية  ال���دوائ���ر  وم�������س���وؤويل 
ال�سيخ  ���س��م��و  واأ������س�����اد  امل���ح���ل���ي���ة. 
القا�سمي  ����س���ع���ود  ب�����ن  حم���م���د 
تقدمها  التي  املتميزة  باخلدمات 
لإ�سعاد  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  حم���اك���م 

احلثيثة  وج��ه��وده��ا  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا 
واملقيمني  امل����واط����ن����ني  خل���دم���ة 
ع��ل��ى اأر�������س ال����دول����ة والرت����ق����اء 
ب���ج���ودة اخل���دم���ات وال��ع��م��ل على 
الأفكار  وتبني  خدماتها  تطوير 
ملجتمع  ي�سمن  مب��ا  الب��ت��ك��اري��ة 
الإم��ارات توفري كل �سبل الراحة 
اخلدمات  وت��ق��ري��ب  وال��رف��اه��ي��ة 
التطورات  ب��ذل��ك  م��واك��ب��ة  ل��ه��م 
الدولة  ت�سهدها  التي  املت�سارعة 

والعامل ب�سكل عام.
وتقدم احلافلة والتي متثل قفزة 
ن��وع��ي��ة م��ت��م��ي��زة خل��دم��ات دائ���رة 
من  الكثري  للمتعاملني  املحاكم 
من  متنقلة  امل��ت��ن��وع��ة  اخل���دم���ات 
م��ك��ان لآخ����ر يف خم��ت��ل��ف مناطق 
مركزها  ع���ن  ال��ب��ع��ي��دة  الإم�������ارة 
اأ���س��ب��ه مبحكمة  ب���ذل���ك  ل��ت�����س��ب��ح 

ال�سرتاتيجية  اأه����داف����ه����ا  م����ع 
الرامية اإىل تطوير خدمات الدعم 
الإبداع  ثقافة  وتعزيز  املوؤ�س�سي 
تقدمي  يف  وال���ت���م���ي���ز  والب����ت����ك����ار 
بتجربة  والرت�����ق�����اء  اخل����دم����ات 
املتعاملني وكذلك مبا ين�سجم مع 
الر�سيدة  القيادة  وتطلعات  روؤي��ة 
حكومة  وت���وج���ه���ات  ال����دول����ة  يف 
اخلاطري  واأ�ساف  اخليمة.  راأ�س 
خدماتها  �ستغطي  احل��اف��ل��ة  اأن 
اجلنوبية  ب��امل��ن��اط��ق  ال��ق��اط��ن��ني 
 130 املدينة  مركز  عن  البعيدة 
ك��ي��ل��وم��رتا ج��ن��وب امل��دي��ن��ة وذلك 
وفق جدول زمني خمطط ومعد 
توقفه يف هذه  بنقاط  درا���س��ة  ل��ه 
اإىل  املبادرة  هذه  وتهدف  املناطق 
التطوير والتح�سني امل�ستمر على 
الدائرة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

م��ت��ن��ق��ل��ة ت���ق���دم خ��دم��ات��ه��ا حتت 
و�سهولة  مرونة  بكل  واحد  �سقف 
وي�سر. واطلع �سموه خالل تفقده 
املتطورة  اخلدمات  على  للحافلة 
التي تقدمها حماكم راأ�س اخليمة 
على متنها والأق�سام التي ت�سمها 
كما وا�ستمع اإىل �سرح موجز عن 
ع��م��ل��ه��ا وط��ري��ق��ة حتركها  ف��ك��رة 
واأنظمة العمل فيها. واأكد �سعادة 
اأحمد حممد اخلاطري  امل�ست�سار 
تقدم  املتنقلة  احلافلة  مبادرة  اأن 
حيث  ومتكاملة  متنوعة  خدمات 
م�ساعي  �سمن  املبادرة  هذه  تاأتي 
الدائرة لت�سخري كافة امكانياتها 
املتطورة  الأ�ساليب  اأف�سل  لتباع 
والق�سائي  ال��ق��ان��وين  امل��ج��ال  يف 
والرتقاء بخدماتها وفقا لأف�سل 
يتما�سى  ومب��ا  العاملية  املمار�سات 

والتوجه نحو البتكار والإبداع يف 
اأعمالها وتقريب امل�سافات ل�سكان 
التكلفة  ولتخفيف  املناطق  ه��ذه 
والت�سهيل  وال�����وق�����ت  واجل����ه����د 
الدكتور  ���س��ع��ادة  واأ����س���ار  ع��ل��ي��ه��م. 
اأن  اإىل  ال�����س��م��ي��ل��ي  ع���ل���ي  ���س��ي��ف 
احلافلة املتكاملة حتتوي بداخلها 
لالنتظار  وم���ك���ان  م��ك��ات��ب  ع��ل��ى 
حت�سريي  وم��ط��ب��خ  م��ي��اه  ودورة 
ت�ستمل  ك��م��ا  ال�����س��ي��اف��ة  ل��ت��ق��دمي 
والأجهزة  الأدوات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
اخلدمات  كافة  لتقدمي  الالزمة 
با�ستخدام  املحاكم  تقدمها  التي 
الذكية  الإل���ك���رتون���ي���ة  الأن��ظ��م��ة 
واملتطورة كالت�سال املرئي املبا�سر 
ي��رب��ط م��وظ��ف��ي احلافلة  وال����ذي 
على  للدائرة  الرئي�سي  املقر  م��ع 
مدار الوقت ونظام �ساب وغريها 

حممد بن �سعود �لقا�سمي يد�سن حافلة �خلدمات �لق�سائية ملحاكم ر�أ�س �خليمة

ويل عهد ر�أ�س �خليمة يقدم �لعز�ء يف وفاة و�لدة ح�سن �لعلكيم حاكم ر�أ�س �خليمة يعزي
 ح�سن �لعلكيم يف وفاة و�لدته

•• را�ص اخليمة-وام:

العلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��دم 
حاكم راأ�س اخليمة واجب العزاء اإىل الدكتور ح�سن حمدان العلكيم الزعابي 

رئي�س اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة يف وفاة املغفور لها والدته .
براأ�س  الرفاعة  ال��ع��زاء يف منطقة  ملجل�س  ام�س  زي��ارت��ه  خ��الل  �سموه  واع��رب 
اخليمة يرافقه ال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي عن خال�س تعازيه 
وموا�ساته اىل �سعادة ح�سن اأحمد العلكيم الزعابي مدير املكتب الطبي يف وزارة 
�سوؤون الرئا�سة يف وفاة املغفور لها عمته واىل �سعادة جمعه ح�سن الزعابي يف 
وفاة اخته واىل ذوي الفقيدة �سائال اهلل عز وجل ان تغمدها بوا�سع رحمته واأن 

ي�سكنها ف�سيح جناته واأن يلهم اهلها ال�سرب وال�سلوان.

خطة متكاملة لتطوير جبل جي�س .. و�لتد�سني �أكتوبر �ملقبل

    مب�ساركة 14 جهة حك�مية وحملية 

فريق �لطو�ريء و�لأزمات ينفذ مترين �نهيار �لطاقة 

اأكد ن�سر ثقافة الت�ا�سل املعريف 

مدير �د�رة �سرطة �ملنافذ يقدم خرب�ته ) �ساركني معرفتي (

 �قت�سادية ر�أ�س �خليمة تلغي رخ�سا جتارية مل جتدد يف �ملو�عيد �لقانونية �ملحددة

•• را�ص اخليمة-وام: 

ق���دم ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة واجب العزاء اإىل 
اجلامعة  رئي�س  العلكيم،  حمدان  ح�سن  الدكتور 
لها  املغفور  وف��اة  راأ����س اخليمة يف  الأم��ريك��ي��ة يف 

والدته.
العزاء  ملجل�س  ام�س  زيارته  خ��الل  �سموه  واع��رب 
خال�س  ع��ن  اخليمة  ب��راأ���س  ال��رف��اع��ة  منطقة  يف 
تعازيه وموا�ساته اىل �سعادة ح�سن اأحمد العلكيم 
�سوؤون  وزارة  ال��ط��ب��ي يف  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي 

�سعادة  واىل  عمته  لها  املغفور  وف��اة  يف  الرئا�سة 
ذوي  واىل  اخ��ت��ه  وف���اة  يف  ال��زع��اب��ي  ح�سن  جمعه 
بوا�سع  تغمدها  ان  وج��ل  عز  اهلل  �سائال  الفقيدة 
رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته واأن يلهم ذويها 

ال�سرب وال�سلوان.
ك��م��ا ق����دم واج�����ب ال����ع����زاء م���ع���ايل اأح���م���د جمعه 
الزعابي نائب وزير �سوؤون الرئا�سة و�سعادة اأحمد 
يو�سف بن دروي�س النعيمي ع�سو املجل�س الوطني 
ال�سعادة يف حكومة  م��راك��ز  ع��ام  الحت���ادي مدير 
وال�سخ�سيات  امل�سئولني  من  وع��دد  اخليمة  راأ���س 

واملعزين.

فقدان جواز �سفرت
ف��������������ق��������������دت امل�����������������دع�����������������وة/ 
 ام�����ي�����ن�����ات  اراج�������������او ا������س�����ن ،

 ، AMINAT ARAGW ASSEN 
اثيوبية اجلن�سية جواز �سفرها 
 )EP4067017( رق������م 
�����س����ادر م������ن  اث����ي����وب����ي����ا.  من 
يجده عليه الت�سال بال�سفارة 

الثيوبية لدى الدولة

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و/ ج��ازي��ت �سديق 
 JAZIBSIDDIQUE  حممد �سديق 
MUHAMMAD SIDDIQUE 

ب��اك�����س��ت��اين اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز 
 )5460311( رق��م  �سفرها 
����س���ادر م����ن  ب��اك�����س��ت��ان ، من 
بتليفون  الت�سال  عليه  يجده 

رقم 050/8806864 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / را�سد اقبال 
باك�ستان   ، دي����واي����ا  ال���ه���ا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1337291( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 058/2842168
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد عجمان ي�سارك يف ور�سة عمل حول �لتخطيط �ل�سرت�تيجي يف �لقطاع �حلكومي 

ور�سة كن ذكيا يف �إد�رة �أمو�لك لطلبة جامعة عجمان

متط�عًا �ساعدوا اآلف الأطفال والزوار  135

جهود تطوعية فاعلة يف �ل�سارقة �لقر�ئي من خمتلف فئات �ملجتمع
•• ال�صارقة-الفجر:

القرائي  ال�سارقة  مهرجان  يفتح 
للطفل كل عام الباب اأمام اجلهود 
اأمام  ف��ر���س��ة  في�سكل  ال��ت��ط��وع��ي��ة، 
وموظفي  اجل�����ام�����ع�����ات،  ����س���ب���اب 
العمل  وف��رق  احلكومية،  ال��دوائ��ر 
املجتمعي، ليكونوا �سركاء يف جناح 
املهرجان، وتي�سري جتّول الزوار يف 
املعر�س  جمع  اإذ  واأرك��ان��ه،  قاعاته 
135 م��ت��ط��وع��اً من  ال���ع���ام  ل��ه��ذا 

خمتلف فئات املجتمع.
وق����ال ب���در حم��م��د ���س��ع��ب، رئي�س 
جل����ن����ة ال������ع������الق������ات ال�����ع�����ام�����ة يف 
التطوع  ل��ل��ك��ت��اب:  ال�����س��ارق��ة  هيئة 

وال�����ت�����ع�����اون ق���ي���م���ة م����ت����ج����زرة يف 
تربينا  اإذ  الإم������ارات������ي،  امل��ج��ت��م��ع 
ع��ل��ي��ه، و���س��ار ج����زءاً م��ن هويتنا ، 
قدموا  ال��ذي  املتطوعني  اأن  مبيناً 
خدماتهم يف املهرجان تنوعوا بني 
والأمهات  والآباء  وال�سغار،  الكبار 
الدوائر  يف  وامل��وظ��ف��ني  والأب���ن���اء، 
احلكومية واخلا�سة، وحتى طالب 
اجلامعات الذين يعد التطوع من 

اأبرز جمالت تقييمهم اجلامعي.
وي����رى ب���در ���س��ع��ب اأن ال��ع��م��ل مع 
وعناية  وع���ي،  اإىل  يحتاج  الطفل 
اجلميع  واأن  خ���ا����س���ة،  ورع�����اي�����ة 
ي�سعر  اأن  اأج���ل  م��ن  متكاتفاً  ك���ان 
بالفرح  الزائرين  الأط��ف��ال  جميع 

فريق  اأن  م������وؤك������داً  وال�����������س�����رور، 
ال�سنة  ه����ذه  اع��ت��م��د  امل��ت��ط��وع��ني 
جميع  على  وزع��ه  خا�ساً  ا�ستبياناً 
لالرتقاء  وال���زائ���ري���ن  ال�����س��ي��وف 

ب�����اخل�����دم�����ات خ�������الل ال�������س���ن���وات 
القادمة.

م�سوؤولة  النقبي  ع�سكر  ب��ن  منى 
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  يف  امل��ت��ط��وع��ات 
القرائي، اأكدت اأن عملها التطوعي 
املتطوعات  مهام  توزيع  بني  ي��دور 
�سريها،  ومتابعة  املهرجان،  داخ��ل 
املتطوعات  اح���ت���ي���اج���ات  وت���وف���ري 
م�سرية  ب��ك��ف��اءة،  بعملهن  ليقمن 
على  يقت�سر  ل  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل 
املتطوعني،  م��ن  اخل���دم���ات  ط��ل��ب 
بدعمهم،  جهته  م��ن  ي��ق��وم  واإمن����ا 
للمتميزين  ع��م��ل  ف��ر���س  ب��ت��وف��ري 
املهرجان،  وخ������ارج  داخ�����ل  م��ن��ه��م 

وتكرميهم، والإحتفاء بهم.

جامعية  ط��ال��ب��ة  حم��م��د  اأ����س���م���اء 
الرغم  على  اأن��ه��ا  ت��وؤك��د  متطوعة 
مو�سول  التطوعي  عملها  اأن  من 
بني الكلية واملهرجان، حيث تعمل 
اأن��ه��ا ت�سعر  اإل  ال��ي��وم،  ع��ل��ى م���دار 
ن���اب���ع م���ن حمبتها  ك��ب��ري  ب���داف���ع 
يتخ�س�س  املهرجان  كون  للطفل، 

بالطفل.
وقال علي �سامل اآل علي: ل ميكن 
احل�����س��ول ع��ل��ى جت����ارب غ��ن��ي��ة ما 
كبرية،  بفعاليات  امل�ساركة  يتم  مل 
اأكر  اأعطانا  املهرجان  اأن  واأعتقد 
مما اأعطيناه، و�سنوا�سل م�ساركاتنا 
امل�ستقبلية باذلني اأق�سى الطاقات 

املمكنة ليكون باأجمل �سورة .

•• عجمان ـ الفجر 

اأبوظبي  اإدارة اخلدمة املجتمعية يف جامعة عجمان وبالتعاون مع م�سرف  نظمت 
الإ�سالمي ور�سة عمل بعنوان كن ذكيا يف اإدارة اأموالك بهدف ن�سر الثقافة املالية، 
مبا  ال��ط��رق  باأف�سل  املختلفة  املالية  امل���وارد  م��ع  التعامل  بكيفية  الطلبة  وتوعية 
�سليمان،  اأحمد  الأ�ستاذ  الور�سة  قدم  املنظم.  وال�سرف  ال�سليم  التخطيط  ي�سمن 
الإ�سالمي، وح�سرها عدد من طلبة وطالبات اجلامعة من  اأبوظبي  من م�سرف 
خمتلف التخ�س�سات، والذين �ساركوا بدورهم يف ا�ستبيان اأّويل ملعرفة ن�سبة الوعي 
املايل لدى الطلبة. ويف ختام الور�سة، متكنوا من ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة التي 
كانت لديهم، والتي اأظهرها ال�ستبيان، مبا يوؤكد الدور الكبري الذي حققته ور�سة 
العمل الرامية اإىل توعية الطلبة وتثقيفهم ماليا. ومتّثل هذه الور�س التي تنظمها 
لطلبة  فر�سة  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  املجتمعية  اخلدمة  اإدارة 
اأن��ه يعطي  الأك��ادمي��ي، كما  املجتمع  اإىل عامل جديد وبعيد عن  اجلامعة للدخول 

�سورة مبدئية عن احلياة العملية بطريقة �سهلة وب�سيطة وعملية.

•• عجمان -وام: 

عبداهلل  ب���ن���ت  ع�����زة  ال�����س��ي��خ��ة  ث���م���ن���ت 
حميد  ملوؤ�س�سة  العامة  املديرة  النعيمي 
ال��ن��ع��ي��م��ي اخل���ريي���ة ت�سكيل  ب���ن را����س���د 
ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل 
المارات  لدولة  الناعمة  القوة  ملجل�س 

العربية املتحدة.
واأك������دت ان ه����ذه امل����ب����ادرة ت��ع��د اجن����ازا 
ي�سابق الزمن من اجل توثيق وتاأ�سيل 
العمل املجتمعي والتعاي�س ال�سلمي اأمام 

العامل.

اليجابي  ال������دور  اأه���م���ي���ة  اأك������دت  ك��م��ا 
ل��ل��م��ب��ادرات ال���رائ���دة ال��ت��ي ت��دع��و اليها 
فيها  ومتثل  الر�سيدة  القيادة  وتقودها 
وم�ستقبل  ب��اأك��م��ل��ه  ال��وط��ن  ط��م��وح��ات 

ابنائه لت�سل بهذه الجنازات اىل انحاء 
العامل من خالل عطاء ل ين�سب وخري 
دائم بال حدود لتكون نربا�سا لالأجيال 
ب���ه���م ق���دم���ا نحو  ال���ق���ادم���ة ، مت�����س��ي 
التقدم والزده��ار. وقالت ال�سيخة عزة 
ا�ستطاعت  الم���ارات  دول��ة  ان  النعيمي 
من  وال����دويل  القليمي  امل�ستوى  على 
خالل اأعمالها واإجنازاتها وم�ساعداتها 
ال�سعوب  وج��دان  تخاطب  ان  الن�سانية 
مظلة  حتت  التعاي�س  اىل  وتدعو  كافة 
ال�سالم والمان العادل تعزيزا لروؤيتها 
من  املرجوة  اأهدافها  لتحقيق  ال�ساملة 
لدولة  الناعمة  ال��ق��وة  جمل�س  ت�سكيل 

المارات العربية املتحدة.

عزه �لنعيمي: �لقوة �لناعمة �جناز ي�سابق �لزمن 

•• عجمان -وام: 

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  ���س��ارك 
ور�سة  يف  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
العمل حول التخطيط ال�سرتاتيجي 
ال��ت��ي نظمتها  ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي  يف 
امل������وارد  ل��ت��ن��م��ي��ة  امل����رك����زي����ة  الدارة 
عجمان  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن  ال��ب�����س��ري��ة 
امل�ستقبل  قيادات  لفئة  القادة  لإع��داد 
امل��ب��دع��ة وذل����ك يف فندق  وال���ق���ي���ادات 

فريمونت عجمان.
وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه خ���الل ال��ور���س��ة اىل 
ال�سرتاتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اأه���م���ي���ة 
واملتغريات  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط���اع  يف 
و�سرورة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
موحدة  ا�سرتاتيجية  �سمن  التعاون 

لدول جمل�س التعاون.
القيادات  فئة  ال��ربن��ام��ج  وي�ستهدف 
م���ن ك�����وادر ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة من 
تاأهيل  روؤي��ة عجمان يف  اأج��ل حتقيق 
بقدراتهم  والرتقاء  مواطنة  قيادات 
اأف�سل  على  بناء  القيادية  ومهاراتهم 
املمار�سات يف خمتلف املجالت وزيادة 
ف��ر���س امل�����س��ارك��ة وال��ت��دري��ب ومتكني 
اخلريجني لتويل الوظائف القيادية 
على  ل��الط��الع  لهم  الفر�س  وات��اح��ة 
ب�سكل  ال��ع��امل��ي��ة  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل 
دولة  يف  احلكومية  وامل��م��ار���س��ات  ع��ام 

الإمارات ب�سكل خا�س.
واأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار ب��ن حميد 
حكومة  اأن  ال��ور���س��ة  خ��الل  النعيمي 
للربامج  كبرية  اأهمية  تويل  عجمان 

تاأ�سي�س  يف  املتخ�س�سة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
بدعم  م�����س��ي��دا   .. ج����دي����دة  ق����ي����ادات 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وم�������س���ان���دة 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�سو  ب����ن را�����س����د  ح��م��ي��د 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان ملثل 
ه��ذه الربامج وال��ذي ل يدخر جهدا 
الر�سيدة  القيادة  نهج  على  ال�سري  يف 
قيادة  على  ق��ادر  قيادي  جيل  لتاأهيل 
ال��ط��م��وح��ة خل��دم��ة الوطن  الأف���ك���ار 
اأ�سحت  التي  واملحافظة على نه�سته 
الإم�����ارات  مل��ا حققته  ال��ع��امل  ح��دي��ث 
الأ�سعدة  ك��اف��ة  ع��ل��ى  اإجن�������ازات  م���ن 
وي��دع��و دائ��م��ا ب�����س��رورة و���س��ع برامج 
القادة  ب��اإع��داد  خا�سا  اهتماما  تهتم 
بني  الن��ت��اج��ي��ة  بالعملية  ل��ل��ن��ه��و���س 
اأبناء الوطن وبث روح املناف�سة بينهم 
لتحقيق اأعلى معدلت التقدم والرقي 
يف العمل باأ�ساليب ومنهج علمي يعود 

موؤ�س�ساتهم  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��م  ب��ال��ن��ف��ع 
بالتميز.

عجمان  ب���رن���ام���ج  اأن  ����س���م���وه  وق������ال 
لإع����داد ال��ق��ادة ي��اأت��ي ام���ت���دادا لروؤى 
عجمان  ح���ك���وم���ة  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
ال��ربام��ج واخلطط  تبني  م��ن خ��الل 
املزيد  اإىل حتقيق  الهادفة  الطموحة 
امل�ستويات  كافة  على  النجاحات  م��ن 
الكوادر  م��ن  جيل  بناء  على  معتمدة 
الوطنية قوامه العلم واملعرفة واأدوات 
عمله الكفاءة والتميز والتفاين بتاأدية 

الواجب الوطني.
ع��ج��م��ان على  ع��ه��د  �سمو ويل  واث��ن��ى 
لتنمية  امل��رك��زي��ة  الإدارة  حققته  م��ا 
برنامج  خ��الل  م��ن  الب�سرية  امل����وارد 
عجمان لإعداد القادة من جناح كبري 
ال�سباب  وم��ن��ح  ال�سابقة  ال����دورات  يف 
متميزة  م��ن�����س��ة  ال���ط���م���وح  امل����واط����ن 

اآفاقه  وت��و���س��ي��ع  م���ه���ارات���ه  ل��ت��ط��وي��ر 
ناجحني  ق�����ادة  ل��ي��ك��ون��وا  والرت����ق����اء 
بفكرة  �سموه  م�سيدا   .. امل�ستقبل  يف 
ال��ربن��ام��ج ل��ل��و���س��ول ب��ال��ق��ي��ادات اىل 
ليكونوا  وال�������س���رب  وال���ع���ل���م  اخل�����ربة 
ق���ادري���ن ع��ل��ى ت���ويل دف���ة ال��ق��ي��ادة يف 
ب��ك��ل كفاءة  دوائ���ره���م وم��وؤ���س�����س��ات��ه��م 
وجدارة. و�سدد �سموه على �سرورة ان 
يتحلى املنت�سبون بال�سلوك والخالق 
القيادات  بتلك  يتوفر  وان  احلميدة 
يحتذى  م��ث��ال  ي��ك��ون��وا  وان  ال���ق���دوة 
على  العامة  امل�سلحة  يف�سل  وان  به 
امل�سلحة اخلا�سة وان يكون ذا ثقافة 
مبادرا  ي��ك��ون  واأن  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
القرار  �سناعة  يف  وج��ري��ئ��ا  وم��ب��دع��ا 

واتخاذه.
للربنامج  امل��ن��ت�����س��ب��ني  ���س��م��وه  وح����ث 
التوا�سل  ���س��رورة  على  القيادات  من 

وامل�����س��اب��رة ح��ت��ى ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج .. 
متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح 
.. موؤكدا اأن هذا الربنامج يعد مك�سبا 
ك��ب��ريا ي��ت��م م��ن خ��الل��ه غ��ر���س القيم 
املهارات  وينمي  احلميدة  والأخ����الق 
الرائدة  ال��ربام��ج  م��ن  وه��و  القيادية 
للم�ساهمة يف ايجاد قيادات مت�سلحة 
ال���ولء والن��ت��م��اء وعلى  بالعلم وق��وة 
ق���در ك��ب��ري م��ن حت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة يف 

خدمة جمتمعها ووطنها.
وردا على �سوؤال من احدى املنت�سبات 
ال�سياحة  اأه��م��ي��ة  ح���ول  ال��ربن��ام��ج  يف 
حكومة  ان  �سموه  ق��ال  امل�ستقبل..  يف 
ع��ج��م��ان ل��دي��ه��ا درا�����س����ات ح����ول هذا 
واعد  ال�سياحة  ق��ط��اع  وان  امل��و���س��وع 
ومهم موؤكدا ان هناك تركيزا على هذا 
يوم  بعد  يوما  يتح�سن  ال��ذي  القطاع 
وهناك م�ساريع جديدة يتم تدار�سها 
للربنامج  زي��ارت��ه  وان  ال�ساأن  ه��ذا  يف 
�سبابنا  ان  على  تاأكيد  له  واملنت�سبني 
واخواتنا من الواعدين ونعتمد عليهم 
اىل  حتتاج  والتي  القادمة  املرحلة  يف 
قوة وذكاء حيث نعتمد عليهم خلدمة 
ب����الده����م وا������س�����ره�����م.. ون����ح����ن على 
يفيدهم من  لتقدمي كل ما  ا�ستعداد 
التدريب والتاأهيل والدورات .. معربا 
واملهم  احل��ي��وي  ب��ال��دور  �سعادته  ع��ن 
للربنامج يف تنمية مهارات اأكرب عدد 
من الكوادر املواطنة واإعداد جيل من 
القيادية  امل��ن��ا���س��ب  ل��ت��ويل  ال��ق��ي��ادات 
التنمية  يف  دوره�����ا  اأداء  ع��ل��ى  وق�����ادر 
ال�ساملة التي ت�سهدها دولة المارات 

عامة وعجمان خا�سة.
را�سد  ����س���ع���ادة  اأو������س�����ح  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال�سويدي  ج���ربان  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
املركزية  ل�����الإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
ظل  يف  اأن���ه  الب�سرية  امل����وارد  لتنمية 
ت�سهدها  ايل  اجل���دي���دة  ال��ت��وج��ه��ات 
ال���ق���ط���اع���ات احل��ك��وم��ي��ة يف الم�����ارة 
ال�سرتاتيجية  وروؤي���ت���ه���ا  وخ��ط��ت��ه��ا 
املركزية  الإدارة  ت�����س��ع��ى   2021
تاأهيل  اإىل  الب�سرية  امل����وارد  لتنمية 
اجل����ه����ات  ال����وط����ن����ي����ة يف  ال��������ك��������وادر 
ع��ج��م��ان والعمل  ب���اإم���ارة  احل��ك��وم��ي��ة 
وتدريبهم على  ع�لى �سقل مهاراتهم 
ليتمكنوا  والإدارة  القيادة  اأدوات  اأه�م 
الواحد  الق�رن  من مواجهة حتديات 
وال��ع�����س��ري��ن ب��ف��اع��ل��ي��ة م�����س��ت��م��رة ع�ن 
ط����ري����ق ب����رن����ام����ج ع���ج���م���ان لإع�������داد 
ت�سم  ال��ت��ي  الثانية  دورت���ه  ال��ق��ادة يف 
حكومة  م��وظ��ف��ي  م���ن  منت�سبا   50
اإىل  الو�سول  يف  وللم�ساهمة  عجمان 
بعمل حكومي  تت�سم  حكومة متمي�زة 

موؤ�س�ساته  وتقود  وفعالية  كفاءة  ذي 
باملعرفة  مت�سلحة  م��واط��ن��ة  ك��ف��اءات 
والطموح. واأ�سار اإىل اأن تنظيم �سل�سة 
الدورات والور�س ياأتي يف اإطار حتقيق 
اأهداف برنامج عجمان لإعداد القادة 
لتنمية  املركزية  الإدارة  تنظمه  الذي 
املوارد الب�سرية بعجمان وتاأهيل فئات 
قيادية من خالل امل�ساركة والتدريب 
وال��ت��م��ك��ني ال��وظ��ي��ف��ي مب���ا ي�����س��ه��م يف 
.. كما   2021 روؤي��ة عجمان  حتقيق 
نهدف من خالل الربنامج اإىل تطوير 
املعرفة واملهارات لدى الفئة القيادية 
حكومة  يف  والتنفيذية  والإ���س��راف��ي��ة 
عجمان يف خمتلف املجالت وتطوير 
وذلك  لالإمارة  امل�ستدامة  التناف�سية 
حلكومة  م�ستقبليني  ق����ادة  ب��ت��اأه��ي��ل 
املوارد  تطوير  اإىل  بالإ�سافة  عجمان 
الب�سرية املواطنة لالرتقاء بقدراتهم 
املوارد  ومتكني  القيادية  ومهاراتهم 
الوظائف  ل��ت��ويل  املر�سحة  الب�سرية 
القيادية واإطالع املوارد الب�سرية ع�لى 

عام  ب�سكل  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
واملمار�سات يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة ب�سكل خا�س.
اإىل  التنفيذي  املدير  �سعادة  ولفت 
القادة  لإع���داد  عجمان  برنامج  اأن 
اأ�سا�سية  حم���اور  ث��الث��ة  على  ي��رك��ز 
م�سريتها  يف  ع���ج���م���ان  حل���ك���وم���ة 
تتمثل   2021 عجمان  روؤي��ة  نحو 
ال�سرتاتيجي  ال��ت��ف��ك��ر  حم����ور  يف 
ومهارات  ال�سرتاتيجي  والتنفيذ 
جانب  اإىل  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال���ق���ي���ادة 
امل������ح������اور ال����ف����رع����ي����ة م������ن خ����الل 
وفهم  ال���ك���ام���ل���ة  ال�������س�������ورة  ف���ه���م 
وتقدي��ر  ع��ج��م��������ان  ا���س�����ت�����رات��ي��ج��ي��ة 
القت�سادي��ة  ال��ق�����س��اي��������ا  ت��اأث�����ي�����ر 
وو�سع  والجتماعي��ة  وال�سيا�س��ية 
الروؤية املوؤ�س�س�ية ون�س�ر روح الإبداع 
والرتكيز ع�لى العمالء واملبادرة يف 
قيادة التغيري بالإ�سافة اإىل القيادة 
العمل  ف��رق  �سمن  الفعال  والعمل 

وبناء العالقات وتطوير الأداء.

�إذ�عة �ل�سارقة تفوز بذهبيتني يف �ملهرجان �لعربي للإذ�عة و�لتلفزيون بتون�س
•• تون�ص-وام:

ذهبتني  جائزتني  لالإعالم  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�سارقة  اإذاع��ة  ح�سدت 
يف م�سابقات الدورة ال� 18 ل� املهرجان العربي لالإذاعة والتلفزيون يف تون�س 

موؤكدة من جديد على مكانتها الرائدة يف القطاع الإعالمي العربي.
ال�سارقة  موؤ�س�سة  اإنتاج  من  برناجمني  عن  اجلائزتني  ال�سارقة  اإذاع��ة  ونالت 
لالإعالم حيث فازت باملركز الأول يف فئة الربامج العلمية - امل�سابقات الإذاعية 
املوازية عن برنامج اأ�سرار الكون .. كما ح�سلت على املركز الأول يف فئة التيرت 

اأو اجلينرييك عن برنامج �سلطان ال�سرق العظيم .
يعقوب  ح�سن  م��ن  ك��ل  ل��الإع��الم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  ع��ن  نيابة  اجل��ائ��زة  ت�سلم 
املن�سوري مدير قطاع اإذاعة ال�سارقة و�سامل الغيثي مدير قناة ال�سارقة وذلك 
ال��دول العربية يف مدينة احلمامات  اإذاع��ات  خالل احلفل الذي نظمه احتاد 

التون�سية حتت �سعار تنوع. جتديد. ابتكار .
ويتناول برنامج اأ�سرار الكون مو�سوع الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي حيث 
ال��واردة يف  والآي��ات  املختلفة  الكونية  الدلئل  و�سل�س بني  ب�سكل دقيق  يربط 

كتاب اهلل وي�سنف �سمن الربامج العلمية والوثائقية.
يف  يتناول  تاريخي  درام��ي  برنامج  فهو  العظيم  ال�سرق  �سلطان  برنامج  اأم��ا 
بن  �سليمان  العثماين  ال�سلطان  ���س��رية  ممثلني  ب��ني  �سيقة  ح��واري��ة  �سيغة 
�سليم خان الأول امللقب ب� �سليمان القانوين. وقال ح�سن يعقوب املن�سوري اإن 
اجلائزة تاأتي تتويجا لنجاح ا�سرتاتيجية اإذاعة ال�سارقة القائمة على البتكار 
باجلائزتني  الفوز  اأن  اإىل  م�سريا   .. م�ستمعيها  متطلبات  وتلبية  والتجديد 
تطلب التناف�س مع نخبة من الربامج الإذاعية العريقة على �سعيد املنطقة 
العربية .. معربا عن الفخر لإثبات الإذاعة جدارتها وقدرتها على املناف�سة يف 
هذا املجال. واأ�ساف اأن الفوز باجلائزتني يوؤكد اأن م�سرية التميز والإبداع التي 

الإجنازات  من  املزيد  حتقيق  يف  ما�سية  لالإعالم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  تنتهجها 
ال�سمو  ا�ستلهمتاها من توجيهات �ساحب  التي  الثابتة  ر�سالتها  انطالقا من 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 
والهادفة اإىل الرتقاء بامل�سهد الإعالمي والثقايف يف املنطقة العربية. واأو�سح 
اأن الإذاعة تلتزم - يف اإطار عملها - بتنويع الأفكار واملحتوى للمواد والربامج 
الإذاع��ي��ة وتقدميها يف  امل��ادة  رك��زت على اخت�سار  وق��د  تبثها  التي  الإعالمية 
 .. والتقليدية  الرتابة  عن  بعيدا  امل�ستمع  يجذب  �سيق  ثقايف  اإعالمي  قالب 
التكرمي  نال  العظيم  ال�سرق  �سلطان  و  الكون  اأ�سرار  برناجمي  اأن  اإىل  لفتا 
اأنه على الرغم من  اإذاعة ال�سارقة اإىل  الذي ي�ستحقانه . واأ�سار مدير قطاع 
التطور التقني الكبري الذي �سهده ع�سرنا احلايل خا�سة يف امل�سهد الإعالمي 
اإل اأن الإذاعة ل تزال حتتفظ بربيقها لدى �سريحة كبرية من املجتمع نظرا 
اأنه للمحافظة على هذه  لدورها املهم يف تثقيف الأف��راد وتوعيتهم. واأ�ساف 

املكانة ل بد من البتكار والإب��داع يف اختيار املواد املقدمة مبا يتواءم وذائقة 
اجلمهور امل�ستهدف وهذا ما جنحت فيه اإذاعة ال�سارقة بامتياز. ي�سار اإىل اأن 
الإعالمية  التظاهرات  اإح��دى  يعترب  والتلفزيون  لالإذاعة  العربي  املهرجان 
اإذاعات الدول العربية ب�سراكة  املهمة يف املنطقة العربية التي ينظمها احتاد 
العربية  املوؤ�س�سة  مع  وبتعاون  التون�سيتني  والتلفزة  الإذاع���ة  موؤ�س�ستي  مع 
اأكر  م�ساركة  العام  ه��ذا  املهرجان  و�سهد   . عرب�سات  الف�سائية  لالت�سالت 
اأوروب��ا واآ�سيا. ويهدف املهرجان  800 اإعالمي من الوطن العربي ومن  من 
- الذي ينظم �سنويا منذ العام 2015 بعد اأن كان ينظم مرة كل �سنتني - اإىل 
العربي والرتقاء مب�ستواه  الإذاع��ي والتلفزيوين  الإنتاج  امل�ساهمة يف تطوير 
ور�سد الجتاهات املبتكرة واجلادة فيه وتنمية الطاقات الإبداعية العربية يف 
جمايل الإذاعة والتلفزيون وحث املنتجني يف القطاع اخلا�س على ال�ستجابة 

اأكر اإىل احتياجات جماهري امل�ستمعني وامل�ساهدين وذائقتهم اجلمالية.

•• دبي-الفجر:

التوايل  على  الثاين  للعام  الإ�سالمي  الإم���ارات  ق��دم 
للجنة  اإم��ارات��ي  دره��م  بقيمة 500 األف  مادًيا  دعًما 
الأ�سر املتعففة باأم القيوين التابعة جلمعية دار الرب، 
والأن�سطة  ال��ربام��ج  م��ن  امل�ستفيدين  ل��دع��م  وذل���ك 

اخلريية والإن�سانية للجنة.
وت�����س��ل��م ع��ل��ي ح�����س��ن ال��ع��ا���س��ي، رئ��ي�����س جل��ن��ة الأ�سر 
م��ن عواطف  ال��ت��ربع  ���س��ي��ك  ال��ق��ي��وي��ن،  ب����اأم  املتعففة 
يف الإمارات  التنفيذية  عام الإدارة  مدير  الهرمودي، 
اأن ذلك  ال���ه���رم���ودي،  الإ����س���الم���ي. وق��ال��ت ع��واط��ف 
»عام اخلري«  اأه��داف مبادرة  ياأتي متا�سًيا مع  الدعم 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي 

واإمي��اًن��ا مببداأ  اهلل،  ال��دول��ة، حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
امل�سوؤولية الجتماعية وامل�ساهمة يف خدمة املحتاجني 
واأ�سافت  لهم،  ال��الزم��ة  امل�ساعدة  وتقدمي  والفقراء 
ال�سراكة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  امل�������س���رف  اأن  ال���ه���رم���ودي 
والإن�ساين  اخل��ريي  العمل  موؤ�س�سات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
لدعم الأهداف امل�سرتكة عرب التن�سيق يف العديد من 

املبادرات والفعاليات الهادفة.
بال�سكر  ال���ع���ا����س���ي،  ح�����س��ن  ع��ل��ي  جانبه تقدم  م���ن 
والتقدير لالإمارات الإ�سالمي، على دعمهم الإن�ساين 
يف  املثمر  وتعاونهم  املتعففة،  الأ���س��ر  جلنة  لأن�سطة 
يد  ومد  املتعففة  لالأ�سر  الإن�سانية  امل�ساعدة  تقدمي 
العون لهم، واأهدى درع جمعية دار الرب اإىل امل�سرف، 

مثمًنا جهودهم اخلريية والإن�سانية.

�لإمار�ت �لإ�سلمي يدعم �لأ�سر 
�ملتعففة بد�ر �لرب ب� 500 �ألف درهم
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•• العني-وام:

اآل  طحنون  بن  ذي��اب  وال�سيخ  نهيان  اآل  طحنون  بن  من�سور  الدكتور  ال�سيخ  ح�سر 
نهيان وال�سيخ خليفة بن من�سور بن طحنون اآل نهيان حفل ال�ستقبال الذي اأقامه 
رام�س  �سعيد  كرمية  اإىل  مبارك  جنله  زف��اف  مبنا�سبة  العامري  ق��روان  بن  �ساملني 
العامري. كما ح�سر احلفل - الذي اأقيم يف قاعة الحتفالت بالهري يف منطقة العني 
- ال�سيخ حممد بن ركا�س العامري ع�سو املجل�س ال�ست�ساري لإمارة اأبوظبي وعدد 
وزمالء  والأ�سدقاء  الأه��ل  من  ولفيف  ال�سخ�سيات  وكبار  وامل�سوؤولني  ال�سيوخ  من 

العري�س. تخلل احلفل عرو�سا فنية متنوعة من وحي الرتاث الإماراتي.

•• اأبوظبي-وام:

م�ساء  عقدت  حوارية  جل�سة  ناق�ست 
اأم�س الول- �سمن فعاليات معر�س 
ل��ل��ك��ت��اب - كتاب  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي 
والإيجابية  ال�����س��ع��ادة  يف  ت���اأم���الت 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�سد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
امل�ساركون  األ���ق���ى  ح��ي��ث  اهلل  رع�����اه 
امللمو�سة  النجاح  ق�سة  على  ال�سوء 
ر�سيق  باأ�سلوب  �سانعها  يك�سف  التي 
ت�����س��ورات��ه ومالمح  ع���ن  وم��ب��ا���س��ر 
ت�����س��ك��ي��ل��ه ال���ف���ك���ري وال���ث���ق���ايف ال���ذي 
لتجربة  �سنعه  مراحل  خ��الل  ق��اده 

النجاح.
حت��دث يف اجلل�سة احل��واري��ة - التي 
ال�سحي  �سفية  الإع��الم��ي��ة  اأدارت���ه���ا 
- ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن متيم 
لالإعالم  اأبوظبي  �سركة  ع��ام  مدير 
اأكادميية  مدير  العميمي  و�سلطان 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  يف  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ع��ر 
لل�سياحة والثقافة وحممد احلمادي 
رئ���ي�������س حت���ري���ر ���س��ح��ي��ف��ة الحت�����اد 
الكتاب  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  وب��ح�����س��ور 
والأدب�����اء وامل��ث��ق��ف��ني ل��الق��رتاب من 
الر�سيق  باأ�سلوبه  النهج  ه��ذا  �سانع 

واملبا�سر والعميق.
وت��ن��اول��ت اجل��ل�����س��ة جت��رب��ة �ساحب 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
الكتاب  يف  عر�سها  ال��ت��ي  مكتوم  اآل 
اخلا�سة  ����س���م���وه  ف��ل�����س��ف��ة  وط����ال����ت 
وتاأثريها  والإي���ج���اب���ي���ة  ب��ال�����س��ع��ادة 
والإداري  احل���ك���وم���ي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
اإىل  اإ�سافة  والجتماعي  والرتبوي 
اأهمية الكتاب التي ل تنبع من كونه 
تاأمالت فكرية بحتة اأو روؤى فل�سفية 
تبحث يف ق�سية ال�سعادة التي عدها 
بل  الأول  الإن�����س��ان  ه��دف  الكثريون 

لكونه ت�سجيال حيا لق�سة جناح .
بداية  يف  ال�����س��ح��ي  ���س��ف��ي��ة  وق���ال���ت 
اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي ع��ق��دت حت��ت عنوان 

 .. والإي��ج��اب��ي��ة  ال�سعادة  يف  ت��اأم��الت 
اأن �ساحب  اأ���س��واء على ق�سة جن��اح 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
غر�س  حية  ق�سة  ي���روي  مكتوم  اآل 
ال��ك��ب��ار وتعهد  امل��وؤ���س�����س��ون  ب���ذوره���ا 
فاأثمر  ب��ال��رع��اي��ة  امل��ل��ه��م��ون  ال���ق���ادة 
جمرد  يف  يختزل  اأن  ميكن  ل  وطنا 
روؤي فكرية وفل�سفية فنحن نتحدث 
ع����ن ح���ك���اي���ة اأب���ط���ال���ه���ا لي����زال����ون 
ي����رون����ه����ا ب��ح��ك��م��ت��ه��م واأف����ك����اره����م 
يف  نعي�سه  مل�ستقبل  وروؤيتهم  النرية 
هذه  �ساحب  ينظر  حيث  الإم����ارات 
فرياها  املمتدة  لل�سحراء  التاأمالت 
للعمل  �سعبه  لأب��ن��اء  متاحة  فر�سا 
وك�����س��ب اخل����ربات وامل���ه���ارات وينظر 
ن��وع��ه��ا كمكافاآت  ك���ان  اأي���ا  ل���الأزم���ات 
واأي�سا  وا�ستثمارها  اقتنا�سها  يجب 
للتعليم كزاد ل ميكن اأن ت�ستمر من 

دونه احلياة.
وقال الدكتور علي بن متيم ان من 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ك��ت��اب  ي��ق��راأ 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم يدرك 
الأمل  ���س��ن��اع  امل��ت��ف��ائ��ل��ون  ال��ق��ادة  اأن 
لديهم  ال��ت��اري��خ  اخل���ال���دون يف  ه���م 
ح����ل ل���ك���ل م�����س��ك��ل��ة وب���ع�������س ال���ق���ادة 
و�ساحب  م�سكلة  ح��ل  ل��ك��ل  ل��دي��ه��م 
هو  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

مل�سته  م���ا  وه����و  الأول  ال���ط���راز  م���ن 
عند قراءة كتاب تاأمالت يف ال�سعادة 
روؤية  فيه  تتجلي  ال��ذي  والإيجابية 
زم����ن �سعب  ل��ق��ائ��د يف  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
التي  للوقائع  ملمو�س  حتليل  لأنها 
تعي�سها الدول العربية والعاملية من 
اجلوانب القت�سادية وال�سيا�سية ثم 
والثقافية  الجتماعية  الأب��ع��اد  م��ن 
املراوحة  ع���ن  ف�����س��ال  والأخ���الق���ي���ة 
الذات  اإىل  امل�ستمر  والإيعاز  الذاتية 

والتاريخ وامل�ستقبل .
اأن���ه وم���ن خ���الل التحليل  واأ����س���اف 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  امل��ل��م��و���س 
حممد بن را�سد اآل مكتوم فان �سموه 
لها  ال��ت��ي  للم�ستقبل  روؤي���ت���ه  ي��ب��ن��ي 
قواعدها الرا�سخة يف الواقع ولي�ست 
روؤية الأوهام بل الوقائع ولأنه زمن 
�سعب ينطلق القائد من التحديات 
العربي  عاملنا  ت��واج��ه  التي  ال��ك��ربى 
مقدماتها  ويف  ال�����س��ع��د  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
ال���ت���خ���ل���ف وال����ت����ط����رف ف����الأو�����س����اع 
عليها  طغت  ال��ع��امل  يف  القت�سادية 
قوى الهيمنة التي تعرب عن نف�سها 
يف اأكر من زمان ومكان ولذلك كان 
ال�سوؤال  تلو  ال�����س��وؤال  ي��ط��رح  امل��وؤل��ف 
ويجد احلل باأننا ل نحتاج اإىل قوى 
خارجية واإمنا قوى داخلية ويق�سد 

بها التغيري الداخلي وعلى م�ستوى 
داخل الإن�سان التغيري الروحي .

القائد  ب�����اأن  اع���ت���ق���اده  ع���ن  واأع������رب 
ك��ت��اب انطالقا  ت��األ��ي��ف  ي��ق��دم ع��ل��ى 
قيادة  باأن  واإح�سا�سه  م�سوؤوليته  من 
اأول  ذات��ه��ا  تفهم  اأن  ينبغي  ال��دول��ة 
..م�سريا  الآخرين  تفهم  ذلك  وبعد 
اأي�������س���ا بني  ي��ج��م��ع  ال���ك���ت���اب  ان  اىل 
تدور  ال��ت��ي  واحل�����وارات  ���س��م��وه  اآراء 
مثلما  ال�سيا�سية  النخب  وب��ني  بينه 
خطاب  اإىل  ب��ت��وا���س��ع  ج��ي��دا  ي�سغي 
ال�سباب ويعاملهم بكل حمبة وحكمة 
للجميع  قلبه وفكره  يفتح  اذ  وح��زم 
ليعر�س ما يفكر فيه وما يتاأمل من 
ل��ي��ك��ون كالمه  ب��ه  اأج��ل��ه وم���ا يحلم 
جم�����ال ل��ل��م��ن��اق�����س��ة واحل��������وار وهو 

الهدف البعيد للكتاب وتاأليفه .
را�سخة  مقدمة  الكتاب  اأن  واأو���س��ح 
العامل  يف  القادة  من  جديد  لنموذج 
بامل�سوؤولية  ي�����س��ع��ر  م���وؤل���ف���ه  لأن 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وي��ج�����س��ده��ا م���ن خالل 
للحوار  وق���اب���ل���ة  م��ت��ف��ح�����س��ة  روؤي������ة 
زمن  القائد يف  قوة  وه��ذه  والنقا�س 
التي  ال��روؤي��ة  تتلخ�س  حيث  �سعب 
يبني املوؤلف الكتاب عليها يف كلمتني 
ال�سعادة  ه��م��ا  ال���ع���ن���وان  ت��ت�����س��دران 
تخت�سران  وال���ل���ت���ان  والإي���ج���اب���ي���ة 

الروؤية البعيدة ملا ا�ستخل�سه القائد 
ليكون  اإليه  يطمح  وما  واجبات  من 
اأجل  م��ن  جنب  اإىل  جنبا  �سعبه  م��ع 
هاتني  معني  حتقيق  اإىل  ال��و���س��ول 
الكلمتني يف جمتمعه وبني خمتلف 

الفئات الجتماعية .
لدى  ال�سعادة  مفهوم  اأن  اإىل  ون���وه 
القائد مرتبطة بنتائجها كما يقول 
ويعي�سون  اأك���ر  ينتجون  ال�����س��ع��داء 
اأطول ويقودون التنمية القت�سادية 
ان  اىل  ..م���������س����ريا  اأف�������س���ل  ب�����س��ك��ل 
ال�سعادة  ب��ني  ي�سمو  ال��ت��ع��ري��ف  ه���ذا 
اجلانب  ع��ل��ى  وي��ن��ف��ت��ح  وال�������س���ع���داء 
العملي والواقعي الفردي واجلماعي 
يف اآن واحد حيث ان ال�سعادة يف هذا 
وحلما  جم��ردة  فكرة  لي�ست  الكتاب 
ب���ل ه���ي ����س���رورة ليكون  روم��ن�����س��ي��ا 
ما  ي��ت��ح��دي  اأن  ع��ل��ى  ق����ادرا  املجتمع 
ي���واج���ه م���ن ���س��ع��اب وي�����س��ت��ف��ي��د من 
اإمكاناته  يطور  ب��اأن  له  ت�سمح  حياة 

ويعدد اآفاق �سعادته .
اأن  الإي��ج��اب��ي��ة مي��ك��ن  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
تلخ�س يف كلمة واحدة وهي الت�سامح 
اذ يقول املوؤلف الت�سامح لي�ست فقط 
تكون  اأن  لب���د  ب��ل  ب��ه��ا  نتغنى  كلمة 
و�سيا�سات  ودرا����س���ات  م��وؤ���س��رات  ل��ه��ا 
وتر�سيخ �سلوكي يف جمتمعنا لن�سون 
مكت�سبات  على  ونحافظ  م�ستقبله 

حا�سره .
ال�سدد  ه�����ذا  يف  مت���ي���م  اب�����ن  واأك�������د 
الأ�سمى  امل��ع��ن��ي  ه���و  ال��ت�����س��ام��ح  ان 
ل��الإي��ج��اب��ي��ة يف ال��ع��الق��ة ب��ني اأف���راد 
امل���ج���ت���م���ع وال����ت����ع����اون م����ع امل����ع����ارف 
التي  وال���ن���ت���اج���ات  والخ������رتاع������ات 
حياتنا  يف  م��ع��ه��ا  ن��ع��ي�����س  اأ���س��ب��ح��ن��ا 
الإيجابية  هذه  ف��اإن  لذلك  اليومية 
لأن��ه هو  الت�سامح  تظهر من خ��الل 
تقدم  فهم  اإىل  يقودنا  ال��ذي  املرجع 
ال�سعوب  م���ن  جم��م��وع��ة  وت��ع��اي�����س 
يف  ح�سارتها  وب��ن��اء  قدميا  العربية 
اأ�سا�سه نت�سبث بعزمنا  املا�سي وعلى 
ع��ل��ى ب��ن��اء ح�����س��ارة ع��رب��ي��ة جديدة 

بالتحديات  املليء  العامل  و�سط هذا 
احل�سارات  ت�ستاأنف  روؤي���ة  اإن��ه��ا  اإذا 
�سديد  جن���ده  ال���ذي  امل�سطلح  وه���و 
الإحلاح يف اأطروحات �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم .
توؤدي  هنا  الت�سامح  روؤي���ة  ان  وق���ال 
اإىل ال�سيا�سة الإيجابية التي حتافظ 
اأخالق  وف���ق  وم��ن��اف��ع  م�سالح  ع��ل��ى 
وم���ب���ادئ ل���ذل���ك ف�����اإن ال��ق��ائ��د لبد 
اأن ي��ك��ون واع��ي��ا ب��ق��درت��ه ع��ل��ى ربط 
العالقة ال�سليمة مع الدول الأخرى 
عمله  وفريق  �سعبه  مع  اأي�سا  ولكن 
ال�سغار  الأب��ن��اء  م��ع  واأ���س��رت��ه وحتى 
املمار�سة  ب��اإي��ج��اب��ي��ة  ذل���ك  ..وا���س��ف��ا 
ال�سيا�سية حيث يحتوي الكتاب على 
الكثري من اللماحات لتلك العالقات 

احلميمية اأي�سا والأ�سرية .
العميمي  �سلطان  حتدث  جانبه  من 
البعد الجتماعي لتجربة قائد  عن 
اإماراتي عربي م�سلم قائال ان كتاب 
والإيجابية  ال�����س��ع��ادة  يف  ت���اأم���الت 
مي��ك��ن ق������راءة ال���ع���ن���وان ع��ل��ى اأك���ر 
ق�سمني  اإىل  وت��ق�����س��ي��م��ه  وج����ه  م���ن 
ال�سعادة  وال���ث���اين  ت���اأم���الت  الأول 
تبتعد  حيث  اآخ��ر  كجزء  والإيجابية 
كلمة تاأمالت عن التنظري والتعميم 
وحتمل يف داخلها دقة كبرية وتفتح 
املعاين  م��ن  لنهائية  ف�ساءات  على 
وال��دللت وميكن تتبع معناها من 
للموؤلف  التجربة  خ�سو�سية  خالل 

يف ال�سعادة والإيجابية حيث تنطلق 
ه���ذه ال��ت��اأم��الت م��ن جت��رب��ة فردية 
للموؤلف كان�سان و والد وقائد فريق 
ات�سلت  ذات��ي��ة  جت��رب��ة  ه��ي  اإذا  عمل 
احتاد  جت��رب��ة  منها  اأخ���رى  بتجارب 

الإمارات الناجحة .
وتطرق اإىل اجلانب الروحاين الذي 
اأ����س���ار ال��ي��ه امل���وؤل���ف يف ال��ك��ت��اب وهي 
الإن�سان  ب���ني  ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال�����س��الة 
ورب�����ه ك��ع��الق��ة ف���ردي���ة ذات���ي���ة اأكر 
اجلانب  اإىل  اإ���س��اف��ة  �سكلية  م��اه��ي 
الريا�سي الذي اأ�سار له وحتدث عن 
اأهميته وما ميكن اأن ت�سيفه للذهن 
م��ن ���س��ف��اء وط��اق��ة اإي��ج��اب��ي��ة للفرد 
ح��ي��ث جن���د ه��ن��ا ���س��ل��ة وط���ي���دة بني 

اجل�سد والروح .
احلمادي  حممد  تطرق  جانبه  م��ن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقولة  اىل 
اآل مكتوم يف كتابه  را�سد  حممد بن 
امل�ستقبل  ل����رتى  ع��ي��ن��ي��ك  اأغ���م�������س 
اأي��ق��ن عندما قراأ  ان��ه  ..م�����س��ريا اىل 
هذه العبارة اأهمية العمل للم�ستقبل 
يحمل  امل��وؤل��ف  واأن  الهدف  لتحقيق 
ف���ك���را ول���دي���ه روؤي������ة ل ي��ت��ك��ل��م من 
لنقل جتربة حية  بل  التنظري  اأج��ل 

ناجحة .
واأ�سار اإىل اأن من يقراأ كتاب تاأمالت 
يف ال�سعادة والإيجابية يجد �ساحب 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
اأمامه بكل ما فيه وتفا�سيله خا�سة 

الدين  او  العمل  ع��ن  نتكلم  عندما 
لل�سعادة  وث��ي��ق��ة  ي��ع��د  ال��ك��ت��اب  ف��ه��ذا 
كونه جتربة  ف�سال عن  والإيجابية 

ل�سخ�سية فذة لها تاأثري كبري .
طاقة  يحمل  ال��ك��ت��اب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اإي��ج��اب��ي��ة ك��ب��رية ل��ل��غ��اي��ة ت��دف��ع اإىل 
احلركة والعمل ..م�سيفا اأن �ساحب 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ق����ال يف جمل�س  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
الكتاب  ح��ام��ل  وه��و  لل�سباب  �سموه 
هذا اأجمل كتاب اأنا قراأته لأنه يعرب 
ب�سكل خمتلف  ال��ع��رب��ي  ال��واق��ع  ع��ن 
وي�ساعدنا  واق��ع��ن��ا  حقيقة  ويعك�س 

على جتاوز املرحلة  .
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  واأ���س��اف 
حممد بن را�سد اأراد اأن يعطينا مناذج 
يف احلياة واأنه لي�س هناك م�ستحيال 
يف ه��ذه احل��ي��اة ورمب���ا ع��ب��ارت��ه التي 
احلكومات  دور  ع���ن  ف��ي��ه��ا  حت����دث 
قائال دور احلكومة هو متكني النا�س 
ولي�س التمكن من النا�س هي فل�سفة 
عميقة يف اإدارة احلكم والدولة فمن 
هناك  اأن  ي��ج��د  الإم�����ارات  يف  يعي�س 
يحث  م��اذا  �ساألنا  واإذا  خمتلف  �سيئا 
امل�ساريع  ه����ذه  ومل�����اذا  الإم��������ارات  يف 
يوم  بعد  يوما  املتتالية  والنجاحات 
قناعة  هناك  لأن  نقول  اأن  ن�ستطيع 
وفل�سفة وراء كل هذه الأعمال وهي 

اأن الإن�سان هو حمور احلياة .

من�سور وذياب بن طحنون 
يح�سر�ن �أفر�ح �لعامري

تاأملت يف �ل�سعادة و�لإيجابية .. ق�سة جناح يف �أبوظبي للكتاب 

•• دبي-وام:

الب�سرية  امل��وارد  وزي��ر  غبا�س  �سعيد  غبا�س  �سقر  معايل  هناأ 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  العمل  �سوق  يف  العاملني  والتوطني 
للعمال الذي حتتفل به الدولة يف الول من مايو من كل عام 
وذلك انطالقا من احلر�س على تقدير قيمة العمل والتاأكيد 
وم�ساركتهم  مواقعهم  مبختلف  للعمال  الفاعل  ال��دور  على 
غري  على  ال��دول��ة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  التنمية  عملية  يف 
�سعيد. وقال معاليه يف ت�سريح �سحفي ادىل به بهذه املنا�سبة 
بالتوازي  العمالية  للحقوق  واحل��م��اي��ة  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  ان 
اأولويات  مقدمة  يف  ياأتي  العمل  ا�سحاب  م�سالح  �سمان  مع 
الخ��رية تطورا  الفرتة  �سهدت يف  التي  العمل  �سوق  �سيا�سات 
التي  التعاقدية  العمل  لفتا من حيث تعزيز �سفافية عالقة 
ترتكز على الرتا�سي بني طرفيها وهو الأمر الذي يعزز من 

ا�ستقرار تلك العالقة ويحفظ حقوق طرفيها .
م�ساركة  تعزيز  نحو  ال���وزارة  �سعي  غبا�س  �سقر  واأك��د معايل 
من  املزيد  وحتقيق  العمل  �سوق  يف  الوطنية  الب�سرية  امل��وارد 
خالل  من  الكفاءات  وا�ستقطاب  وامل��رون��ة  واحلماية  الكفاءة 
منظومة متكاملة من ال�سيا�سات واملعايري والدوات الرقابية 
الم���ارات  وروؤي����ة  الوطنية  الأج��ن��دة  م��ع  ين�سجم  وذل���ك مب��ا 
الب�سرية  امل���وارد  وزارة  ا�ستقبلت  اخ���رى،  جهة  م��ن   .2021
والتوطني العمال القادمني اإىل الدولة اليوم عرب مطار دبي 

بالهدايا وذلك يف اطار احتفالتها ب� اليوم العاملي للعمال .
على  ع��دة  بلغات  ار�سادية  وكتيبات  برو�سورات  توزيع  مت  كما 
ومن  الدولة  يف  ال�سارية  بالقوانني  توعيتهم  بهدف  العمال 
له  املنفذة  وال��ق��رارات  العمل  عالقات  تنظيم  قانون  �سمنها 

والتي تن�س على حقوق وواجبات طريف عالقة العمل.
الب�سرية  امل���وارد  وزارة  وكيل  العوبد  ماهر  الفعالية  وح�سر 
النعيمي  عمر  والدكتور  التفتي�س  ل�سوؤون  امل�ساعد  والتوطني 
ا�سادا  والذي��ن  الدولية  والعالقات  امل�ساعد لالت�سال  الوكيل 

بالت�سهيالت التي قدمها امل�سوؤولون يف مطارات دبي الدولية.
– ال�سمان  الرئي�س  نائب  �سيخة اجلرمن  قالت  من جانبها 
القادمني  العمال  ت�ستقبل ماليني  دبي  ان مطارات  املوؤ�س�سي 
اف�����س��ل اخل��دم��ات مبا  ل��ه��م  للعمل يف دول الم�����ارات وت��وف��ر 
يتنا�سب مع روؤية حكومتنا الر�سيدة باعطاء ال�سورة الطيبة 
القادمون  العمال  وع��رب   . فيها  العي�س  ومن��ط  الم���ارات  عن 
�سهدت  التي  امل��ب��ادرة  بهذه  البالغة  �سعادتهم  عن  الدولة  اىل 
املوارد  ال�سياق تنظم وزارة  تفاعال لفتا من قبلهم. ويف ذات 
الب�سرية والتوطني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية غدا 
وزارات  العمل مب�ساركة ممثلني عن  م�ستقبل  ملتقى  دبي  يف 
وهيئات حكومية احتادية وحملية وخرباء من منظمة العمل 
الدولية وممثلني من القطاع اخلا�س، وذلك �سمن فعاليات 
امللتقى جل�ستي  ويت�سمن   . للعمال  العاملي  اليوم  ب�  الحتفال 
عمل ت�ستعر�س الوىل م�ستقبل �سوق العمل يف دولة المارات 
من خالل البتكار والتنوع والنتاجية اىل جانب مناق�سة اثر 
القطاعات القت�سادية يف النمو امل�ستقبلي لالقت�ساد الوطني 
الت�سغيل وافاق  التقنيات اجلديدة على قطاعات  اثر  وكذلك 
تعزيز فر�س التوظيف والتعرف على املهارات املطلوبة يف �سوق 
العمل م�ستقبال. وتناق�س اجلل�سة الثانية حتت عنوان تنباآت 
التوطني يف  ال�سيا�سات متطلبات  امل�ستقبل واثرها على �سنع 
القطاع اخلا�س يف اطار �سيا�سة وطنية �ساملة للت�سغيل ا�سافة 
امل�ستقبل  التعليم مع وظائف  اىل مناق�سة مواءمة خمرجات 
العمل  ���س��وق  املهنية يف  ب��امل��ه��ارات  ن��ح��و الع����رتاف  وال��ت��وج��ه 
وتعزيز ال�سراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س لتحقيق 
اهداف التوطني. وتت�سمن فعاليات الحتفال ب� اليوم العاملي 
يف  تقام  وترفيهية  وريا�سية  ثقافية  وان�سطة  ور�سا  للعمال 

املدن العمالية على م�ستوى الدولة.
ك��م��ا تنظم م��راك��ز ���س��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���وزارة على 
م�ستوى الدولة فعاليات احتفالية يتم خاللها توزيع الهدايا 

التذكارية وكتيبات التوعية على املتعاملني. 

•• اأبوظبي-وام:

اإىل توفري  العامل  الذي ي�سعى فيه  الوقت  يف 
�سمانات كافية حل�سول العمال على حقوقهم 
الإم����ارات  نقلت   .. الرئي�سية  واحتياجاتهم 
م�ستوى اخلدمات املقدمة يف مدنها العمالية 
لتلك  ال�����س��ع��ادة  ك��ف��ل حت��ق��ي��ق  م�����س��ت��وى  اإىل 
العدل  معايري  وف��ق  املجتمع  م��ن  ال�سريحة 

والعي�س الكرمي.
وبتوجيهات كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د 
دب���ي رع���اه اهلل .. مل  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اأرق��ى معايري  توفري  ال��دول��ة جهدا يف  تدخر 

احلياة الكرمية للعمال يف اإمارات اخلري .
 - للعمال  العاملي  باليوم  الح��ت��ف��الت  ومتثل 
الذي ي�سادف الأول من مايو �سنويا - فر�سة 
�سانحة لعر�س الواقع املعي�سي الذي بات ينعم 

به العمال يف دولة الإمارات.
وع��رب ج��ول��ة لها يف ع��دد م��ن امل���دن العمالية 
اأن��ب��اء الإم������ارات وام حجم  .. ر���س��دت وك��ال��ة 
اخلدمات املتكاملة املقدمة للعمال لت�ساف اإىل 
والقوانني  الت�سريعات  من  متكاملة  منظومة 
م�ستوى  على  الأنظمة  اأف�سل  تت�سمن  التي 
والغذائية  ال�سحية  والأنظمة  الأجور  حماية 
والق�سائية املرتبطة بحقوقهم التي تعد خطا 

اأحمر ل ينبغي امل�سا�س به.
فعلى ال�سعيد الغذائي .. يطبق جهاز اأبوظبي 
م��ع��اي��ري وبرامج  اأرق�����ى  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة 
ال�سالمة الغذائية بهدف توفري الغذاء الآمن 

للمجتمع باملدن العمالية.
با�سم  الر�سمي  املتحدث  القا�سمي  ثامر  وقال 
جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية اإن اإجمايل عدد 
اإعدادها يف املدن  التي يتم  الغذائية  الوجبات 
العمالية يوميا ي�سل اإىل نحو مليوين وجبة 
.. موؤكدا اأن مراحل اإعدادها تخ�سع ملنظومة 
اإىل  و���س��ول  والتدقيق  الرقابة  م��ن  متكاملة 

توفري غذاء �سحي اآمن ومتكامل.

املطابخ  وح���دة  وتخ�سي�س  اإن�����س��اء  اإىل  ون���وه 
املركزية يف املدن العمالية حر�سا على حتقيق 
الأمن الغذائي للعمال .. م�سريا اإىل اأن جميع 
امل��ط��اب��خ امل��رك��زي��ة يف امل����دن ال��ع��م��ال��ي��ة جتهز 
الوجبات داخل املدن ول ت�ستوردها من مواقع 

خارجية.
اإذا ك��ان هناك اأي توريد  اأن��ه يف ح��ال  واأ���س��اف 
على  منتظمة  زي��ارات  عمل  يتم  فاإنه  خارجي 
هذه املن�ساآت والتاأكد من توفريها وا�ستيفائها 
بالنقل  اخل��ا���س��ة  ال�سحية  ال�����س��روط  جميع 
حالة  يف  املن�ساأة  اإن���ذار  يتم  بينما  وال��ت��وزي��ع.. 
عدم  عند  واإلق��ه��ا  ال�سحية  املخالفات  تكرار 

اللتزام.
غذائية  من�ساأة   640 نحو  وج��ود  اإىل  ولفت 
اأبوظبي  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��م��ال��ي��ة  امل�����دن  يف 
مدار  على  ومتالحقة  دوري��ة  لرقابة  تخ�سع 
العام للتاأكد من تطبيقها معايري ومتطلبات 
ال�سالمة الغذائية كافة.. موؤكدا اأن التفتي�س 
ال���غ���ذائ���ي ب���امل���دن ال��ع��م��ال��ي��ة ي�����س��ك��ل اأول���وي���ة 

للجهاز.
واأ�سار املتحدث با�سم اجلهاز اإىل ا�سرتاطات مت 
حتديدها لعمل املن�ساآت الغذائية يف التجمعات 
باملطابخ  يتعلق  ففيما   .. العمالية  ال�سكنية 
ال�سعبية يتم تقدمي طلب الرتخي�س وتوفري 
حتديد  يتم  بحيث  املطابخ  لتلك  خمططات 
الأماكن بناء على النظام رقم 6 ب�ساأن �سحة 
و�سالمة الأغذية خالل كافة مراحل ال�سل�سلة 
امل�ساعد  ج��ه��از  يف  امل��ن�����س��اآت  واإدراج  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الرقمي ال�سخ�سي للمفت�س فيما تخ�سع بعد 
التي ينفذها  الدوري  التفتي�س  ذلك لعمليات 

اجلهاز على خمتلف املن�ساآت الغذائية.
على  خا�سة  معايري  نطبق  القا�سمي  واأ�ساف 
���س��رك��ات ت��وري��د الأغ���ذي���ة ل��ل��ع��م��ال تتمثل يف 
6 ب�ساأن �سحة و�سالمة الأغذية  النظام رقم 
والتي  كافة  الغذائية  ال�سل�سلة  مراحل  خالل 
وال��ب��ي��ئ��ة واحلالة  امل���ك���ان  ���س��الم��ة  ت��ت�����س��م��ن 
�سالحية  اإىل  اإ����س���اف���ة  ل��ل��م��ب��ن��ى  الإن�����س��ائ��ي��ة 
املعدات وتخ�سي�س اأماكن للتح�سري واأ�ساليب 
العاملني  تدريب  وكذلك  والتخزين  احلفظ 

ب�سكل دوري.
واأو�سح اأن هناك جلانا خا�سة باملدن العمالية 
مكونة من عدة جهات حكومية جتري حمالت 
ال�سحية  الأو���س��اع  ملتابعة  ورقابية  تفتي�سية 
يوؤدي  فيما  للعمال  والجتماعية  والغذائية 
م�ستمرة  تفتي�سية  زي���ارات  عرب  دوره  اجلهاز 
لر�سد املخالفات ال�سحية مبوؤ�س�سات الغذاء.

واأ�سار القا�سمي اإىل اأن جهاز اأبوظبي للرقابة 
خالل  تفتي�سية  زي��ارة   1725 نفذ  الغذائية 
يف  العمالية  املناطق  جميع  على  املا�سي  العام 
اإمارة اأبوظبي اإ�سافة اإىل 14 حملة تفتي�سية 

مع اللجنة اخلا�سة ملتابعة املدن العمالية.
توريد  ���س��رك��ات  م��ع  ين�سق  اجل��ه��از  اإن  وق����ال 
الأغ��ذي��ة م��ن اأج���ل �سمان ت��وف��ري غ���ذاء اآمن 
ل��ل��ع��م��ال م���ن خ���الل ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات دوري���ة 
بال�سالمة  واإقامة ندوات وحما�سرات خا�سة 
الغذائية .. اإ�سافة اإىل توزيع ن�سرات توعوية 
اأو  ت�سريع  لأي  امل�ستمر  بالتحديث  تعرفهم 
قانون واأخذ مالحظاتهم عليها قبل اعتمادها 

من قبل اجلهاز.
ولفت اإىل اأن جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
يطبق عقوبات متدرجة على املن�ساآت الغذائية 
خمالفتها  ح��ال  يف  العمالية  ب��امل��دن  العاملة 
يتم  حيث  املطلوبة  ال�سحية  ل��ال���س��رتاط��ات 
اإن��ذار اأول يف ح��ال ع��دم تطبيق بع�س  حترير 
ثان  اإن���ذار  ثم حترير  ال�سحية  ال���س��رتاط��ات 
ال�سابق  الإن����ذار  ب��ن��ود  ا�ستيفاء  ع��دم  ح��ال  يف 
ا�ستيفاء  ع���دم  ح���ال  ث���م حت��ري��ر خم��ال��ف��ة يف 
اإغالق  يتم  اأن  على  ال�سابقة  الإن����ذارات  بنود 
املن�ساأة يف حال تكرار املخالفة فيما يتم �سحب 
الرخ�سة ومن ثم اإغالق املن�ساأة يف حال تكرار 

املخالفة اأكر من مرة.
حر�ست   .. ال�سحية  الربامج  ال�سعيد  وعلى 
م�ست�سفيات  اف���ت���ت���اح  ع��ل��ى  الإم���������ارات  دول�����ة 
متكاملة  �سحية  خدمات  لتقدمي  متخ�س�سة 
العاملية مبا  واملعايري  املمار�سات  وفقا لأحدث 
ي�سهم يف تعزيز القطاع الطبي باملدن العمالية 

ويلبي احلاجات ال�سكانية املتنامية.
وت�سمل هذه امل�ست�سفيات خمتلف التخ�س�سات 

ومنها الطب العام واجلراحة والرعاية املركزة 
والتاأهيل الطبي.

كما يتم توفري حزمة من الربامج الريا�سية 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ع��م��ال ال��ت��ي ك���ان اآخ���ره���ا تنظيم 

بطولة اأبوظبي الريا�سية للمدن العمالية.
1740 عامال  م�����س��ارك��ة  ال��ب��ط��ول��ة  و���س��ه��دت 
 7 ع���ل���ى  م����وزع����ني  ف���ري���ق���ا   240 مي���ث���ل���ون 
القدم  وكرة  الكريكت  األعاب  �سملت  م�سابقات 
وتن�س  والري�سة  الطائرة  والكرة  ال�سلة  وك��رة 
البطولة  �سجلت  فيما  احلبل  و�سد  الطاولة 
ال�سريحة  قبل  من  كبريا  جماهرييا  تفاعال 
العمالية يف ظل املناف�سات املثرية التي �سهدتها 

كافة املواقع.
ال��ب��ط��ول��ة يف ����س���وء اه��ت��م��ام جمل�س  وت���اأت���ي 
لن�سر  ال��رام��ي��ة  وخططه  الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي 
الريا�سي  امل��ن��اخ  وت��وف��ري  الريا�سية  الثقافة 
باأهمية  وتوعيتهم  العمال  ل�سريحة  املنا�سب 
اأبوظبي  مبجتمع  ال��ف��رد  ح��ي��اة  يف  ال��ري��ا���س��ة 
الريا�سة يف نطاق  والعمل على دعم ممار�سة 
البدنية  العمال  لياقة  باأهداف حت�سني  وا�سع 
واحلد من الأمرا�س املزمنة واإتاحة الفر�سة 
الفراغ  اأوق�����ات  ن�����س��اط��ات��ه��م يف  مل��م��ار���س��ة  ل��ه��م 
باعتبارهم �سريحة مهمة وجزءا ل يتجزاأ من 
املجتمع فيما يتطلع املجل�س لدعم انخراطهم 
يف امل�سابقات الريا�سية تعزيزا للرتابط بينهم 

يف بيئة ناب�سة باحلياة الريا�سية.
واأكد عدد من العمال اأن ال�سعادة هي العنوان 

الأبرز لأو�ساعهم املعي�سية يف دولة الإمارات.
وقال كل من جميب منري خان وحممد �سعد 
�سركات  اأح����د  وي��ع��م��ل��ون يف  و���س��غ��ري حم��م��د 
امل��ق��اولت يف الدولة اإن دول��ة الإم���ارات توؤمن 
رع��اي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة و���س��ام��ل��ة ل��ل��ع��م��ال ب����دءا من 
ت��وف��ري ن��ظ��ام حل��م��اي��ة الأج������ور ي�����س��م��ن لهم 
ت��اأخ��ري مرورا  احل�����س��ول ع��ل��ى روات��ب��ه��م دون 
�سحية  مظلة  بتوفري  العمل  ل�ساحب  باإلزام 
تاأمينية انتهاءا مبدن عمالية تت�سمن حزمة 
متكاملة من املرافق واخلدمات .. موؤكدين اأن 
رعاية دول��ة الإم���ارات للعمال من��وذج يحتذى 

ملختلف دول العامل.

�سقر غبا�س: �لعمال �سركاوؤنا يف �لتنمية 
وتوفري �لرعاية لهم يف مقدمة �أولوياتنا

�لعمال يف �لإمار�ت .. من �لرعاية �إىل �ل�سعادة 
و�حلقوق خط �أحمر 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ج���ائ���زة خليفة  ج���ن���اح  ا���س��ت�����س��اف 
اأبوظبي  م���ع���ر����س  يف  ال���رتب���وي���ة 
الدويل للكتاب عددا من الفعاليات 
القا�س  توقيع  بينها  الثقافية من 
الدكتور لقمان ال�سطناوي ا�سداره 
من  عدد  بح�سور  ال�سياء  اأنا�سيد 
اأع�ساء اللجنة التنفيذية للجائزة 

ولفيف من املبدعني.
العام  الأمني  العفيفي  اأمل  وقالت 
للجائزة اإن ا�ست�سافة جناح اجلائزة 
للقا�س الدكتور لقمان ال�سطناوي 
اأروق���ة اجلناح  اإ���س��داره يف  لتوقيع 
ي��رتج��م ر���س��ال��ة اجل���ائ���زة يف ن�سر 
العاملني  وت�سجيع  التميز  ثقافة 
التاأليف  على  التعليمي  امليدان  يف 
الإبداعات  ه��ذه  وتوجيه  والإب���داع 
التعليمية من  العملية  اإىل خدمة 

خالل ما تت�سمنه من قيم ومعاين 
تعزز بناء ال�سخ�سية.

م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��دك��ت��ور لقمان 
بتوقيع  اع������ت������زازه  ال�������س���ط���ن���اوي 

الفائز  ال�����س��ي��اء  اأن��ا���س��ي��د  م��وؤل��ف��ه 
عن  ل��ل��ج��ائ��زة  التا�سعة  ال����دورة  يف 

للطفل  ال��رتب��وي  التاأليف  جم��ال 
والذي  ال��رتب��وي��ة  الإب���داع���ات  فئة 
نفقتها  ع��ل��ى  اجل���ائ���زة  اأ����س���درت���ه 

اخلا�سة. 
اأنا�سيد  ت��وق��ي��ع  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
ج���ائ���زة خليفة  ج��ن��اح  ال�����س��ي��اء يف 
ال����رتب����وي����ة ي����ع����زز م�����ن ال���ف���ائ���دة 
الذي  الأدب��ي  العمل  املن�سودة لهذا 
فيه  ل��الأط��ف��ال  �سعر  دي���وان  ميثل 
الق�سائد  م��ن  مم��ت��ازة  جم��م��وع��ة 
للغاية  ه��ام��ة  م��و���س��وع��ات  ت��ع��ال��ج 
من  الأط��ف��ال  ميول  م��ع  وتن�سجم 
وتتميز  ع��ام��اً   15 اإىل   10 ع��م��ر 
وو�سوحها  ب�سهولتها  ال��ق�����س��ائ��د 
وايقاعاتها الرائعة وتري كلماتها 
ل��غ��ة ال��ط��ف��ل وت��ت��م��ي��ز ب��ال��ت��ن��وع يف 
والت�سبيه��������ات  والأفكار  الق������وايف 
الع������������القة  ذات  وامل���و����س���وع���ات 

بامل�ستقب�������������ل.

•• اأبوظبي-وام:

للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  اأط���ل���ع 
وال��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي زوار 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
العاملية  امل�����س��اب��ق��ة  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع��ل��ى 
املركز  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��م��ه��ارات 
اكتوبر املقبل حتت رعاية �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
خا�سة  امل��ع��ر���س  جمهور  وح��ر���س 
ال�سباب على التعرف على تفا�سيل 
خالل  للمهارات  العاملية  امل�سابقة 
اخلا�س  امل�سابقة  ج��ن��اح  زي��ارت��ه��م 
مبركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
ال���ت���ق���ن���ي وامل����ه����ن����ي امل�����������س�����ارك يف 

املعر�س.

واأع���رب���وا ع��ن ف��خ��ره��م ب���اأن تكون 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ت��ن��ظ��ي��م هذا  ال�����س��ب��ق يف  ���س��اح��ب��ة 
احلدث العاملي الكبري لأول مرة يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط.
ال�سويدي  ف��ه��ر  امل��ه��ن��د���س  وق�����ال 
رئ��ي�����س ال��ت�����س��وي��ق والت�������س���ال يف 
اأبوظبي  العاملية  املهارات  م�سابقة 
اأبوظبي  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع��ة   2017
التقني واملهني  للتعليم والتدريب 
معر�س  يف  امل���رك���ز  م�����س��ارك��ة  اإن 
ا�سرتاتيجية  اإطار  تاأتي يف  الكتاب 
اأبناء  ل��ت��ع��ري��ف  ال��ت��ق��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
امل��ج��ت��م��ع وج��م��ه��ور امل��ع��ر���س من 
العاملية  امل�����ه�����ارات  ف���ري���ق  خ�����الل 
الرابعة  ال���������دورة  اأه���������داف  ع���ل���ى 
والأربعني مل�سابقة املهارات العاملية 
العمل  واآل���ي���ات  اأبوظبي2017 

وامل�ساركة فيها.
واأو�سحت اأن هذه امل�سابقة العاملية 
ال�سرق  لأول مرة يف منطقة  تقام 
وت�ستقطب  اإف��ري��ق��ي��ا  و  الأو����س���ط 
من  م���ت�������س���اب���ق���ا   1300 ن����ح����و 
ال�سباب والفتيات اأ�سحاب املهارات 
ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون ن��ح��و 70 دول���ة 
51 مهارة هند�سية  يتناف�سون يف 

وتكنولوجية ومهنية.
ولفت اإىل اأن جناح املهارات العاملية 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  مبعر�س 
البتكار  على  ال�سباب  جيل  يحفز 
متعددة  جم������الت  يف  والإب�����������داع 
والفنون  والت�سييد  ال��ب��ن��اء  منها 
وتقنية  والأزي�������������اء  الإب�����داع�����ي�����ة 
وتقنية  والت�������س���الت  امل��ع��ل��وم��ات 
والنقل  وال���ه���ن���د����س���ة  ال��ت�����س��ن��ي��ع 

واللوج�ستيات.

•• حتقيق : رم�صان عطا 

ع����ل����وم  يف  ال�����ع�����م�����الق�����ة  اخل�������ط�������وة 
تو�سل  التي  احلديثة  التكنولوجيا 
م�سيطرة  اأ�سبحت  الإن�����س��ان   اإل��ي��ه��ا 
العديد  وظهر  الأط��ف��ال  عقول  على 
والعربية  الإماراتية  الن�سر  دور  من 
والج���ن���ب���ي���ة ت���ع���ر����س ال���ع���دي���د من 
والتي  احلديثة  التعليمية  الو�سائل 
التى  ب��ال�����س��رع��ة والت�����ق�����ان  ت��ت��م��ي��ز 
الطفال  اع���ج���اب  ع��ل��ى  ا���س��ت��ح��وذت 
بهذا  قامت  والفجر   ، الم��ور  والياء 
الطفل  نكت�سف ميول  لكي  التحقيق 
النا�سرين يف ميول  وراي  الإم��ارات��ي 
الكتاب  واأه���م���ي���ة  امل�����دار������س  ط�����الب 
بالن�سبة  وامل�������س���م���وع  الإل�����ك�����رتوين 

للطالب.
ويف البداية قالت نينا فار�س م�سوؤولة 
يف دار اأ�سالة لبنان: معر�س اأبوظبي 
املعار�س  اه���م  م���ن  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل 
ال���ع���رب���ي���ة يف ال���������س����رق الو������س�����ط ، 
والم����������ارات ا���س��ب��ح��ت ن����اف����ذة على 
الثقافة العاملية ،ولكن يعيب املعر�س 
ان الدعاية والت�سويق �سعيف بع�س 
ال�����س��يء ل��ق��ل��ة الق���ب���ال ع��ل��ى الكتاب 

ودور الن�سر .
نحن  ق����ائ����ل����ة  ف������ار�������س  وا���������س��������ارت 
اأدب الأطفال باللغة  متخ�س�سون يف 
على  للت�سجيع  منا  حر�سا  العربية 
و�سائل  لالطفال  ون��ق��دم  الم  اللغة 
وق�س�س  و�سال�سل مطالعة  تعليمية 
به  وت�سبح  الط��ف��ال  تخ�س  متنوعة 
احلياة  عن  وتبعده  اخليال  ع��امل  يف 

التكنولوجيا .
واأ�سافت نينا الأطفال يف�سلوا الكتب 
اللكرتوين اكر وهو الكر مبيعا 
املطبوع  ال��ك��ت��اب  ول��ك��ن  امل��ع��ر���س  يف 
اف�سل للطفل من الناحية ال�سحية 
والإب��داع��ي��ة وي��ج��ب على ال���س��رة ان 
ت�سجع الطفل على القراءة واملطالعة 
حتي نخلق عالقة وطيدة بينه وبني 
الكتاب الورقي. وعن راأي��ه قال عمر 
ع��ل��ي م���ن���دوب ت�����س��وي��ق ل����دار ن�����س��ر : 
ابوظبي  م��ع��ر���س  دائ��م��ا يف  ن�����س��ارك 
ال��دويل للكتاب وه��ذه ال��دورة تتميز 
للمعر�س  الت�سويق  ولكن  بالتنظيم 
ال�����س��يء ول اري  ب��ع�����س  ب���ه ق�����س��ور 
وهناك  للنا�سرين  حقيقي  اه��ت��م��ام 

الن�سر  دور  تتحملها  باهظة  تكاليف 
ويجب على املنظمني ان يتال�سو هذه 

ال�سعوبات يف الدورات القادمة.
كتب  يف  متخ�س�سني  ع��ل��ي  واأ����س���اف 
للمدار�س  م��ن��اه��ج  ونن�سر  الط��ف��ال 
تعليمية  وك��ت��ب  وق�����س�����س  اخل��ا���س��ة 

للطالب .
امل�سوؤولني  اأح��د  الزعبي  اأمي��ن  وق��ال 
اأبوظبي  م��ع��ر���س  يف  ن�����س��ر  دار  ع���ن 
الو�سائل  ن��ق��دم   : ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل 
الفكرية  امل��ه��ارة  لتنمية  التعليمية 
ل����������ذوي الح�����ت�����ي�����اج�����ات اخل����ا�����س����ة 
الو�سائل  وه���ذه  التعلم  ول�سعوبات 
اإق��ب��ال كبري  ت�ستحوذ على  اجل��دي��دة 
م��ن ال��ط��الب واول���ي���اء الم����ور وهي 
ال�سعيف  ل���ل���ط���ال���ب  ج�����دا  م���ف���ي���دة 
والذي يعاين من اعاقة معينة وهذه 
اإيجابية  خ���ط���وات  ت��ع��ط��ي  الأدوات 

للحالت اخلا�سة .
مدير  الكيايل  ماهر  قائال  واأو���س��ح 
لل�سحافة  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 
ابوظبي  م��ع��ر���س  ا���س��ب��ح   : وال��ن�����س��ر 
واهمية  ن��ور  م��ن��ارة  للكتاب  ال���دويل 
كبري يظهر هذا من ا�ست�سافة اكرب 
العربي  الوطن  واملبدعني يف  الكتاب 
واح���ت�������س���ان���ه ج����وائ����ز ك���ب���رية تري 

فعاليات املعر�س.
يعد معر�س  قائال  الكياىل  وي�سيف 
الكتاب الأ�سرع منواً يف املنطقة، فهو 
يحتوي علي  1320 عار�سا بزيادة 
60 عار�سا عن العام املا�سي ميثلون 
65 دولة حول العامل ومبا يزيد عن 

 30 م��ن  ب��اأك��ر  ع��ن��وان  األ��ف   500
لغة.

التعليمية  امل��ط��ب��وع��ات  اأه��م��ي��ة  وع���ن 
اح��م��د ح�سني مدير  ق��ال  ل��الأط��ف��ال 

نحن   : ����س���ن���رت  ك���م���ب���ي���وت���ر  ����س���رك���ة 
م��ت��خ�����س�����س��ون يف ب���رام���ج ال���ل���غ���ات ، 

باقبال  حتظي  التعليمية  والو�سائل 
ك��ب��ري يف م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 

للكتاب من خالل الرحالت املدر�سية 
وطلبة املدار�س دائمي طلب �سيديهات 

والفرن�سية  ب��الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ات 
التكنولوجيا  ل��و���س��ائ��ل  ل��ع�����س��ق��ه��م   ،
الثقايف  احل���راك  وم��واك��ب��ة  احلديثة 

الأوربي.
املرزوقي  اأح���م���د  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه 
يعمل يف دار كنوز للن�سر والتوزيع: 
للكتاب  ال�����دويل  اب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
ن����اف����ذة ي���ط���ل م���ن���ه���ا اجل���م���ه���ور يف 
ال����وط����ن ال���ع���رب���ي ون�����س��ت��ط��ي��ع من 
خالله قيا�س التوجه والإقبال على 
ب�سكل  تناق�س  عام  وب�سكل   ، الكتاب 
ملحوظ اق��ت��ن��اء ال��ك��ت��اب امل��ط��ب��وع ملا 
و�سائل  يف  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور  ي�سهده 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احل����دي����ث����ة وال���ت���ي 
فهناك  متناول اجلميع  اأ�سبحت يف 
والآيفون(  والآي���ب���اد  ت���وب  )ال����الب 
ت�سبح  العاجل  القريب  يف  واأت��وق��ع 
ال�ساعة ونظارة ال�سم�س من خاللها 

الت�سفح على الأنرتنت .
األعاب  م���درب  مطر  غ�سان  واأو���س��ح 
هذا  باملعر�س  نقدم   : قائال  تفكري 
العام بع�س من العاب التفكري التى 
ت��ن��ا���س��ب ك���ل م��ن��زل وم��در���س��ة وكما 
يقول املثل )العقل ال�سليم يف اجل�سم 
ال�سليم( وهناك بع�س الو�سائل التى 
وتن�سط  ال��رتك��ي��ز  يف  ال��ط��ف��ل  تفيد 
ال�����ذاك�����رة وت���ت���م���ي���ز ه�����ذه الأل����ع����اب 
بالتفكري وال�ستمتاع وتخدم الطلبة 

ال�سعاف يف التعليم .
بعد اجتماعي  واأ�ساف غ�سان هناك 
م��ن ت��ل��ك الأل���ع���اب احل��دي��ث��ة والتى 
الأ�����س����رة مرة  ان جت��م��ع  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
يتناف�سوا  حتى  بع�سها  م��ع  اأخ���رى 
فيما بينهم على تلك الألعاب. وقال 
ن�سر  دار  م�����س��وؤول يف  زي����ادي  م����ازن 
�سفري �سوريا وهذه م�ساركته الأوىل 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  يف معر�س 
الكتب  على  اإ���س��دارت��ن��ا  يف  نعتمد   :
وهي  لالطفال  وجميعها  املطبوعة 
والتثقيف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  ت�����س��اع��ده 
ان تدعم  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  وع��ل��ى   ،
ال��ك��ت��اب اك��ر م��ن ه��ذا حتي يواجه 
اإذا العامل  الكتاب الإلكرتوين الذي 
اجمع وا�سبح الطفل متعلق وجدانيا 
به واي�سا هناك دور هام على اأولياء 
اأطفالهم حلب  المور لكي يوجهوا 
ب��ال��ك��ت��اب الورقي  ال���ق���راءة وال��ت��ع��ل��ق 

حتي يزهو مرة اأخرى.

�لدفاع �ملدين يناق�س موؤ�سر�ت 
�لأد�ء و�لرتقاء بالعمل

••دبي -وام:

الداخلية  ب���وزارة  امل���دين  للدفاع  العامة  ال��ق��ي��ادة  ناق�ست 
موؤ�سرات الأداء وممكنات الكفاءة، وخطوات تنفيذ اخلطة 

الإ�سرتاتيجية ، لالرتقاء مبنظومة العمل .
الدفاع  ع��ام  ق��ائ��د  امل��رزوق��ي  ال��ل��واء جا�سم حممد   وح��ث 
ال����دوري يف دب��ي العاملني على  امل���دين، خ��الل الج��ت��م��اع 
العمليات  املمار�سات يف  اأف�سل  وا�ستخدام  التميز  موا�سلة 

الرئي�سية، يف احلماية والوقاية واملكافحة.  وعلى �سعيد 
اآخر تفقد املرزوقي غرفة العمليات الرئي�سية اإدارة الأزمات 
، يف دفاع مدين دبي وا�ستمع اإىل عر�س من العقيد خبري 
علي ح�سن املطوع م�ساعد املدير العام للخدمات الذكية يف 
الدفاع املدين بدبي عن تقنيات الت�سال وقيادة احلوادث، 
احلوادث  حتجيم  يف  واأهميته  التتبع،  ن��ظ��ام  وتطبيقات 
يف  الذكية  التطبيقات  واأهمية  خ�سائرها،  م��ن  والتقليل 

الرتقاء بنظام الوقاية من احلرائق يف املباين واملن�ساآت.

تعلق الأطفال بال��سائل التعليمية احلديثة

�لنا�سرون يوؤكدون كتب �لأطفال �لأعلى مبيعا مبعر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب

نينا فار�س: نحن متخ�س�س�ن  يف اأدب الأطفال باللغة العربية حر�سا مّنا للت�سجيع على اللغة الأم
عمر علي :الدورة تتميز بالتنظيم ولكن الت�س�يق ملعر�س اب�ظبي الدويل للكتاب به ق�س�ر
اأمين الزعبي: نقدم ال��سائل التعليمية لتنمية املهارة الفكرية لذوي الحتياجات اخلا�سة
ماهر الكيلي :يحت�ي على  1320 عار�سا بزيادة 60 عار�سا عن العام املا�سي
اأحمد ح�سني :طلبة املدار�س دائم� الطلب على )�سيديهات( اللغات بالإجنليزية والفرن�سية
احمد املرزوقي: تناق�س اقتناء الكتاب املطب�ع ملا ي�سهده التط�ر الكبري يف و�سائل التكن�ل�جيا
غ�سان مطر :هناك بع�س ال��سائل التي تفيد الطفل يف الرتكيز وتن�سط الذاكرة
مازن زيادي:  دور هام على اأولياء الأم�ر لكي ي�جه�ا اأطفالهم حلب القراء

وفد مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية 
يف زيارة لو�حة �لكر�مة

•• اأبوظبي-الفجر:

اإح��دى من�ساآت  ال�سيخ خليفه الطبية  الب�سرية يف مدينة  امل��وارد  نظمت دائ��رة 
الإماراتيني  للقياديني  زي���ارة  »���س��ح��ة«  ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
يرتاأ�سهم املدير التنفيذي بالإنابة الدكتور عارف ال�سحي زيارة لواحة الكرامة 
واحة  ت�سكل  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  ب��دي��وان  ال�سهداء  اأ���س��ر  ملكتب  التابعة 
الكرامة اأحد املعامل التاريخية املهمة فهي وجهة للتعرف على ت�سحيات اأبناء 
الإمارات العربية املتحدة يف �سبيل تر�سيخ مكانة الدولة كرمز دويل للت�سامح 

والتعاي�س وكرم ال�سيافة.

جناح خليفة �لرتبوية يف �أبوظبي للكتاب 
ي�ست�سيف فعاليات ثقافية

زو�ر معر�س �لكتاب يطلعون على تفا�سيل 
�مل�سابقة �لعاملية للمهار�ت باأبوظبي
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نظارات 

CN 1047793-1:وردة - فرع 1 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سدارة 

ل�ست�سارات اجلودة وال�سالمة
رخ�سة رقم:CN 1144891 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املركز التخ�س�سي 

CN 1042615:الطبي للعالج الطبيعي ال�سيني رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نوره �سان�سان يوندا %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل احمد حممد �سالح احلو�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برايت بريدج للكهربائيات

 رخ�سة رقم:CN 1070531  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*5

تعديل ا�سم جتاري من/برايت بريدج للكهربائيات 
BRIGHT BRIDGE ELECTRICALS

اىل/ون تو موبايل فون�س    
ONE TWO MOBILE PHONES

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح التجارية م 11 ق 161 بناية حممد احمد �ساهني 
املن�سوري اىل ابوظبي امل�سفح م 38 ق 42 حمل 12 20764 20764 حممد عتيق حممد 

خلف واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح الهواتف املتحركة )9512002(
تعديل ن�ساط/حذف بيع معدات النارة ولوازمها - بالتجزئة )4773509(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نادي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2241178:اليا�سمني رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/دملورا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1147155:لال�ست�سارات الدارية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12008 بتاريخ 2017/5/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/احللول املتقدمة 

CN 1878670:ملعدات النفط والغاز رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خليفة �سامل �سيف قرونه ال�سويدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف هالل حممد �سرحان �سامل العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بن بطي للحلول التقنية ملالكها خليفة بطي بن 

عمري - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1151930 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/بن بطي للحلول التقنية ملالكها خليفة بطي بن عمري - �سركة ال�سخ�س 

الواحد ذ.م.م 
 BIN BUTTI IT SOLUTION OWNED BY KHALEEFA BUTTI BIN OMAIR

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
ال�سخ�س  �سركة   - ملالكها خليفة بطي بن عمري  التكولوجية  امل�ساريع  اأو لدارة  بي  بي  اىل/ك 

الواحد ذ.م.م
 KBBO TECHNOLOGY VENTURES OWNED BY KHALEEFA BUTTI

BIN OMAIR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة ادارة امل�ساريع التكنولوجية )8211009(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات �سبكات تقنية املعلومات )6202005(
تعديل ن�ساط/حذف بيع اجهزة احلا�سب اليل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع م�ستلزمات احلا�سب اليل ومعاجلة البيانات - بالتجزئة )4741006(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امكو كار
 رخ�سة رقم:CN 1004010  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/را�سد حممد را�سد كليب الهاملي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ را�سد حممد را�سد كليب الهاملي من 100% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مازن زهري احلنفي %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 10*60 اىل 4*1.20
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/امكو كار 
EMCO CAR

اىل/امكو كار ذ.م.م    
EMCO CAR LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لعمال  عبدالقادر  ال�س�����ادة/حممد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الملنيوم والزجاج ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1037089  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عجالن �سعبان طالب �سعبان املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد �سامل �سعيد �سحى العاقيب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبدالقادر ليت حاجي عبداملطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/حممد عبدالقادر لعمال الملنيوم والزجاج ذ.م.م

MOHAMMAD ABDUL QADER ALUMINIUM & GLASS WORKS
اىل/موؤ�س�سة �سفيلد لعمال املنيوم والزجاج    

SHEFFIELD ALUMINIUM & GLASS WORKS
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12008 بتاريخ 2017/5/1

اإعــــــــــالن
الربوع  ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1028907 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد را�سد مبارك رباعي املن�سوري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف علي حممد علي �سباح الهاملي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ثاز هانيتيل ابوبكر
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12008 بتاريخ 2017/5/1

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

للرحالت  )مارينا  للموا�سالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 

واخلدمات البحرية( قد تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة 

املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
                 مارينا 7                    ----                     ----

العدد 12008 بتاريخ 2017/5/1

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  العربي  الرتاث  ال�س�����ادة/خياط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1105455  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد حممد عبيد جمعه الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زينب احمد علي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ر�سا حممد فريد

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.7 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/خياط الرتاث العربي ذ.م.م
ATORATH AL ARABI TAILORING LLC

اىل/خياط الرتاث العربي    
ATORATH AL ARABI TAILORING

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12008 بتاريخ 2017/5/1

اإعــــــــــالن
باوند  ال�س�����ادة/�سويت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهدايا رخ�سة رقم:CN 1789373 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبداهلل ابراهيم حممد ال علي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالعزيز ربيع �سامل الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12008 بتاريخ 2017/5/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم البيتزا اليطالية 

رخ�سة رقم:CN 1133912 قد تقدموا الينا بطلب
مت الرتاجع عن العالن ال�سابق يف جريدة الفجر

 العدد :11972 بتاريخ 2017/03/19
وعليه تنوه الدائرة بالتعديالت التالية:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالنا�سر حممد عبداهلل بركات قطمان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حامد بن عبدالرحمت حممد عبداهلل اخلمريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing convenience البيادر انرتنا�سيونال

املودعة حتت رقم: 254895 بتاريخ 2016/06/07  
با�س��م: �سركة لاأتيلري براند�س اإنك.  

وعنوانه: كامين كوربوريت �سنرت، 27 هو�سبيتال رود، جورج تاون، غراند كامين كي واي 1-9008، جزر الكامين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

 معادن غري نفي�سة وكل خليط منها؛ خردوات معدنية �سغرية؛ موا�سري واأنابيب معدنية؛ خزائن حفظ الوثائق والأ�سياء 
الثمينة؛ منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى؛ خامات معادن؛ اأملنيوم؛ رقائق اأملنيوم؛ اأحزمة 
معدنية لربط الأمتعة؛ اأربطة معدنية؛ �سناديق معدنية؛ اأدوات اإغالق معدنية للقوارير؛ ِمرابط معدنية للقوارير؛ مرابط 
للحاويات؛  اأغطية معدنية  للطعام؛  نفي�سة؛ خزف فلزي؛ �سناديق معدنية  لل�سناديق؛ �سناديق من معادن غري  معدنية 
حاويات معدنية )للتخزين والنقل(؛ رقائق معدنية للف والتغليف؛ حاويات معدنية للتعبئة؛ علب حفظ؛ ق�سدير؛ علب 
براميل  الربط؛  اأو  للتغليف  اأربطة معدنية  ق�سديرية؛  �سفائح  اأغلفة من  ق�سديرية؛  �سفائح  ق�سدير؛  رقائق  ق�سدير؛ 

معدنية؛ �سالل معدنية؛ �سبكات معدنية.
الواق�عة بالفئة: 06

كتبت   "AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing convenience انرتنا�سيونال  “البيادر  عبارة 
لدائرتني  ور�سم  الأبي�س  باللون  ال��ورد  من  عنا�سر  داخلهما  الأخ�سر  باللون  بطاقتني  عن  عبارة  وهو  ر�سم  مع  باللغتني 
باللون الزرق واأخر باللون الأ�سفر وهم عبارة عن ر�سم  �سحون و اأي�ساً اأدوات املائدة، واأ�سفل البطاقتني عبارتان البيادر 
انرتنا�سيونال باحلروف العربية والالتينية وا�سفلهما خطني باللون الخ�سر واأ�سفل اخلطني عبارة رينفينتينج كونفينين�س 

بحروف لتينية "ح�سب ال�سكل املرفق           
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، 
وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  مايو 2017 العدد 12008

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  مايو 2017 العدد 12008

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  مايو 2017 العدد 12008

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  مايو 2017 العدد 12008

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  مايو 2017 العدد 12008
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•• ام القيوين -وام:

اأك����د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ �سعود 
املجل�س  ع�������س���و  امل����ع����ال  را�����س����د  ب����ن 
اهمية  ال��ق��ي��وي��ن  ام  ح���اك���م  الع���ل���ى 
فى  الحت����ادى  ال��وط��ن��ى  املجل�س  دور 
خدمة امل�سلحة العامة والتعامل مع 
خمتلف الق�سايا وامل�ستجدات مبنهج 
التغريات  م���ع  ي��ت��واف��ق  دمي���ق���راط���ى 
ال���ت���ى ت�سب  ال���دول���ي���ة والق��ل��ي��م��ي��ة 
�سوؤون  خ��دم��ة  ف��ى  الوىل  ب��ال��درج��ة 

الوطن واملواطنني.
وا�ساد �ساحب ال�سمو حاكم ام القيوين 
بالدور الفاعل الذى يقوم به املجل�س 
مناق�سة  ف����ى  الحت��������ادى  ال���وط���ن���ى 
التى  ت���وف���رياخل���دم���ات  و  ال���ق���وان���ني 
املخت�سة  والهيئات  ال��وزارات  تقدمها 
ب���ال���دول���ة وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ اخلطط 
توجيهات  اط������ار  ف����ى   ، وال�����ربام�����ج 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال نهيان رئي�س الدولة - حفظة اهلل 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  - و�ساحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�سد 
 - دب��ى  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب   - اهلل  رع��اه 
نهيان ويل عهد  ال  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  القائد العلى  نائب  ابوظبى 

امل�سلحة .
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ال �ساحب 
املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
ع�������س���و امل���ج���ل�������س الع����ل����ى ح����اك����م ام 
ال��ق��ي��وي��ن ب��ال��دي��وان الم����ريى ام�س 
بح�سور �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود 
بن را�سد املعال وىل عهد ام القيوين 
م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ورة اأم�������ل ع���ب���داهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  القبي�سي 
الحت��ادي وعددا من اع�ساء املجل�س 
الوطنى الحتادى الذين قدموا اىل 

�سل�سلة  ���س��م��ن   ، ال��ق��ي��وي��ن  ام  ام����ارة 
زيارات املجل�س التى يقوم بها ملختلف 
ام�����ارات ال���دول���ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اهم 

الجنازات بها .
ورح������ب ����س���اح���ب ال�����س��م��و ح���اك���م ام 
القبي�سى  الدكتورة  مبعاىل  القيوين 
والع�ساء موؤكدا �سموه دعم القيادة 
الر�سيدة للدولة لهم فى اداء دورهم 
ال���وط���ن���ى ال������ذى ي�����س��ب ف����ى خدمة 

النا�س واملجتمع .
امل  الدكتورة  معاىل  ا�سادت  بدورها 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ى  ع���ب���داهلل 
الوطنى الحتادى باهمية الجنازات 
القيوين  ام  ام���ارة  ف��ى  ال��ت��ى حتققت 
ب��ف�����س��ل ����س���اح���ب ال�����س��م��و ح���اك���م ام 
حر�س  اىل   ، م�������س���رية  ال���ق���ي���وي���ن 
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل مع 
وموؤ�س�ساته  املجتمع  فعاليات  جميع 
بزيارات  اع�����س��ائ��ة  ق��ي��ام  خ���الل  م���ن 

التالحم  مفاهيم  لرت�سيخ  ميدانية 
الجتماعية  وامل�سوؤولية  الجتماعى 
ل����دى اف������راد امل��ج��ت��م��ع الم�����ارات�����ى ، 
الفاعلة  ال�����س��راك��ة  ت��ع��زي��ز  واه��م��ي��ة 
واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  م��ع 

بالدولة.
واط����ل����ع ����س���اح���ب ال�����س��م��و ح���اك���م ام 
امل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��اىل  م��ن  القيوين 
ع���ل���ى اخلطط  ال��ق��ب��ي�����س��ى  ع����ب����داهلل 
وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ى ي��ق��وم فيها 
وخارجها  ال����دول����ة  داخ�����ل  امل��ج��ل�����س 
على  ����س���م���وه  اط������الع  اىل   ، اأ����س���اف���ة 
ال�ساد�س  الت�سريعى  الف�سل  تقرير 
فى  امل��ج��ل�����س  ودور  ل��ل��م��ج��ل�����س  ع�����س��ر 
وتوطيد  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
الوطنى  امل���ج���ل�������س  ب����ني  ال����ع����الق����ات 
الحت����ادى وال��ربمل��ان��ات ال��دول��ي��ة فى 
املوؤمترات  فى  او  الر�سمية  ال��زي��ارات 

الدولية .

وق����د ق���ام���ت م���ع���اىل ال���دك���ت���ورة امل 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ى  ع���ب���داهلل 
املجل�س  واع�ساء  الحت���ادى  الوطنى 
التذكارى  ال�����س��ه��ي��د  ل��ن�����س��ب  ب���زي���ارة 
مب����ي����دان ال�������س���ه���داء ، ح���ي���ث ق������روؤوا 
الفاحتة على ارواح ال�سهداء ، وعربوا 
ب�سهداء  وف��خ��ره��م  اع���ت���زازه���م  ع���ن 
داعني   ، وابنائهم  وامهاتهم  الوطن 
الم����ارات  ان يحفظ  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ى 
وتدوم  يعلو�ساأنها  وان  و�سعبا  قيادة 
ن��ع��م��ة الم�����ن والمي������ان ع��ل��ى ار����س 

المارات الطيبة.
املجل�س  واع�ساء  معاليها  قامت  كما 
 ، العام  القيوين  ام  مل�ست�سفى  ب��زي��ارة 
القيوين  ام  م�����س��روع جم��م��ع  وزي����ارة 
ال�سيخ  ل���ربن���ام���ج  ال���ت���اب���ع  ال�����س��ك��ن��ى 
بام  ال�سهداء  مبدينة  لال�سكان  زاي��د 
القيوين وموقع الدور الثرى ، حيث 
املجل�س  واع�����س��اء  م��ع��ال��ي��ه��ا  ت��ف��ق��دت 

م��ع��ر���س ال�����س��ور وال��ق��ط��ع الث��ري��ة ، 
واطلعوا على اقدم لوؤلوؤة بالعامل.

عبداهلل  امل  الدكتوة  معاىل  وثمنت 
القبي�سى اجلهود املبذولة فى عملية 

ال�ستك�ساف والبحث عن الثار.
را�سد  بن  خالد  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 

امل���ع���ال رئ���ي�������س ال�����دي�����وان الم�����ريى 
ب�����ام ال���ق���ي���وي���ن وال�������س���ي���خ ���س��ي��ف بن 
التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  امل��ع��ال  را���س��د 
�سعود  وال�سيخ احمد بن  القت�سادية 
املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را�سد  بن 
التنفيذى لمارة ام القيوين وال�سيخ 

ماجد بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س 
جمل�س امناء موؤ�س�سة �سعود بن را�سد 
والن�سانية  اخلريية  لالعمال  املعال 
وال�سيخ على بن �سعود بن را�سد املعال 
ب���ام القيوين  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س دائ����رة 

وعدد من امل�سوؤولني .

•• دبي-وام:

اأطلق �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
التنفيذّي  املجل�س  رئي�س  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم، 
لإم����ارة دب���ي، خ��ّط دب��ي ك���اأول خ��ط يف ال��ع��امل يتّم 
تطويره من ِقبل مدينة ويحمل ا�سمها، بالتعاون 
متا�سياً  وذل��ك  العاملية،  مايكرو�سوفت  �سركة  مع 
مع نهج دول��ة الإم���ارات ال��رائ��د يف جم��ال البتكار 
للجهود  ودعما  والعاملي،  الإقليمي  امل�ستويني  على 
يف  متيزها  وت��اأك��ي��د  الإم����ارة  دور  لتعزيز  امل��ب��ذول��ة 

العامل الرقمي.
دبي اجلهات  �سمو ويل عهد  وّجه  املنا�سبة،  وبهذه 
احلكومية يف الإمارة باعتماد اخلط يف املرا�سالت 
اإىل  اإط��الق خط دبي  اإن  احلكومية، وق��ال �سموه: 
امل�ستمرة  م��ه��ّم��ة ���س��م��ن ج��ه��ودن��ا  ال���ع���امل خ��ط��وة 
واإبراز  الرقمي،  ال��ع��امل  يف  دب��ي  مكانة  تر�سيخ  يف 
�سخ�سيتها املتميزة التي اقرتنت مبفاهيم الإبداع 
والبتكار يف �ستى املجالت وه��ذا الجن��از اجلديد 
متنحه  خا�سة  موا�سفات  من  اخل��ط  ميلكه  ومب��ا 
امل�ستخدمة  الرقمية  اخل��ط��وط  جم��ال  يف  التفرد 
عاملياً . ونّوه �سموه باأن خّط دبي يعك�س جمموعة 
م��ن القَيم ال��ت��ي ط��امل��ا مت��ي��زت بها دول���ة الإم���ارات 
والعطاء  ال�����س��ع��ادة  ون��ه��ج��ه��ا يف  روؤي��ت��ه��ا  وت�����س��ك��ل 
والإقدام واحلداثة والت�سامح عالوة على ت�سجيع 
الإبداع والبتكار، والفخر باملوروث الثقايف والعي�س 
امل�سرتك والتعاون البناء مع �سائر ال�سعوب، بينما 
عراقة  هيئة جتمع بني  على  اخل��ط اجلديد  ج��اء 

املا�سي وتطلعات امل�ستقبل.
 واأ����س���اف ���س��م��وه: وج��ه��ن��ا اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
الإمارة بالبدء يف ا�ستخدام خط دبي يف املرا�سالت 
احلكومية الر�سمية باعتباره نقطة حتول جديدة 
عامل  يف  الإم����ارات  دول��ة  تناف�سية  تعزيز  يف  لدبي 
التكنولوجيا الرقمية، وليكون ذلك مبثابة التزام 
امل��ب��ادرة حملياً  ه��ذه  ن�سر وجن��اح  ي�سمن  حكومي 

وعاملياً .
واأثنى �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
خط  متيز  التي  بالتفا�سيل  العناية  على  مكتوم 
دبي عن غريه من اخلطوط امل�ستخدمة يف العامل، 
اأ�س�الة  بني  الذي يجمع  الت�سميم  وف��رادة  وبدقة 

املا�سي وتطلعات امل�س�تقبل، ومينح ك�ّل اإن�س�ان حقه 
اأكر  يكون  اأن  دولتنا  ت�سعى  ع��امل  يف  التعبري،  يف 

ت�ساحماً و�سعادة.
هذا  تطوير  مراحل  كافة  تابعت  �سموه:  واأ���س��اف 
للت�سميم  الأول��ي��ة  الر�سومات  بداية  منذ  اخل��ط، 
واأهنئ  للتنفيذ،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���راح���ل  اإىل  و����س���وًل 
فريق العمل وكّل من �ساهم يف اإجناح هذه املبادرة 
املبتكرة قنوات متجددة مع العامل ويف هذا ال�سياق، 
قال �سعادة عبداهلل عبدالرحمن ال�سيباين، الأمني 
العام للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي: تاأكيداً على 
العمل بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والذي يدعونا دائماً 
اإىل ال��ت��وا���س��ل وف��ت��ح ق��ن��وات م��ت��ج��ددة م��ع العامل 
لتبادل الأفكار واخلربات، ويف ظّل دعم �سمو ال�سيخ 
اآل مكتوم، ويل عهد  را�سد  بن  حمدان بن حممد 
دبي، رئي�س املجل�س التنفيذّي لإمارة دبي املتوا�سل 
اليوم،  جنتمع  اإي��اه��ا،  منحنا  التي  الغالية  وثقته 
املنطقة  لن�سهد م�ساهمة جديدة من دبي خلدمة 
دب���ي ج�����س��راً معرفياً  وال���ع���امل، تبني م��ن خ��الل��ه��ا 
اإط��الق خط  ي�سل بني ال�سرق والغرب من خالل 
 . الرقمي  العامل  لالإمارة يف  املميزة  الب�سمة  دبي 
والإمكانات  الآف��اق  م�ستمر  ب�سكل  در�سنا  واأ�ساف: 
الهائلة التي وفرتها التقنية وعملنا على توظيفها 
اأف�سل  اختيار  خالل  من  وفّعالة،  جديدة  ب�سورة 
غ��ريه من  ع��ن  دب��ي  خ��ط  ويتمّيز  التقنيات،  ه��ذه 
اخلطوط الرقمية باأنه يحمل يف جوهره املقومات 
للنجاح  واأيقونة  رم��زاً  دبي  اإم��ارة  التي جعلت من 
العربية  باللغتني  ت�سميمه  مّت  حيث  والت�سامح، 
والإجنليزية يف اآن واحد لتحقيق التناغم املن�سود 
بينهما، بالإ�سافة اإىل 21 لغة اأخرى �سمن نطاق 

امل�سروع .
التقنية  املعايري  لأعلى  وفقاً  دب��ي  ر خط  ُط��وِّ وق��د 
خ��ّط �سمن  اأّول  وه��و  امل��ج��ال،  ه��ذا  امل�ستخدمة يف 
يتّم  جميع تطبيقات وحلول �سركة مايكرو�سوفت 
ت��ط��وي��ره م��ن ِق��ب��ل م��دي��ن��ة وي��ح��م��ل ا���س��م��ه��ا، حيث 
للكتابة  رقمية  و�سيلة  جم���ّرد  لي�س  دب��ي  خ��ّط  اأن 
فح�سب، بل هو اأداة من اأدوات التوا�سل التي ت�سمح 
بالتعبري عن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ل��الأف��راد يف خمتلف 

اأنف�سهم واآرائهم وم�ساعرهم.
م�ساعد  املهري،  اأحمد  املهند�س  �سّرح  جانبه  من 
التنفيذي  املجل�س  ���س��وؤون  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام  الأم����ني 
م�سروع خط  ومدير  دبي  لإم��ارة  العامة  والأمانة 
اأف�سل  بتطويع  التزامنا  دب��ي  خ��ط  يعك�س   : دب��ي 
التقنيات واأدواتها وو�سائلها باأ�سلوب مبتكر وفّعال، 
الإمارات  دولة  وثقافة  تراث  ما بني  بحيث يدمج 
وامل�سرف  ال��ع��ري��ق  مب��ا���س��ي��ه��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
قيادتنا  ظ���ل  يف  وامل��ب��ت��ك��ر  امل��ت��ط��ور  وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا 
ومن  العامة  الأم��ان��ة  فريق  عمل  حيث  الر�سيدة، 
خالل جت�سيد توجيهات �سمو ويل عهد دبي على 
التاأكد من تبني خط دبي لأحدث ما تو�سلت اإليه 

املمار�سات العاملية يف عامل اخلطوط الرقمية .
اأثرها  امل��ب��ادرة  لهذه  �سيكون  قائاًل:  املهري  وتابع 
الوا�سح يف و�سع ب�سمة خا�سة لدبي �سمن التطور 
ال�سريع الذي ي�سهده العامل يف جمالت تكنولوجيا 
اخل��ط��وط ال��رق��م��ي��ة؛ ل��ذل��ك ك���ان ���س��روري��اً علينا 
امل�ساهمة يف اإ�سافة نواٍح جديدة ومبتكرة حتت�سن 
ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وت��ق��دم��ه��ا ل���الأف���راد بطريقة 
حتقق لهم الفخر وال�سعادة ومتكنهم من التعبري 

عن النف�س بكل اأريحية مع كّل من حولهم .
واأك���د امل��ه��ري: ن��ق��دم ال��ي��وم خ��ط دب��ي اىل العامل، 
جت�سيداً للدور املحوري التي تلعبه دولة الإمارات 
يف م�سرية العطاء الإن�ساين وحتقيقاً ملبداأ الت�سامح 
والعطاء املن�سود بني دول العامل اأجمع، كما يدعم 
خّط دبي قطاع التكنولوجيا ب�سكل عام من خالل 
موا�سفات  وذو  امل�ستوى  ع��ايل  رقمي  خ��ط  اإت��اح��ة 
م��ت��م��ي��زة جل��م��ي��ع امل�����س��ت��خ��دم��ني يف خم��ت��ل��ف دول 
احتواء  اإىل  اإ�سافة  تذكر،  تكاليف  اأي  دون  العامل 
القراءة  عملية  ت�سهل  فنية  خ�سائ�س  على  اخلط 
ال�سا�سة  على  والعر�س  الطباعة  خا�سية  وتدعم 
الأمثل  اخل���ط  ك��ون��ه  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
الإعالنية  ال��ن�����س��و���س  ت�سميم  يف  ل��ال���س��ت��خ��دام 
ان  ..م�سريا اىل  اأكرب  باأحجام  للعر�س  �سة  املخ�سّ
دبي  خط  بها  يتمتع  التي  العالية  الفنية  اجل��ودة 
عربّية  خطوط  اإىل  املا�سة  احل��اج��ة  لتلبي  ج��اءت 
عالية امل�ستوى لتكون متاحة من خالل تطبيقات 
اأوفي�س 365 من مايكرو�سوفت . وقال �سامر اأبو 
واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  رئي�س  لطيف، 

�سعي مدينة  م��ع  م��اي��ك��رو���س��وف��ت: مت��ا���س��ي��اً  ل���دى 
دبي نحو حتقيق ابتكار جديد يف جمال الت�سميم 
العاملي، نوؤكد من هذا  والتكنولوجيا على النطاق 
ب��اأن خط دب��ي ميثل طفرة قوية جت��اه تبوء  املنرب 
�سيكون  حيث   ، العامل  يف  ال��ري��ادي  مكانها  املدينة 
ا���س��م خ��ط دب���ي م��ت��وف��را ع��امل��ي��اً ولأك����ر من100 
مليون م�ستخِدم حول العامل من خالل تطبيقات 
اإط���الق ه��ذا اخل��ط خري  365 ، وُيعترب  اأوف��ي�����س 
م���ث���ال ع��ل��ى ال���ت���ع���اون ب���ني م��دي��ن��ة دب����ي و �سركة 
ودفع  البتكار  روح  ت�سجيع  بهدف  مايكرو�سوفت 
دور  يعّزز  كما   ، وتطورها  املجتمعات  تنمية  عجلة 
لتحقيق  دب��ي  مدينة  متكني  نحو  مايكرو�سوفت 
املتمثلة يف ت�سدرها جلميع املجالت حول  روؤيتها 
امل�سرتك وحتقيق  العمل  تعزيز  العامل من خالل 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ب���ني  وال����رتاب����ط  ال��ت��ك��ام��ل 
ي�سار   . العاملية  نحو  دبي  باإمارة  و�سوًل  واخلا�س 
نادين  ال��دك��ت��ورة  ت�سميم  م��ن  دب���ي  خ��ط  ان  اىل 
���س��اه��ني ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف��ري��ق ع��امل��ي خم��ت�����س من 
وذو  متطور  خط  وه��و  العاملية،  مونوتايب  �سركة 
القراءة  على  الت�سجيع  اإىل  يهدف  فريدة  خوا�س 
والتعبري عن الذات حيث مّت ابتكار خط دبي ب�سكل 
متقن لتج�سري الفجوة التي دائماً ما تعيق حتقيق 
والالتينّية  العربّية  الن�سو�س  بني  التام  التناغم 
حتقق  متناغمة  رقمية  خطوط  توفري  �سبيل  يف 
والأ�سكال  الأح��رف  ما بني هذه  ال�سل�س  الندماج 
هذا  ويف  امل�ستخدمة.  اللغات  باختالف  الكتابية 
ال�����س��دد، ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ن��ادي��ن ���س��اه��ني، مديرة 
�سهولة  جم���ال  يف  واخل���ب���رية  اخل��ط��وط  ت�سميم 
القراءة لدى �سركة مونوتايب : النفتاح والتناغم 
التي  وروؤيتها  دب��ي  الإم���ارات، وجوهر  �سعب  ل��دى 
العربّية  للمدينة  حياً  مثاًل  تكون  اأن  اإىل  تهدف 
.. مل  دب��ي  األهمنا لبتكار خط  ما  ه��ذا  الع�سرّية، 
بل  ج��ّي��د،  خ��ط  ابتكار  على  يقت�سر  التحّدي  يكن 
من  ومميز  جديد  �سكٍل  ابتكار  حول  يتمحور  كان 
اإطالق العنان  اأجل  اأ�سكال التعبري عن الذات من 

للطموحات فتتخّطى كّل احلدود .
  http: : وميكن حتميل خ��ط دب��ي ع��رب ال��راب��ط
www.Dubaifont.com www.

.Dubaifont.com

•• دبي-الفجر:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي، رئي�س املجل�س الق�سائي 
اخلتامي  دب��ي احلفل  ،نظمت حماكم  دب��ي  ب��اإم��ارة 
ملبادرات مكتوم بن حممد للتميز والفكر القانوين 
وتخلل احلفل تكرمي الفائزين يف الدورة ال�ساد�سة 
ال�سورية،  للمحاكمة  حممد  ب��ن  مكتوم  مل�سابقة 
الق�سائية  بال�سلطة  ال��ع��ام��ل��ني  ق����درات  ل��ت��ط��وي��ر 
وحت��ف��ي��ز ري����ادة الأع���م���ال ال��ق��ان��ون��ي��ة، اإذ ت��ع��د هذه 
والق�سائي  القانوين  للمجتمع  املوجهة  امل��ب��ادرات 
جامعات  ومب�ساركة  ال��دول��ة،  يف  نوعها  من  الأوىل 

من جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي.
حيث كرم �سعادة عبدالقادر مو�سى نائب مدير عام 
بن  مكتوم  م�سابقة  بفئات  الفائزين  دب��ي  حماكم 
دورتها  يف  ال�سورية  للمحاكمة  مكتوم  اآل  حممد 
قابو�س  ال�سلطان  جامعة  ف���ازت  حيث  ال�����س��اد���س��ة، 
املركز  ويف  ال��ع��ام،  التفوق  ج��ائ��زة  يف  الأول  باملركز 
ال���ث���اين ف����ازت ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن، و ح�����س��ل��ت  دار 
جمموع  من  تقدير  اأعلى  على  ال�سعودية  احلكمة 
املكتوبة   ال��دع��وى  �سحيفتي  ع��ن  التقييم  ن��ق��اط 
وذلك اأمام هيئة حتكيم ق�سائية من حماكم دبي، 
اإعداد  يف  فريق  اأف�سل  فئة  كذلك  ح�سدت  والتي 
املذكرات املكتوبة حيث ح�سل على اأعلى تقدير عن 
املذكرات املكتوبة واملقدمة للجنة العليا للم�سابقة.

ك��م��ا ك���رم ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي الطالبة 
قابو�س  ال�سلطان  جامعة  م��ن  ه��الل  بنت  لطيفة 

متيزاً  الأك��ر  الطالبة  فئة  عن  عمان  �سلطنة  من 
يف ج����ولت امل�����س��اب��ق��ة، وال��ط��ال��ب ع��م��ر حم��م��د من 
الطالب  فئة  الإم���ارات عن  الأمريكية يف  اجلامعة 

الأكر متيزاً يف جولت امل�سابقة.
اآل مكتوم  ب���ن حم��م��د  م��ك��ت��وم  م�����س��اب��ق��ة  وف�����از يف 
ال��ط��الب��ي��ة ل��ل��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة لطلبة 
�سحف  اإع�����الن�����ات  يف  القانون2017،  ك���ل���ي���ات 
التقنية  با�ستخدام  الق�سائية  والوراق  ال��دع��اوى 
املدنية  الإج���راءات  قانون  اأحكام  احلديثة يف �سوء 
يف  اأم���ا  �سليمان،  ال�سيد  راف���ل  وت��ع��دي��الت��ه،حم��م��د 
حمور التقا�سي عن بعد فقد فاز يف املركز الأول، 
عبداهلل خليل �سالح احلمادي، وفاز يف املركز الثاين، 
خليل حممد كنجي علي، ويف املركز الثالث فاز كاًل 
من، عبداهلل �سالم فوزات القا�سم، وعبدالقادر عبد 

اللطيف، وفاز يف حمور احلماية القانونية للحق يف 
اخل�سو�سية يف ظل التطور التقني ملواقع التوا�سل 

الجتماعي كندا عدنان الكود.
اآل  حممد  بن  مكتوم  م�سابقة  اأّن  �سعادته  مو�سحاً 
مكتوم للمحاكمة ال�سورية جنحت خالل ال�سنوات 
على  اإي��ج��اب��ي��ة  ب�سمة  اإح����داث  يف  املا�سية  القليلة 
�سعيد دعم اجلهود الرامية اإىل ال�ستثمار الأمثل 
القانوين  ب��ال�����س��اأن  امل��ع��ن��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  يف 

والق�سائي.
بالدرجة  ت��ع��ود  امل��ت��الح��ق��ة  الإجن�����ازات  اأّن  م���وؤّك���داً 
�سمو  يوليه  ال��ذي  ال��الحم��دود  الدعم  اإىل  الأوىل 
حاكم  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ 
دبي رئي�س املجل�س الق�سائي باإمارة دبي، للمبادرات 
لقيادة  موؤهل  جيل  بناء  اإىل  تهدف  التي  النوعية 

م�سرية التميز يف تعزيز قيم العدل وتر�سيخ مبداأ 
�سيادة القانون، متا�سياً مع روؤية وتوجيهات �سيدي 
اآل مكتوم،  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 

دبي، رعاه اهلل.
ولفت �سعادة القا�سي اأن م�سابقة مكتوم بن حممد 
علمية  م�سابقة  ال�����س��وري��ة،  للمحاكمة  مكتوم  اآل 
ل��ب��ن��اء ج��ي��ل قانوين  وا���س��ح��ة  روؤي�����ة  اإىل  ت�����س��ت��ن��د 
املجتمع،  العدل يف  تر�سيخ مبداأ  ملوا�سلة  متمّر�س، 
القانون  كليات  لطلبة  املوجهة  امل�سابقة  وت�ستمل 
يف دولة الإم��ارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي، 
كتابية  م���ذك���رات  اع�����داد  الأوىل  م��رح��ل��ت��ني،  ع��ل��ى 
ا�ستناداً اىل وقائع حقيقية اأو افرتا�سية ،واملرحلة 
الفرق  بني  ال�سفهية  املرافعات  من  جولت  الثانية 
اأمام  امل�ساركة  والكليات  اجلامعات  م��ن  املت�سابقة 

جلنة التحكيم. 
بن  مكتوم  م�سابقة  م��ن  ال�ساد�سة  ال���دورة  ان  كما 
حظيت  ال�����س��وري��ة،  للمحاكمة  م��ك��ت��وم  اآل  حم��م��د 
من  ف��ري��ق��اً   13 مب�ساركة  انعك�س  لف��ت  باهتمام 
اأب��رز اجلامعات وكليات القانون يف الإم��ارات ودول 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، مم���ا ي��ع��ك�����س الثقة 
املحلية  القانونية  الأو���س��اط  توليها  التي  الكبرية 
والإقليمية ل� »مبادرات مكتوم بن حممد اآل مكتوم 
للتميز والفكر القانوين« باعتبارها دعامة اأ�سا�سية 
لرت�سيخ ثقافة التميز والإبداع والريادة لالرتقاء 
باملنظومة القانونية والق�سائية مبا يواكب عجلة 

التطّور والتقدم والنماء. 

هيئة تطوير معايري �لعمل بال�سارقة حتتفل باليوم �لعاملي للعمال
•• ال�صارقة-وام:

اإمارة  العمل يف  رئي�س هيئة تطوير معايري  الق�سري  �سامل  �سعادة  اأكد 
ال�سارقة اأن دولة المارات العربية املتحدة اأولت اهتماما كبريا بالعمال 
وحر�ست على رعايتهم وحماية حقوقهم وتوفري احلياة الكرمية لهم 
ومتكينهم من اأداء دورهم وواجبهم يف اأف�سل بيئة وظروف اجتماعية 

واإن�سانية ترعى حقوقهم وكرامتهم وامنهم و�سالمتهم .
العمل م�ساء  احتفالت هيئة تطوير معايري  انطالق  جاء ذلك خالل 
ام�س الول للعام الثاين على التوايل مبنا�سبة يوم العمال العاملي الذي 
ال�سناعية  ال�سجعة  منطقة  يف  وذل��ك  �سنويا  مايو  من  الأول  ي�سادف 
مب�ساركة  اأي��ام   3 ت�ستمر  والتي  لأجلكم  و  معكم  �سعار  حتت  بال�سارقة 
لفتة من القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة والدارة العامة للدفاع املدين 

بال�سارقة ووزارة املوارد الب�سرية والتوطني وجمعية المارات للتطوع 
وهيئة الهالل الأحمر الماراتي - فرع ال�سارقة وبرنامج التطوع �ساند 

اىل جانب م�ست�سفى جامعة ال�سارقة و اجلمعية الهندية بالدولة .
ح�سروا  ال��ذي��ن  وامل�ستخدمني  العمال  جل��م��وع  حتية  الق�سري  ووج���ه 
العامة  وامل��وؤ���س�����س��ات  وامل��راف��ق  امل��واق��ع  جميع  يف  وللعاملني  الح��ت��ف��ال 
والذي  للعمال  العاملي  باليوم  الحتفال  وال�سركات مبنا�سبة  واخلا�سة 
�ساهمت  التي  العاملة  بالقوى  لالحتفاء  ال��دول��ي��ة  املنظومة  كر�سته 
بجهودها يف العمار والتطوير ..موؤكدا ا�ستحقاقهم اأن يكون لهم يوم 

خا�س لتكرميهم وتقدير جهودهم.
يف  املجتمعية  ال�سرطة  ادارة  مدير  الندا�س  �سيف  علي  العميد  وق��ال 
الفعالية  هذه  يف  القيادة  م�ساركة  ان  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة 
العمل  معايري  تطوير  هيئة  مع  ال�سرتاتيجية  �سراكتنا  توؤكد  املميزة 

بال�سارقة كما ان الحتفال باليوم العاملي للعمل يربهن للعامل اأن دولة 
المارات العربية املتحدة دولة نظام وقانون و ت�سامح و هي ت�سع ن�سب 
على  واملقيمني  مبواطنيها  اأ���س��وة  العمال  ه��وؤلء  ا�سعاد  كيفية  عينيها 

اأر�سها .
من جانبه قال النقيب اأحمد الكي من الدارة العامة للدفاع املدين ان 
م�ساركة الدارة يف الحتفال باليوم العاملي للعمال هو هدف ا�سرتاتيجي 
ت�سعه الدارة للو�سول اىل اأكرب �سريحة من العمال من اأجل توعيتهم 
الدارة  فريق  ان  اىل  ..م�سريا  منه  الوقاية  وكيفية  احلريق  مبخاطر 
باللغتني  التوعوية  والن�سرات  الكتيبات  بتوزيع  اي��ام   3 خ��الل  �سيقوم 
اطفاء  على  ت��دري��ب  عمليات  اج���راء  ج��ان��ب  اىل  والأرودو  الجنليزية 
حرائق وتدريبات عملية حول مطفاأة احلريق وكذلك اجراء م�سابقات 

ثقافية توعوية.

العامة  الطبية  الفحو�سات  اج���راء  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  وت�سمنت 
حما�سرة  ال��ق��اء  جانب  اىل  ال��راغ��ب��ني  للعاملني  الأ���س��ن��ان  وفحو�سات 
قدمها  بالعمالة  اخلا�سة  الم���ارات  دول��ة  وق��وان��ني  نظم  ح��ول  توعية 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  املجتمعية  ال�����س��رط��ة  م��ن  احل��م��ادي  ح�سن 
يف  العمالة  قوانني  اح��رتام  �سرورة  على  ال�سوء  �سلط  ال��ذي  ال�سارقة 
الدولة واملحافظة على الأمن مع اللتزام بتعاليم رجال الأمن و�سول 

اىل حتقيق �سالمة العمال .
بال�سارقة حما�سرة حول  العامة للدفاع املدين  كما قدم رجال الدارة 
كيفية ا�ستخدام مطفاأة احلريق واجراء تدريبات عملية لطفاء احلريق 

يف حال ن�سوبه .
فقرات  جانب  اىل  مفتوح  ريا�سي  يوم  اقامة  اليوم  فعاليات  وتت�سمن 

ترفيهية.

حاكم �م �لقيوين ي�ستقبل رئي�سة �ملجل�س �لوطنى �لحتادى

حمد�ن بن حممد يطلق خط دبي �إىل �لعامل ويوجه باعتماده يف �ملر��سلت �حلكومية بالإمارة

جامعة ال�سلطان قاب��س من �سلطنة عمان حت�سد املركز الأول يف جائزة »التف�ق العام«

مبادر�ت مكتوم بن حممد للتميز و�لفكر �لقانوين تكرم �لفائزين يف م�سابقة �ملحاكمة �ل�سورية 2017

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
اخليمة  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
تنطلق يوم غدا الثالثاء الدورة التا�سعة من معر�س 
 2017 والتوظيف  والتدريب  للتعليم  اخليمة  راأ�س 

ملدة ثالثة ايام مبركز راأ�س اخليمة للمعار�س.
لتنظيم  روؤي���ة  ع��ام  مدير  ال��ذه��ب  عبدالنا�سر  وق��ال 
املعر�س  ان   - املنظمة  اجلهة   - وامل��وؤمت��رات  املعار�س 
يوفر هذا العام اأكر من 800 فر�سة عمل يف القطاع 

اىل  ..م�سريا  اجلديد  اأبوظبي  مطار  ويف  الع�سكري 
م�ساركة القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي . واأو�سح انه 
�سيتم توفري ما يقارب 400 فر�سة عمل �ستعر�س يف 
باقي القطاعات امل�ساركة من القطاع امل�سريف والدوائر 
احلكومية . واأ�ساف الذهب ان املعر�س يت�سمن اقامة 
تقدم  وال��زوار  والطالبات  للطلبة  يومية  عمل  ور���س 
من خالل مراكز وبرامج الإر�ساد الأكادميي يف داخل 
يومية عن  ور���س عمل  اىل  بالإ�سافة  الدولة  وخ��ارج 
كيفية تاأ�سي�س امل�ساريع التجارية ال�سغرية واملتو�سطة 

والدخول اىل عامل التجارة.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي اأعمال امللتقى الإعالمي 
40 بعنوان املحافظ الوهمية واآثارها ال�سلبية على  ال� 
القانونية  الثقافة  ن�سر  بهدف  واملجتمع وذلك  الأف��راد 
مبخاطر  املجتمع  اأف����راد  ل���دى  ال��وع��ي  م�ستوى  ورف���ع 

املحافظ الوهمية.
توظيف  جل��رائ��م  ال�سلبية  الآث�����ار  م��ن  امل��ل��ت��ق��ى  وح����ذر 
ال�سلبي على  وتاأثريها  واملجتمع  الأف��راد  الأم��وال على 
القت�ساد الوطني بو�سفه ن�ساطا اقت�ساديا خفيا وغري 
اأو قانوين واإف�ساد املناخ ال�ستثماري والإ�سرار  حقيقي 
وغر�س  واأموالهم  الأف���راد  حقوق  و�سياع  امل��ال  باأ�سواق 
امل�سروع  الك�سب غري  الإخالقية من خالل  القيم غري 

والرغبة يف الراء ال�سريع.
نيابة  رئ��ي�����س  احل��م��ادي  حم��م��د  ح�سن  امل�ست�سار  وق���ال 
تعني  الوهمية  املحافظ  اإن  اأبوظبي  الكلية يف  الأم��وال 
جتميع الأموال من الأفراد بحجة ا�ستثمارها يف ن�ساط 
اقت�سادي مقابل ن�سبة فائدة حمددة دون احل�سول على 
الأموال  توظيف  اأما  الر�سمية..  اجلهات  من  ترخي�س 
فهو �سلوك ينتهجه بع�س الأ�سخا�س من امل�ستثمرين يف 
اأموال النا�س من خالل الدعاية والإعالن باأي طريقة 
بغر�س  اأم��وال��ه��م  بت�سليم  ال��ن��ا���س  اإق��ن��اع  بق�سد  ك��ان��ت 
ا�ستثمارها مقابل اأرباح يتم الوعد بها �سفاهة اأو كتابة.

به  اق��ت�����س��ادي م�سرح  ن�ساط  ي��وج��د  اأن���ه ل  اإىل  واأ���س��ار 
التي متار�س  وال�سركات  الأم��وال  حتت م�سمى توظيف 
هذا الن�ساط تعمل عادة دون ترخي�س اأو تكون مدرجة 
الن�ساط دون  اآخر ومتار�س هذا  اقت�سادي  ن�ساط  حتت 

ترخي�س.
بني  الوهمية  املحافظ  و���س��ور  اأ�سكال  تنوع  اإىل  ولفت 
و�سركات   - الغالب  ال�سكل  وه��ي   - العقارية  ال�سركات 

التجارة العامة والأ�سهم وجتارة ال�سيارات.
و حتدث احلمادي عن الإطار القانوين جلرائم توظيف 
العقوبات الحتادي  اأنه يف قانون  اإىل  .. لفتا  الأم��وال 
 399 امل���ادة  ن�ست  وت��ع��دي��الت��ه   1987 ل�سنة   3 رق��م 
تو�سل  م��ن  ك��ل  بالغرامة  اأو  باحلب�س  يعاقب  اأن��ه  على 
اإىل ال�ستيالء لنف�سه اأو لغريه على مال منقول اأو �سند 
اأو توقيع هذا ال�سند اأو اإىل اإلغائه اأو اإتالفه اأو تعديله 
وذلك بال�ستعانة بطريقة احتيالية اأو باتخاذ ا�سم كاذب 
ذل��ك خداع  �ساأن  ك��ان من  متى  �سفة غري �سحيحة  اأو 

املجني عليه وحمله على الت�سليم .
ق�سايا  يف  تتمثل  الح��ت��ي��ال��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة  اأن  واأو����س���ح 
ن�ساط  بوجود  عليهم  املجني  باإيهام  الوهمية  املحافظ 
اأرباحا  ي��در  احلقيقة  خ��الف  على  حقيقي  اإق��ت�����س��ادي 
طائلة وكان من �ساأن ذلك خداع املجني عليهم وحملهم 

على ت�سليم اأموالهم وال�ستيالء عليها.
واأ�سار اإىل اأن القانون الحتادي رقم 2 ل�سنة 2009 يف 
�ساأن ان�ساء دائرة التنمية القت�سادية والذي ن�س على 
اأو معنوي مزاولة اأي  اأنه ل يجوز لأي �سخ�س طبيعي 
احل�سول  قبل  الن�ساط  لهذا  ف��رع  اأو  اقت�سادي  ن�ساط 
على ترخي�س بذلك من اجلهات املخت�سة ويعاقب كل 

من خالف اأحكام هذا القانون باحلب�س مدة ل تقل عن 
ثالثة اأ�سهر والغرامة التي ل تقل عن 40 األف درهم 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني.
وقال رئي�س نيابة الأموال الكلية يف اأبوظبي اإنه جاء يف 
القانون الحتادي رقم 9 ل�سنة 2014 بتعديل القانون 
الحت��ادي رقم 4 ل�سنة 2002 يف �ساأن مكافحة غ�سل 
الأ�سا�سية  امل�سادر  الأم��وال تعترب جرائم الحتيال من 
غ�سل  جل��رمي��ة  مرتكبا  وي��ع��د  الأم�����وال  غ�سل  جل��رائ��م 
الأم���وال ك��ل م��ن ك��ان عاملا ب��اأن الأم���وال متح�سلة من 
التالية  الأف��ع��ال  اأح���د  ع��م��دا  وارت��ك��ب  جنحة  اأو  جناية 
اأو اأودع اأو حف اأو ا�ستثمر  واأهمها كل من حول اأو نقل 
اأو  اأو قام باإدارتها بق�سد اخفاء  اأو ا�ستبدل املتح�سالت 
حقيقة  م��وه  اأو  اأخفى  و  امل�سروع  غري  م�سدرها  متويه 
املتح�سالت اأو م�سدرها اأو مكانها اأو طريقة الت�سرف 
و  ملكيتها  اأو  بها  املتعلقة  احلقوق  اأو  حركتها  اأو  فيها 

اكت�سب اأو حاز اأو ا�ستخدم املتح�سالت .
واأ�سار اإىل اأن عقوبة كل من يرتكب اأحد الأفعال ال�سابقة 
�سنوات   10 على  تزيد  ل  م��دة  باحلب�س  فيها  ي�سرع  اأو 
باإحدى  اأو  دره��م  األ��ف   100 التي ل تقل عن  وغرامة 

هاتني العقوبتني .
الوقاية من  الإع��الم يف  و�سائل  دور  امللتقى على  و�سدد 
خم��اط��ر اجل��رمي��ة .. م��وؤك��دا اأن ل��الإع��الم دور ه���ام يف 
اأفراد املجتمع من خالل ن�سر الأخبار والأحكام  توعية 
مبواجهة  ال�سلة  ذات  الفعاليات  وتغطية  الق�سائية 
الإعالم  و�سائل  تتحمل  حيث  الأم��وال  توظيف  جرائم 
امل�سئولية يف مكافحة اجلرائم بكل اأ�سكالها على اعتبار 
و�سمري  ���س��وت  ع��ن  ت��ع��رب  �سعبية  �سلطة  ت�سكل  اأن��ه��ا 
الإعالم  يتمكن  ولكي  على م�ساحله  املجتمع وحتافظ 
تعزيز  من  لبد  التوعية  يف  اإيجابي  ب��دور  الإ�سهام  من 
ال��ت��ع��اون ب��ني اأج��ه��زة اإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون وو���س��ائ��ل الإعالم 

املختلفة .
اأب��وظ��ب��ي هي  اإم����ارة  الكلية يف  الأم����وال  نيابة  اأن  واأك���د 
اجلهة املخت�سة بالتحقيق والت�سرف يف ق�سايا توظيف 
الأموال واأن جميع املحافظ الفردية هي حمافظ غري 
اأو املجازفة ويتعني  قانونية ول يجوز الن�سياق خلفها 
على الأفراد الراغبني يف الإ�ستثمار التعامل يف ال�سركات 

واملوؤ�س�سات الر�سمية املرخ�سة قانونا.
واأ�سار امللتقى اإىل اأن نيابة الأموال الكلية عملت خالل 
الت�سريعية  املا�سية على رفع تو�سيات للجهات  املرحلة 
املخت�سة لإعادة النظر يف اإيجاد ن�سو�س جترمي خا�سة 
جلرائم توظيف الأموال وت�سديد العقوبات فيها حيث 
اأن التكييف القانوين للواقعة يخ�سع للن�س التجرميي 
تتعلق  ن�سو�س  القانون  ت�سمني  مع  الإحتيال  جلرائم 
ال�ستيالء  بجرائم  اأ�سوة  عليها  امل�ستوىل  الأم���وال  ب��رد 

على املال العام .
تكفل  التي  الت�سريعات  حتديث  يف  ال�ستمرارية  واأك��د 
ح��م��اي��ة الأف������راد وامل��ج��ت��م��ع وزي������ادة ح��م��الت التوعية 
والتثقيف بجرائم توظيف الأم��وال وخماطر املحافظ 
امل�ستمرة من  الإعالمية  الوهمية من خالل احلمالت 

جهات الخت�سا�س.

برعاية حاكم راأ�س اخليمة 

�نطلق معر�س �لتعليم و�لتدريب و�لتوظيف �لثلثاء �ملقبل

د�ئرة �لق�ساء حتذر من �لآثار �ل�سلبية 
للمحافظ �لوهمية على �لأفر�د و�ملجتمع
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بيان احلركات  يف ح�ساب املركز الرئي�سي والحتياطيات

بيان املركز املايل 
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 )١( دوجالس أومهوني وباول سودابي وجاك فاخوري ومحمد البورنو مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلين

 
 الصين المحدود  السادة أعضاء مجلس إدارة بنكتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 

 
 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 
 رأينا 

 
فرع  -في رأينـا، تعبر البيانات المالية بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهريـة، عن المركز المالي لبنك الصين المحدود 

وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ا في أبوظبي ("البنك") كم
 للتقارير المالية.

 
 نطاق التدقيق

 
 تشمل البيانات المالية للبنك ما يلي:

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

 أساس الرأي 
 

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

 
 لى عملية التدقيق. نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء ع

 
 االستقاللية

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

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

 
 

 

    )٢( 

 بنك الصين المحدود (تابع) السادة أعضاء مجلس إدارةتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 منهجنا في التدقيق
 نظرة عامة

 
 خسائر االئتمان للقروض والسلفيات مخصص الرئيسيأمر التدقيق 

 
في إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية. وعلى وجه الخصوص، 

األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع أخذنا باالعتبار 
افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا أيضا إلى 

بما في ذلك بين أمور أخرى، النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، 
 مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال.

 
لقد قمنا بتصميم نطاق عملية التدقيق بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية ككل، مع األخذ بعين 

 واإلجراءات والضوابط المحاسبية، وقطاع العمل لدى البنك.االعتبار هيكل البنك، 
 

 أمر التدقيق الرئيسي
 

 أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية للفترة
 الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصالً 

 هذه األمور.   بشأن
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي 

 مخصص خسائر االئتمان للقروض والسلفيات
 )ةالمالي اتمن البيان ٨ االيضاح رقم(راجع 

تمثل مخصصات انخفاض القيمة أفضل تقدير لإلدارة حول 
بتاريخ الميزانية الخسائر المتكبدة في المحافظ االئتمانية 

العمومية. وُتحتسب هذه المخصصات على أساس جماعي 
لمحافظ القروض العاملة التي تكون ذات طبيعة مماثلة، وعلى 
أساس فردي للقروض الهامة غير العاملة. يعد حساب كل من 
مخصصات انخفاض القيمة الجماعية والفردية في األصل عمالً 

 تقديرياً.
صص الجماعي على النموذج وتستند عملية حساب المخ

اإلحصائي الذي يقارب تأثير الظروف االقتصادية واالئتمانية 
الحالية في محافظ القروض المماثلة. وتخضع مدخالت هذه 
النماذج لحكم اإلدارة. إن وضع األحكام يعتبر أمراً مطلوباً 
لبعض انخفاضات القيمة وذلك لتحديد توقيت ظهور حدث 

تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  انخفاض القيمة ومن ثمّ 
المتعلقة بتلك القروض.

 

 
 

 
أجرينا اختباراً مفصالً للنموذج المستخدم في حساب كل من 
انخفاض القيمة المحدد وغير المحدد. وقد اشتمل هذا االختبار تحديداً 

والتي تتضمن  على مدى اكتمال البيانات المستخدمة في النموذج
، وتقييم مدى مالءمة االفتراضات وأسعار الفائدة الضمانات

 المستخدمة في النموذج، وإعادة تنفيذ حساب انخفاض القيمة.
 

فحصنا عينة من التسهيالت االئتمانية التي لم تحددها اإلدارة على 
أنها قد تتعرض النخفاض محتمل في القيمة ووضعنا تقييمنا حول ما 

في ذلك استخدام األدلة الخارجية إذا كان ذلك التحديد مناسباً بما 
 المتعلقة باألطراف المقابلة المعنية. 

 
قمنا بتقييم مدى بالنسبة للمخصصات الجماعية اللنخفاض في القيمة، 

دارة فيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة في احتساب المالئمة تقدير ا
الخسارة المعطاة واحتمال معدالت التخلف عن السداد، بما في ذلك 

 معقولية تجزئة المحفظة.
 

في ما يتعلق ببعض مخصصات انخفاض القيمة كان لنا رأي مختلف 
عن رأي اإلدارة، ولكن في رأينا أن االختالفات كانت ضمن نطاق 
معقول من النتائج على مستوى جميع التسهيالت االئتمانية والشكوك 

 المفصح عنها في البيانات المالية. 

 
 

 

    )٣( 

 بنك الصين المحدود (تابع) السادة أعضاء مجلس إدارةتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 (تابع) منهجنا في التدقيق
 

 (تابع) أمر التدقيق الرئيسي
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي 

من البيانات المالية، سجل  ٨مبين في اإليضاح رقم وكما هو 
كما في  درهم النخفاض القيمة الجماعي مليون ٣٫٤مبلغ البنك 

لم يتم تسجيل مخصصات محددة النخفاض  .٢٠١٦ ديسمبر ٣١
، حيث لم يتم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في القيمة من قبل البنك كما في 

 .قروض انخفضت قيمتها بشكل فردياي تحديد 
 

لى هذا األمر ألن إدارة البنك تضع أحكاماً معقدة لكل نركز ع
من توقيت تسجيل انخفاض القيمة وتقدير حجم أي انخفاض في 

 القيمة.

 لقد قمنا بالتركيز على الجوانب التالية أثناء أعمال التدقيق:
 االفتراضات واألحكام الرئيسية التي وضعتها إدارة البنك

حسب النموذج وتعد األساس لحساب انخفاض القيمة 
 المستخدم.

 اكتمال حسابات العمالء المدرجة في حساب انخفاض
القيمة، بما في ذلك كيفية التعامل مع انخفاض القيمة غير 
المحدد (أي العمالء الذين عانوا من حدث خسارة ولم 
يظهر أثره حتى اآلن في شكل إخفاق في السداد أو أي 

 مؤشر آخر) والقدرة على التحمل.

 

    )٤( 

 بنك الصين المحدود (تابع)السادة أعضاء مجلس إدارة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية
 

عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها طبقاً إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة 
والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية  ٢٠١٥) لسنة ٢لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

ى اإلدارة أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات تي تر، وتعديالته، وعن تلك الرقابة الداخلية ال١٩٨٠) لسنة ١٠المتحدة رقم (
 مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. 

 
عند  -وعند إعداد البيانات المالية، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة البنك على االستمرار في عمله واإلفصاح 

لمتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية عن األمور ا -الضرورة 
 البنك أو وقف أنشطته أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

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

 
 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة 

وًى عالياً من التأكيد، ولكنه ليس عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مست
ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. ويمكن أن تنشأ 

و إجماالً، على األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أ
  القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.

 
وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال 

 التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

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

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

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

 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة

 

    )٥( 

 د (تابع)بنك الصين المحدوالسادة أعضاء مجلس إدارة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية (تابع)
 

 معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها
تحديد ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة البنك على 

عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات  االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود
إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات 

الحسابات. ومع ذلك، فإن  التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق
 األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع البنك إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. 

 تقييم العرض الشامل للبيانات المالية ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية
 لى النحو الذي يضمن العرض العادل.تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة ع

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

 
ة بياناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما أننا نبلغهم بجميع نقدم أيضاً للقائمين على الحوكم

 العالقات وغيرها من المسائل التي ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم األمر. 
 

وكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات ومن بين األمور المنقولة للقائمين على الح
المالية للفترة الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو 

أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا إذا كنا  -االت نادرة للغاية في ح -التشريعات اإلفصاح عنه للرأي العام أو إذا قررنا 
نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يترك تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود على الصالح العام من جراء 

 هذا اإلفصاح. 
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 

، وتعديالته، نفيدكم ١٩٨٠) لسنة ١٠فة إلى ذلك ووفقاً لما يقتضيه القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وإضا
 بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا.
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  دوجالس أومهوني
 ٨٣٤ مدققي الحسابات المشتغلين رقمسجل 
 : دبي، اإلمارات العربية المتحدةالمكان

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 )٦( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان المركز المالي
 

 
 وقام بالتوقيع عليها:٢٠١٧مارس  ٣٠تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ 

 
 

——————— 
 غاو شياومينغ
 المدير العام 

  

ديسمبر ٣١كما في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 

 الموجودات
٥٢٣٠٫٦٢٣٣٦٢٫٠٨٤ المركزينقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

٦١٫١٧٦٫٩٤٨٧٫٣٤٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٧٣٧٫٩١٨١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة 

٨٣٩٦٫٧٤٣٣٦٠٫٥٥٩ قروض وسلفيات 
٩١٫٩٧٠٢١٫٩٥٩ فوائد مدينة

١٠٩٤٠١٫٥٩١ ممتلكات ومعدات
١١١٠٩١٩٣ موجودات غير ملموسة

١٢١٫٤٦٨١٫١١٩ موجودات ضريبة مؤجلة
١٣١٫١٩٢١٫٠٨٩ موجودات أخرى

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 المطلوبات

١٤١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫١١٤٫٠٦٠ سندات دائنة
١٥١٨٩٫١٣٨١٠٩٫٥٩٢ مبالغ مستحقة للعمالء

-١٥١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
١٦٢٢٩٫٣٧٨٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٧٢٢٣١٤١ فوائد دائنة
١٨٢٫٥٣٠٩٥٨ مطلوبات أخرى
-١٩٢٠٫٨٧٨ مطلوبات مشتقة

١٫٤٩٥٫٥٤٤١٫٥٥١٫٤٨٧ مجموع المطلوبات
 

 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
٢٠٣٦٧٫٢٠٠٣٦٧٫٢٠٠ رأس المال المخّصص 

(١٦٫٤٦٨)(٢٢٫٢٣٣) خسائر متراكمة
--٢١ احتياطي قانوني

٧٫٤٠٠٩٫٦٧٥  احتياطي مخاطر االئتمان
٣٥٢٫٣٦٧٣٦٠٫٤٠٧ مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 )٦( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان المركز المالي
 

 
 وقام بالتوقيع عليها:٢٠١٧مارس  ٣٠تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ 

 
 

——————— 
 غاو شياومينغ
 المدير العام 

  

ديسمبر ٣١كما في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 

 الموجودات
٥٢٣٠٫٦٢٣٣٦٢٫٠٨٤ المركزينقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

٦١٫١٧٦٫٩٤٨٧٫٣٤٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٧٣٧٫٩١٨١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة 

٨٣٩٦٫٧٤٣٣٦٠٫٥٥٩ قروض وسلفيات 
٩١٫٩٧٠٢١٫٩٥٩ فوائد مدينة

١٠٩٤٠١٫٥٩١ ممتلكات ومعدات
١١١٠٩١٩٣ موجودات غير ملموسة

١٢١٫٤٦٨١٫١١٩ موجودات ضريبة مؤجلة
١٣١٫١٩٢١٫٠٨٩ موجودات أخرى

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 المطلوبات

١٤١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫١١٤٫٠٦٠ سندات دائنة
١٥١٨٩٫١٣٨١٠٩٫٥٩٢ مبالغ مستحقة للعمالء

-١٥١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
١٦٢٢٩٫٣٧٨٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٧٢٢٣١٤١ فوائد دائنة
١٨٢٫٥٣٠٩٥٨ مطلوبات أخرى
-١٩٢٠٫٨٧٨ مطلوبات مشتقة

١٫٤٩٥٫٥٤٤١٫٥٥١٫٤٨٧ مجموع المطلوبات
 

 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
٢٠٣٦٧٫٢٠٠٣٦٧٫٢٠٠ رأس المال المخّصص 

(١٦٫٤٦٨)(٢٢٫٢٣٣) خسائر متراكمة
--٢١ احتياطي قانوني

٧٫٤٠٠٩٫٦٧٥  احتياطي مخاطر االئتمان
٣٥٢٫٣٦٧٣٦٠٫٤٠٧ مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 فرع أبوظبي -ن المحدود بنك الصي
 

  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 
 )٨( 

 بيان الحركات في حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

ودات المرجحة بالمخاطر للبنك، بما يزيد على * وفقا للوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، تم تكوين احتياطي مخاطر االئتمان ليكون بمثابة احتياطي عام، على أساس الموج
 مخصص انخفاض القيمة الجماعي المطلوب بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.  

 
 
 

          
المخصص 

من رأس المال
  احتياطي
قانوني 

احتياطي 
مخاطر االئتمان

خسائر 
المجموعمتراكمة

ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم   
 
----- ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 

٣٦٧٫٢٠٠---٣٦٧٫٢٠٠ تخصيص رأس المال المبدئي 
(٦٫٧٩٣)(٦٫٧٩٣)--- مجموع الخسارة الشاملة للفترة

-(٩٫٦٧٥)٩٫٦٧٥-  - إنشاء احتياطي مخاطر االئتمان*
٣٦٠٫٤٠٧(١٦٫٤٦٨)٩٫٦٧٥-٣٦٧٫٢٠٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 
٣٦٠٫٤٠٧(١٦٫٤٦٨)٩٫٦٧٥-٣٦٧٫٢٠٠ ٢٠١٦يناير  ١في 

(٨٫٠٤٠)(٨٫٠٤٠)--- مجموع الخسارة الشاملة للسنة
-٢٫٢٧٥(٢٫٢٧٥)-- تحرير احتياطي مخاطر االئتمان

٣٥٢٫٣٦٧(٢٢٫٢٣٣)٧٫٤٠٠-٣٦٧٫٢٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
          

بيان الدخل ال�سامل 

بيان التدفقات النقدية

اإي�ساحات  ح�ل البيانات املالية  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

  
 )٧(   تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الشامل
 

 

 

إيضاحات

للسنة
المنتهية في 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

 ١٠للفترة من 
إلى  ٢٠١٤ديسمبر 

٢٠١٥ديسمبر  ٣١
ألف درهمألف درهم 
 

٢٣٥٠٫٨٣٥٢٦٫١٤٩ إيرادات فائدة
(٢١٫٧٥٢)(٤٣٫٦٣٤)٢٤ مصاريف فائدة

٧٫٢٠١٤٫٣٩٧ صافي إيرادات الفائدة
٢٥٢٫١١٠٤٦٦ صافي إيرادات الرسوم والعموالت

(٦١٦)١٠١ صافي ربح / (خسارة) صرف العمالت األجنبية 
 صافي الخسارة من المطلوبات المشتقة

 تشغيلية أخرىإيرادات 
(٨٫٠٤٢)

١٥
(٤٦٣)

-
١٫٣٨٥٣٫٧٨٤ اإليرادات التشغيلية
(٩٫٣٧٩)(٨٫٧٢٧)٢٦ مصاريف تشغيلية

(٢٫٣١٧)(١٫٠٤٧)٢٧ مخصص خسائر االئتمان
(٧٫٩١٢)(٨٫٣٨٩) خسارة السنة / الفترة قبل ضريبة الدخل

٢٨٣٤٩١٫١١٩ إيراد ضريبة الدخل
(٦٫٧٩٣)(٨٫٠٤٠) الفترة صافي الخسارة للسنة /

 - - الدخل الشامل اآلخر للسنة / الفترة
  (٦٫٧٩٣)  (٨٫٠٤٠) مجموع الخسارة الشاملة للسنة / الفترة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 )٩(                تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية 
 

إيضاحات 

للسنة 
المنتهية في

 ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦

للفترة من  
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠ 

ديسمبر  ٣١إلى 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 األنشطة التشغيلية

(٧٫٩١٢)(٨٫٣٨٩) خسارة السنة/ الفترة قبل الضريبة
 تعديالت لـ:

٢٦٧٨٣٧٣٣ استهالك وإطفاء
٢٧١٫٠٤٧٢٫٣١٧ مخصص خسائر االئتمان

(٦٧٫٤٠٠) (٦٢٫٠٠٠) فروق تحويل عمالت أجنبية من السندات الدائنة
-٢٠٫٨٧٨ مالية مشتقةخسائر غير محققة من أدوات 
(١٫٧٤٠)١٫١٨٦ إطفاء تكاليف إصدار السندات

(٧٤٫٠٠٢) (٤٦٫٤٩٥) التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
 التغيرات في رأس المال العامل:

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
(١١٫٤٨٧)(٥١٩)٣٠، ٥ المصّنفة ضمن النقد وما في حكمهباستثناء المبالغ 

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى باستثناء المبالغ الُمصّنفة ضمن 
(٧٫٣٤٤)(١٧٢٫٦٥٦)٣٠، ٦ النقد وما في حكمه

مبالغ مستحقة من شركات أخرى داخل المجموعة باستثناء 
(١٫١١٣٫٩٠٣)٣٠١٫٠٩١٫٢٤٦، ٧ المبالغ الُمصّنفة ضمن النقد وما في حكمه

(٣٦٢٫٨٧٦)(٣٧٫٢٣١)٨ قروض وسلفيات قبل مخصص االنخفاض في القيمة
(٢١٫٩٥٩)٩١٩٫٩٨٩ فوائد مدينة

(١٫٠٨٩)(١٠٣)١٣ موجودات أخرى
١٠٩٫٥٩٢ ١٥٧٩٫٥٤٦ مبالغ مستحقة للعمالء

- ١٥١  مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
٣٢٦٫٧٣٦(٩٧٫٣٥٨)١٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٧٨٢١٤١ فوائد دائنة
١٨١٫٥٧٢٩٥٨ مطلوبات أخرى

(١٫١٥٥٫٢٣٣)٨٣٨٫٢٢٤ صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغيلية
 

 األنشطة االستثمارية
(٢٫٥١٧)(٤٨)١١، ١٠ دفعات لشراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات

  (٢٫٥١٧)(٤٨) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
 

 األنشطة التمويلية
٣٦٧٫٢٠٠- تخصيص رأس المال

١٫١٨٣٫٢٠٠- إصدار سندات
١٫٥٥٠٫٤٠٠- صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 
٨٣٨٫١٧٦٣٩٢٫٦٥٠ صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

-٣٩٢٫٦٥٠ النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة
٣٠١٫٢٣٠٫٨٢٦٣٩٢٫٦٥٠ النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة  فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 

 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

                                 )١٠( 

 التأسيس والعمليات١
 

بنك الصين المحدود ("المركز الرئيسي") هو شركة عامة محدودة تأسست في بكين، جمهورية الصين الشعبية، وعنوان 
النشاط الرئيسي لفرع بنك الصين المحدود  ). يتمثل١٠٠٨١٨، شارع فوكسينجميني، بكين (١مكتبها المسجل هو رقم 

في أبوظبي ("البنك") في اإلمارات العربية المتحدة في تقديم الخدمات المصرفية. العنوان المسجل للبنك هو الطابق 
 األرضي، برج المنصور، شارع السالم، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

 
("قانون الشركات التجارية") حيز التنفيذ  ٢٠١٥) لسنة ٢دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

ويخضع البنك ألحكامه. وقد قام البنك بدراسة وتقييم أحكام القانون المذكور  ٢٠١٥اعتباراً من األول من يوليو لعام 
 . ٢٠١٧يونيو  ٣٠ل الفترة االنتقالية للقانون التي ُمددت حتى المطبقة عليه، وهو بصدد االمتثال لها خال

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

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

 
 أساس اإلعداد (أ)    

 
أعدت البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والتفسيرات 

 الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية، واألحكام السارية لقوانين اإلمارات العربية المتحدة. 
 

 أساس القياس (ب)
 

كما أُعدت البيانات المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، المعّدل بإعادة تقييم المطلوبات المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة.

 
التالية ُتصّنف ال يتم عرض بيان المركز المالي للبنك باستخدام التصنيف المتداول أو غير المتداول، إال أن األرصدة 

عموماً كمتداولة: النقد وما في حكمه والفوائد المدينة والسندات الدائنة والموجودات األخرى والفوائد الدائنة، بينما 
ُتصّنف األرصدة التالية عموماً كغير متداولة: الممتلكات والمعدات، الموجودات غير الملموسة، وموجودات الضريبة 

لية فتعتبر ذات طبيعة مختلطة أي تشمل أجزاء متداولة وغير متداولة وهي: المبالغ المستحقة المؤجلة. أما األرصدة التا
من بنوك أخرى والمبالغ المستحقة من شركات المجموعة والقروض والسلفيات والمبالغ المستحقة للعمالء والمبالغ 

 رى والمطلوبات المشتقة.المستحقة لبنوك أخرى والمبالغ المستحقة لشركات المجموعة والمطلوبات األخ
 

إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، 
كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي 

ة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات المالية على درج
 .٤في اإليضاح رقم 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )١١( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات      (ج)
 
المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير )١(

 ٢٠١٦يناير  ١على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في الدولية للتقارير المالية السارية 

 
 لم يكن للمعايير وتعديالت المعايير المنشورة أو التفسيرات المذكورة أي تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك.

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

وكان من الممكن أن يكون لها  ٢٠١٦يناير  ١األولى على السنة المالية التي تبدأ في للتقارير المالية كانت سارية للمرة 
 تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك.

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك
، "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، والمعيار ١٦التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الملموسة"، بخصوص االستهالك واإلطفاء ، "الموجودات غير٣٨المحاسبي الدولي رقم 
يوضح هذا التعديل أنه من المفترض بوجه عام أن اإليرادات تعتبر أساسا غير مالئم لقياس 

 استهالك المنافع االقتصادية المتضمنة في األصل غير الملموس.
 

 وال يتم دحض هذا االفتراض إال في بعض الحاالت المعينة.
 

 ٢٠١٦يناير  ١

، "عرض البيانات المالية" حول مبادرة ١على المعيار المحاسبي الدولي رقم التعديالت 
 اإلفصاح

 ٥٤توضح التعديالت أنه قد يكون من الضروري فصل بعض البنود المباشرة المحددة في الفقرة 
(بيان الربح أو الخسارة) في المعيار المحاسبي الدولي  ٨٢(بيان المركز المالي) والفقرة رقم 

يلزم فصل هذه البنود عندما يكون الهدف من ذلك فهم المركز أو األداء المالي  حيث ١رقم 
 للمنشأة.

 

 ٢٠١٦يناير  ١

 ٢٠١٤ - ٢٠١٢التحسينات السنوية للفترة 
يتطلب التعديل  -، "األدوات المالية: اإلفصاحات" ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ■ 

المنشأة بتحويل أصل مالي إلى طرف ثالث بموجب  المتعلق بعقود الخدمات أنه عندما تقوم
شروط تسمح للمتنازل إلغاء إدراج األصل، فعندئٍذ يجب اإلفصاح عن جميع أنواع المشاركة 

 المستمرة التي قد تظل المنشأة محتفظة بها في الموجودات المحولة.
 

ه عند تحديد معدل يوضح التعديل أن -، "منافع الموظفين" ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 
الخصم اللتزامات منافع ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة المقومة بها تلك االلتزامات وليس 

 البلد التي تنشأ فيها.
 

، "التقارير المالية المرحلية"، بخصوص المعلومات ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 
لمرحلي. يوضح التعديل الغرض من اإلشارة المفصح عنها في أي موقع آخر في التقرير المالي ا

في المعيار إلى عبارة "المعلومات المفصح عنها في أي موقع آخر في التقرير المالي المرحلي"، 
فضالً عن تعديل آخر ينص على اإلشارة داخل البيانات المالية المرحلية عن موقع تلك 

 المعلومات. ويطبق هذا التعديل بأثر رجعي.

 ٢٠١٦يناير  ١

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )١٢( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 (تابع)المعايير والتعديالت والتفسيرات      (ج) 
 
تفسيرات المعايير المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة )٢(

 ٢٠١٦يناير  ١الدولية للتقارير المالية لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 
 ولم يقم البنك بتطبيقها بشكل مبكر

  
 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك

 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء".١٥للتقارير المالية رقم المعيار الدولي 
، "عقود البناء"، والمعيار المحاسبي ١١يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، "اإليرادات"، والتفسيرات ذات الصلة. يتم إدراج اإليرادات عندما يسيطر ١٨الدولي رقم 
الي تكون لديه القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة العميل على سلعة أو خدمة، وبالت

هو أن  ١٥والحصول على فوائد منها. إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المنشأة تعترف باإليرادات لبيان تحويل البضائع أو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء مقابل 

يمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها مقابل تلك السلع أو الخدمات. مبلغاً من المال يعكس الق
يشمل المعيار أيضاً مجموعة محكمة من متطلبات اإلفصاح التي من شأنها أن تدفع المنشأة إلى 
تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات شاملة عن طبيعة وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقن 

 النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع عمالئها.من اإليرادات والتدفقات 
 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

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

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

 ٢٠١٨يناير  ١

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

بنموذج القياس المختلط لكن يعمل على  ٩. يحتفظ المعيار رقم ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تبسيطه ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة 

دلة من خالل الربح والخسارة. يعتمد أساس التصنيف من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العا
على النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية. 
كما يقتضي المعيار قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خالل 

بعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة مع خيار نهائي 
عند نشوئها. وحالياً هناك طريقة جديدة متوقعة الحتساب الخسائر االئتمانية لكي تحل محل 

. ٣٩طريقة انخفاض قيمة الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
طرأ أي تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية، فلم ت

االعتراف بالتغيرات في مخاطر االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات 
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما يخفّف المعيار من حدة متطلبات فعالية 

تحوط القياسية ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند التحوط باستبدال اختبارات فعالية ال
المتحوط وأداة التحوط، وفيما يخص "معدل التحوط" فيظل كالمعدل الذي تستخدمه اإلدارة فعلياً 
في أغراض إدارة المخاطر. ما يزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة أمراً مطلوباً ولكن تختلف هذه 

 .٣٩دها بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم الوثائق عن تلك التي يجري إعدا

 ٢٠١٨يناير  ١
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )١٣( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (تابع)    (ج)  
 
المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير )٢(

 ٢٠١٦يناير  ١الدولية للتقارير المالية لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 
 (تابع) ولم يقم البنك بتطبيقها بشكل مبكر

 

 
والتعديالت على المعايير المنشورة أو يضطلع البنك في الوقت الحالي بتقييم تأثير المعايير الجديدة المذكورة أعاله 

التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها حتى 
 .٢٠١٦يناير  ١تاريخه للمرة األولى على السنة المالية للبنك التي تبدأ في 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 التمويلية.

 ٢٠١٧يناير  ١

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

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

ية) وعقود اإليجار التشغيلي (غير المدرجة في الميزانية العمومية). أما اآلن الميزانية العموم
االعتراف بالتزام اإليجار  ١٦فيجب على المستأجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بما يعكس مدفوعات اإليجار المستقبلية و"حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار تقريبا. كما 
جلس معايير المحاسبة الدولية إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أدرج م

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

 
مجلس معايير وفيما يتعلق بالمؤجرين تبقى المعالجة المحاسبية نفسها تقريبا. ومع ذلك ونظرا لقيام 

المحاسبة الدولية بتحديث التوجيهات بشأن تعريف عقد اإليجار (وكذلك التوجيهات حول التجميع 
والفصل بين العقود)، فسوف يتأثر المؤجرون أيضا بالمعيار الجديد. وعلى أقل تقدير، فمن 
المتوقع أن يؤثر نموذج المحاسبة الجديد للمستأجرين على المفاوضات بين المؤجرين 

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

 ٢٠١٩يناير  ١

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )١٤( 

 (تابع) ية الهامةملخص السياسات المحاسب        ٢
 
 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة )د(
 

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

 طريقة الفائدة الفعلية.
 

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

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

إن المعايير التي يستخدمها البنك في تحديد مدى توفر الدليل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة تشمل ما 
 يلي:

 
 يها.العجز عن سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة المستحقة عل-
 مواجهة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدية.-
 خرق تعهدات أو شروط القروض. -
 المباشرة في إجراءات إشهار اإلفالس.-
 تراجع المركز التنافسي للمقترض.-
 التراجع في قيمة الضمانات.-
 انخفاض التصنيف االئتماني إلى ما دون مستوى درجة االستثمار. -
 

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

قّيم بصورة فردية، سواًء كان إذا قرر البنك عدم وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في قيمة أصل مالي مُ 
كبيراً أم ال، يتم إدراج األصل في مجموعة من الموجودات المالية ذات الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان ويتم 
تقييمها بشكٍل جماعي لتحري االنخفاض في القيمة. إن الموجودات التي يتم تقييمها بشكٍل فردي لتحري االنخفاض في 

 يزال االعتراف بخسارة انخفاض القيمة لها جارياً، ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي لالنخفاض القيمة والتي تم أو ال
 في القيمة.

 
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )١٥( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

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

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

فة أو على أساس معدل الفائدة الفعلي الحالي بالنسبة للقروض ذات معدالت الفائدة السائد بتاريخ منح القرض أو الُسل
 المتغيرة. 

 
إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية المرهونة يعكس التدفقات النقدية التي قد 

 وبيعه، سواء كان أو لم يكن من الُمرجح إغالق الرهن. تنتج عن إغالق الرهن ناقصاً تكاليف الحصول على الرهن
 

في حال كان هناك أي قرض غير قابل للتحصيل، يتم حذف األصل مقابل مخصص االنخفاض في قيمة هذا القرض. 
وفي حال عدم وجود مثل هذا المخصص، فإنه يتم حذف األصل في بيان الدخل الشامل. كما يتم إدراج المبالغ المستردة 

 ً في بيان الدخل الشامل. إذا نقص مقدار االنخفاض في القيمة في وقٍت الحق نتيجة لحدٍث معين يظهر بعد حذف  الحقا
 األصل، يتم تحرير المخصص وُيدرج في بيان الدخل الشامل.

 
طر وألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس الخصائص المماثلة لمخا

االئتمان (أي على أساس تصنيف البنك الذي يتضمن نوع األصل والقطاع ونوع الضمان وحالة التأخر عن السداد 
والعوامل األخرى ذات الصلة). تتصل هذه الخصائص بعملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات تلك 

ميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية للموجودات الموجودات كونها ُتعد مؤشراً على قدرة المدينين على سداد ج
 الجاري تقييمها.

 
ر التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من القروض والسلفيات المقّيمة بصورة جماعية لتحري االنخفاض في قيمتها  تقدَّ

سبة للموجودات ذات خصائص مخاطر على أساس التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات وتجربة الخسارة التاريخية بالن
االئتمان المماثلة. يتم تعديل تجربة الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية الجديرة بالمالحظة لبيان آثار الظروف 
الحالية التي لم يكن لها تأثير على الفترة التي حدثت فيها تجربة الخسارة التاريخية، وأيضاً إلزالة آثار الظروف في 

 لفترة التاريخية التي ال وجود لها في الوقت الراهن.ا
 

إن القروض التي يتم تقييم االنخفاض في قيمتها بصورة جماعية أو التي تكون هامة من الناحية الفردية والتي أعيد 
األصل التفاوض بشأن شروطها ال تعتبر متأخرة السداد ولكن ُتعامل كقروض جديدة. وفي السنوات الالحقة، يتم اعتبار 

 أنه متأخر السداد وال يتم اإلفصاح عنه إال إذا تمت إعادة التفاوض بشأنه مجدداً.
 

 الموجودات المالية       (هـ)
 

يصّنف البنك موجوداته المالية في الفئات التالية: بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وموجودات مالية مدرجة 
إلى الغرض الذي تم اقتناء الموجودات المالية من أجله. تحدد اإلدارة تصنيف  بالتكلفة المطفأة. يستند التصنيف

 موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي.

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )١٦( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 الموجودات المالية (تابع)      (هـ)
 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

المالية المحتفظ بها للمتاجرة إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي الموجودات 
والمشتقات ما لم تكن مصنفة كتحوطات وتلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من البداية. يتم 
تصنيف األصل المالي في هذه الفئة إذا تم اقتناؤه أساسا بغرض بيعه خالل فترة قصيرة األجل. وعند االعتراف 

ودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم إدراج المبدئي، يتم قياس الموج
تكاليف المعاملة كمصروف في بيان الدخل الشامل. يتم إلغاء إدراج الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم 

البنك بتحويل كافة مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل.  التدفقات النقدية من االستثمارات أو عندما يتم تحويلها مع قيام
يتم عرض األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئة "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة" في بيان الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.
 
لفة المطفأةموجودات مالية مدرجة بالتك 

 
إن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير 
مدرجة في سوٍق نشطة بما في ذلك المبالغ المستحقة من بنوك أخرى والمبالغ المستحقة من شركات المجموعة 

األموال مباشرة للعمالء وال ينوي بيع الذمم المدينة، يصنف البنك هذه والقروض والسلفيات. عندما يقدم البنك 
الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة، ويسجلها بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي 

لميزانية العمومية الحقاً، يتم قياس هذه تتعلق مباشرة باقتناء الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي. وفي تواريخ ا
الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إدراج المشتريات والمبيعات االعتيادية للموجودات 

مالية وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل. يتم إلغاء إدراج الموجودات ال -المالية بتاريخ المتاجرة 
عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يتم تحويلها مع قيام البنك بتحويل كافة 

 مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل.
 

 أدوات مالية مشتقة     (و)  
 

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

 بة.كافة األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سال

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )١٧( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 مقاصة األدوات المالية   (ز)   
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي عند وجود حق قانوني واجب 
للتسوية على أساس الصافي أو تحقق األصل وتسوية االلتزام في نفس النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية 

 الوقت.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية       (ح)
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
 

يقوم البنك في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من 
الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. ال ُيعتبر أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعّرض أو 

اض في القيمة إال إذا توفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض تعّرضت لالنخفاض في القيمة وتم تكبد خسائر االنخف
في القيمة نتيجة لحدٍث واحد أو أكثر يحصل بعد اإلدراج المبدئي لألصل ("حدث خسارة") ويكون لذلك الحدث (أو تلك 

بشكٍل يمكن تقديره األحداث) أثٌر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية 
 على نحٍو موثوق به. 

 
يتم قياس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
(باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها) مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي. يتم 

م إدراج مقدار الخسارة في الربح أو الخسارة. في حال كان للقرض أو االستثمارات تخفيض القيمة الدفترية لألصل ويت
المحتفظ بها لحين استحقاقها ُمعدل ربح متغير، فإن ُمعدل الخصم المتعلق بقياس أي خسارة لالنخفاض في القيمة يكون 

 ُمعدل الفائدة الفعلي الحالي الُمحدد بموجب العقد. 
 

خفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث يحصل إذا نقص مبلغ خسارة االن
بعد أن تم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة (مثل تحّسن التقييم االئتماني للمدين)، فإن عكس خسارة االنخفاض في 

  القيمة المحتسبة سابقاً يتم إدراجه في الربح أو الخسارة.
 

 كات ومعدات ممتل      (ط)
 

يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. 
تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرة القتناء البنود. ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية 

حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى البنك فوائد  لألصل أو احتسابها كأصل منفصل،
اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم إلغاء إدراج القيمة الدفترية ألي 

لصيانة األخرى على بيان الدخل عنصر محتسب كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل كافة أعمال التصليح وا
 الشامل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. 

  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )١٨( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 (تابع) ممتلكات ومعدات      (ط)
 

التقديرية المتبقية ُيحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت ُتحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمها 
 على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة على النحو التالي:

   
القيمة المتبقيةالعمر اإلنتاجي (بالسنوات) الفئة

٪٥٣ معدات مكتبية
٪٥٣ أثاث وتجهيزات

٪٣٠ تحسينات على عقار مستأجر
٪٦٣ مركبات

٪٣٠ أجهزة حاسوب وملحقات
 

 المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل فترة تقرير.تتم مراجعة القيم 
 

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

 
يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات بالرجوع إلى قيمها الدفترية ويتم تسجيلها في بيان الدخل 

 الشامل. يتم قيد مصاريف أعمال التصليح والصيانة في بيان الدخل الشامل عند تكبدها.
 

 موجودات غير ملموسة     (ي)
 

يتم إظهار الموجودات غير الملموسة بسعر التكلفة مخصوماً منها اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة عن االنخفاض 
في القيمة، إن وجدت. تشمل تكلفة الموجودات غير الملموسة تكلفة الشراء إلى جانب أي مصاريف ظرفية ناتجة عن 

تؤدي إلى زيادة في الفوائد االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل غير  االقتناء. ال تتم رسملة النفقات الالحقة إال عندما
الملموس وعندما يكون باإلمكان قياسها بشكٍل موثوق به. يتم إدراج كافة المصاريف األخرى في بيان الدخل الشامل عند 

عتبار القيمة المتبقية، إن وجدت. يتم تكبدها. يتم احتساب تكلفة اإلطفاء للسنة بطريقة القسط الثابت بعد األخذ في عين اال
مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وتعديلها، عند االقتضاء، في نهاية كل فترة تقرير. يتم تحميل اإلطفاء على 

 اإلضافات من الشهر الذي يكون فيه األصل متاحا لالستخدام. وال يتم تحميل أي إطفاء في شهر االستبعاد. 
 

 ح والخسائر الناتجة عن بيع الموجودات غير الملموسة في بيان الدخل الشامل.تدرج األربا
 

 القروض       (ك)
 

تشمل القروض المبالغ المستحقة لبنوك أخرى والمبالغ المستحقة للعمالء والمبالغ المستحقة لشركات المجموعة 
عوائد إصدار القروض (أي القيمة العادلة للمقابل والسندات الدائنة. تحتسب القروض مبدئياً بالقيمة العادلة، وتمثل 

المقبوض)، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم بيان القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة مع احتساب أي فرق بين 
ة العوائد صافية من تكاليف المعاملة والقيمة المستردة في بيان الدخل الشامل على مدى فترة القروض باستخدام طريق

 الفائدة الفعلية.
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )١٩( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢
 

 مخصص منافع الموظفين(ل)        
 

، يتم رصد مخصص لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقاً ١٩وفقاً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 
لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن فترات خدمتهم حتى تاريخ بيان المركز المالي. يتم بيان المخصص 

ت األخرى في بيان المركز المالي. يقوم البنك بدفع مساهماته فيما الناتج باعتباره رواتب ومزايا دائنة ضمن المطلوبا
يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية في دولة 

 اإلمارات العربية المتحدة وال يوجد أي مطلوب إضافي. 
 

 ت المجموعةمبالغ مستحقة من بنوك أخرى وشركا (م)
 

يتم إظهار المبالغ المستحقة من البنوك األخرى وشركات المجموعة بالتكلفة المطفأة، ناقصاً مخصص االنخفاض في 
 القيمة، إن ُوجد.

 
 مخصصات       (ن)

 
ُتحتسب المخصصات عندما يترتب على البنك التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل 

 يقتضي األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق.أن 
 

 العمالت األجنبية      (س)
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض)١(

 
اإلماراتي")، باعتباره عملة يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للبنك بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم 

البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل البنك ضمنها ("العملة الوظيفية"). إن البيانات المالية معروضة بالدرهم اإلماراتي، 
 وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك.

 
 المعامالت واألرصدة)٢(
 

يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. 
كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة 

 ب أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل الشامل. في نهاية فترة التقرير. ويتم احتسا
 

  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )٢٠( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 إيرادات ومصاريف الفائدة      (ع)
 

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

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

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

 أقصر إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو المطلوب المالي.
 

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

 االنخفاض في القيمة.
 

 رسوم والعموالتإيرادات ال    (ف) 
 

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

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

 الفائدة الفعلي ويتم إدراجها ضمن بند "إيرادات فائدة".
 الخدمات. يتم االعتراف باإليرادات المحققة من تقديم الخدمات كإيرادات عند تقديم-
 

 عقود اإليجار      (ص)
 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤّجر بجزٍء كبيٍر من مخاطر وعوائد الملكية كعقود إيجار تشغيلي. يتم 
تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي إلى بيان الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 

 ر.اإليجا
 
 
 

  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )٢١( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 الضريبة     (ق)
 

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

 
يتم االعتراف بضريبة الدخل كمصروف للفترة، باستثناء الضريبة الحالية ذات الصلة بالبنود المحّملة إلى أو المدرجة 
في الدخل الشامل اآلخر، أو المحّملة أو المدرجة مباشرًة في حقوق الملكية. وفي ظل هذه الظروف، يتم تحميل أو إدراج 

 و حقوق الملكية. الضريبة الحالية في الدخل الشامل اآلخر أ
 

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

التي تم سنها أو المطبقة فعلياً في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع العمل بها عند تحقق المعدالت الضريبية (والقوانين) 
 أصل ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.

 
 تنشأ الفروق المؤقتة الرئيسية من مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات. 

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

 بحيث يمكن على أساسها احتساب الخسائر الضريبية غير المستخدمة.
 

 نقد وما في حكمه     (ر)
 

العربية ألغراض بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه األرصدة لدى البنوك والودائع لدى مصرف اإلمارات 
المتحدة المركزي والمؤسسات المالية األخرى التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل، باستثناء الودائع 

 اإللزامية الُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )٢٢( 

 إدارة المخاطر المالية ٣
 
 مراجعة إدارة المخاطر      ١-٣
 

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

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

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

ومخاطر السوق على بيان المركز المالي للبنك. وبالتالي، يقوم البنك بتخصيص الموارد المعقولة التي تمّكنه من تطبيق 
نظام رقابي فّعال يعمل على إدارة وقياس وتخفيف كل خطر من هذه المخاطر، كما يقوم البنك بمراجعة إجراءات 

 ضمن تلبية احتياجات العمل.وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما ي
 

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

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

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

 
لقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر للبنك بهدف تحديد وتحليل المخاطر التي تواجه البنك ووضع السقوف والضوابط 
المالئمة لها ومراقبتها وااللتزام بها. تنص هذه السياسات على إرشادات عامة موثقة حول كيفية إدارة المخاطر 

األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان  وإرشادات عن جوانب معينة أخرى مثل مخاطر صرف العمالت
 واستخدام األدوات المالية المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. 

 
تعتبر مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (التي تشمل مخاطر األسعار ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار 

 أهمية لدى البنك.  الفائدة) ومخاطر السيولة هي المخاطر األكثر 
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )٢٣( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية٣
 
 مخاطر االئتمان     ٢-٣
 

ُتعرف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر الناجمة عن إخفاق عمالء أو زبائن البنك أو األطراف األخرى في أداء واجباتهم 
أو عدم قدرتهم على دفع الفوائد أو أصل الدين أو بطريقة أخرى تنفيذ االلتزامات التعاقدية بموجب اتفاقيات القروض أو 

تكبد البنك لخسارة مالية. إن التغيرات الهامة في الظروف االقتصادية أو  أي تسهيالت ائتمانية أخرى، بما يؤدي إلى
استقرار أي قطاع من قطاعات العمل التي تستحوذ على نصيب كبير من محفظة البنك من الممكن أن ينتج عنها خسائر 

اطر االئتمان بعناية وحذر. تختلف عن تلك المرصودة في نهاية فترة التقرير. وبالتالي، تقوم اإلدارة بإدارة تعرضها لمخ
تنشأ التعرضات لمخاطر االئتمان بشكٍل رئيسي من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة األخرى 

 والتعرضات غير الممولة مثل إعادة إصدار خطابات الضمان. 
 

زانية العمومية، ومراقبتها بفاعلية وفقاً تتم إدارة مخاطر االئتمان، على مستوى البنود المدرجة وغير المدرجة في المي
لسياسات وإجراءات االئتمان المحددة. يتم تقييم المالءة االئتمانية لكل طرف مقابل ووضع سقوف ائتمانية مناسبة له. تتم 
مراجعة سقوف االئتمان المقررة والمستويات الفعلية للمخاطر بشكٍل منتظم وتحديثها من قبل اإلدارة. إن إجراءات 
مراجعة مخاطر االئتمان مصممة لكي تحدد في مرحلة مبكرة التعرضات للمخاطر التي تتطلب مراجعة ومراقبة أكثر 

 تفصيالً.
 
 إدارة مخاطر االئتمان١-٢-٣
 

 قروض وسلفيات (أ) 
 

يقوم البنك بقياس مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض والسلفيات الممنوحة للعمالء وللمؤسسات المالية وفقا لكل عميل من 
خالل استخدام نظام تقييم مطور داخليا وخارجيا، أيها أكثر احترازية. إن نظام التقييم الخارجي هو موديز كريديت إيدج 

إم في ريسك أناليست. يتم تضمين نموذجي القياس المشار إليهما في عملية اتخاذ ونظام التقييم الداخلي هو موديز كيه 
 القرار وإدارة المخاطر في البنك. 

 
يتم االحتفاظ بنماذج القياس للمراجعة والتحديث عند الضرورة. يقوم البنك بالتحقق من صحة أداء نماذج القياس والقدرة 

ز بانتظام. تختلف حاالت العجز التي تتم مالحظتها وفقاً لفئة التقييم من سنة على التنبؤ بها فيما يتعلق باألحداث العج
 ألخرى، وخاصة على امتداد الدورة االقتصادية.

 
 مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها٢-٢-٣
 

يقوم البنك بإدارة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها فور تحديدها، وخاصة ما يتعلق بكل طرف 
 مقابل ومجموعة معينة، وكذلك بقطاعات العمل والبلدان المختلفة. 

 
تتم إدارة مخاطر االئتمان بشكٍل رئيسي من خالل وضع سقوف على حجم المخاطر المقبولة من مقترض واحد أو 

 مجموعة من المقترضين. تتم مراقبة هذه المخاطر دورياً وتخضع للمراجعة بشكٍل يومي. 
 

االئتمان أيضاً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء  يدار التعرض لمخاطر
 بالتزامات الفوائد وأصل الدين، وكذلك من خالل تغيير سقوف اإلقراض إن لزم األمر. 

 
مخاطر يحصل البنك على ضمانات، إن لزم األمر، على القروض والسلفيات كجزء من سياسات وممارسات إدارة 

 االئتمان الخاصة بالبنك. تشتمل أنواع الضمان على رهن الودائع النقدية والكفاالت البنكية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )٢٤( 

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

، دون ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١يمثل الجدول التالي أسوأ احتمال من حيث تعّرض البنك لمخاطر االئتمان كما في 
النسبة للموجودات المدرجة في الميزانية األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى. ب

العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية قبل المخصصات التي ستكون أكبر من تلك 
 المدرجة في بيان المركز المالي. وبالنسبة للموجودات غير المدرجة في الميزانية العمومية، تستند التعّرضات الموضحة 

 االئتمان.إلى إجمالي القيم الدفترية قبل عوامل تحويل االئتمان وتخفيف مخاطر أدناه 
 
 

 

 
 
 

الحد األقصى للتعرض 
ألف درهم 

 مدرجة في الميزانية العمومية:
١٫١٧٦٫٩٤٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٣٧٫٩١٨ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة
٤٠٠٫١٠٧ قروض وسلفيات

١٫٩٧٠ فوائد مدينة
 ً ١٩٢ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما

١٫٦١٧٫١٣٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 غير مدرجة في الميزانية العمومية:
١٤٫٦٩٤ اعتمادات مستندية
٤١٢٫٣٦٦ ضمانات وقبوالت

١٠٧٫٦٤٧ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
٥٣٤٫٧٠٧ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

الحد األقصى للتعرض 
ألف درهم 

 مدرجة في الميزانية العمومية:
٧٫٣٤٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة
٣٦٢٫٨٧٦ قروض وسلفيات

٢١٫٩٥٩ فوائد مستحقة
 ً ٨٩ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما

١٫٥٤٨٫٢٢٤ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

 الميزانية العمومية:غير مدرجة في 
٣٫٥٩٦ اعتمادات مستندية
١٩٠٫٥٤٣ ضمانات وقبوالت

٩١٫٨٠٠ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
٢٨٥٫٩٣٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )٢٥( 

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

 ترى اإلدارة أن التعرضات الناتجة عن شركات المجموعة لن تؤدي إلى أي خسائر محتملة. 
 

إن اإلدارة واثقة من قدرتها على مواصلة السيطرة على الخسارة والحد منها والتي قد تنشأ عن تعّرضها لمخاطر 
 لك على أساس ما يلي:االئتمان الناتجة عن محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك، وذ

 
) من القروض والسلفيات التي لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض في قيمتها مضمونة ٪٥٠: ٢٠١٥( ٪٤٢إن نسبة 

 بالكامل بضمانات من المركز الرئيسي من خالل فروعه. 
 
 القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى وشركات المجموعة  ٤-٢-٣
 

 ص القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى وشركات المجموعة:فيما يلي ملخ
 

 

 

مليون درهم)  ٢٫٣٢: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٫٣٦يبلغ مجموع مخصص االنخفاض في القيمة للقروض والسلفيات 
  ويمثل المخصص الجماعي. 

 ٢٠١٦
 

قروض وسلفيات للعمالء
مبالغ مستحقة من بنوك 

أخرى وشركات المجموعة
ألف درهمألف درهم 
 

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في 
٤٠٠٫١٠٧١٫٢١٤٫٨٦٦                      القيمة

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في 
-- القيمة 

-- تعرضت لالنخفاض في القيمة
٤٠٠٫١٠٧١٫٢١٤٫٨٦٦ إجمالي األرصدة

-(٣٫٣٦٤) ناقصا: مخصص خسائر االئتمان
٣٩٦٫٧٤٣١٫٢١٤٫٨٦٦ صافي األرصدة

 ٢٠١٥ 
 

سلفيات للعمالءوقروض 
مبالغ مستحقة من بنوك 

المجموعةأخرى وشركات 
ألف درهمألف درهم 
 

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في 
٣٦٢٫٨٧٦١٫١٦٣٫٣٠٠ القيمة

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في 
-- القيمة 

-- تعرضت لالنخفاض في القيمة
٣٦٢٫٨٧٦١٫١٦٣٫٣٠٠ إجمالي األرصدة

-(٢٫٣١٧) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان
٣٦٠٫٥٥٩١٫١٦٣٫٣٠٠ صافي األرصدة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

                                         )٢٦( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع) بنوك أخرى وشركات المجموعة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من ٤-٢-٣
 
 لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة )أ(
 

يمكن تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك التي لم يتأخر سدادها ولم 
 البنك. تتعرض لالنخفاض في قيمتها بالرجوع إلى نظام التقييم الداخلي المّتبع لدى

 
تسعى إدارة البنك للتعامل فقط مع العمالء متعددي الجنسيات والمحليين المرموقين. وعليه، فإن محفظة القروض 
والسلفيات تقتصر على عدد محدود من العمالء مما نتج عنه تركيز في مخاطر االئتمان من خالل عشرة عمالء بما 

لفيات القائمة في نهاية فترة التقرير. ومع األخذ في االعتبار ) من إجمالي القروض والس٪٩٩٫٨: ٢٠١٥( ٪٩٨٫٩يمثل 
السمعة الطيبة لهؤالء العمالء واستمرار تطوير األعمال، فإن اإلدارة واثقة من أن هذا التركيز في مخاطر االئتمان في 

 نهاية فترة التقرير مقبول وسوف يحافظ على التحسين. 
 
 في القيمةتأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض  )ب(
 

يوماً أنها قد تعرضت النخفاض في قيمتها، إال إذا توفرت  ٩٠ال تعتبر القروض والسلفيات التي تأخر سدادها ألقل من 
معلومات أخرى تشير إلى عكس ذلك. لم يكن هناك أي قروض أو سلفيات تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في 

 شيء). : ال٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١القيمة كما في 
 
 تعرضت النخفاض فردي في القيمة )ج(
 

 : ال شيء).٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ال يوجد أي قروض أو سلفيات منخفضة القيمة بشكل فردي كما في 
 
 تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣

 
تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة  ينشأ تركيز مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة

الجغرافية أو أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات 
في التعاقدية بقدٍر مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. تشير التركيزات 

 المخاطر إلى تأثر أداء البنك نسبياً بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة.
 
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

 )٢٧(  )٢٧( )٢٧( 

)٢٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب المنطقة الجغرافية
 

يعرض الجدول التالي بيانا تفصيليا بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان لدى البنك بقيمها الدفترية مصنفة بحسب 
. بالنسبة للموجودات المدرجة في الميزانية العمومية، تستند ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المناطق الجغرافية كما في 

قبل المخصصات التي ستكون أكبر من تلك المدرجة في بيان التعرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية 
المركز المالي. وبالنسبة لهذا الجدول، قام البنك بتصنيف التعرضات في المناطق الجغرافية استناداً إلى الدولة المقر 

  لألطراف المقابلة:   
 

 
 

  

 
 

اإلمارات 
المجموعأخرىآسيادةالعربية المتح

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

١٫١٧٦٫٩٤٨-١٫٠٠٤٫٣٦٤١٧٢٫٥٨٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

١٢٫٠٥٥٢٥٫٨٦٣٣٧٫٩١٨- المجموعة
٤٠٠٫١٠٧ ٤٩١٣٧١٫٨٦٢٢٧٫٧٥٤ قروض وسلفيات

١٫٩٧٠ -٧٠٣١٫٢٦٧ فوائد مدينة
باستثناء موجودات أخرى 

 ً ١٩٢ -١٩٢- المبالغ المدفوعة مقدما
١٫٦١٧٫١٣٥ ١٫٠٠٥٫٥٥٨٥٥٧٫٩٦٠٥٣٫٦١٧ المجموع

  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

٧٫٣٤٤ ٧٫٣٤٤-- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

١٫١٥٥٫٩٥٦ ٤٠٩٫١٣٤٫١٢١٫٥٤٧- المجموعة
٣٦٢٫٨٧٦ ٢٠٫١٠٣٠٤٥٫٣٣٧٥٫٧٢٨ قروض وسلفيات

٢١٫٩٥٩ ٩٥٦٫٢١٣- فوائد مستحقة
موجودات أخرى باستثناء 

 ً ٨٩ --٨٩ المبالغ المدفوعة مقدما
١٫٥٤٨٫٢٢٤ ٢٠٫١٩٢٤١٠٫٤٩٣٫١٣٤٫٦٢٢ المجموع
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•• اأبوظبي-وام:

افتتح معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية  ال���ث���ق���اف���ة  وزي������ر  ن���ه���ي���ان  اآل 
 “ اآرينا  “ اآيبيك  ام�س مبقر  املعرفة 
ال�ساد�سة  ال��دورة  اأبوظبي فعاليات  يف 
يقام  ال����ذي   2017 ع��ط��اي��ا  مل��ع��ر���س 
حتت رعاية حرم �سمو ال�سيخ حمدان 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي���د  ب��ن 
الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة 
بنت  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو  الأح��م��ر 
م�ساعد  نهيان  اآل  حممد  بن  حمدان 
�سمو رئي�س الهيئة لل�سوؤون الن�سائية 
عطايا  مل��ب��ادرة  العليا  اللجنة  رئي�سة 
ويخ�س�س ريعه لدعم مر�سى الف�سل 
ال���ك���ل���وي م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز ق����درات 
غ�سيل  يف  املتخ�س�سة  الطبية  املراكز 

الكلى داخل الدولة وخارجها.
وتفقد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
يرافقه �سعادة الدكتور حمدان م�سلم 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي 
امل�سوؤولني  من  وعدد  الأحمر  الهالل 
املعر�س  اأجنحة  واحل�سور  الهيئة  يف 
واط������ل������ع ع����ل����ى م���ن���ت���ج���ات اجل����ه����ات 

امل�ساركة.
واأ�ساد معاليه بدور اجلهات يف تعزيز 
الأه�����داف ال��ع��ل��ي��ا مل���ب���ادرة ع��ط��اي��ا من 
خ����الل م�����س��ارك��ت��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة يف هذه 
اإىل حتقيق حلم  تهدف  التي  ال��دورة 
الكثري من مر�سى الف�سل الكلوي يف 
و  ال�سحية  اخل��دم��ات  على  احل�سول 

الرعاية الطبية التي يحتاجونها.
واأك��د اأن مثل ه��ذه امل��ب��ادرات النوعية 
وجت�سد  الإن�����س��اين  ال��دول��ة  دور  تعزز 
�سعيها وحر�سها على تخفيف املعاناة 
الب�سرية  ك��رام��ة  و���س��ون  الإن�����س��ان��ي��ة 
وال���وق���وف ب��ج��ان��ب ���س��ح��اي��ا الأزم����ات 
والكوارث يف اأوقات ال�سدائد واملحن .

وثمن معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان رعاية �سمو ال�سيخة �سم�سة 
بنت حمدان اآل نهيان ملبادرة “ عطايا 
“ .. موؤكدا اأن رعاية �سموها للمبادرة 

اأك�سبتها بعدا اإقليميا ودوليا .
ال�سيخة  ���س��م��و  اأك������دت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن��ت ح���م���دان  ���س��م�����س��ة 

“ ال����ذي تتزامن  “ ع��ط��اي��ا  م��ع��ر���س 
دورت���ه احل��ال��ي��ة م��ع ع��ام اخل��ري ياأتي 
الإن�سانية  للر�سالة  ومعززا  من�سجما 
الإم���ارات  بها  ت�سطلع  ال��ت��ي  العاملية 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ودع��م �ساحب  “حفظه اهلل”  الدولة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب  اهلل” 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة 
من  واح���دة  الإم����ارات  اأ�سبحت  حتى 
للم�ساعدات  امل���ان���ح���ة  ال������دول  اأه�����م 
مهمة  وحمطة  والتنموية  الإن�سانية 
يف اإطالق املبادرات املبتكرة وامل�ساهمة 
للق�سايا  الناجعة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  يف 
الكثري  منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي  الإن�سانية 

من املجتمعات الب�سرية .
مبنا�سبة  ت�سريح  يف  �سموها  وق��ال��ت 
ملعر�س  ال�����س��اد���س��ة  ال�������دورة  اف���ت���ت���اح 
الأ�سخا�س  م���الي���ني  اإن   “ ع��ط��اي��ا 
حول العامل خا�سة يف الدول النامية 
الكلوي  الف�سل  تداعيات  من  يعانون 
ع��دم وجود  ال���ذي يفتك بهم يف ظ��ل 

العالج  وت���وف���ر  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
ال��الزم وت��زداد معاناة ه��وؤلء املر�سى 
ب����درج����ة كبرية  م����ع ت��ف�����س��ي امل����ر�����س 
ب��ه وارتفاع  امل�����س��اب��ني  وات�����س��اع رق��ع��ة 
تت�سبب  م����وارده  و���س��ح  ال��ع��الج  تكلفة 
بني  خا�سة  الوفيات  ن�سبة  ارت��ف��اع  يف 
اخلدمات  ن��ق�����س  ب��ج��ان��ب  الأط����ف����ال 
الطبية  واملعدات  والأجهزة  ال�سحية 
واملوؤ�س�سات  امل���راك���ز  حت��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي 
الف�سل  ال�سحية املتخ�س�سة يف عالج 
ال���ك���ل���وي ل����ذل����ك جن����د ال���ك���ث���ري من 
ينتظرون  ال������دول  ت��ل��ك  يف  امل��ر���س��ى 
للح�سول  طويلة  �سفوف  يف  دوره���م 
 .“ ال��الزم��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  على 
واأ�سارت �سموها اإىل اأن مبادرة عطايا 
ن��ظ��رت يف ه��ذا ال��واق��ع امل���وؤمل ملر�سى 
الف�سل الكلوي وقررت تخ�سي�س ريع 
ال�ساد�سة  معر�سها اخلريي يف دورته 
تبا�سري  مع  تتزامن  والتي  العام  هذا 
ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف تخفيف  اخل����ري  ع����ام 
املعاناة ال�سحية لهوؤلء املر�سى حيث 
لوجي�ستيا  و  فنيا  دعما  املبادرة  توفر 
وتقنيا يتمثل يف اإمداد املراكز الطبية 
العالج  النوع من  هذا  املتخ�س�سة يف 
ال�سحية  وامل��راك��ز  النامية  ال���دول  يف 
داخ�����ل ال���دول���ة ب���امل���ع���دات والأج���ه���زة 
الطبية اخلا�سة بغ�سيل  وامل�ستلزمات 

الكلى.
بنت  �سم�سة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  واأك�����دت 

اأن م��ن الأه����داف  ن��ه��ي��ان  اآل  ح��م��دان 
ال��ع��ل��ي��ا مل���ب���ادرة ع��ط��اي��ا اإح�����داث نقلة 
امل�سوؤولية  ت��ع��زي��ز  ج��ه��ود  يف  ن��وع��ي��ة 
جتاه  واملوؤ�س�سات  لالأفراد  املجتمعية 
الأ�سد  وال��ف��ئ��ات  اأ���س��ح��اب احل���اج���ات 
الوقوف  اأن  اإىل  م�����س��رية   .. ���س��ع��ف��ا 
ي��ع��ت��رب م���ن �سميم  ه������وؤلء  ب��ج��ان��ب 
ت���ع���ال���ي���م ال����دي����ن احل���ن���ي���ف وواج�����ب 
بامل�سوؤولية  وال��ت��زام  واإن�����س��اين  وطني 
علينا  مي��ل��ي��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت�����س��ام��ن��ي��ة 
ان��ت��م��ائ��ن��ا ل��ه��ذا ال��وط��ن امل��ع��ط��اء اإىل 
جانب التزامنا القوي بنهج املوؤ�س�سني 
ل�����س��رح الإم�����ارات الإن�����س��اين والذين 
ك��ان��وا دائ��م��ا ب��ج��ان��ب الإن�����س��ان يف كل 
مكان وحتقيق حلمه والعي�س واحلياة 

الكرمية.
عطايا  م��ع��ر���س  اإن  ���س��م��وه��ا  وق���ال���ت 
ي�����س��ع��ى يف ك���ل ع���ام لرت���ي���اد جمالت 
اأرح����ب يف ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء م��ن اأجل 
الإن�سانية وك�سب �سركاء جدد يعززون 
والإن�سانية  الب�سرية  التنمية  م�سرية 
املهم�سة  واملناطق  اله�سة  ال�ساحات  يف 
وه�����ذا ي��ت��اأت��ى ف��ق��ط ب��ف�����س��ل جت���اوب 
للمبادرة  وال����داع����م����ني  امل���ت���ربع���ني 
وامل��ت�����س��ام��ن��ني م���ع امل�����س��ت��ه��دف��ني من 
ال�سيخة  �سمو  واأع���رب���ت  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا. 
عن  ن��ه��ي��ان  اآل  ح��م��دان  ب��ن��ت  �سم�سة 
يف  عطايا  م��ب��ادرة  حتقق  اأن  يف  اأملها 
يف  واأهدافها  غايتها  ال�ساد�سة  دورتها 

تاأ�سيا مب��ا حققته  ال��ه��ام  امل��ح��ور  ه��ذا 
من جناحات خالل ال��دورات اخلم�س 
قوية  ب�����س��م��ة  ت����رتك  واأن  ال�����س��اب��ق��ة 
اأوجه  لتح�سني  املبذولة  اجلهود  على 
الف�سل  مل��ر���س��ى  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
ال�ستجابة  جم��الت  وتعزيز  الكلوي 

الإن�سانية جتاههم.
والتقدير  بال�سكر  �سموها  وتقدمت 
وال�سركاء  وال��ع��ار���س��ني  للم�ساركني 
الدولة  داخ����ل  م��ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
�سكرها  ع����ن  م���ع���رب���ة   .. وخ���ارج���ه���ا 
م����ن معر�س  ال��������دورة  ه�����ذه  ل����رع����اة 
ع����ط����اي����ا. وق��������ال �����س����ع����ادة ال���دك���ت���ور 
الهالل  اإن  امل��زروع��ي  م�سلم  ح��م��دان 
يهدف من خالل  الإم��ارات��ي  الحمر 
تعزيز  اإىل  الن�������س���ان���ي���ة  امل����ع����ار�����س 
روح ال��ت��ك��اف��ل وال���رتاح���م ب��ني اف���راد 
امل��ج��ت��م��ع ودع����م وم�����س��ان��دة اخلريين 
وم�ساريع  ل����ل����ربام����ج  وامل���ح�������س���ن���ني 
الكثري  لتحقيق  والإن�سانية  اخلريية 
م���ن امل��ك��ت�����س��ب��ات ل��ل��م�����س��ت��ه��دف��ني من 
لت�سمل  الن�ساين  املجال  يف  خدماته 
جميع مناحي احلياة وخمتلف اوجه 
مر�سى  وم��ن��ه��ا  وامل�������س���ان���دة  ال���دع���م 
الف�سل الكلوي داخل وخارج الّدولة . 
واأو�سحت هند املحريبي مديرة اإدارة 
هيئة  يف  العامة  والعالقات  الت�سويق 
العليا  اللجنة  ع�سو  الأحمر  الهالل 
ملبادرة “ عطايا “ اأن الدورة احلالية 
ل��ع��ط��اي��ا ت�����س��ه��د م�����س��ارك��ة اأو����س���ع من 
ال�سركات واملوؤ�س�سات من داخل الدولة 
وخارجها حيث ي�سارك 101 عار�س 
الإم����ارات  اإىل  اإ���س��اف��ة  دول   10 م��ن 
منهم 36 عار�سا من داخل الدولة و 
14 من الكويت و 16 من ال�سعودية 
 3 و  الأردن  م��ن   4 و  لبنان  م��ن   9 و 
ت��رك��ي��ا و2 من  6 م���ن  ال��ه��ن��د و  م���ن 
قطر وعار�س من البحرين وعار�س 

من فل�سطني واآخر من فرن�سا .
يقدمون  ال��ع��ار���س��ني  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
التقليدية  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
والإك�س�سوارات  وال�سجاد  الأث��اث  من 
امل���ج���وه���رات  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل���ن���زل���ي���ة 
اجللدية  واملنتجات  املنزلية  والأواين 

اإىل جانب الأزياء الرتاثية .

جائزة ترمي وعبد�هلل عمر�ن �ل�سحفيةنهيان بن مبارك يفتتح �لدورة �ل�ساد�سة ملعر�س عطايا 2017 
 تعلن �أ�سماء �لفائزين يف دورتها �ل� 14

•• ال�صارقة-وام:

اأعلنت “ جائزة ترمي وعبداهلل عمران ال�سحفية “ يف دورتها 
اأن  بعد  حقولها  يف  الفائزين  اأ���س��م��اء   2016 ل��ع��ام   14 ال��� 
�سجلت 135 م�ساركة حظي فيها جمال التحقيق ال�سحفي 
باأكرب ن�سبة م�ساركات و�سلت اإىل 60 م�ساركة. وقال خالد 
موؤ�س�سة ترمي  اأم��ن��اء  رئي�س جمل�س  ت��رمي  ع��م��ران  ع��ب��داهلل 
وعبداهلل عمران لالأعمال الثقافية والإن�سانية.. اإن الفائزين 
يف حقول اجلائزة ال�سحفية هم جميل الذيابي من �سحيفة 
عكاظ ال�سعودية الذي فاز يف جمال احلوار ال�سحفي ومرمي 
ال�سروقي من �سحيفة الو�سط البحرينية يف جمال العمود 
الحتاد  �سحيفة  من  العو�سي  عبداهلل  والدكتور  ال�سحفي 
ف���از يف جم���ال امل��ق��ال ال�سحفي و���س��ري��ف اأح��م��د ع��رف��ة من 
اأنه يف  الحتاد فاز يف جمال الكاريكاتري ال�سحفي. واأ�ساف 
جمال التحقيق ال�سحفي فاز عماد عبداحلميد من �سحيفة 
كل  جملة  م��ن  ال�سيد  رم�سان  ال�سيد  ف��از  بينما   .. البيان 
الأ�سرة بدار “اخلليج” يف جمال الت�سوير ال�سحفي. واأ�سار 
اإىل اأن جمل�س اأمناء موؤ�س�سة ترمي وعبداهلل عمران لالأعمال 
الثقايف والإن�ساين  الإجناز  الثقافية والإن�سانية منح جائزة 
ل�سخ�سيتني رائدتني يف العمل العام ولهما ح�سور وب�سمات 
الإن�ساين  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  الإم�������ارات  ت���اري���خ  يف  م�سيئة 
اجتمع يوم  الأم��ن��اء  اإن جمل�س  ت��رمي  وق��ال خالد  والثقايف. 
اجلائزة  حتكيم  جلنة  تو�سيات  ملناق�سة  اجل��اري  اأبريل   13
ال�سحيفة حيث قرر منح جائزة الإجناز الثقايف والإن�ساين 
لعبداهلل حميد املزروعي وزير العمل وال�سوؤون الجتماعية 
القت�ساد  وزي��ر  اجل���روان  علي  ب��ن  و�سيف  ال�سابق  وال��ع��دل 
تقديرا  ال�سابق  الجتماعية  وال�����س��وؤون  وال��ع��م��ل  وال��ت��ج��ارة 
لالإجنازات املتميزة التي قدماها يف خدمة الوطن وال�سالح 
العام واحتفاء بهما وبالإ�سهامات اجلليلة التي تركاها طوال 
م�سريتهما يف العمل العام. واأ�ساف اأن جمل�س الأمناء اعتمد 
وعبداهلل  ت��رمي  ج��ائ��زة  حتكيم  جلنة  تو�سيات  اجتماعه  يف 

امل�ساركات  ن��ط��اق  تو�سيع  اإىل  داع��ي��ا   .. ال�سحفية  ع��م��ران 
ال�سحفيني  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك���رب  م�ساركة  متكني  ب��ه��دف 
لدول  التعاون  جمل�س  ودول  الإم����ارات  دول��ة  م�ستوى  على 
التحكيم  جلنة  جهود  ت��رمي  خالد  وثمن  العربية.  اخلليج 
التي فرزت امل�ساركات واختارت الأف�سل من بينها يف خمتلف 
احلقول ال�سحفية . داعيا ال�سحفيني العاملني يف املوؤ�س�سات 
يف  للم�ساركة  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  ال��دول��ة  يف  ال�سحفية 
الدورة املقبلة للجائزة. ي�سار اإىل اأن جلنة حتكيم اجلائزة - 
التي ت�سم عائ�سة �سلطان مدير عام دار ورق للن�سر والتوزيع 
اجلماهريي  الت�سال  ق�سم  رئي�س  عاي�س  حممد  والدكتور 
ب��اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ال�����س��ارق��ة وحم��م��د امل��زع��ل مدير 
اأبريل اجلاري  الثامن من  اجتمعت يف   - نيوز  حترير غلف 
معايري  اإىل  ا�ستنادا  اجل��ائ��زة  يف  امل�ساركة  الأع��م��ال  وقيمت 
ت�سمل اجلودة ومتا�سك اجل�سم ال�سحفي و�سالمة املحتوى 
واللغة والطريقة ال�سردية يف التعامل مع اجل�سم ال�سحفي 
بجانب فل�سفة ال�سحفي وقدرته واأ�سلوبه املهاري يف الكتابة 
يف  وتوظيفها  واملعلومات  الإح�����س��اءات  مع  تعامله  وطريقة 
بالعدد  املحلية  ال�سحف  وحظيت  ال�سحفي.  املجال  خدمة 
بلغ  للجائزة يف ح��ني   14 ال���دورة  امل�ساركات يف  م��ن  الأك���رب 
4 ومن  الكويت  5 ومن  البحرين  دول��ة  امل�ساركات من  عدد 
اململكة العربية ال�سعودية 3 م�ساركات اإىل جانب م�ساركتني 
من دولة قطر ومثلهما من �سلطنة عمان. و�سيكرم الفائزون 
يف حقول جائزة ترمي وعبداهلل عمران ال�سحفية يف دورتها 
الرابعة ع�سرة وال�سخ�سيات الفائزة يف جائزة الإجناز الثقايف 
ال�  ال�سنوي  املوؤمتر  اأعمال  انطالق  هام�س  على  والإن�ساين 
17 ملركز اخلليج للدرا�سات الذي �سيعقد يوم 6 مايو املقبل 
مو�سوع  املوؤمتر  ويناق�س  بال�سارقة.  اخلليج  جريدة  مبقر 
ال�سيخ  م��ع��ايل  يلقي  حيث  الفل�سطيني  امل�����س��روع  م�ستقبل 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
كلمة رئي�سية اإ�سافة اإىل كلمة ترحيبية يلقيها خالد عبداهلل 

عمران ترمي .

بنك ال�سني املحدود - فرع اب�ظبي 
  البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2016
 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 

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

 

 )٢٨(  )٢٨( )٢٨( 

)٢٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل
 

يعرض الجدول التالي بيانا تفصيليا بأهم التعرضات االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالقروض والسلفيات والمبالغ المستحقة 
موعة والبنود غير المدرجة بالميزانية العمومية ُمصنفة بحسب قطاع من بنوك أخرى والمبالغ المستحقة من شركات المج

 .٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١العمل كما في 
 

بالنسبة للموجودات المدرجة في الميزانية العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية قبل 
لمركز المالي. بالنسبة للموجودات غير المدرجة في الميزانية المخصصات التي ستكون أكبر من تلك المدرجة في بيان ا

العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية قبل عوامل تحويل االئتمان وتخفيف مخاطر 
 االئتمان. 

 

 
  

البنود المدرجة في الميزانية العمومية 
 

قروض 
وسلفيات

 مبالغ مستحقة من
بنوك أخرى 

وشركات المجموعة
إجمالي 

المبلغ الممّول

البنود غير 
المدرجة في 

المجموعالميزانية العمومية
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 نفط خام وغاز وتعدين

١٢٧٫٤١٨٩١٫٨٠٠٢١٩٫٢١٨-١٢٧٫٤١٨ ومحاجر
 كهرباء
 تصنيع

٧٠٫١٠٢
-

-
-

٧٠٫١٠٢
-

-
٢٢٫٠٥٩

٧٠٫١٠٢
٢٢٫٠٥٩

٤٠٫٩٤٣٣٣٫٨٠١٧٤٫٧٤٤-٤٠٫٩٤٣ إنشاءات
١٦٫٩٢٣١٠٣٫٨٦٤١٢٠٫٧٨٧-١٦٫٩٢٣ اتصاالت ونقل

٧١٫٢٠٦١٫٢١٤٫٨٦٦١٫٢٨٦٫٠٧٢٢٤١٫٣٦٢١٫٥٢٧٫٤٣٤ مؤّسسات مالية 
٧٣٫٥١٥٤١٫٨٢١١١٥٫٣٣٦-٧٣٫٥١٥ خدمات

٤٠٠٫١٠٧١٫٢١٤٫٨٦٦١٫٦١٤٫٩٧٣٥٣٤٫٧٠٧٢٫١٤٩٫٦٨٠ مجموع التعّرضات
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
نفط خام وغاز وتعدين 

٩١٫٨٠٠٩١٫٨٠٠١٨٣٫٦٠٠-٩١٫٨٠٠ ومحاجر
١٠٩٫٧٦٣٤٫٤٧٨١١٤٫٢٤١-١٠٩٫٧٦٣ تصنيع

٢٨٫٦٦٣٢٨٫٦٦٣--- إنشاءات
٥٥٫٠٨٠٣٫٥٩٦٥٨٫٦٧٦-٥٥٫٠٨٠ تجارة

١٠٦٫٢٣٣١٫١٦٣٫٣٠٠١٫٢٦٩٫٥٣٣١٤٤٫٥٣٧١٫٤١٤٫٠٧٠ مؤّسسات مالية 
١٢٫٨٦٥١٢٫٨٦٥--- خدمات

٣٦٢٫٨٧٦١٫١٦٣٫٣٠٠١٫٥٢٦٫١٧٦٢٨٥٫٩٣٩١٫٨١٢٫١١٥ مجموع التعّرضات

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

 )٢٩(  )٢٩( )٢٩( 

)٢٩( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣
 
 

 إجمالي التعرضات لمخاطر االئتمان بحسب آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية 

 
 

 
 مخاطر السوق  ٣-٣
 

يتعرض البنك لمخاطر السوق، وهي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة 
والتي المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعمالت، 

تتعرض جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق وأيضاً لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل 
أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية. تتكون مخاطر السوق من مخاطر األسعار ومخاطر 

 العمالت ومخاطر أسعار الفائدة.

أشهر ٣حتى  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموع سنوات
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

١٫١٧٦٫٩٤٨--  ١٨٠٫٠٠٠    ٩٩٦٫٩٤٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

٣٧٫٩١٨--٧٫٨٨٥٣٠٫٠٣٣ المجموعة
٥٨٫٦٧٧١٥٨٫٤١١٨٧٫٠٢٥٤٠٠٫١٠٧     ٩٥٫٩٩٤       قروض وسلفيات

١٫١٠٠٫٨٢٧٢٦٨٫٧١٠١٥٨٫٤١١٨٧٫٠٢٥١٫٦١٤٫٩٧٣ إجمالي المبلغ الممّول

أشهر ٣حتى  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموعسنوات
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

٧٫٣٤٤--٧٫٣٤٤- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

١٫١٥٥٫٩٥٦-١٫١١٣٫٩٠٣-٤٢٫٠٥٣ المجموعة
٣٦٢٫٨٧٦-٢٩٫٧٤٥٩٤٫١٨٦٢٣٨٫٩٤٥ قروض وسلفيات

١٫٥٢٦٫١٧٦-٧١٫٧٩٨١٠١٫٥٣٠١٫٣٥٢٫٨٤٨ إجمالي المبلغ الممّول
 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 

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

 

 )٣٠(  )٣٠( )٣٠( 

)٣٠( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 

ُتعد لجنة الموجودات والمطلوبات ("اللجنة") هي المسؤولة عن وضع اإلطار الرسمي للمؤشرات والمعدالت المالية 
مخاطر السوق وأيضاً تحليل مدى تأثير حاالت عدم التطابق ألسعار الفائدة للبنك وتحديد السقوف إلدارة ومراقبة 

وفترات االستحقاق لدى البنك. تضطلع اللجنة أيضاً باتخاذ قرارات االستثمار الخاصة بالبنك وتقديم اإلرشادات من حيث 
 الحركات في أسعار الفائدة والعمالت.

 
 مخاطر األسعار ١-٣-٣
 

تقلب قيمة األدوات المالية للمنشأة نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير  تتمثل مخاطر األسعار في
الحركات في أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر األسعار باألساس من حالة عدم اليقين فيما 

. ال يحتفظ البنك بأدوات مالية جوهرية يكون للتغيرات يتعلق باألسعار المستقبلية لألدوات المالية التي تحتفظ بها المنشأة
 في أسعار السوق تأثير على قيمتها، وبالتالي فإن البنك غير معّرض لمخاطر األسعار.

 
 مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت 
 نبية وتنشأ من األدوات المالية المقّومة بعملة أجنبية.األج

 
يتعرض البنك آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم 

ومن  المركز الرئيسي بوضع السقوف على مستوى التعرض تجاه كل عملة، وبشكٍل إجمالي لكل من مراكز اليوم الواحد
يوم إلى يوم، وتتم مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي. يلخص الجدول التالي تعرض البنك لمخاطر العمالت. يشتمل 

 الجدول على األدوات المالية للبنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب العملة.

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

)٣١  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

 
  

 
يورودوالر أمريكيدرهم

دوالر 
المجموع يوان صينيهونغ كونغ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٢٣٠٫٦٢٣---٢٢٠٫١٣٤١٠٫٤٨٩ المركزي

١٫١٧٦٫٩٤٨---١٨٠٫٠٠٠٩٩٦٫٩٤٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٣٫١٨٤٢٢٥٦٤٨٣٣٫٨٦١٣٧٫٩١٨- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٤٠٠٫١٠٧-٦٦٫٦١١-٣٣٣٫٤٩٦- قروض وسلفيات
٥٩٧١٫٩٧٠--٣٣١١٫٠٤٢ فوائد مدينة

 ً ١٩٢---١٠٨٨٤ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٤٠٠٫٥٧٣١٫٣٤٥٫٢٤٣٢٢٥٦٧٫٢٥٩٣٤٫٤٥٨١٫٨٤٧٫٧٥٨ مجموع الموجودات المالية

 
 المطلوبات

٨٫١٦٥١٨٩٫١٣٨-٢٥٫٥٠٠١٥٥٫٢٢٣٢٥٠ مبالغ مستحقة للعمالء
٦٥٫٨٠٣١٨٫٤٤١٢٢٩٫٣٧٨-٩٠١٤٥٫٠٤٤ لشركات المجموعةمبالغ مستحقة 

١٥١١٥١---- مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 
١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫٠٥٣٫٢٤٦---- سندات دائنة  

٣٦١٧٠٢٢٣-١٧- فوائد دائنة
٢٠٫٨٧٨---٢٠٫٨٧٨- مطلوبات مشتقة

٢٫٢٥٠---٢٫٢٤٩١ اإليرادات المؤجلةمطلوبات أخرى باستثناء 
٢٧٫٨٣٩٣٢١٫١٦٣٢٥٠٦٥٫٨٣٩١٫٠٨٠٫١٧٣١٫٤٩٥٫٢٦٤ مجموع المطلوبات المالية

صافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية 
٣٥٢٫٤٩٤(١٫٠٤٥٫٧١٥)١٫٤٢٠(٢٥)٣٧٢٫٧٣٤١٫٠٢٤٫٠٨٠ العمومية 

 
 -  ٨٩٧٫٠٤٥٫١  -  - (١٫٠٣٧٫٥٢٤)  - العمالت األجنبية اآلجلةعقد صرف 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

)٣٢  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

 

 
يورودوالر أمريكيدرهم

دوالر هونغ 
المجموع يوان صينيكونغ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٣٦٢٫٠٨٤---٣٥٠٫٨١٣١١٫٢٧١ المركزي

٧٫٣٤٤---٧٫٣٤٤- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
١٣٫١٥٣٤٫٦٦٤١٥٫٨٥٨١٫١٢٢٫٢٨١١٫١٥٥٫٩٥٦- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٣٦٢٫٨٧٦-٧٤٫١٤٥-٢٨٨٫٧٣١- قروض وسلفيات
٢١٫٦٣٥٢١٫٩٥٩--٣٢٤- فوائد مستحقة

 ً ٨٩----٨٩ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٣٥٠٫٩٠٢٣٢٠٫٨٢٣٤٫٦٦٤٩٠٫٠٠٣١٫١٤٣٫٩١٦١٫٩١٠٫٣٠٨ مجموع الموجودات المالية

 
 المطلوبات

١١٩١٠٩٫٥٩٢-٣٫١٤٣١٠١٫٦٦١٤٫٦٦٩ مبالغ مستحقة للعمالء
٩٠٫٠٠٣٢٠٫٠٨٤٣٢٦٫٧٣٦-٢١٦٫٦٤٩- مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٫١١٤٫٠٦٠١٫١١٤٫٠٦٠---- سندات دائنة 
١٣٠١٤١--١١- فوائد دائنة

٨٨٦----٨٨٦ مطلوبات أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة
٤٫٠٢٩٣١٨٫٣٢١٤٫٦٦٩٩٠٫٠٠٣١٫١٣٤٫٣٩٣١٫٥٥١٫٤١٥ مجموع المطلوبات المالية

صافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية 
٩٫٥٢٣٣٥٨٫٨٩٣-(٥)٣٤٦٫٨٧٣٢٫٥٠٢ العمومية 

            

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

)٣٣  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 

 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 

 مخاطر أسعار الفائدة ٣-٣-٣
 

سوقية، أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي ال مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي مخاطر تقلب التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة
ر الفائدة السوقية على القيمة العادلة والتدفقات النقدية. مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية. يتعرض البنك آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعا

وف على ة نتيجة لهذه التغيرات ولكنها قد تعمل على الحد من الخسائر في حال نشوء حركات غير متوقعة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سقيمكن أن تزداد فروق الفائد
 مستوى الفرق بين أسعار الفائدة وإعادة التسعير، ويتولى قسم الخزينة مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي.

 

ير أو االستحقاق البنك لمخاطر أسعار الفائدة، ويشتمل على األدوات المالية التابعة للبنك بإجمالي قيمها الدفترية والمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسع يلخص الجدول التالي مدى تعّرض
 التعاقدي، أيهما أسبق.

 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
٣أقل من 

أشهر
أشهر إلى ٣

سنة واحدة
 ٥سنة واحدة إلى 

سنوات
٥أكثر من 

سنوات 
غير محّملة 

المجموع   بالفائدة
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 الموجودات
٢٣٠٫٦٢٣٦٢٣٫٢٣٠---- نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

٩٤٨٫١٧٦٫١---٩٩٦٫٩٤٨١٨٠٫٠٠٠ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٩١٨٫٣٧---١٥٫٢٦٢٢٢٫٦٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

١٠٧٫٤٠٠---٣٤١٫٤٣٠٥٨٫٦٧٧ قروض وسلفيات
١٫٩٧٠٩٧٠٫١---- فوائد مدينة

 ً ١٩٢١٩٢---- موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٢٣٢٫٧٨٥٧٥٨٫٨٤٧٫١--١٫٣٥٣٫٦٤٠٢٦١٫٣٣٣ الماليةمجموع الموجودات 

 
 المطلوبات

١٨٣٫٨٦٩١٣٨٫١٨٩---٥٫٢٦٩ مبالغ مستحقة للعمالء
٩٠٣٧٨٫٢٢٩--١٩٢٫٥٦٨٣٦٫٧٢٠ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٥١١٥١---- مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 
٢٤٦٫٠٥٣٫١---١٫٠٥٣٫٢٤٦- سندات دائنة
٢٢٣٢٢٣---- فوائد دائنة

٨٧٨٫٢٠-٢٠٫٨٧٨---- مطلوبات مشتقة
٢٫٢٥٠٢٥٠٫٢---- مطلوبات أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة

٢٠٧٫٤٦١٢٦٤٫٤٩٥٫١--١٩٧٫٨٣٧١٫٠٨٩٫٩٦٦ مجموع المطلوبات المالية
٢٥٫٣٢٤٤٩٤٫٣٥٢--(٨٢٨٫٦٣٣)١٫١٥٥٫٨٠٣ فرق تأثر أسعار الفائدة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

)٣٤  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣

 

 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣
 

 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

٣أقل من 
أشهر

أشهر إلى  ٣
سنة واحدة

سنة واحدة إلى 
سنوات ٥

 ٥أكثر من 
سنوات

غير محّملة 
المجموع   بالفائدة

ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٣٦٢٫٠٨٤٣٦٢٫٠٨٤---- المركزي

٧٫٣٤٤---٧٫٣٤٤- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٣٤٫٨٠٠١٫١٥٥٫٩٥٦-١٫١١٣٫٩٠٣-٧٫٢٥٣ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة 

٣٦٢٫٨٧٦---٢٥٠٫٧٧٠١١٢٫١٠٦ قروض وسلفيات
٢١٫٩٥٩٢١٫٩٥٩---- فوائد مستحقة

 ً ٨٩٨٩---- موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٤١٨٫٩٣٢١٫٩١٠٫٣٠٨-٢٥٨٫٠٢٣١١٩٫٤٥٠١٫١١٣٫٩٠٣ مجموع الموجودات المالية

 
 المطلوبات

٩٦٫٧١٨١٠٩٫٥٩٢--١٢٫٨٧٤- مبالغ مستحقة للعمالء
٣٢٦٫٧٣٦----٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٫١١٤٫٠٦٠--١٫١١٤٫٠٦٠-- سندات دائنة
١٤١١٤١---- فوائد دائنة

٨٨٦٨٨٦---- مطلوبات أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة
٩٧٫٧٤٥١٫٥٥١٫٤١٥-٣٢٦٫٧٣٦١٢٫٨٧٤١٫١١٤٫٠٦٠ مجموع المطلوبات المالية

٣٢١٫١٨٧٣٥٨٫٨٩٣-)١٥٧(١٠٦٫٥٧٦ (٦٨٫٧١٣) فرق تأثر أسعار الفائدة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

)٣٥  ( 

 (تابع) المخاطر المالية إدارة ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣

 

يلخص الجدول التالي متوسط أسعار الفائدة لألرصدة القائمة المحملة بالفائدة من حيث العمالت الرئيسية لألدوات المالية 
 النقدية:

 

 

 

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. يفترض 
نقطة أساس كمعدل معقول، ويقّدر التأثير التالي على إيرادات ومصاريف  ٢٠٠البنك تقلباً في أسعار الفائدة بناًء على 

 الفائدة للسنة/ الفترة:  
 

 

 الفائدة. ال يقتضي تحليل التأثر المبين أعاله قيام اإلدارة باتخاذ تدابير لخفض تأثير حركات أسعار

 

درهم
يوان 
صيني

دوالر 
يوروأمريكي

دوالر 
هونغ 
كونغ

٪٪٪٪٪ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

--٠٫٨٦-١٫٢٥ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
---٣٫٨٥- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٢٫٧٥-٢٫٤٣-- قروض وسلفيات
 

 المطلوبات
١٫٢٥-١٠٫٠٠١٫٥٨- مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

--٣٫٠٠٠٫٩٠- مبالغ مستحقة للعمالء
---٣٫٦٠- سندات دائنة

 

درهم
يوان 
صيني

دوالر 
يوروأمريكي

دوالر 
هونغ 
كونغ

٪٪٪٪٪ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

--١٫٤٥-- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
---٣٫٨٠- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٢٫٥٠-٢٫٤٧-- قروض وسلفيات
 

 المطلوبات
٠٫٣٣-٥٫٥٠٠٫٨٩- مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

--٠٫٩٠-- مبالغ مستحقة للعمالء
---٣٫٦٠- سندات دائنة

مصاريف الفائدةإيرادات الفائدة 
ألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٢١٫٧٦٨١٧٫٥٦١ نقطة أساس ٢٠٠تقلب بواقع 
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
٤٫٩٧٠٧٫٨٩٣ نقطة أساس ٢٠٠تقلب بواقع 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

)٣٦  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 

 مخاطر السيولة     ٤-٣
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباته المالية عندما 
تصبح مستحقة وعلى تعويض المبالغ المالية المسحوبة. قد يترتب على ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات المتعلقة 

 بسداد مبالغ المودعين والتزامات اإلقراض. 
 

يقوم البنك بإدارة سيولته النقدية وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية لدى 
البنك الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. حدد المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

لطلب والودائع ألجل. يشترط مصرف اإلمارات العربية المتحدة للودائع تحت ا ٪١٤و ٪١متطلبات االحتياطي بنسبة 
للسلفيات إلى الودائع، وبموجب ذلك ينبغي أّال تزيد القروض والسلفيات  ١:١المركزي أيضاً المحافظة على معدل 

ة وفقاً لما هو مقرر (مضافاً إليها المبالغ الموظفة بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر) على األموال الثابت
من قبل المصرف المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة نسب السيولة بشكٍل منتظم، ويقوم المركز 

 الرئيسي بتوفير التمويل الالزم للبنك لمواجهة المخاطر الناتجة عن تباين نسب السيولة.
 

ك وفقاً للمطلوبات المالية غير المشتقة على أساس آجال يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة على البن
االستحقاق التعاقدية بتاريخ بيان المركز المالي. إن المبالغ المدرجة في الجدول التالي تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير 

 المخصومة.
 

 
عمالء)، وبالتالي يحتفظ البنك بسيولة  ٦: ٢٠١٥عمالء ( ٦) من ودائع العمالء في ٪٩٦: ٢٠١٥( ٪٨٤تتركز نسبة 

 نقدية كبيرة لتلبية سداد هذه الودائع حسب وعند االقتضاء. 
  

أشهر ٣حتى  
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموع سنوات
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 المطلوبات
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

١٨٩٫١٣٨---١٨٩٫١٣٨ مبالغ مستحقة للعمالء
مبالغ مستحقة لشركات 

٢٢٩٫٣٧٨-١٠٠٫٨٥٨٣٦٫٧٢٠٩١٫٨٠٠ المجموعة
١٥١---١٥١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫٠٥٣٫٢٤٦ سندات دائنة
٢٢٣---٢٢٣ فوائد دائنة

مطلوبات أخرى باستثناء 
٢٫٢٥٠--٢٫٢٥٠- اإليرادات المؤجلة

١٫٤٧٤٫٣٨٦-٢٩٠٫٣٧٠١٫٠٩٢٫٢١٦٩١٫٨٠٠ مجموع المطلوبات المالية

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

 
 )٣٧( 

 (تابع) الماليةإدارة المخاطر  ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة  ٤-٣
 

 
 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية

 

 

 
 
 
 

أشهر ٣حتى  
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
أكثر من

المجموع سنوات ٥ 
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 المطلوبات
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

١٠٩٫٥٩٢---١٠٩٫٥٩٢ مبالغ مستحقة للعمالء
مبالغ مستحقة لشركات 

٣٢٦٫٧٣٦-٩١٫٨٠٠-٢٣٤٫٩٣٦ المجموعة
١٫١١٤٫٠٦٠-١٫١١٤٫٠٦٠-- سندات دائنة
١٤١--٣١١١٠ فوائد دائنة

مطلوبات أخرى باستثناء 
٨٨٦---٨٨٦ اإليرادات المؤجلة

١٫٥٥١٫٤١٥-٣٤٥٫٤٤٥١١٠١٫٢٠٥٫٨٦٠ مجموع المطلوبات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
سنة واحدة 

  فأقل
سنة واحدة 

 سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموع سنوات
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

١٠٧٫٦٤٧ - ١٠٧٫٦٤٧ - التزامات ائتمانية غير مسحوبة
٤١٢٫٣٦٦ ٢٠٠٫٧٩٦ ٥٢٫٩١٥ ١٥٨٫٦٥٥ وقبوالتضمانات 

١٤٫٦٩٤ - - ١٤٫٦٩٤ اعتمادات مستندية
٥٣٤٫٧٠٧ ٢٠٠٫٧٩٦ ١٦٠٫٥٦٢ ١٧٣٫٣٤٩ المجموع

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
سنة واحدة 

 فأقل
سنة واحدة 

 سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

 المجموع سنوات
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

٩١٫٨٠٠ - ٧٨٫٦٨٦ ١٣٫١١٤ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
١٩٠٫٥٤٣ ٧٠٫٢٣٦ ٥٥٫٩٦٦ ٦٤٫٣٤١ ضمانات وقبوالت
٣٫٥٩٦ - - ٣٫٥٩٦ اعتمادات مستندية

٢٨٥٫٩٣٩ ٧٠٫٢٣٦ ١٣٤٫٦٥٢ ٨١٫٠٥١ المجموع

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

  )٣٨( 

 (تابع) الماليةإدارة المخاطر  ٣
 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٥-٣
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

التسلسل الهرمي ألساليب التقييم على أساس ما إذا كانت معطيات أساليب  ٧ُيحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الجديرة بالمالحظة تعكس بيانات السوق التي يتم الحصول عليها  التقييم جديرة أو غير جديرة بالمالحظة. إن المعطيات

من مصادر مستقلة، بينما تعكس المدخالت غير الجديرة بالمالحظة افتراضات البنك الخاصة بالسوق. لقد نتج عن هذين 
 النوعين من المعطيات التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة:

 
 (غير الُمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.األسعار الُمعلنة  -المستوى األول 
 
 المعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة  -المستوى الثاني

 مدة من األسعار).بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواًء كانت مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي المست
 
 المدخالت الخاصة باألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات سوق قابلة للمالحظة (ويطلق عليها  -المستوى الثالث

 المدخالت غير القابلة للمالحظة).
 

التي ال تقاس إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية  .٢يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة في المستوى 
 ١٫٠٤٣باستثناء السندات الدائنة التي بلغت قيمتها العادلة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بالقيمة العادلة تقارب القيمة العادلة كما في 

 مليار درهم).  ١٫٠٩٦: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار درهم كما في 
 
 إدارة رأس المال ٦-٣
 

من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،  ٪١٢لغرض تقييم متطلبات رأس المال الحالية المحددة بنسبة 
يحتسب البنك نسبة كفاية رأس المال وفقاً لإلرشادات الموضوعة من قبل المصرف المركزي الذي يحدد نسبة مجموع 

 . رأس المال إلى مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 

، قرر البنك اتباع المنهجية الموحدة لقياس مخاطر االئتمان ومنهجية المؤشرات الرئيسية لمخاطر ٢ثاالً لمقررات بازل امت
تشير التقديرات األولية للبنك إلى عدم وجود أي متطلبات إضافية لرأس . التشغيل باإلضافة إلى مخصص مخاطر السوق

 . المال للمحافظة على نسبة المخاطر الحالية
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

         )٤٠( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 الموحدة ٢تحليل تعرض البنك وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٦-٣
 

تخفيف مخاطر االئتمان 
إجمالي المستحق  

ضمن وخارج 
الميزانية العمومية

التعّرض قبل 
تخفيف مخاطر 

االئتمان
تخفيف مخاطر 

االئتمان
بعد عوامل 

تحويل االئتمان
الموجودات المرّجحة 

بالمخاطر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
-٢٣٠٫٦٢٣-٢٣٠٫٦٢٣٢٣٠٫٦٢٣ مطالبات سيادية 

١٫٣٥٣٫٧٧٣٣٦٢٫٢٥١-١٫٤٣٢٫٣٤٤١٫٤٣٢٫٣٤٤ مطالبات على بنوك 
٧١٩٫٣٠٥٧١٩٫٣٠٥١٥٢٫٩٨٨٣٨٩٫٦٩١٣٥٤٫٦٤٠ مطالبات على شركات 

٢٫٣٨٢٫٢٧٢٢٫٣٨٢٫٢٧٢١٥٢٫٩٨٨١٫٩٧٤٫٠٨٧٧١٦٫٨٩١ مجموع المطالبات
 

 منها:
١٫٧٣٣٫٠٦٩ تعّرضات مصّنفة

٦٤٩٫٢٠٣ تعّرضات غير مصّنفة
٢٫٣٨٢٫٢٧٢ مجموع التعّرض

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٣٦٢٫٠٨٤-٣٦٢٫٠٨٤٣٦٢٫٠٨٤ مطالبات سيادية 
١٫٢٩٠٫٤٤١٦٢٤٫٣٥٠-١٫٣٦٢٫٧١٠١٫٣٦٢٫٧١٠ مطالبات على بنوك 

٤٧١٫٣٦٤٤٧١٫٣٦٤١٦٫٤٦٠٣٩٩٫٥٨٥٢٩٤٫٠١٨ مطالبات على شركات 
٢٫١٩٦٫١٥٨٢٫١٩٦٫١٥٨١٦٫٤٦٠٢٫٠٥٢٫١١٠٩١٨٫٣٦٨ مجموع المطالبات

 
 منها:

١٫٧٢٤٫٧٩٤ تعّرضات مصّنفة  
٤٧١٫٣٦٤ تعّرضات غير مصّنفة

٢٫١٩٦٫١٥٨ مجموع التعّرض

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

  )٣٩( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
  ٢هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل  ١-٦-٣
 

إن البنك ملزم باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب إطار المحور الثالث من 
 ، وفقاً لما هو مبين أدناه:٢بازل 

 

 
 
 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 الشق األول من رأس المال
٣٦٧٫٢٠٠٣٦٧٫٢٠٠ رأس المال المخّصص 

-- احتياطيات قانونية
٧٫٤٠٠٩٫٦٧٥ احتياطي مخاطر االئتمان

(١٦٫٤٦٨)(٢٢٫٢٣٣) خسائر متراكمة
٣٥٢٫٣٦٧٣٦٠٫٤٠٧ مجموع الشق األول

 
 الشق الثاني من رأس المال

٣٫٣٦٤٢٫٣١٧ احتياطي عام
٣٫٣٦٤٢٫٣١٧ مجموع الشق الثاني من رأس المال

 
 االقتطاعات من الشق األول والشق الثاني لرأس المال

(١٩٣)(١٠٩) شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة
٣٥٥٫٦٢٢٣٦٢٫٥٣١ مجموع قاعدة رأس المال

 
 الموجودات المرّجحة بالمخاطر

٧١٦٫٨٩١٩١٨٫٣٦٨ مخاطر االئتمان
٣٠١٩٫٥١٨ مخاطر السوق

٣٫٣٨٢٢٫٣٧٨ مخاطر التشغيل
٧٢٠٫٥٧٤٩٣٠٫٢٦٤ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 
٣٨٫٩٧٪٤٩٫٣٥٪ نسبة كفاية رأس المال لرأس المال التنظيمي 

٣٨٫٧٤٪٤٨٫٩٠٪ نسبة كفاية رأس المال للشق األول من رأس المال

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

)٤١( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر السوق وفقاً للمنهجية الموحدة  ٣-٦-٣
 

 
 ).٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم احتساب تكلفة رأس المال للسنة المنتهية في 

 

 مخاطر التشغيل وأوزان المخاطر
 

يتم احتساب متطلبات رأس المال باستخدام المنهجية الموحدة. ويتم احتساب مجموع تكلفة رأس المال عن طريق ضرب 
كما هو محدد في  ٪(بيتا) ٪١٥متوسط صافي إيرادات الفوائد لثالث سنوات وصافي اإليرادات من غير الفوائد في نسبة 

ث أن هذه هي السنة الثانية من عمليات البنك، فقد تم استخدام متوسط صافي إيرادات الفوائد . وحي٢اتفاقية بازل 
  وصافي اإليرادات من غير الفوائد لسنتين في الحساب. 

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٤
 

والمطلوبات في غضون السنة المالية يقوم البنك بإعداد تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات 
القادمة. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكٍل متواصل وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة 

 باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة.
 

 خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
 

يقوم البنك بمراجعة محفظة القروض الخاصة به لتقييم االنخفاض في قيمتها على األقل بشكٍل ربع سنوي. وفي سبيل 
تحديد ما إذا كان ينبغي قيد خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الشامل، يقوم البنك بإبداء رأيه حول ما إذا كانت 

د انخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض هناك معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجو
قبل أن يكون باإلمكان تحديد االنخفاض في قيمة كل قرض في تلك المحفظة بشكٍل منفصل. قد يشمل هذا الدليل معطيات 

لظروف االقتصادية جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد للمقترضين في إحدى المجموعات أو ا
الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد بخصوص الموجودات في تلك المجموعة. تستخدم اإلدارة 
التقديرات بناًء على تجربة الخسارة السابقة بالنسبة للموجودات التي تكون خصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها 

ا مماثالن لتلك المشمولة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. والدليل الموضوعي على االنخفاض في قيمته
وبما أن البنك ال يمتلك تجربة خسارة سابقة، فإن تقديراته تستند إلى سياسات مركزه الرئيسي. يتم بانتظام مراجعة 

لية، وذلك للحد من أي فروق بين المنهجية واالفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقب
 تقديرات الخسائر وتجربة الخسارة الفعلية.

الموجودات   مخاطر السوق
المرّجحة بالمخاطر

تكلفة  
رأس المال

ألف درهمألف درهم 
٢٠١٦ 

٣٠١٣٦ مخاطر صرف العمالت األجنبية
 

٢٠١٥ 
٩٫٥١٨١٫١٤٢ مخاطر صرف العمالت األجنبية

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

)٤٢( 

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ٥
 

 
إن الوديعة اإللزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متوفرة لتمويل عمليات البنك اليومية. إن 

 الحساب الجاري والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي عبارة عن أرصدة غير محّملة بالفائدة. 
 
 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ٦
 

 
 مبالغ مستحقة من شركات المجموعة       ٧
 

 
 قروض وسلفيات ٨
 
 قروض وسلفيات (أ)٨
 

 
 
 
 

  

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في:
٢١٨٫٦١٧٣٥٠٫٥٩٧ حساب جارٍ 

١٢٫٠٠٦١١٫٤٨٧ وديعة إلزامية
 ٢٣٠٫٦٢٣٣٦٢٫٠٨٤

 ٢٠١٦٢٠١٥
درهمألف ألف درهم 
 

١٫١٧٦٫٩٤٨٧٫٣٤٤ ودائع ألجل

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٧٫٨٨٥٣٤٫٨٠٠ حسابات جارية
٣٠٫٠٣٣١٫١٢١٫١٥٦ ودائع ألجل

 ٣٧٫٩١٨١٫١٥٥٫٩٥٦

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٠٠٫١٠٧٣٦٢٫٨٧٦ قروض وسلفيات
(٢٫٣١٧)(٣٫٣٦٤) (ج))٨مخصص خسائر االئتمان (إيضاح 

٣٩٦٫٧٤٣٣٦٠٫٥٥٩ صافي القروض والسلفيات

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

  )٤٣( 

 (تابع)قروض وسلفيات  ٨
 
 تحليل القروض والسلفيات (ب)٨
 

 
 الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة (ج)٨
 

 
: ٢٠١٥، لم يكن هناك أي قروض أو سلفيات قد تأخر سدادها أو تعرضت النخفاض في قيمتها (٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 ال شيء).
 

مليون درهم) لدى فروع أخرى  ٢٨٫٤٥: ٢٠١٥درهم ( ٦٩٫٠٨خصم الكمبياالت مبلغ  -يتضمن التمويل التجاري 
 للمركز الرئيسي.  

 
 فوائد مدينة ٩
 

 
 
 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 قروض إلى العمالء:
٧١٫٢٠٦٣٣٫٢٣٣ خصم الكمبياالت  -تمويل تجاري 
١٥٣٫٦٣٦٧٤٫١٤٥ قروض مجمعة
١٧٥٫٢٦٥٢٥٥٫٤٩٨ قروض ثنائية

٤٠٠٫١٠٧٣٦٢٫٨٧٦ مجموع القروض والسلفيات 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٢٫٣١٧ الرصيد االفتتاحي
١٫٠٤٧٢٫٣١٧ مخصص خسائر االئتمان للسنة / الفترة

٣٫٣٦٤٢٫٣١٧ الرصيد المرّحل

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 فوائد مدينة من:
٦٧٠٣٢٠ قروض وسلفيات 

٥٩٨٢١٫٦٣٥ ودائع وإيداعات لدى شركات مجموعة 
٧٠٢٤ ودائع وإيداعات لدى بنوك أخرى

 ١٫٩٧٠٢١٫٩٥٩

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

   )٤٤( 

 ممتلكات ومعدات ١٠
 
 

 
أثاث 

مركباتوتجهيزات

أجهزة 
حاسوب 
وملحقات

 تحسينات عقار
المجموعةمعدات مكتبيمستأجر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 التكلفة

------ ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 
٤٧٢٫٢٦٧  ٢٣١١٥٢٢٠٤١٫٦٣٣ إضافات خالل الفترة

٢٣١١٥٢٢٠٤١٫٦٣٣٤٧٢٫٢٦٧ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
١١٤٨-٣٧-  - إضافات خالل السنة

٢٣١١٥٢٢٤١١٫٦٣٣٥٨٢٫٣١٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 االستهالك المتراكم
------ ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 

(٦٧٦)(٧)(٥٤٤)(٥٥)(٢٢)(٤٨) المحّمل للفترة
(٦٧٦)(٧)(٥٤٤)(٥٥)(٢٢)(٤٨) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

(٦٩٩)(٧)(٥٤٤)(٦٦)(٣٦)(٤٦) المحّمل للسنة
(١٫٣٧٥)(١٤)(١٫٠٨٨)(١٢١)(٥٨)(٩٤) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 
 صافي القيمة الدفترية

١٣٧٩٤١٢٠٥٤٥٤٤٩٤٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
١٨٣١٣٠١٤٩١٫٠٨٩٤٠١٫٥٩١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

            
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

   )٤٥( 

 موجودات غير ملموسة ١١
 

 
برمجيات 
الحاسوب

ألف درهم 
 التكلفة

- ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 
٢٥٠ إضافات خالل الفترة

٢٥٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
- السنة إضافات خالل

٢٥٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 اإلطفاء المتراكم
- ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 

(٥٧) المحّمل للفترة
(٥٧) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

(٨٤) المحّمل للسنة
(١٤١) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 
 صافي القيمة الدفترية

١٠٩ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
١٩٣ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

 المؤجلة موجودات الضريبة ١٢
 

تحتسب الضريبة المؤجلة على جميع الفروق المؤقتة بموجب طريقة المطلوبات باستخدام معدل ضريبي فعلي يبلغ 
٢٠٪. 
 

 إن الحركة في حساب الضريبة المؤجلة هي كما يلي:
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-١٫١١٩       في بداية السنة / الفترة
٣٤٩١٫١١٩ )٢٨الدخل (إيضاح إيراد في بيان 

١٫٤٦٨١٫١١٩ ديسمبر ٣١في 
 

 موجودات ضريبة الدخل المؤجلة مرتبطة بالبنود التالية:
 

٧٫٣٤٢٥٫٥٩٥ خسائر ضريبية
 

 يتم تحقيق االستحقاق الضريبي ذي ال يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إال إذا كان من المرجح أن
الصلة.

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

   )٤٦( 

 موجودات أخرى ١٣
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٨٤       رسوم وعموالت مدينة 
 ً ١٫٠٠٠١٫٠٠٠ مبالغ مدفوعة مقدما

١٠٨٨٩ تأمين نقدي
 ١٫١٩٢١٫٠٨٩
 

 سندات دائنة      ١٤
 

 
 السند غير مضمون ويحمل معدل فائدة ثابت ومقوم باليوان الصيني.إن هذا 

 
مليار  ١٫٠٤٣، كانت القيمة العادلة لهذا السند ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن هذا السند مدرج في بورصة ناسداك دبي وفي 

 مليار درهم).  ١٫٠٩٦: ٢٠١٥درهم (
 

  العادلة. يتم تصنيف هذا السند في المستوى األول من التسلسل الهرمي للقيمة

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-     ٨٠٠٫١١٥٫١ الرصيد االفتتاحي
١٫١٨٣٫٢٠٠                    - سندات مصدرة خالل السنة / الفترة

(٦٧٫٤٠٠))٠٠٠٫٦٢( فروق من تحويل عمالت أجنبية
٨٠٠٫٠٥٣٫١١٫١١٥٫٨٠٠ المرّحلالرصيد 

 (١٫٧٤٠))٥٥٤( ناقصاً: تكاليف المعامالت
 ٢٤٦٫٠٥٣٫١١٫١١٤٫٠٦٠
 

 يتم سداد السندات على النحو التالي:
-٨٠٠٫٠٥٣٫١ خالل سنة واحدة

 ١٫١١٥٫٨٠٠- بين سنتين وخمس سنوات
-- بعد خمس سنوات

 ٨٠٠٫٠٥٣٫١١٫١١٥٫٨٠٠

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

  )٤٧( 

 مبالغ مستحقة للعمالء ١٥
 

 
مليون درهم) ُمحتفظ بها كضمانات  ١٦٫٥: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٦ة ، كانت الودائع ألجل بقيم٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 نقدية مقابل التسهيالت الممنوحة للعمالء.
 

 مبالغ مستحقة لشركات المجموعة     ١٦
 

 
 فوائد دائنة     ١٧

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٤٧٫٨٧٧٩٣٫١٠٨ حسابات جارية
٤١٫٢٦١١٦٫٤٨٤ ودائع ألجل

 ١٨٩٫١٣٨١٠٩٫٥٩٢

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٩٠ حسابات جارية
٢٢٩٫٢٨٨٣٢٦٫٧٣٦ ودائع ألجل

 ٢٢٩٫٣٧٨٣٢٦٫٧٣٦

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 فوائد دائنة على:
-١٥ مبالغ مستحقة للعمالء

١٠٤٣١ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة
١٠٤١١٠ سندات دائنة

 ٢٢٣١٤١

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

  )٤٨( 

 مطلوبات أخرى ١٨
 

 
 مطلوبات مشتقة     ١٩

 

 

 
 رأس المال المخّصص ٢٠

 
، وتعديالته، يمثل رأس المال المخصص ١٩٨٠) لسنة ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

 قيمة وديعة غير محملة بالفائدة مقدمة من قبل المركز الرئيسي. 
 

 قانونياحتياطي  ٢١
 

، وتعديالته، على تحويل ١٩٨٠) لسنة ١٠) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٨٢تنص المادة (
من ربح السنة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد  ٪١٠ما نسبته 

 ص. إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع. من رأس المال المخص ٪٥٠االحتياطي ما ُيعادل نسبة 
 

 ، ولذلك لم يتم إجراء أي تحويل لالحتياطي القانوني خالل السنتين. ٢٠١٥و ٢٠١٦تكبد البنك خسائر خالل السنتين 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٫٩٧٩٧٢١ رواتب ورعاية دائنة
٢٨٠٧٢ إيرادات مؤجلة
٢٧١١٦٥ ذمم دائنة أخرى

 ٢٫٥٣٠٩٥٨

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٢٠٫٨٧٨ جلةألجنبية االا التالقيمة العادلة لعقد تبادل العم

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-(٢٠٫٨٧٨) خسائر غير محققة من أدوات مالية مشتقة قائمة
(٤٦٣)١٢٫٨٣٦ دوات المالية المشتقةاألمحققة من  )خسائر(أرباح / 

 (٨٫٠٤٢)(٤٦٣)

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

  )٤٩( 

 مطلوبات طارئة والتزامات ٢٢
 

 
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفر األموال للعمالء عند الحاجة. تحمل الضمانات واالعتمادات 

والتي يتعهد بموجبها البنك بأن يقوم بسداد الدفعات في حال لم المستندية االحتياطية التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء 
يستطع العميل الوفاء بالتزاماته تجاه الغير، نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض والسلفيات. إن خطابات االعتماد 

ا الغير بسحب المستندية والتجارية، التي تعتبر تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل والتي يفوض بموجبه
كمبياالت على البنك وفق المبلغ المنصوص عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة، تكون مضمونة بشحنات البضائع التي 
تتعلق بها، وبالتالي فإن المخاطر الناشئة عنها تعتبر أقل. كما أن المتطلبات النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات 

ثير عن مبلغ االلتزام حيث إن البنك ال يتوقع عادًة قيام الغير بسحب أموال بموجب المستندية االحتياطية تقل قيمتها بك
 االتفاقية.

 
مليون درهم) صادر بالنيابة عن الفروع  ١٤٢: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٣٥تتضمن الضمانات والقبوالت مبلغا بقيمة 

 األخرى للمركز الرئيسي. 
 

 إيرادات الفائدة ٢٣
 

 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٤٫٦٩٤٣٫٥٩٦ اعتمادات مستندية
٤١٢٫٣٦٦١٩٠٫٥٤٣ وقبوالتضمانات 

١٠٧٫٦٤٧٩١٫٨٠٠ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 ٥٣٤٫٧٠٧٢٨٥٫٩٣٩
    

 
يللسنة المنتهية ف

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

من  للفترة
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٢٫٠٧٩٢٫٧٢٣ قروض وسلفيات 
٣٥٫٨٦٧٢٢٫٣٧٦ ودائع وإيداعات لدى شركات مجموعة

٢٫٨٨٩١٫٠٥٠ ودائع لدى بنوك أخرى
 ٥٠٫٨٣٥٢٦٫١٤٩

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

  )٥٠( 

 مصاريف الفائدة ٢٤
 

 
 الرسوم والعموالت صافي إيرادات ٢٥

 

 
 المصاريف التشغيلية ٢٦

 

 
 

 
فيللسنة المنتهية 

ديسمبر  ٣١ 
٢٠١٦

من للفترة
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٣٩٫٨٤٥٢٠٫٨٣٥ سندات دائنة
 ٣٠٦٦٩ مبالغ مستحقة للعمالء

٣٫٤٧٩٨٣٥ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة
٤١٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

 ٤٣٫٦٣٤٢١٫٧٥٢

 
 للسنة المنتهية في

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

للفترة من 
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم  

 
٢٫٣٢٦٧٧٤ إيرادات الرسوم والعموالت

 (٣٠٨)(٢١٦) مصاريف الرسوم والعموالت
 ٢٫١١٠٤٦٦

 
ي للسنة المنتهية ف

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

للفترة من
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٥٫٦٤٠٤٫١١٩ (أ)) ٢٦تكاليف موظفين (إيضاح 
١٫٢٤٨٢٫٦٧١ إيجار ومرافق
٥٨٤٩ مصاريف سفر

١٣١٤٦٨ اتصاالت وأجهزة حاسوب
٩٣٣٧٥ مصاريف تسويق

٧٨٣٧٣٣ ) ١١و ١٠استهالك وإطفاء (اإليضاحان 
٤١٥٤٩٨ أتعاب خدمات مهنية

٣٥٩٤٦٦ أخرى
 ٨٫٧٢٧٩٫٣٧٩

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

  )٥١( 

 تكاليف موظفين   (أ) ٢٦
 

 
 مخصص خسائر االئتمان     ٢٧

 

 
 

 
 
 

للسنة المنتهية في
ديسمبر ٣١ 
 ٢٠١٦

من فترةلل
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠ 

ديسمبر  ٣١إلى 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 

١٫٩٢٨١٫٢٧٤ رواتب
٨٨٢٦٠ مخصصات

٢٫٨٣٠٢٫٧٨٥ تكاليف أخرى للموظفين
 ٥٫٦٤٠٤٫١١٩

 
 للسنة المنتهية في

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

للفترة من 
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ١٫٠٤٧٢٫٣١٧ (ج)) ٨مخصص جماعي للقروض والسلفيات (إيضاح 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

  )٥٢( 

 ضريبة الدخل  ٢٨
 
 

ي للسنة المنتهية ف
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦

للفترة من 
١٠ ديسمبر ٢٠١٤ 

إلى ٣١ ديسمبر 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 

-- الضرائب الحالية على الدخل خالل سنة / فترة التقرير
-- مجموع الضريبة الحالية

١٫٤٦٨١٫١١٩ )١٢أصل ضريبة مؤجلة (إيضاح 
٣٤٩١٫١١٩ إيراد ضريبة الدخل 

 
 ).٪٢٠: ٢٠١٥( ٪٢٠يبلغ  ٢٠١٦إن معدل ضريبة الدخل المطبق على البنك في سنة 

 
. إن الضريبة المفروضة على خسارة ١٢يتم بيان المزيد من المعلومات حول ضريبة الدخل المؤجلة في اإليضاح رقم 

النظري الذي قد ينشأ باستخدام معدل الضريبة األساسي للبنك وذلك على البنك قبل خصم الضريبة تختلف عن المبلغ 
 النحو التالي:

 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

(٧٫٩١٢)(٨٫٣٨٩) الخسارة قبل الضريبة
-- ضريبة محتسبة على أساس معدل الوعاء الضريبي للبنك

 تأثير ما يلي:
٣٤٩١٫١١٩  فروق مؤقتة أخرى
 ١٫١١٩ ٣٤٩ إيراد ضريبة الدخل

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

   )٥٣( 

 التزامات إيجار تشغيلي ٢٩
 

إن التزامات اإليجار التشغيلي تتعلق بمقرات البنك في أبوظبي. إن الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود 
 اإليجار التشغيلي القابلة لإللغاء هو على النحو التالي:

 

 
 نقد وما في حكمه ٣٠

 

 
 األطراف ذات العالقة ٣١

 
المجموعة في سياق العمل االعتيادي. تشمل هذه المعامالت القروض والودائع يتم إبرام عدد من المعامالت مع شركات 

ومعامالت صرف العمالت األجنبية والضمانات. وإضافة إلى األرصدة مع شركات المجموعة المدرجة بشكٍل منفصل، 
 فقد تم إبرام المعامالت التالية باألحكام والشروط التجارية المعتمدة من قبل إدارة الفروع.

 
 معامالت األطراف ذات العالقة: )أ(

 
 

  

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٫٠٠٠١٫٢٠٠ أقل من سنة واحدة
١٫٠٠٠- أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

 ١٫٠٠٠٢٫٢٠٠

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
 ):٥(إيضاح  
٢١٨٫٦١٧٣٥٠٫٥٩٧ جار لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيحساب -

١٥٫٢٦١٤٢٫٠٥٣ )٧مبالغ مستحقة من شركات المجموعة (إيضاح 
-٩٩٦٫٩٤٨ )٦مبالغ مستحقة من بنوك أخرى (إيضاح 

 ١٫٢٣٠٫٨٢٦٣٩٢٫٦٥٠

 
يللسنة المنتهية ف

ديسمبر  ٣١ 
٢٠١٦

للفترة من
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠ 

ديسمبر  ٣١إلى 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 

٣٥٫٨٦٧٢٢٫٣٧٦ إيرادات فائدة
(٨٣٥)(٣٫٤٧٩) مصاريف فائدة

(٤٦٣)(٨٫٠٤٢) صافي الخسارة من المطلوبات المشتقة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

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

  )٥٤( 

 (تابع)األطراف ذات العالقة  ٣١
 
 أرصدة األطراف ذات العالقة: )ب(

 

 
 تعويضات اإلدارة العليا: )ج(

 
 األرقام المقارنة ٣٢

 
لقد أعيد تصنيف بعض األرقام المقارنة عند االقتضاء لكي تتوافق مع سياسات العرض واالحتساب المطبقة في هذه 

 البيانات المالية.
 
 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٩١٨٫٣٧١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة
٠٨١٫٦٩٢٨٫٤٥٠ قروض وسلفيات

٥٩٩٢١٫٦٣٥ فوائد مدينة
 ٥٩٨٫١٠٧١٫٢٠٦٫٠٤١

٣٧٨٫٢٢٩٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة
-٨٧٨٫٢٠ مطلوبات مشتقة

١٠٤٣١ فوائد دائنة
 ٣٦٠٫٢٥٠٣٢٦٫٧٦٧

 

ي للسنة المنتهية ف
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦

للفترة من 
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥

 
ألف درهمألف درهم

 
١٦٤٫١١٩  مكافآت أعضاء اإلدارة العليا



االثنني   1   مايو    2017  م   -   العـدد  12008  
Monday  1   May   2017  -  Issue No   12008

12

عربي ودويل
لوبن تو��سل زيار�تها �مليد�نية وماكرون يركز على �لقيم  .. �جلولة �لثانية لل�سباق �لرئا�سي �لفرن�سي تنطلق �لأ�سبوع �ملقبل

•• باري�ص-اأ ف ب:

الفرن�سية، توا�سل  الرئا�سية  الثانية من النتخابات  الدورة  ا�سبوع على  قبل 
مر�سحة اليمني املتطرف مارين لوبن ام�س حملة ميدانية هجومية ملحاولة 
الذي ي�سعى لإعادة تركيز  الو�سطي اميانويل ماكرون  التقدم على مناف�سها 
مهدد  م�سنع  موظفي  اإىل  مفاجئة  زي���ارة  وب��ع��د  فرن�سا.  قيم  على  اجل���دل 
اآخ��ر، ارجتلت  بالإغالق والإع��الن عن حتالف غري م�سبوق مع رئي�س حزب 
لوبن زيارة اإىل جنوب فرن�سا حمورها البيئة، يف وقت ت�سعى حملتها لتو�سيع 
الهزمية يف  التي تتوقع لها  ال��راأي  ا�ستطالعات  قاعدتها النتخابية ملخالفة 
7 اأيار مايو. اأما املر�سح الو�سطي ال�ساب املوؤيد لأوروب��ا، فمن املقرر اأن يزور 
ن�سب ذكرى املحرقة النازية يف باري�س مبنا�سبة اليوم الوطني لذكرى �سحايا 
ترحيل اليهود، بعدما زار هذا الأ�سبوع قرية عانت يف احلرب العاملية الثانية 

ا�ستحقاق  اق��رتاب  اأب��دا �سفحة حالكة من تاريخ فرن�سا. ومع  حتى ل نن�سى 
الدورة الثانية، يتقل�س الفارق بني املر�سحني حيث يحظى ماكرون ب�59% 
اأقامته  ال��ذي  التحالف  اأن  ملناف�سته، غري   41% الأ���س��وات مقابل  نوايا  من 
اإنه�سي  اإينيان رئي�س حزب  دوب��ون  نيكول  الوطنية مع  رئي�سة حزب اجلبهة 
يا فرن�سا ال�سغري الداعي اإىل ال�سيادة الوطنية، قد يعزز موقعها. ومبوجب 
ح�سل  ال��ذي  اإينيان  دوب��ون  �ستعني  اأنها  لوبن  مارين  اأعلنت  التحالف،  ه��ذا 
على %4،7 من الأ���س��وات يف ال��دورة الأوىل، رئي�سا ل��ل��وزراء يف ح��ال فوزها 
يف النتخابات. وبررت لوبن التي تطبق منذ �سنوات ا�سرتاتيجية تهدف اإىل 
جعل حزبها مقبول من الفرن�سيني، هذا اخليار حتت �سعار الوطنية. ونفت 
اأك���دت يف  بعدما  ال��ي��ورو،  م��ن  تناق�س يف موقفها  اأي  وج��ود  الأح���د  املر�سحة 
م�سروع اتفاقها مع دوبون اإينيان اأن النتقال من العملة الوحيدة اإىل العملة 
على  وقالت  اقت�سادية.  �سيا�سة  لأي  م�سبقا  �سرطا  لي�س  الأوروبية  امل�سرتكة 

اإنني اأطالب منذ  هام�س زي��ارة غري معلن عنها م�سبقا اإىل غ��اردان )جنوب( 
بالتايل،  امل�سرتكة.  العملة  اإىل  الوحيدة  العملة  من  بالنتقال  طويل  زم��ن 
باليورو  الحتفاظ  متاما  بو�سعنا  اأن  اأعتقد  اأج��ل،  تناق�س.  اأي  هناك  لي�س 
كعملة موحدة. ودافعت عن روؤيتها ل�حركة بيئية حقيقية خالل هذه الزيارة 
يف  ملوث  اأحمر  طني  باإلقاء  �سنوات  منذ  م�سنع  بقيام  التنديد  اإىل  الرامية 
اإىل  زيارتها  خ��الل  ودع��ت  بيئية.  به جمعيات  تندد  ما  وه��و  املتو�سط،  البحر 
املقابل،  اآن. يف  الوظائف يف  ال�سحة وحماية  التي تراعي  اح��رتام العتبارات 
ترد دعوات متزايدة من كل اجلهات ال�سيا�سية وكذلك من �سخ�سيات تعترب 
مراجع اأخالقية يف فرن�سا وفنانني وجمعيات، حل�س الناخبني على الت�سويت 
ال�سكرتري  كوردييه  دانيال  وراأى  اجلمهورية.  قيم  حماية  اأج��ل  من  ملاكرون 
ال�سابق جلان مولن، اأحد اأبرز وجوه املقاومة الفرن�سية لالحتالل النازي يف 
مقابلة اأجرتها �سحيفة لو جورنال دو دميان�س اأن انتخاب مارين لوبن �سيكون 

اأمرا فظيعا. وقال كوردييه )96 عاما( اإن لوبن يف احلياة ال�سيا�سية الفرن�سية 
متثل الإنكار لكل ما قاتلنا من اأجله. وندد وزير العدل ال�سابق روبري بادينتري 
الذي يحظى باحرتام كبري يف فرن�سا، بخطة املر�سحة القا�سية باإقرار مبداأ 
�سيفتح  الإج���راء  ه��ذا  اأن  وح��ذر من  الوطنية.  الأف�سلية  على  يقوم  د�ستوري 
الطريق لتدابري بغي�سة على ال�سعيد الإن�ساين، �سواء للمدار�س اأو للخدمات 
الأجانب  دمج  نتمكن من  لن  الوظائف.  اأو  الجتماعية  امل�ساكن  اأو  ال�سحية 
الريبة.  اإىل  البوؤ�س  اإ�سافة  خ��الل  من  اأر�سنا  على  �سرعية  ب�سفة  املقيمني 
وتوجهت حواىل �ستني جمعية ومنظمة غري حكومية اإىل الفرن�سيني الذين 
فيون  فرن�سوا  املحافظ  اأن�سار  وخ�سو�سا  الت�سويت،  عن  المتناع  يعتزمون 
اأملهم خلروج  خ��اب  ال��ذي  ل��وك ميالن�سون  ج��ان  ال��رادي��ك��ايل  الي�سار  وممثل 
امل�ساركة يف  بل  الوقوف متفرجني  اإىل عدم  ال�سباق، فدعتهم  مر�سحهم من 

وجه كل الذين يدعون اإىل رف�س الآخر والنطواء على النف�س.

الفجر – خرية ال�سيباين
التي  ال���ت���ح���ذي���رات  اأن  ي���ب���دو      
اأط���ل���ق���ت���ه���ا ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
ال�سمالية  ل���ك���وري���ا  الأم����ريك����ي����ة 
ب�ساأن  الدولية  املجموعة  وادان���ات 
اإذنا  جتد  ل  ال�ساروخية،  جتاربها 
اأعلنت  اذ  ي��ان��غ،  بيونغ  يف  �ساغية 
هذه الخرية، ام�س الأول ال�سبت، 
بالي�ستية  ���س��اروخ��ي��ة  جت��رب��ة  ع��ن 
جديدة، يف حتد متكرر لوا�سنطن 
اأن���ه���ا �ست�سع  م�����رارا  اأك�����دت  ال��ت��ي 
بيونغ يانغ يف دائرة عقوبات اأقوى 
يف املرحلة املقبلة، من دون ا�ستبعاد 

الرد الع�سكري. 
    ول��ئ��ن اأك���د الم��ري��ك��ان، الذين 
راق����ب����وا ال���ت���ج���رب���ة ع����رب الأق����م����ار 
التجربة  ف�����س��ل  ال����س���ط���ن���اع���ي���ة، 
ال�������س���اروخ���ي���ة اجل������دي������دة، وه���ي 
راب����ع جت��رب��ة ت��ف�����س��ل ب��ي��ون��غ يانغ 
ت��ظ��ل حتديا  ف��اإن��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  يف 
خ�سو�سا  وت��ط��رح  قائما،  حقيقيا 
توؤثر  ل  مل�����اذا  ال����ت����ايل:  ال�������س���وؤال 
وتلك  امل����ف����رو�����س����ة،  ال����ع����ق����وب����ات 
اأكر  وه��ي  بها  التلويح  يتم  ال��ت��ي 
ب��ي��ون��غ يانغ  ت��وؤث��ر يف  ���س��رام��ة، ل 
املجتمع  لإرادة  حتديها  يف  املمعنة 
، والأه����م، ع��دم اكرتاثها  ال���دويل 
القادرة  ال�سينية  املظلة  لهواج�س 
�سرور  م��ن  حمايتها  على  وح��ده��ا 

عا�سفة امريكية. 

ف�سل باجلملة
احلقيقة املاثلة، ان جميع العقوبات 
عام  منذ  يانغ  بيونغ  �سد  املتخذة 
للتخلي  دفعها  يف  ف�سلت   ،2006
النووية  لالأ�سلحة  برناجمها  عن 
متعّددة:  الأ���س��ب��اب  والبالي�ستية. 
ُخنق  وان  حتى  ال��ن��ظ��ام  ان  اأول��ه��ا، 
م��ال��ي��ا، ي��وا���س��ل، م��ن اج��ل جناته، 
برناجمه  لتطوير  الأول��وي��ة  منح 
ال���ن���ووي. م��ن ج��ه��ة اخ����رى، تدير 
العديد من  بيونغ يانغ منذ عقود 
العائدات  ذات  امللتوية  ال��ت��ج��ارات 
تطبيق  يتّم  مل  واأخ����ريا،  العالية. 
التجارية  امل��ع��ام��الت  على  احل��ظ��ر 
م��ن ط���رف ال�����س��ني، ال��ت��ي ت�ساهم 
م��ن موارد  باملائة   80 م��ن  ب��اأك��ر 

البالد. 
   وح�سب اآخر تقرير لالأمم املتحدة، 

ال�سمالية، وتزود جارتها بالأجهزة 
ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة، وال���ب���ال����س���ت���ي���ك، 

والألياف ال�سناعية.

ال�س�اريخ حم�سّ�ة
 باملك�نات �سينية

   والأكر ازعاجا لبكني، ان اليومية 
المريكية وا�سنطن بو�ست، ك�سفت 
انت�سلت  التي  ال�سواريخ  قطع  ان 
البالي�ستية  الخ�����ت�����ب�����ارات  ب���ع���د 
كانت  الأخ���رية  ال�سمالية  الكورية 
حم�سوة مبكونات �سينية. ووحده 
النفط،  �سحنات  على  �سامل  حظر 
ب�����س��ك��ل ج�����ّدي بيونغ  ي��ع��رق��ل  ق���د 
يانغ: يف املا�سي حدث ذات مرة اأن 
بالنفط،  ت��زوي��ده��ا  ال�سني  عّلقت 
ال�سماليني،  الكوريني  ُيزعج  وهذا 

يقول فران�سوا غودميينت. 
البيت  م���اأدب���ة غ����داء يف    وخ����الل 
دونالد  ال�سفراء، كرر  البي�س مع 
بكوريا  للتكفل  ا�ستعداده  ت��رام��ب 
ال�سمالية من خالل عمل ع�سكري 
اإذا ف�سلت ال�سني يف ال�سيطرة على 

بيونغ يانغ. 
فعل  رد  خ���ا����س���ة  ب���ك���ني  وت��خ�����س��ى 
عنيف من جانب الوليات املتحدة 
على ا�ستفزاز كوري �سمايل جديد 
م��ن ���س��اأن��ه زع��زع��ة ال���س��ت��ق��رار يف 
امل��ن��ط��ق��ة.   ق��ي��ل ل��ن��اب��ل��ي��ون يوماً: 
متنعك  ال�ساهقة  الأل���ب  جبال  اإن 
تزول  اأن  يجب  فقال:  التقدم  من 
ال��ذي �سيقوله  الأر�����س.. فما  م��ن 
الوليات  اون لو قررت  كيم جونغ 
املغامرة  ت���رام���ب  زم����ن  امل���ت���ح���دة 

بق�سفه...؟ 

انتهاك  على حوايل ع�سرين حالة 
ن�سيب  م��ن  منها   16 للعقوبات، 
ال�سني او من مواطنني �سينيني، 
مدير  غودميينت،  فران�سوا  يقول 
واملجل�س  وال�����س��ني  اآ���س��ي��ا  ب��رن��ام��ج 
اخلارجية.  ل��ل��ع��الق��ات  الأوروب������ي 
ومن الوا�سح جدا من جهة اخرى، 
تتّم  اإع��ادة ت�سدير  اأي�سا  اأن هناك 

عرب املوانئ ال�سينية. 
و���س��ي��ك��ون م���ن ال���ت���داب���ري الأك����ر 

ال�����وّد ع��ل��ى جانبي  ب��ك��ل  ال���ت���ج���ارة 
احل������������دود.     وع���ل���ى ال����رغ����م من 
بني  باملائة   35 بن�سبة  انخفا�س 
���س��ه��ري ف��رباي��ر وم���ار����س، �سّجلت 
ال����ت����ج����ارة ب����ني ال�������س���ني وك����وري����ا 
الأول  الربع  يف  ارتفاعا  ال�سمالية 
نف�س  م���ع  م���ق���ارن���ة   2017 م���ن 
الفرتة من عام 2016. ول تزال 
ال�سركات ال�سينية ت�ستورد بكثافة 
الكورية  وامل���الب�������س  اخل�����ام  امل�����واد 

ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا الأمم 
بعد  ن���وف���م���رب،   30 يف  امل���ت���ح���دة، 
نووي  اخ��ت��ب��ار  م��ن  قليلة  اأ���س��اب��ي��ع 

كوري �سمايل.
اأن�����واع  ك���ل  اإىل  ف��ب��الإ���س��اف�����������������������ة   
ووقود  بالأ�سلحة  )م��ّده��ا  احلظر 
الخ(  الفاخ����رة،  وامل�واد  الطائرات، 
يف  عليها  الت�سويت  ج�������رى  التي 
م��ن��ا���س�����������ب��ات ���س��اب��ق��ة، ك���ان جمل�س 
الأم�����ن ق���د ق���رر م��زي��د احل���د من 

���س��ف��ن دول اخ���رى  ج���ذري���ة وق����ف 
اإذا ك��ان��ت حت��ت��وي على  مل��ع��رف��ة م��ا 
ب�سائع كورية �سمالية. الكثري من 
غ���الل ال��ب��ح��ر امل�����س��ّدرة يف جميع 
العالمات  حت����ت  ال����ع����امل  اأن����ح����اء 
هي  امل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى  ال�سينية 

قادمة من كوريا ال�سمالية.

حظر التماثيل
وكانت اأحدث جولة من العقوبات 

التماثيل  ب��ي��ع  ان  مب��ا  ال�سمالية، 
بالن�سبة  ل���ل���دخ���ل  ه�����ام  م�������س���در 
الدميقراطية  ك��وري��ا  جل��م��ه��وري��ة 

ال�سعبية.
   ورغم اأّن بكني اأعلنت يف فرباير 
انتظرت  ال���ف���ح���م،  ت����وري����د  وق�����ف 
لكي  اأبريل  �سهر  ال�سينية  املوانئ 
ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا ُت��ع��ي��د ج��م��ي��ع �سفن 

ال�سحن الكورية ال�سمالية. 
ال�سينية  ال�������س���رك���ات  وت����وا�����س����ل 

ت���دف���ق ال��ع��م��ل��ة الأج��ن��ب��ي�����������ة على 
البالد. 

واأ�سبح يحظر على الدول الع�ساء 
توريد الفحم من كوريا ال�سمالية 
خارج احل�سة الإن�سانية )املفرت�س 

ان جتّنب جتويع ال�سكان(. 
ول���ت���ج���ف���ي���ف م����ن����اب����ع ال���ع���م���الت 
الج��ن��ب��ي��ة، ح��ظ��ر جم��ل�����س الأم���ن 
والن�سب  التماثيل  ا�سترياد  حتى 
كوريا  يف  امل�������س���ّن���ع���ة  ال���ت���ذك���اري���ة 

رغم التل�يح بت�سديدها:

لهذ� ل توؤثر �لعقوبات على كوريا �ل�سمالية...!
 وحده حظر �سامل على �سحنات النفط قد يعرقل ب�سكل جّدي بي�نغ يانغ

 ك�سفت قطع �ل�سو�ريخ �لتي �نت�سلت بعد �لختبار�ت �لأخرية وجود مكونات �سينية

انزعاج م�سرتك ومقاربة خمتلفة

العقوبات مل توقف برناجمهجتربة �ساروخية جديدة

جمل�س المن.. تتالت القرارات والنتيجة �سفر

حتليل اخباري

مل تطّبق �ل�سني �حلظر �لتجاري �لذي ي�ساهم باأكرث من 80 باملائة من مو�رد �لبلد
جميع �لعقوبات �ملتخذة منذ عام 2006, ف�سلت يف دفعها للتخلي عن برناجمها �لنووي و�لبالي�ستي

لتجفيف منابع العمالت الأجنبية حظر جمل�س 
الأمن حتى ا�سترياد التماثيل والن�سب التذكارية

ح�ايل ع�سرين حالة انتهاك للعق�بات،
م�اطنني  من  او  ال�سني  ن�سيب  من  منها   16 

�لأمم �ملتحدة تنقل م�ساعد�ت جو� للفارين من �لكوجنو  ��سرت�ليا حتقق ب�ساأن طفل يهدد بهجمات 
•• لواندا -رويرتز:

املتحدة  بالأمم  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية  نقلت 
جوا ام�س الدفعة الأوىل من مواد الإغاثة اإىل اأكر من 11 
األف �سخ�س على احلدود ال�سمالية لأجنول فروا من اأعمال 
العنف التي تفجرت يف الآونة الأخرية يف جمهورية الكوجنو 
مليون  م��ن  اأك��ر  اإن  املتحدة  الأمم  وق��ال��ت  الدميقراطية. 
الدميقراطية  الكوجنو  داخ��ل  مناطقهم  عن  نزحوا  مدين 
منذ اندلع �سراع عنيف يف منطقة كا�ساي يف منت�سف عام 
عربوا  اللجوء  حق  طالبي  من  األفا   25 نحو  واإن   2016
�سارون كوبر ممثلة مفو�سية  وقالت  اأجن��ول.  اإىل  احل��دود 
“الوافدون  بيان  الأفريقي يف  الالجئني يف اجلنوب  �سوؤون 
يف حاجة ما�سة مل�ساعدات لإنقاذ احلياة ت�سمل الغذاء واملاء 

•• �صيدين-اأ ف ب:

اأعلنت ال�سرطة ال�سرتالية ام�س ان ال�سلطات حتقق حول 
ت�سجيل فيديو لطفل يف الثامنة هو ابن جهادي معروف من 
تنظيم داع�س الإرهابي يرتدي فيه حزام نا�سف ويهدد بقتل 

ا�سرتاليني.
�سروف  ال���س��غ��ر خل��ال��د  ل��الب��ن  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  والت�سجيل 
ت�سحب  ا���س��رتايل  اأول  املا�سي  �سباط فرباير  ب��ات يف  ال��ذي 
واوردت  الره���اب.  مكافحة  قوانني  مبوجب  اجلن�سية  منه 
موؤخرا  ت�سويره  مت  ال�سبي  ان  تلغراف  �سنداي  �سحيفة 
وهو يحمل م�سد�سني و�سكينا ويوجه تهديدات بينما ي�ساأله 

�سخ�س ل يظهر يف الفيديو كيف تقتل ا�سرتاليا؟.
�سوريا  م��ع عائلته اىل  ا�سرتاليا  غ��ادر  ال��ذي  ���س��روف  وك��ان 

طائرة  اإن  املفو�سية  وق��ال��ت  الطبية.«  واخل��دم��ات  وامل���اأوى 
ب�سائع حتمل �سبكات للوقاية من البعو�س واأغطية واأدوات 
�سحية اأقلعت من دبي وهبطت بالقرب من دندو على بعد 
والكوجنو  اأجن���ول  ب��ني  احل���دود  م��ن  كيلومرت   100 نحو 
لإيواء  موؤقتة  مراكز  املفو�سية  اأقامت  حيث  الدميقراطية 
املزيد  �سرت�سل  اأنها  اإىل  املتحدة  الأمم  واأ�سارت  الالجئني. 
من مواد الإغاثة اإىل اأجنول يف الأيام املقبلة. واأ�سبح مترد 
ميلي�سيا كاموينا ن�سابو يف منطقة كا�ساي بو�سط الكوجنو 
اأخطر  املا�سي  اآب  اأغ�سط�س  يف  اندلع  ال��ذي  الدميقراطية 
تهديد حلكم الرئي�س جوزيف كابيال املمتد منذ 16 عاما. 
وتفاقمت اأعمال العنف يف اأنحاء ثاين اأكرب بلد اأفريقي يف 
اأعقاب قرار كابيال البقاء يف ال�سلطة بعد انتهاء مدة وليته 

الد�ستورية يف دي�سمرب كانون الأول.

2014 عندما  2013، ت�سدر و�سائل العالم يف  يف العام 
ن�سر �سورة لبن اخر له وهو يحمل راأ�سا مقطوعة. واأعلنت 
�سرطة مقاطعة نيو �ساوث ويلز يف بيان ان الفريق امل�سرتك 
ال�سرق  م��ن  ف��ي��دي��و  بت�سجيل  ع��ل��م  ع��ل��ى  الره����اب  ملكافحة 

الو�سط لقا�سر يقوم بتهديدات با�سم تنظيم داع�س.
الت�سجيل  ح��ول  يحقق  امل�سرتك  الفريق  ال�سرطة  وتابعت 
ل��ك��ن ل��ي�����س ه��ن��اك اي ت��ه��دي��د حم����دد. وم�����س��ت��وى التهديد 

الوطني احلايل ل يزال عند املرجح.
على  املا�سي  العام  �سروف  زوج��ة  نيتلتون  ت��ارا  مقتل  وبعد 
الرجح، حاولت والدتها دون جدوى اعادة الطفال اخلم�سة 
اىل ا���س��رتال��ي��ا. و���س��رت ���س��ائ��ع��ات ب���ان ���س��روف ق��ت��ل يف غارة 
العالم  و�سائل  لكن   2015 العام  يف  طيار  ب��دون  لطائرة 

�سككت لحقا يف مقتله.

تر�مب: �ل�سني متار�س �سغوطا على كوريا �ل�سمالية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ال�سني  ان  ي��رى  ان��ه  ت��رام��ب يف مقابلة  دون��ال��د  الم��ريك��ي  الرئي�س  ق��ال 
“متار�س �سغوطا” على كوريا ال�سمالية، وذلك بينما يت�ساعد التوتر حول 

الربناجمني النووي والبال�ستي لبيونغ يانغ.
وقال ترامب لربنامج في�س ذا ني�سون يف �سبكة �سي بي ا�س التلفزيونية انه 
لن يكون م�سرورا اإن قامت كوريا ال�سمالية بتجربة نووية. وتابع ترامب يف 
مقتطفات ن�سرت ال�سبت اقول اي�سا انني ل اعتقد ان الرئي�س ال�سيني وهو 
رجل يحظى باحرتام كبري �سيكون م�سرورا اي�سا. وعند �سوؤال ترامب حول 
ما اذا كانت ت�سريحاته تعني عمال ع�سكريا رد بالقول ل�ست ادري. اعني، 
�سرنى. وكانت كوريا اطلقت ال�سبت �ساروخا بال�ستيا يف ما يبدو انه رد على 
دعوة الوليات املتحدة يف المم املتحدة للت�سدي لتهديد نظام بيونغ يانغ 

النووي عرب ت�سديد العقوبات الدولية عليه.
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وجه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب دعوة اإىل نظريه الفيليبيني 
ناق�س خالل  ودي  ات�����س��ال  وا�سنطن يف  ل��زي��ارة  دوت��ريت��ي  رودري��غ��و 
الزعيمان التهديد الكوري ال�سمايل، بح�سب ما قال البيت الأبي�س 

يف بيان.
وياأتي الت�سال يف الوقت الذي يزداد فيه التوتر ازاء التهديد الذي 
بال�سافة  ال�سمالية،  لكوريا  والبال�ستي  النووي  الربناجمان  ميثله 
والتي  املخدرات  ملكافحة  دوتريتي  ل�سيا�سة  الدولية  النتقادات  اىل 

راح �سحيتها الف ال�سخا�س حتى الن.
الزعيمان  ناق�س خاللها  ج��دا،  ودي��ة  كانت حمادثة  البيان  واأو���س��ح 
خماوف رابطة دول جنوب �سرق اآ�سيا )اآ�سيان( حيال الأمن الإقليمي، 

مبا يف ذلك التهديد الذي متثله كوريا ال�سمالية.
اأن حكومة الفيليبني  اأي�سا م�ساألة  البيان ان الرئي�سني بحثا  وتابع 
تقاتل بقوة لتخلي�س البالد من املخدرات، البالء الذي يوؤثر على 

دول عدة يف العامل.
ويندد دوتريتي بالنتقادات التي طالت حربه �سد املخدرات والتي 
اعتربتها منظمة العفو وغريها انها ترقى اىل ان تكون جرمية �سد 

الن�سانية.

يف  ال�سنع  رو�سية  طائرة  حتطم  يف  كوبيني  ع�سكريني  ثمانية  قتل 
وزارة  اأعلنت  ما  وف��ق  ال��ب��الد،  غ��رب  يف  اجلبلية  اأرتيمي�سيا  منطقة 

الدفاع.
متنها  على  كانوا  الذين  الثمانية  الع�سكريني  اأن  ال��وزارة  واأو�سحت 
فتح  حتقيقا  اأن  م�سيفة  الطاقم،  اأف��راد  وبينهم  قتلوا،  )الطائرة( 

لتحديد اأ�سباب احلادث، ح�سبما نقلت عنها و�سائل العالم املحلية.
اأقلعت  ال�سنع قد  الرو�سية   26  - اإن  اآي  الطائرة من طراز  وكانت 
�سباحا وعلى متنها حتى اربعني �سخ�سا من مطار باليا دي باراكاو 
يف منطقة اأرتيمي�سيا، قبل حتطمها يف منطقة جبلية على بعد 90 

كيلومرتا من هافانا.
وقال م�سوؤول يف الهئية املكلفة مكان احلادث لوكالة فران�س بر�س انه 

مت فر�س طوق على املنطقة ريثما يتم انت�سال اجلثث.
كانت  الطائرة  ان  هويته  ع��ن  الك�سف  رف�س  ال��ذي  امل�����س��وؤول  وت��اب��ع 
ان يعطي  عند وق��وع احل��ادث لكن دون  تقوم ب”مناورة ع�سكرية” 

تفا�سيل.

الثانية  العاملية  احل��رب  منذ  احلربية  �سفنها  اكرب  اليابان  �سرت�سل 
حلماية �سفينة امداد امريكية يف حني تزداد حدة التوتر يف املنطقة 

ب�سبب كوريا ال�سمالية، كما ذكرت و�سائل اعالم .
ونقلت �سحيفة ا�ساهي �سيمبون وجيجي بر�س عن م�سادر حكومية 
من  الثنني  �ستبحر  اي��زوم��و  املروحيات  حاملة  ان  عنها  تك�سف  مل 
ميناء يوكو�سوها جنوب طوكيو لتن�سم اىل �سفينة امداد امريكية 

ملواكبتها اىل غرب املحيط الهادىء.
حلماية  مهمة  يف  ال�سفينة  فيها  تبحر  ال��ت��ي  الوىل  امل���رة  �ستكون 
�سفينة امريكية بعد ان و�سع رئي�س الوزراء �سينزو ابي قدرات البالد 
المداد  �سفينة  ان  الع��الم  و�سائل  واف���ادت   .2015 يف  الع�سكرية 
التي  ال��ه��ادىء  املحيط  يف  المريكي  ال�سطول  �ست�ساند  المريكية 
ميكن ان ت�سم حاملة الطائرات يو ا�س ا�س كارل فين�سون التي تبقى 

يف حالة تاأهب حت�سبا لطالق كوريا ال�سمالية �سواريخ بال�ستية.

ورف�س �سباط يف البحرية اليابانية التعليق على هذه املعلومات.
يف وقت �سابق هذا ال�سبوع اجرت حاملة الطائرات مناورات م�سرتكة 

مع القوات البحرية اليابانية.
وو�سلت حاملة الطائرات اىل بحر اليابان وبداأت مناورات م�سرتكة 
كوريا  اط��الق  على  �ساعات  بعد  ال�سبت  اجلنوبية  كوريا  بحرية  مع 

ال�سمالية �ساروخ بال�ستي يف حتد للوليات املتحدة.
قدرات  يانغ  لبيونغ  ان  ال�سمالية  الكورية  الع��الم  و�سائل  وذك��رت 
ب�سربة  المريكية  ال��ط��ائ��رات  حاملة  ب��اغ��راق  لها  ت�سمح  ع�سكرية 

واحدة.

عوا�صم

وا�شنطن

طوكيو

هافانا

�ملعار�سة يف مقدونيا تعلن 
ت�سكيل �حلكومة قريبا 

•• �صكوبيي-اأ ف ب:

امل��ج��ت��م��ع��ة ح����ول ح����زب الحت������اد ال�سرتاكي  امل���ع���ار����س���ة  ائ���ت���الف  اأع���ل���ن 
الدميوقراطي املقدوين بزعامة زوران زاييف اأنه �سينتخب قريبا حكومة 
جديدة، بعد انتخاب رئي�س الربملان اخلمي�س يف عملية اقرتاع تلتها موجة 

من اعمال العنف.
وياأتي اإعالن الحتاد ال�سرتاكي الدميوقراطي املقدوين، فيما ي�سل ي�سل 
م�سوؤول يف وزارة اخلارجية المريكية اىل �سكوبيي الحد لجراء حمادثات 
الذي  ال�سيا�سي  امل��اأزق  من  اخل��روج  و�سائل  ح��ول  املحليني  ال�سيا�سيني  مع 

تواجهه مقدونيا منذ �سنتني.
وال��ذي رحبت  للربملان،  رئي�سا  اللباين طلعت خفريي  انتخاب  اثر  وعلى 
ان�سار  قام حواىل مئة متظاهر غا�سبني هم من  ووا�سنطن،  بروك�سل  به 
ال��دمي��وق��راط��ي لالحتاد  ال��داخ��ل��ي��ة-احل��زب  امل��ق��دون��ي��ة  ال��ث��وري��ة  املنظمة 
ال��وط��ن��ي امل��ق��دوين ب��زع��ام��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء ال�����س��اب��ق ن��ي��ك��ول غروف�سكي، 
باقتحام الربملان منددين بانتخابات مزورة. وا�سيب اكر من مئة �سخ�س، 
اآخ��رون، لكن الو�سع ا�ستتب لحقا ومل ي�سجل  بينهم زوران زئيف ون��واب 
منذ اخلمي�س اي حادث كبري يف العا�سمة املقدونية. لكن احلزبني تبادل 

التهامات ب�ساأن هذه الأحداث.
واع��ل��ن الحت���اد ال���س��رتاك��ي ال��دمي��وق��راط��ي امل��ق��دوين يف ب��ي��ان ان رئي�س 
الربملان انتخب طبقا للقانون و�ستنتخب حكومة جديدة يف املرحلة املقبلة 
منع  يريد  باأنه  اليميني  مناف�سه  واتهم  والد�ستور.  القانون  باأحكام  عمال 

النتقال ال�سلمي لل�سلطة.

ال�سليب الأحمر: الأ�سري امل�سرب بحاجة لعناية

�لأ�سرى �لفل�سطينيون يو��سلون �لإ�سر�ب حتى حتقيق مطالبهم

قتلى وجرحى يف هج�مني على طرف املدينة القدمية

�جلي�س �لعر�قي يتوقع ��ستعادة �ملو�سل يف مايو 

�لحتلل يعتقل 30 فل�سطينيا يف �ل�سفة و�لقد�س �ملحتلة

ترييز� ماي تتاأهب لنف�سال �سعب عن �لحتاد �لأوروبي 

•• غزة -وام: 

الإ�سرائيلي  الحتالل  قوات  �سنت 
فجر ام�س حملة اعتقالت وا�سعة 
30 مواطنا فل�سطينيا من  طالت 
امل��ح��ت��ل��ة وال��ق��د���س بينهم  ال�����س��ف��ة 
حني  يف  العي�سوية  ب��ل��دة  م��ن   16
ا���س��ت��دع��ت ���س��اب��ني وح��ول��ت��ه��م اإىل 
م���راك���ز ال��ت��وق��ي��ف وال��ت��ح��ق��ي��ق يف 

املدينة.
وذكرت م�سادر فل�سطينية ان قوات 
الحتالل داهمت ع�سرات البلدات 
الفل�سطينية واقامت احلواجز فيما 
مواجهات  العي�سوية  بلدة  �سهدت 
عنيفة مع جي�س الحتالل . وقال 
اأب���و احل��م�����س ع�سو جلنة  حم��م��د 
اأن  ال��ع��ي�����س��وي��ة  امل��ت��اب��ع��ة يف ق���ري���ة 
برفقة  اقتحمت  الح��ت��الل  ق���وات 
قرية  ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة  امل����خ����اب����رات 
يف  وان��ت�����س��رت  بالقد�س  العي�سوية 
ع��دة ح��ارات، ثم �سرعت مبداهمة 
منازل و�سن حملة اعتقالت طالت 

17 مقد�سيا من القرية.
ت�سهد  العي�سوية  قرية  اأن  واأ�ساف 
حمالت مداهمة يومية يف �ساعات 
ال��ن��ه��ار ح��ي��ث ت��ن��ت�����س��ر ال���ق���وات يف 
بن�سب  وتقوم  و�سوارعها  حاراتها 
احل���واج���ز ع��ل��ى م��داخ��ل��ه��ا، وتنكل 
التفتي�سات  خ���الل  م���ن  ب�����س��ك��ان��ه��ا 

امل�ساكل  واف���ت���ع���ال  ال����س���ت���ف���زازي���ة 
وحت���ري���ر امل��خ��ال��ف��ات اإ����س���اف���ة اىل 
الأ�سرى  اع��ت�����س��ام  خ��ي��م��ة  تفكيك 
الأعرية  ا�ستخدامها  اىل  اإ���س��اف��ة 
امل���ط���اط���ي���ة وال����ق����ن����اب����ل ب�������س���ورة 
قن�س  ف��رق  ت��واج��د  م��ع  ع�سوائية 
البنايات  اأ����س���ط���ح  ع��ل��ى  ت��ت��م��رك��ز 
ت�سهد  ف��ي��م��ا  امل��رت��ف��ع��ة  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
���س��اع��ات امل�����س��اء اق��ت��ح��ام��ات اأخرى 
اعتقالت  ت��ن��ف��ي��ذ  خ���الل���ه���ا  ي���ت���م 

وتوزيع ا�ستدعاءات ل�سبانها.
ال������ذي  ال������وق������ت  ي������اأت������ي ذل�������ك يف 
ف��ي��ه ج���راف���ات لالحتالل  ت��وغ��ل��ت 
����س���رق بلدة  ���س��م��ال  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
�سمال خ��ان يون�س جنوب  ال��ق��رارة 
الأرا�سي  م�ستهدفة  غ���زة  ق��ط��اع 
���س��ه��ود عيان  واأف�������اد   . ال���زراع���ي���ة 
ب���اأن ج��راف��ات الح��ت��الل مدعومة 
ب���اآل���ي���ات ع�����س��ك��ري��ة ان��ط��ل��ق��ت من 
الع�سكري”  “كي�سوفيم  م���وق���ع 

للنريان  ك���ث���ي���ف  اإط��������الق  و�����س����ط 
�����س����وب الأرا�������س������ي ال����زراع����ي����ة يف 
املنطقة و�سرعت بعمليات جتريف 
اأن  دون  الفل�سطينيني  اأرا���س��ي  يف 

ت�سجل اأي اإ�سابات.
اآل���ي���ات الح���ت���الل ب�سكل  وت��ت��وغ��ل 
�سرق  الرا������س�����ي  داخ������ل  حم������دود 
ال��ق��ط��اع وت��ق��وم ب��اأع��م��ال جتريف 
باأعمال  املقاومة  قيام  من  حت�سبا 

حفر لالأنفاق.

�لبابا يدعو لحرت�م 
حقوق �لإن�سان يف فنزويل 

•• روما-رويرتز:

الأحد  ام�س  فرن�سي�س  البابا  دع��ا   
واإنهاء  الإن�سان  اح��رتام حقوق  اإىل 
ُقتل  ح���ي���ث  ف���ن���زوي���ال  يف  ال���ع���ن���ف 
ا�سطرابات  يف  �سخ�سا   30 ن��ح��و 
يلقي  البابا  وك��ان  اجل���اري.  ال�سهر 
ع�سرات  اأم�����ام  الأ���س��ب��وع��ي��ة  ع��ظ��ت��ه 
بطر�س  القدي�س  �ساحة  يف  الآلف 
الأزمة  البابا  و�سجب  بالفاتيكان. 
الإن�سانية والجتماعية وال�سيا�سية 
تثقل  التي  اخلطرية  والقت�سادية 
وتطالب  ال����ب����الد.  ����س���ك���ان  ك���اه���ل 
ب����اإج����راء  امل���ع���ار����س���ة يف ف���ن���زوي���ال 
ال�سلطة  وا����س���ت���ق���الل  ان���ت���خ���اب���ات 
الت�سريعية التي تتمتع فيها باأغلبية 
الأجنبية  ب��امل�����س��اع��دات  وال�����س��م��اح 
القت�سادية  الأزم��������ة  ل��ت��خ��ف��ي��ف 
واإط���������الق �����س����راح اأك������ر م����ن مئة 
الرئي�س  حكومة  حتتجزهم  ن�سط 
نيكول�س مادورو. وقال البابا اأتقدم 
بنداء من القلب للحكومة وجميع 
لتفادي  الفنزويلي  املجتمع  ف��ئ��ات 
كافة اأ�سكال العنف واحرتام حقوق 
الإن�سان وال�سعي اإىل حل عن طريق 
التفاو�س. ويقول اأن�سار ليوبولدو 
ال�سعبية  الإرادة  حزب  زعيم  لوبيز 
ال�سلطات  حتتجزه  ال��ذي  املعار�س 
�سيا�سيون  ���س��ج��ن��اء  واآخ����ري����ن  اإن����ه 
اإىل  م��ادورو  ميل  اعتقالهم  يج�سد 

الدكتاتورية.

�ملعار�سة �لفنزويلية تدعو 
�إىل م�سري�ت جديدة 

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

���س��ه��ر ع���ل���ى بدء  يف ذك������رى م������رور 
الفنزويلي  ال��رئ��ي�����س  ���س��د  تعبئتها 
نيكول�س مادورو  دعت املعار�سة اإىل 
الدكتاتورية  �سد  جديدة  تظاهرات 
اأنحاء  ك���ل  ويف  ك��راك��ا���س  و���س��ط  يف 

البالد.
ف���ب���ع���د ����س���ه���ر م�����ن الح���ت���ج���اج���ات 
ال��ت��ي اأ���س��ف��رت ع��ن مقتل ن��ح��و 30 
�سخ�سا، ل تنوي املعار�سة الرتاجع. 
رئي�س  نائب  غيفارا،  ف��ري��دي  وق��ال 
الوحيدة  العامة  املوؤ�س�سة  الربملان، 
املعار�سة،  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����س��ي��ط��ر  ال���ت���ي 
ن��ري��د دع���وة ك��ل �سعب ف��ن��زوي��ال، يف 
للتظاهر  ل��ل��ب��الد،  ال�24  ال��ولي��ات 
���س��د ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة. واأ�����س����اف يف 
مقري  اإىل  �سن�سري  �سحايف  موؤمتر 
الوطني  وامل��ج��ل�����س  العليا  املحكمة 
ل��ك��ن بحزم،  ب���ه���دوء  ل��الن��ت��خ��اب��ات، 
ابتعلت  ق���د  احل��ك��وم��ة  اأن  م��ع��ت��ربا 

هاتني املوؤ�س�ستني.
ان تنظم  املعار�سة تريد  اأن  واأو�سح 
الثنني عددا كبريا من التظاهرات 
مدن  وك��ربى  كراكا�س  يف  املتزامنة 
ابريل،  ني�سان  بداية  ومنذ  ال��ب��الد. 
تزيد املعار�سة من التظاهرات، من 
انتخابات  اج��راء  اىل  التو�سل  اج��ل 
ع���ام���ة م���ب���ك���رة، ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ولي���ة 
الأول  ك��ان��ون  م�����ادورو يف  ال��رئ��ي�����س 

دي�سمرب 2018.

هذا وغريه من تعليقات زعماء اأوروبا اأنه �ستكون هناك اأوقات 
بالقلق  الأوروب���ي  الحت��اد  وي�سعر  املفاو�سات.  ه��ذه  يف  �سعبة 
�سديدة  ملفاو�سات  الربيطانية  احلكومة  تاأهب  درج��ة  ب�ساأن 
التي  التنازلت  لنوع  لندن  فهم  درج��ة  ب�ساأن  واأي�سا  التعقيد 

ينبغي اأن تقدمها للتو�سل لأي اتفاق.
وق���ال م�����س��وؤول��ون يف الحت���اد الأوروب�����ي اإن حم��ادث��ات رئي�س 
املفو�سية الأوروبية جان كلود يونكر وكبري مفاو�سي الحتاد 
الأوروبي يف حمادثات النف�سال مي�سيل بارنييه يف لندن يوم 

الأربعاء مل تفلح يف تهدئة تلك املخاوف.
الذي  ت�سريحها  مريكل  اأجنيال  الأملانية  امل�ست�سارة  وك��ررت 
اأدلت به بعد اجتماع يونكر وماي وقال اإنها ما تزال قلقة ب�ساأن 

“الأوهام” يف بريطانيا ب�ساأن حمادثات اخلروج من الحتاد.

•• لندن-رويرتز:

قالت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي ام�س اإن حمادثات 
النف�سال عن الحتاد الأوروبي �ستكون �سعبة يف ظل املوقف 

املت�سدد الذي تبناه زعماء الحتاد جتاه املفاو�سات الو�سيكة.
اأق���ر زع��م��اء الحت���اد الأوروب����ي  اج��ت��م��اع قمة يف بروك�سل  ويف 
ون�سحوا  بريطانيا.  خلروج  القا�سية  ال�سروط  من  جمموعة 
�سريعا يف عالقة  الدخول  اأوه��ام  ت�ساورهم  باأل  الربيطانيني 
جديدة حتافظ على اأ�سواق الحتاد الأوروبي مفتوحة اأمامهم 
ملواطني  الإقامة  حقوق  مثل  ق�سايا  لتعقيدات  ي�ستعدوا  واأن 

الحتاد الأوروبي.
يظهر  )بي.بي.�سي(  الربيطانية  الإذاع��ة  لهيئة  ماي  وقالت 

لالن�سحاب  م�ستعدة  �ستكون  باأنها  موقفها  على  ماي  واأك��دت 
من حمادثات النف�سال دون التو�سل اإىل اتفاق اإذا مل يعجبها 
ما يقدمه الحتاد الأوروبي. قالت ماي يف مقابلة منف�سلة مع 
حمطة )اآي.تي.يف( ما كنت �ساأ�سرح بذلك لو مل اأكن موؤمنة 
قوية  بيد  املفاو�سات  دخلنا  اإذا  اأن��ن��ا  اأي�سا  ب��ه  اأوؤم���ن  وم��ا  ب��ه. 

ميكننا التو�سل لتفاق جيد لربيطانيا.
الربيطانيون  ق��رر  بعدما  لل�سلطة  و�سلت  التي  م��اي،  ودع��ت 
مبكرة  انتخابات  لإج���راء  الأوروب����ي،  الحت���اد  ع��ن  النف�سال 
الربملان  يف  اأك���رب  واأغ��ل��ب��ي��ة  ع���ام  تفوي�س  لك�سب  حم��اول��ة  يف 
املوحدة  ال�����س��وق  م��ن  ب��اخل��روج  خطتها  تنفيذ  يف  مل�ساعدتها 

لالحتاد الأوروبي والتو�سل لتفاق جتارة حرة مع الحتاد.
ا�ستعداد  ب�����س��اأن  الأوروب���ي���ني  نظرائها  م��ن  ال��ع��دي��د  ويت�ساءل 

اآذار  30 مار�س  ماي حقا للزج ببالدها يف م��اأزق قانوين يوم 
عام 2019 اإذا مل يتم التو�سل لتفاق. وقال رئي�س املجل�س 
اإن مثل هذه اخلطوة �ستكون  الأوروب��ي دونالد تو�سك م��رارا 
كثريا  اأف����دح  ���س��ي��ك��ون  ثمنها  ل��ك��ن  الأوروب������ي  ل��الحت��اد  �سيئة 

بالن�سبة لربيطانيا.
التفاو�سية  خططهم  يف  ذك��روا  الأوروب��ي��ني  الزعماء  اأن  غري 
التي اأقروها خالل دقائق يف قمة اأم�س ال�سبت اإنهم �سيكونوا 

م�ستعدين للتعامل مع و�سع تنهار فيه املفاو�سات.
ال�سقوط يف فخ  اأق��ران��ه من  البلجيكي  ال���وزراء  رئي�س  وح��ذر 
اإث����ارة النق�سام  امل��ف��او���س��ني ال��ربي��ط��ان��ي��ني ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون 
بريطانيا  م�سلحة  من  اأن  اإىل  م��اي  اآخ���رون  نبه  فيما  بينهم 

اأي�سا احلفاظ على الحتاد كتلة واحدة.

للقوات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  وي��ت��ج��اوز  ال�سنية.  والقبائل 
امل�ساركة يف القتال �سد تنظيم داع�س يف املو�سل 100 

األف فرد.
مقاتلي  عدد  ي�سل  العراقية  القوات  لتقديرات  ووفقا 
داع�����س ال��ذي��ن ل ي���زال���ون داخ����ل امل��و���س��ل اإىل م��ا بني 
من  ان��خ��ف��ا���س��ا  اأج��ان��ب  غالبيتهم  ف���رد  و300   200

اىل ذلك، اأكدت اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر حاجة 
للعناية  الطعام  عن  امل�سربني  الفل�سطينيني  الأ�سرى 
اخل��ا���س��ة، م�����س��رية اإىل ت��وا���س��ل��ه��ا م��ع الأ����س���رى ونقل 
يف  اللجنة  با�سم  الإعالمية  الناطقة  وقالت  ر�سائلهم. 
القد�س نادية الدب�سي اإن زيارات متت واأخرى تتوا�سل 
لالأ�سرى امل�سربني، م�سددة على اأهمية تواجد مندوب 
التي يريدها  ر�سائله  امل�سرب لنقل  الأ�سري  اللجنة مع 

•• بغداد-رويرتز:

تنظيم  يتم طرد  اأن  امل�ستوى  قائد عراقي رفيع  يتوقع 
اأي�����ار املقبل  داع�������س الإره����اب����ي م���ن امل��و���س��ل يف م���اي���و 
املكتظة  القدمية  املدينة  يف  املت�سددين  مقاومة  رغ��م 

بال�سكان.
ونقلت جريدة ال�سباح الر�سمية ام�س عن الفريق الركن 
اإن  اأركان اجلي�س العراقي قوله  عثمان الغامني رئي�س 

املعركة �ستنتهي خالل ثالثة اأ�سابيع كحد اأق�سى. 
ويوفر حتالف دويل تقوده الوليات املتحدة دعما جويا 
العراق  �سمال  مدن  كربى  املو�سل  على  للهجوم  وبريا 
التي �سقطت يف اأيدي املت�سددين يف يونيو حزيران عام 

.2014
وفقد التنظيم �سيطرته على معظم اأحياء املدينة منذ 
بدء الهجوم يف اأكتوبر ت�سرين الأول املا�سي وحتا�سره 
القوات الآن يف الأحياء الواقعة �سمال غرب املدينة ومن 

بينها و�سط املدينة القدمية التاريخية.
مليون  ن�سف  اإىل  ي�سل  م��ا  اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت���رى 
���س��خ�����س م���ا زال������وا يف امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ي�����س��ي��ط��ر عليها 
األف �سخ�س يف   400 املت�سددون يف املو�سل من بينهم 

املدينة القدمية مع قلة موارد الغذاء واملاء وعدم وجود 
م�ست�سفيات.

وي��ت��ح�����س��ن امل��ت�����س��ددون ب���ني امل��دن��ي��ني وي��ن��ف��ذون عادة 
القوات من الق��رتاب من  هجمات م�سادة �سديدة ملنع 
جامع النوري يف املدينة القدمية الذي اأعلن منه زعيم 
التنظيم اأبو بكر البغدادي اإقامة ما ي�سمى دولة خالفة 
يف اأجزاء من العراق و�سوريا. واملو�سل هي اأكرب مدينة 

تقع يف قب�سة املت�سددين يف البلدين.
بال�سرطة  وح����دة  ق��ائ��د  اإن  ع�����س��ك��ري��ة  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
الداخلية  ل���وزارة  التابعة  ال��ق��وات  و18 من  الحت��ادي��ة 
ق��ت��ل��وا يف ه��ج��م��ات ع��ل��ى م��وق��ع��ني ع��ن��د ط���رف املدينة 

القدمية يوم اجلمعة.
وا���س��ت��ع��ادت ال�����س��رط��ة الحت���ادي���ة امل��وق��ع��ني ل��ك��ن وزارة 
الداخلية عزلت قائدا رفيع امل�ستوى بعد ف�سله يف �سد 

الهجمات امل�سادة وفقا ملا ذكرته امل�سادر.
الإرهاب  مكافحة  جهاز  املو�سل  داخ��ل  الهجوم  ويقود 

الذي دربته الوليات املتحدة وال�سرطة الحتادية.
املعارك  النظامي يف  العراقي  وح��دات اجلي�س  وت�سارك 
خارج املدينة جنبا اإىل جنبا مع متطوعني �سيعة دربتهم 
الأكراد  الب�سمركة  ومقاتلي  بال�سالح  ومدتهم  اإي���ران 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

الإ�سرائيلية  بال�سجون  الفل�سطينيون  الأ���س��رى  اأك���د 
امل�سربون عن الطعام اأنهم لن يرتاجعوا عن الإ�سراب 
حتى حتقيق مطالبهم، وت�سامن معهم اأهاليهم يف رام 
اهلل ب��اإ���س��راب م��ن ي��وم واح���د، يف وق��ت اأع��ل��ن ع��ن بوادر 

لبدء مفاو�سات لإنهاء الإ�سراب.
وق�����ال�����ت ال���ل���ج���ن���ة الإع�����الم�����ي�����ة لإ�������س������راب الأ������س�����رى 
الأول  ام�����س  منذ  ت��ل��وح  ب���داأت  ب���وادر  اإن  الفل�سطينيني 
ال�سبت لفتح باب املفاو�سات بني اإدارة �سجون الحتالل 
ت�سرتط  الإدارة  لكن  الطعام.  عن  امل�سربني  والأ�سرى 
اإب��ع��اد قائد الإ���س��راب ال��ق��ي��ادي م���روان ال��ربغ��وث��ي عن 

عملية املفاو�سات.
فار�س  ق���دورة  الفل�سطيني  الأ���س��ري  ن��ادي  رئي�س  وق��ال 
قائد  مع  مبا�سرة  التعامل  الح��ت��الل  �سلطات  على  اإن 
الإ�سراب مروان الربغوثي حتى تنخرط بقية اللجان 
الإقرار  اإىل  ت�ستند  �سيغة  لبلورة  التفاو�س  عملية  يف 

بحقوق الأ�سرى املُعلن عنها.
واأو�سحت اللجنة اأن عملية التنقالت التي جتريها اإدارة 
م�سلحة �سجون الحتالل بحق قيادة الإ�سراب ما زالت 
م�ستمرة، حيث نقلت موؤخرا عميد الأ�سرى كرمي يون�س 

من عزل �سجن اجللمة اإىل عزل �سجن جلبوع.
كرمي  الفل�سطينيني  الأ���س��رى  عميد  ق��ال  جهته،  م��ن 
الن�سر  حتى  بالأ�سراب  م�ستمرون  الأ�سرى  اإن  يون�س 
تويرت  ع��رب  الن�س  اإ���س��راب��ه مغرد  ع��ن  ول��ن يرتاجعوا 
ولو اأ�سبحوا جثثا هامدة. و�سرح الأ�سري كرمي -الذي 
امل��وق��ف يف جل�سة  بهذا  الأ���س��ر-  داخ��ل  34 عاما  ق�سى 

الأحد يف  ام�س  املركزية بحيفا نظرت �سباح  للمحكمة 
م�سلحة  اإدارة  رف�س  ملناق�سة  حماموه  قدمه  التما�س 
ال�سجون الإ�سرائيلية ال�سماح ملحامي الأ�سرى امل�سربني 

عن الطعام اللتقاء مبحاميهم.
اإ�سراب ت�سامني

ب�سجون  فل�سطيني  اأ���س��ري   1600 م��ن  اأك��ر  ويوا�سل 
ال�14 على  ل��ل��ي��وم  ال��ط��ع��ام  اإ���س��راب��ه��م ع��ن  الح���ت���الل 

التوايل. 
من  معهم  الوا�سعة  الت�سامن  فعاليات  تتوا�سل  كما 
الع�سرات  اأعلن  حيث  الفل�سطينية،  الأط��ي��اف  خمتلف 
اليوم  وال�سحايا  الفل�سطينيني  الأ���س��رى  اأه���ايل  م��ن 
ت�سامنا مع  واح��د  ليوم  الطعام  ع��ن  الإ���س��راب  الأح���د 

مئات امل�سربني يف ال�سجون الإ�سرائيلية.
العام  ُقتل  وقال حممد عليان والد بهاء عليان -ال��ذي 
املحتلة-  ال��ق��د���س  يف  طعن  عملية  تنفيذ  بعد  امل��ا���س��ي 
ليوم  الطعام  ع��ن  الإ���س��راب  اأعلنا  “اليوم  لالأنا�سول 
اأن نقدمه دعما للم�سربني  اأقل ما ميكن  واح��د، وهذا 

يف ال�سجون«.
لل�سعور  حم��اول��ة  ه��و  الطعام  ع��ن  “الإ�سراب  واأ���س��اف 
الوجع  �سعور  لكن  قليل،  واح��د  ليوم  و�سعورنا  باجلوع 
اإىل  ال����دويل  امل��ج��م��ع  داع��ي��ا  ومتوا�سل”،  ك��ب��ري  معهم 

التدخل العاجل لتحقيق مطالب امل�سربني.
“الأمعاء اخلاوية”  امل�ساركني يف معركة  اأن عدد  يذكر 
من  اأك����ر  اإىل  ارت���ف���ع  ظ��روف��ه��م  بتح�سني  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
اأ�سري يتقدمهم ع�سو اللجنة املركزية حلركة   1600
فتح مروان الربغوثي، والأمني العام للجبهة ال�سعبية 

اأحمد �سعدات.

نحو 6 اآلف مقاتل وقت بدء الهجوم. وقالت منظمات 
مدنيون  بينهم  من  الآلف  اإن  اإغاثة  ومنظمات  دولية 
وع�سكريون قتلوا خالل املعركة. ويقرتب العدد الكلي 
من  الأول  ت�سرين  اأكتوبر  منذ  املو�سل  من  للنازحني 
قبل  املو�سل  �سكان  نحو خم�س  اأي  �سخ�س  األ��ف   400

ا�ستيالء التنظيم على املدينة.

الإ���س��راب يجب  اأن��ه يف حال  الناطقة  واأ�سافت  لذويه. 
اعتبار الأ�سري امل�سرب �سخ�سا مري�سا بحاجة للعناية، 
معهم  ال��ت��وا���س��ل  يف  الأح��م��ر  لل�سليب  مهم  دور  وه���ذا 
والد  اتهم  م��ن جهته،  اح���رتام حقوقهم.  م��ن  وال��ت��اأك��د 
يف  بالتاأخر  اللجنة  القد�س  م��ن  الطويل  زي��د  الأ���س��ري 
زيارة  اإن  الطويل  عايد  وقال  امل�سربني،  الأ�سرى  زيارة 

امل�سربني بعد 11 يوما من الإ�سراب متاأخرة.



االثنني   1   مايو    2017  م   -   العـدد  12008  
Monday  1   May   2017  -  Issue No   12008


BSC

National Bank of Bahrain
  


























االثنني   1   مايو    2017  م   -   العـدد  12008  
Monday  1   May   2017  -  Issue No   12008 
















































االثنني   1   مايو    2017  م   -   العـدد  12008  
Monday  1   May   2017  -  Issue No   12008

16

عربي ودويل
رغم تهديد�ت كوريا �ل�سمالية.. و��سنطن و�سيول تو��سلن �ملناور�ت �لبحرية

•• �صيول-اأ ف ب:

اأنهت كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة ام�س مناوراتهما الع�سكرية ال�سنوية 
يانغ  بيونغ  عليها  ردت  منف�سلة  بحرية  م��ن��اورات  تابعتا  لكنهما  امل�سرتكة، 
الكورية  اجلزيرة  �سبه  يف  �سديدا  توترا  الو�سع  وي�سهد  غا�سبة.  بتهديدات 
نتيجة موؤ�سرات باحتمال اإجراء كوريا ال�سمالية جتربة جديدة ل�ساروخ طويل 
املدى اأو جتربة نووية �ساد�سة، وب�سبب حتذيرات من اإدارة الرئي�س الأمريكي 

دونالد ترامب التي ل ت�ستبعد اللجوء اىل القوة “لت�سوية” امل�سكلة.
و�سارك 20 الف جندي كوري جنوبي و10 الف جندي امريكي يف املناورات 
امل�سرتكة “فول ايغل” التي انتهت الحد كما هو مقرر ح�سب ما ذكرت وزارة 
ريزولف”  “كي  م��ن��اورات  املا�سي  ال�سهر  وانتهت  اجلنوبية.  الكورية  الدفاع 

ال�سنوية امل�سرتكة الأخرى.

�سربة حمتملة لغوا�سة امريكية جتوب املنطقة وت�سري بالدفع النووي.
وقال ترامب لربنامج في�س ذا ني�سن على �سبكة �سي بي ا�س التفلزيونية ان 

ال�سني ت�سغط على حليفتها كوريا ال�سمالية للحد من برناجمها للت�سلح.
كما اأكد انه لن يكون �سعيدا اذا نفذت بيونغ يانغ جتربة نووية اأخرى، م�سيفا 
كذلك اعتقد ان الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ، وهو رجل حمرتم جدا، لن 

يكون �سعيدا اأي�سا، يف مقتطفات من املقابلة ن�سرت ال�سبت.
على ال�سوؤال ان كان يق�سد العمل الع�سكري بعبارة لن اكون �سعيدا رد ترامب ل 
اأدري، اأعني اننا �سرنى. تخلل عر�س القوة الكوري ال�سمايل جتربة �ساروخية 
ريك�س  الم��ريك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  حت��ذي��ر  على  �ساعات  بعد  ال�سبت  فا�سلة 
تيلر�سون جمل�س المن الدويل من عواقب كارثية اذا عجز املجتمع الدويل، 
للت�سلح.  برناجمه  عن  للتخلي  ال�سمال  على  ال�سغط  عن  ال�سني،  خ�سو�سا 
وقال ان جميع اخليارات للرد على ا�ستفزازات مقبلة يجب ان تبقى مطروحة 

واجريت املناورتان كتدريب على نزاع مع ال�سمال. وتوؤكد �سيول ووا�سنطن ان 
طبيعتيهما دفاعية حم�سة، لكن بيونغ يانغ تعتربهما تدريبا على اجتياحها. 
وعادة ما يوؤ�سر انتهاء هذه املناورات اىل مرحلة اكر هدوءا يف �سبه اجلزيرة 
الكورية، لكن الو�سع يبدو متفجرا هذه ال�سنة. فقد حذر ترامب اخلمي�س من 
امكان اندلع نزاع كبري مع بيونغ يانغ التي اأجرت �سل�سلة جتارب �ساروخية 
وزارة  واك��دت  احل��ي.   بالر�سا�س  ع�سكرية  ومتارين  ال�سبت،  احداها  فا�سلة، 
الدفاع الكورية اجلنوبية الحد توا�سل مناورة بحرية م�سرتكة مع الوليات 
تقودها  التي  المريكية  ال�ساربة  املجموعة  ت�سمل  اليابان،  بحر  يف  املتحدة 
حاملة الطائرات كارل فين�سن. و�ست�ستمر هذه املناورات الرامية اىل اختبار 
القدرة على ر�سد م�سار ال�سواريخ الكورية ال�سمالية واعرتا�سها، ب�سعة ايام 
مبهاجمة  الر�سمي  اعالمها  و�سائل  عرب  ال�سمالية  كوريا  وه��ددت  ا�سافية. 
كارل فين�سن. وحذر موقع انرتنت تابع للنظام الكوري ال�سمايل الحد من 

�ساحبة  وحدها  تكون  ان  ت��ك��رارا  ال�سني  رف�ست  جهتها  من  الطاولة.  على 
ووقوع  الفو�سى  النووية حمذرا من خماطر  ال�سمال  للجم طموحات  احلل 
على �سرورة  فرن�سي�س  البابا  و�سدد  القوة.  اىل  اللجوء  اكرب يف حال  ك��وارث 
اإجراء مفاو�سات بهدف التو�سل اإىل حل دبلوما�سي يف ما يتعلق بالطموحات 
النووية لكوريا ال�سمالية. وقال البابا اإن هناك العديد من الو�سطاء يف العامل 
الذين يقدمون اأنف�سهم. الرنوج مثال، على ا�ستعداد دائم للم�ساعدة. كما اثار 
التوتر بع�س احل�سا�سية بني �سيول ووا�سنطن بعدما اقرتح ترامب يف مقابلة 
مليار  البالغ  لل�سواريخ  امل�سادة  ثاد  منظومة  ثمن  اجلنوب  ي�سدد  ان  اخ��رية 

دولر، التي تن�سرها الوليات املتحدة على ارا�سي حليفتها.
لكن كوريا اجلنوبية اكدت الحد ان م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي هربرت 
ماكما�سرت ات�سل هاتفيا بنظريه يف �سيول واكد الطرفان جمددا ان وا�سنطن 

�ست�سدد ثمن ن�سر املنظومة كما كان مقررا.

    ي�سار اىل ان احل��زب اجلمهوري 
اجلمهورية  رئي�س  ل��ه  بيان  يف  دع��ا 
اإىل �سحب م�سروع قانون امل�ساحلة. 
ال�سعب  ح���رك���ة  اع����ت����ربت  ح����ني  يف 
امل�ساحلة  ق�����ان�����ون  م���������س����روع  ان 
لتبيي�س  حماولة  يعد  القت�سادية 
ال���ف�������س���اد وال���ف���ا����س���دي���ن م��ب��ي��ن��ا ان 
هذه  يف  ت��ق��دمي��ه  ع��ل��ى  “ال�سرار 
بتنامي وترية  تت�سم  التي  الظروف 
الح���ت���ق���ان الج��ت��م��اع��ي ق���د يدفع 
الفو�سى  م���ن  م��زي��د  اىل  ب��ال��ب��الد 

وال�سطراب” وفق تقديره.
 20 اع���ت���ربت  ال�����س��ي��اق،  ذات     ويف 
واجتماعية،  ح���ق���وق���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة 
على  ب��الع��ت��م��اد  تعيد  ال��رئ��ا���س��ة  اأّن 
الثالثة  ل��ل��م��رة  الأغ��ل��ب��ي��ة احل��اك��م��ة 
مترير  حم�����اول�����ة  ال�����ت�����وايل  ع���ل���ى 
املتعلق  الأ�سا�سي  القانون  م�سروع 
ب����اإج����راءات خ��ا���س��ة ب��امل�����س��احل��ة يف 
املجال القت�سادي واملايل من خالل 
طرحه للنقا�س اأمام اللجنة ت�سريع 

العام مبجل�س نواب ال�سعب.
التعديالت  رغ����م  اأّن������ه  واأّك�������دت      
ح��اف��ظ��ت ال��ن�����س��خ��ة اجل����دي����دة من 
امل�������س���روع ع���ل���ى ن��ف�����س الإخ�������اللت 
اإىل  داعية  امل�سمون،  م�ستوى  على 
ال�����س��ح��ب ال���ف���وري وال��ن��ه��ائ��ي لهذا 
النتقال  م�سار  يهدد  الذي  امل�سروع 
ومبادئ  ال��ت��ون�����س��ي  ال��دمي��ق��راط��ي 

العدل والإن�ساف.
   يف حني اعترب املحامي والقيادي يف 
ال�سعيدي،  و�سام  تون�س  نداء  حركة 
اأن التعديالت املدخلة على م�سروع 
القت�سادية  امل�������س���احل���ة  ق����ان����ون 
ا�����س����ت����ج����اب����ت ل�����ك�����ل امل�����الح�����ظ�����ات 
الداخلي  ال�سعيد  على  واملقرتحات 

وراعت املعايري الدولية.
“ماني�س  اأن من حق حملة  واأّك���د    
من  مب��وق��ف��ه��ا  الإدلء  م�سامح” 
ع���ل���ى حّد  ال�����ربمل�����ان،  امل���������س����روع يف 

تعبريه.
ن�����داء تون�س  اأع���ل���ن ح����زب    ول���ئ���ن 
حركة  فان  للقانون،  املطلق  تاأييده 
م�ساندتها  رغم  انه  اأعلنت  النه�سة 
مل��ب��داأ امل�����س��احل��ة، ف��اإن��ه��ا ل��ن ت�سّوت 
امل�ساحلة  ق����ان����ون  م�������س���روع  ع���ل���ى 

ب�سيغته احلالية.

م�سرية احتجاجية
وكان املعار�سون قد با�سروا حتركهم 
الرئا�سية  ل���ل���م���ب���ادرة  امل���ن���اه�������س 
���س��ب��اب حملة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال�������س���ارع  يف 
ا�سامح(  )ل���ن  م�سامح”  “ماني�س 

دعا  املذكور،  القانون  مل�سروع  رف�سا 
ال��ع��زاب��ي اىل م��وا���س��ل��ة ال��ن��ق��ا���س يف 
موؤ�س�سة  اأن  اىل  م�����س��ريا  ال���ربمل���ان، 
واأّن  امل������ب������ادرة،  ق���دم���ت  ال���رئ���ا����س���ة 
الكلمة الف�سل للربملان يف تنقيحها 

وتعديلها او متريرها او رف�سها.
ال��ع��زاب��ي معار�سي  ���س��ل��ي��م     ودع����ا 
انتظار  اإىل  امل�������س���احل���ة  ق�����ان�����ون 
الن�سخة املنقحة، قائال : من لديه 
بالتوّجه  عليه  واقرتاحات  خماوف 
الت�سنج  ع���ن  ب��ع��ي��دا  ال���ربمل���ان  اإىل 

والفو�سى.

ل يفي بالغر�س
رئي�س  دي��وان  الوزير مدير  واعترب 
اجل���م���ه���وري���ة ���س��ل��ي��م ال���ع���زاب���ي ان 
املركزي  البنك  حم��اف��ظ  ان��ت��ق��ادات 
النابلي  ك��م��ال  م�سطفى  ال�����س��اب��ق 
مل�سروع قانون امل�ساحلة القت�سادية 
للف�ساد،  تبيي�س  ب��ان��ه  وت��و���س��ي��ف��ه 
مب�سروع  معرفته  ع��دم  ع��ن  ناجمة 

قانون وبالإجراءات التي ت�سمنها.
    واأو�سح مدير الديوان الرئا�سي، 
ان النابلي الذي و�سفه بال�سخ�سية 
ال��وط��ن��ي��ة ���س��ي��ت��ف��اع��ل اي��ج��اب��ي��ا مع 
م�سروع قانون امل�ساحلة القت�سادية 

بعد ان يطلع عليه ب�سكل دقيق.
م�سطفى  ان  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر      
كمال النابلي كان قد اأكد ان قانون 
طرحتها  التي  بال�سيغة  امل�ساحلة 
رئا�سة اجلمهورية ل يفي باحلاجة، 
م�سريا اإىل اأنه يف جزء منه م�ساحلة 

مع الف�ساد.
حديث  يف  ال���ن���اب���ل���ي  واأ�������س������ار      
اأ�سباب  ث��الث��ة  اإىل  خ��ا���س��ة،  لإذاع����ة 
حاجة  يف  البالد  جتعل  مو�سوعية 
اإىل قانون للم�ساحلة، تتعّلق اأ�سا�سا 
بعدم قدرة هيئة احلقيقة والكرامة 
ع��ل��ى ح���ّل ك��ل امل��ل��ف��ات ال��ت��ي اأنيطت 
لها  ا�سند  م��ا  اأّن  معتربا  بعهدتها، 

من �سالحيات يتجاوز طاقتها.
   وب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، اع��ت��رب اأّن 
اأّن���ه غ��ري ق���ادر على  اأظ��ه��ر  الق�ساء 
معقولة،  اآج�����ال  يف  امل��ل��ف��ات  ح�����س��م 
اأنهم  اداري����ني  اكت�ساف  ع��ن  ف�سال 
باأية  انتفاعهم  ع��دم  رغ��م  مورطون 
جت����اوزات  م���ن  �سخ�سية  م�سلحة 

كانوا خاللها جمرد اأداة تنفيذ.
الأ�سباب  ه���ذه  اإّن  ال��ن��اب��ل��ي  وق���ال    
امل�ساحلة  م���ن  جت��ع��ل  امل��و���س��وع��ي��ة 
الذي  امل�سروع  ولكن  اأ�سا�سيا،  اأم��را 
اقرتحته رئا�سة اجلمهورية ل يفي 

بالغر�س.

املوؤيد مل�سار العدالة النتقالية، ظهر 
احتجاجية،  ووقفة  م�سرية  ال�سبت، 
و����س���ط ال���ع���ا����س���م���ة، ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
معار�ستهم مل�سروع قانون امل�ساحلة 

القت�سادية واملالية.
    ووزع املتظاهرون بيانا جاء فيه اأن 
حملة ماني�س م�سامح، جتدد رف�سها 
القطعي مل�سروع قانون امل�ساحلة، ملا 
ولقانون  للد�ستور  خرق  من  ميثله 
العدالة النتقالية ومنظومة ك�سف 

احلقيقة.
    كما دعت احلملة يف بيانها القوى 
الراف�سة  والدميقراطية  الوطنية 
جهود  “تن�سيق  اإىل  القانون،  لهذا 

الت�سدي له.
م�سامح  ماني�س  اأن حملة  يذكر      
اأك�����ر م���ن ث���الث���ني منظمة  ت�����س��م 
م�ستقلة.  و���س��خ�����س��ي��ات  وج��م��ع��ي��ة 
اأ�سمته  م���ا  احل��م��ل��ة  اأع���ل���ن���ت  وق����د 
م�سروع  �سد  �سعبية  ط���وارئ  حالة 
ق��ان��ون امل�����س��احل��ة ال���ذي ك���ان تقدم 
قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�س  به 

ال�سب�سي.

التي  مثال  العمومية  البنوك  على 
قال انها تراجعت بن�سبة تفوق 60 
الرئا�سي  الديوان  باملائة.     مدير 
النتقادات  على  رده  يف  اي�سا  اأك���د 
امل�ساحلة  ق��ان��ون  مل�����س��روع  امل��وج��ه��ة 
بتبيي�س الف�ساد خا�سة، ان موؤ�س�سة 
عن  تتنازل  ل��ن  اجلمهورية  رئا�سة 

اي فل�س يعود للدولة.
ال���ع���زاب���ي وج����ود ن�سخة       وف���ّن���د 
ج������دي������دة م������ن م�����������س�����روع ق����ان����ون 
تخفيها  الق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��احل��ة 
رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة، م�����س��ددا على 
لقاءات  خالل  حر�ست  الرئا�سة  ان 
منهم  الفاعلني  من  بعدد  جمعتها 
من  ع�������دد  ت�������س���م���ني  اىل  خ��������رباء 
امل���ق���رتح���ات م��ن��ه��ا ت��رك��ي��ب��ة جلنة 

امل�ساحلة.
رئا�سة  اأّن  ال���ع���زاب���ي  واأو�����س����ح      
م�سروع  بعد  تن�سر  مل  اجلمهورية 
مازالت  لأّن����ه����ا  امل�����س��احل��ة  ق���ان���ون 
اخل���رباء  م��ق��رتح��ات  ك���ّل  ت�ستقبل 

والأحزاب وترّحب بها.
التظاهر  دع�����وات  ع��ل��ى  رده  ويف     

العام  ال��ت�����س��ري��ع  وك���ان���ت جل��ن��ة     
املا�سي  الرب��ع��اء  انطلقت  بالربملان 
رئا�سة  مم��ث��ل��ي  اىل  ال����س���ت���م���اع  يف 
م�سروع  ب��خ�����س��و���س  اجل���م���ه���وري���ة 
القت�سادية  امل�������س���احل���ة  ق����ان����ون 
واملالية قبل النطالق يف مناق�سته 

ف�ساًل ف�ساًل.
    وقد مت النظر يف م�سروع قانون 
الديوان  مدير  بح�سور  امل�ساحلة 
العزابي  ���س��������������������ل��ي��م  ال��رئ��ا���س�����������������������������ي 
الرئي���������س  م�ست�س������اري  من  وع��دد 

التون�سي.
     وك��ان��ت رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة قد 
امل�ساحلة  ق��ان��ون  م�����س��روع  ع��ر���س��ت 

القت�سادية واملالية، عام 2015.
     وت��ع��ط��ل��ت امل�����س��ادق��ة ع��ل��ى هذا 
القانوين  اجل�����دل  ب��ع��د  امل�������س���روع، 
وال�����س��ي��ا���س��ي ال��وا���س��ع، ال���ذي رافقه 
الأحزاب،  ع��دد من  ورف�س  اآن���ذاك، 
واملنظمات  منها،  املعار�سة  خا�سة 
، لهذا  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  وم��ك��ون��ات 
النقاط  لبع�س  اأو  برمته  امل�����س��روع 

الواردة فيه.

ال���ن���ق���ا����س حت����ت قبة  الول�����وي�����ة يف 
باردو.

وقال اإّن رئا�سة اجلمهورّية اقرتحت 
تتدخل  مل  لكنها  القانون  م�سروع 
جمل�س  رزن��ام��ة  حت��دي��د  يف  مطلقا 
جتاوز  اأهمّية  على  م�سّددا  ال��ن��واب، 
جلنة  داخ��ل  اخلالفية  النقاط  ك��ل 

الت�سريع العام.
م�سروع  ع���ن  ال���ع���زاب���ي  وداف������ع      
هذا  يف  مو�سحا  امل�ساحلة،  ق��ان��ون 
مترير  ان  اثبتت  درا�سة  ان  ال�سياق 
امل��ذك��ور �سيمكن  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع 
ال��ن��م��و ب1  ن�سبة  ال��رتف��ي��ع يف  م��ن 
5 يف املائة ويف م��وارد مالية  فا�سل 
تقدر ب� 500 مليون دينار ويف اعادة 
تن�سيط الدارة التون�سية التي �سهد 
ن�ساطها تراجعا ب50 يف املائة منذ 

�سنة 2010 اىل اليوم.
    وقال العزابي انه بتمرير م�سروع 
اىل  الدارة  ���س��ت��ع��ود  ال��ق��ان��ون  ه���ذا 
ن�����س��اط��ه��ا اىل م���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه قبل 
2010، مقدما يف هذا ال�سدد عدة 
مزايا اخرى مل�سروع القانون املذكور 

النقا�س يف الربملان
الرئي�س  دي��وان  الوزير مدير  واأك��د 
ت��وق��ي��ت طرح  اأن  ال���ع���زاب���ي،  ���س��ل��ي��م 
م�سروع قانون امل�ساحلة القت�سادية 
واملالية حدده جمل�س نواب ال�سعب 

م�سريا اىل ان روزنامة املجل�س هي 
موؤ�س�سة  واأن  التوقيت،  ح��ددت  من 
الرئا�سة مل تتدخل يف ذلك رغم ان 
الد�ستور يقدم للمبادرة الت�سريعية 
اجلمهورية  رئ��ا���س��ة  م��ن  امل��ق��رتح��ة 

العزابي:  النقا�س داخل الربملان ولي�س يف ال�سارع اجلبهة ال�سعبية يف الئتالف املعار�س لقانون امل�ساحلة

م�سرية �حتجاجية بالعا�سمة من �أجل �ملطالبة 
باإ�سقاط م�سروع قانون �مل�ساحلة �لقت�سادية 

�لعز�بي: من لديه خماوف و�قرت�حات عليه 
�لتوّجه �إىل �لربملان بعيد� عن �لت�سنج و�لفو�سى

م�ؤ�س�سة الرئا�سة لن تتنازل
 عن اي فلــ�س يعـــ�د للدولــة

حركة ال�سعب تعار�س م�سروع ال�سب�سي

هل يح�سل التوافق داخل جلنة الت�سريع العام? م�سرية احتجاجية يف العا�سمة التون�سية

 اجتماع قادم لالأحزاب املعار�سة للقان�ن لتدار�س كيفية الت�سدي وو�سع برنامج التحركات

بعد عر�سه على الربملان ب�سيغة جديدة:

تون�س: ت�سكيل جبهة حزبية للت�سدي لقانون �مل�ساحلة
 النابلي: اأ�سباب م��س�عية جتعل من امل�ساحلة اأمرا اأ�سا�سيا، ولكن امل�سروع املقرتح ل يفي بالغر�س

والتيار  ال�سعب  وحركة  اجلمه�ري  احلزب  من  حزبية 
الدميقراطي وحزب التكتل واجلبهة ال�سعبية للت�سدي 

لقان�ن امل�ساحلة.
    وك�سف الأمني العام حلركة ال�سعب زهري املغزاوي عن 
عقد اجتماع الأربعاء القادم لأحزاب املعار�سة لقان�ن 
للقان�ن  للت�سدي  التن�سيق  كيفية  لتدار�س  امل�ساحلة 

وو�سع برنامج التحركات.

ذلك كافيا يف غياب ت�افق ا�سمل ُيبعد �سبح ت�تر جديد 
يف ال�سارع الت�ن�سي؟

قبة  من  اجلــدل  خــرج  ان  بعد  الي�م  تطرح  اأ�سئلة      
تن�سيق جه�دها  املعار�سة  ال�سارع، وقررت  الربملان اىل 

للت�سدي لهذا القان�ن.
ائتالف معار�س

جبهة  تك�ين  عن  الإعـــالن  ال�سبت  م�ساء  مت  فقد      

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

على  املعرو�س  امل�ساحلة  قان�ن  مل�سروع  م�ستقبل  اأي     
متريره  يف  الت�ن�سية  الرئا�سة  �ستنجح  وهل  الربملان؟ 
ام �سي�سحب مرة اأخرى حتت �سغط ال�سارع واملعار�سة؟ 
امل�سروع  بقب�ل  م�قفها  النه�سة  حركة  �ستح�سم  وهل 
�سيك�ن  وهل  عليه؟  الربملان  م�سادقة  تامني  وبالتايل 



االثنني   1   مايو    2017  م   -   العـدد  12008  
Monday  1   May   2017  -  Issue No   12008

1717171717

الفجر الريا�ضي

17

اجلنيبي  م��ب��ارك  جمعة  ���س��ع��ادة  ك���رم 
م�سر  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري 
ال���ع���رب���ي���ة وم���ن���دوب���ه���ا ال����دائ����م لدى 
الفائزات  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  ج��ام��ع��ة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ببطولة 
حازم  ال��ل��واء  بح�سور  وذل��ك  للرماية 
امل�سري  الحت����ادي����ن  رئ��ي�����س  ح�����س��ن��ي 

والإفريقي للرماية.
اإقامة  اأن  اإىل  اجلنيبي  �سعادة  واأ���س��ار 
العربية  البطولة يف جمهورية م�سر 
دللة  يعد  الإم�����ارات  بعد  بلد  ك��ث��اين 
وا���س��ح��ة ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا يف ق��ل��ب كل 
اإم���ارات���ي وق���وة وم��ت��ان��ة ال��ع��الق��ة بني 
ال���ب���ل���دي���ن وي��ع��ك�����س يف ال����وق����ت ذات����ه 
الإم���ك���ان���ات ال��ه��ائ��ل��ة امل���ت���واف���رة لدى 
م�����س��ر ون��ع��م��ة الأم����ن والأم������ان التي 

تتمتع بها.
واأ�ساد �سعادة ال�سفري بح�سن ا�ست�سافة 
للوفود  ل��ل��رم��اي��ة  امل�����س��ري  الحت�����اد 

املبهر  وامل�ستوى  البطولة  امل�ساركة يف 
م���ع م�ستوى  ي��ل��ي��ق  ال��ت��ن��ظ��ي��م مب���ا  يف 

احلدث املتفرد.
ولفت �سفري الدولة يف القاهرة اإىل اأن 

ال�سيافة  وك��رم  وال���ود  احل��ب  م�ساعر 
وح��ف��اوة ال���س��ت��ق��ب��ال ال���ذي ح��ظ��ي به 
اأك���دت مب��ا ل  امل�����س��ارك��ون يف البطولة 
اإقامة  اأن جن���اح  ل��ل�����س��ك  ي���دع جم����اًل 

بطولة ال�سيخة فاطمة للرماية ج�سد 
اأ���س��م��ى اأوا���س��ر ال��ع��الق��ات ب��ني �سعبي 
الإم��ارات العربية املتحدة وجمهورية 

م�سر العربية ال�سقيقة. 

رفع جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 
اآيات  ا�سمي  البحرية  للريا�سات 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان 
حاكم دبي وزير املالية راعي �سباق 
املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  القفال 
النادي  ينظمه  وال��ذي  قدما   60
�سري  ج��زي��رة  م��ن  وينطلق  �سنويا 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ع��م��ق  ب��ون��ع��ري يف 
�سواطئ  ال��ن��ه��اي��ة يف  ب��اجت��اه خ��ط 
النادي  اإدارة  جمل�س  وث��م��ن  دب���ي. 
ال����دور ال��ك��ب��ري وال���ب���ارز والأي�����ادي 
اأ�سهمت  وال��ت��ي  ل�سموه  البي�ساء 
منذ  ل��ل��ح��دث  امل�ستمر  ال��ت��ط��ور  يف 
1991 بفكرة ثاقبة  تاأ�سي�سه عام 
من �سموه ليظل ال�سباق منذ تلك 
زمنية  حقبة  على  �ساهدا  ال��ف��رتة 
باأثرها  ال��دول��ة  ت��اري��خ  يف  م�سيئة 
عامة  ب�سفة  اخلليجية  واملنطقة 
ب���اإح���ي���اء ح���ي���اة الآب�������اء والأج�������داد 
والتي ارتبطت اأكر بالبحر الذي 
الرزق  الأم��ن وم�سدر  امل��الذ  �سكل 
الجتماع  يف  ذل����ك  ج����اء  ال���وف���ري. 
دبي  ن����ادي  اإدارة  ملجل�س  ال�����دوري 
الدويل للريا�سات البحرية والذي 
برئا�سة  املا�سي  الأرب��ع��اء  يوم  عقد 
م�سحار  ب��ن  �سعيد  اح��م��د  ���س��ع��ادة 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل���ه���ريي 
باحلبالة  ن��ا���س��ر  ع��ل��ي  وح�������س���ور 

ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س والأع�����س��اء حريز 
املر حممد بن حريز وحممد عبد 
اهلل حارب وجمال زعل بن كري�سان 

واإبراهيم �سلطان احلداد.
التفا�سيل  الإدارة  جمل�س  وناق�س 
ال��ق��ف��ال يف  ���س��ب��اق  ب��ح��دث  املتعلقة 
بعد  والع�سرين  ال�سابعة  ن�سخته 
الثالث  ال�سبت  ي��وم  املوعد  اعتماد 

ع�����س��ر م���ن ���س��ه��ر م��اي��و امل��ق��ب��ل من 
قبل �سمو راعي احلدث كما تطرق 
ال�ستعدادات  مل��ن��اق�����س��ة  الج��ت��م��اع 
لإقامة  اجل���اري���ة  وال��ت��ح�����س��ريات 
احلدث الكبري بالتن�سيق والت�ساور 
ال�سرتاتيجيني  ال�������س���رك���اء  م����ع 
احلكومية  ال���دوائ���ر  م���ن  ل��ل��ن��ادي 
ت�سهم  ال��ت��ي  الوطنية  واملوؤ�س�سات 

دائ���م���ا يف اإجن�����اح ك���اف���ة الأح�����داث 
والفعاليات التي ينظمها النادي.

الإدارة  جم���ل�������س  وا�����س����ت����ع����ر�����س 
تنفيذها  املزمع  املبكرة  اخل��ط��وات 
امل�ساركني  وا���س��ت��ق��ب��ال  للتح�سري 
والقيد  الت�سجيل  عند  احل��دث  يف 
للم�ساركة يف ال�سباق الكبري واأي�سا 
احل�سور اإىل جزيرة �سري بونعري 

العام  الج��ت��م��اع  لعقد  وال��رتت��ي��ب 
ال�سركاء  املنظمة مع  العليا  للجنة 
ال�سرتاتيجيني يف تنظيم احلدث 
واملحدد له اليوم -الثنني- يف مقر 

النادي يف امليناء ال�سياحي.
وا����س���ت���ع���ر����س رئ���ي�������س واأع���������س����اء 
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
الجتماع  يف  البحرية  للريا�سات 

اأن�سطة  ب�����س��ري  اخل��ا���س  ال��ت��ق��ري��ر 
وف��ع��ال��ي��ات امل��و���س��م وم���ا اأجن����ز من 
املا�سية م�سيدا  الفرتة  �سباقات يف 
املائية  الدراجات  مناف�سات  بنجاح 
جولت   3 تنظيم  ���س��ه��دت  وال��ت��ي 
والن�سخة  الإم���ارات  بطولة  �سمن 
املائية  ال��دراج��ات  مل��اراث��ون  الثانية 
وال�سفن  ال�����ق�����وارب  وم���ن���اف�������س���ات 
قدما  و60  و43   22 ال�سراعية 
والقوارب اخل�سبية ال�سريعة والتي 
يوم  اأح��داث��ه��ا  على  ال�ستار  اأ���س��دل 

اأم�س الأول ال�سبت.
مناق�سة  اإىل  الج���ت���م���اع  وت���ط���رق 
ت����ف����ا�����س����ي����ل م�������������س������ودة اخل����ط����ة 
من  واملعدة  للنادي  الإ�سرتاتيجية 
قبل �سركة خمت�سة يف هذا املجال 
املالحظات  م���ن  ع����دد  اإق������رار  ومت 
كافة  م��ن  بالنتهاء  التو�سية  م��ع 
اأ�سبوعني  غ�����س��ون  يف  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

قبل اعتمادها ب�سكل نهائي.

ــ�ر  ـــركـــاء حلــ�ــس ـــس ـــ� ــــــ�ة ال دع
امليناء  الي�م يف  العام  الجتماع 

ال�سياحي
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وج���ه���ت 
والع�سرين  ال�سابع  القفال  ل�سباق 
ل��ل�����س��ف��ن ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 
ق��دم��ا وال���ذي ي��ق��ام ب��دع��م ورعاية 
م����ن ����س���م���و ال�������س���ي���خ ح����م����دان بن 

ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  اآل مكتوم  را���س��د 
وزي���ر امل��ال��ي��ة ي���وم ال�����س��ب��ت املوافق 
ال�سركاء  اإىل  الدعوة  اجلاري   13
تنظيم  يف  للنادي  ال���س��رتاجت��ي��ني 
الجتماع  حل�سور  الكبري  احل��دث 
ال��ي��وم الثنني  ال��ع��ام وال���ذي يعقد 
ال�سياحي  امليناء  النادي يف  يف مقر 
والتجهيزات  التح�سريات  لبحث 

اخلا�سة بال�سباق.
واملرتقب  الكبري  ال�سباق  وينطلق 
يوم ال�سبت 13 اجلاري من جزيرة 
النهاية  خط  باجتاه  بونعري  �سري 
قبالة �سواطئ دبي ومن املتوقع اأن 
قبل  م��ن  قيا�سية  م�ساركة  ي�سهد 
ال��ن��واخ��ذة وامل����الك ت��ت��ع��دي 100 
�سفينة �سوف تبحر من هناك من 
األقاب  امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى اغ��ل��ي  اج���ل 
البحر  ���س��ب��اق��ات  واأج���م���ل  امل��و���س��م 

يحظي  اأن  املنتظر  وم��ن  امل��ف��ت��وح. 
قبل  من  كثيف  بح�سور  الجتماع 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
الوطنية التي وجهت اإليها الدعوة 
املن�سات  حماية  ج��ه��از  بينها  وم��ن 
احليوية وال�سواحل )قيادة ال�سرب 
ل�سرطة  العامة  والقيادة  ال��راب��ع( 
والقيادة  اإدارت����ه����ا  مب��خ��ت��ل��ف  دب���ي 
والإدارة  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة 
بدبي  امل�������دين  ل����ل����دف����اع  ال����ع����ام����ة 
ل���الإع���الم  )قناة  دب���ي  وم��وؤ���س�����س��ة 
دبي الريا�سية( وموؤ�س�سة اأبوظبي 
وهيئة  ي����اأ�����س(  )ق����ن����اة  ل����الإع����الم 
)العمليات  وامل���وا����س���الت  ال��ط��رق 
لل�سياحة  دبي  البحرية( وموؤ�س�سة 
والت�سويق التجاري واإدارة اليخوت 
الأمريية  وهيئة البيئة واملحميات 

الطبيعية يف ال�سارقة

ال�سباب  ملرحلة  بطال  العني  فريق  توج 
لألعاب  ال��دول��ة  ببطولة  الوىل  للفئة 
اأقيمت  القوى لل�سباب وال�سبال والتي 
ع��ل��ى م�����س��م��ار وم����ي����دان ا����س���ت���اد ن���ادي 
ي���وم���ي اجلمعة  ���س��رط��ة دب����ي  ���س��ب��اط 
 171 جمع  ان  بعد  املا�سيني  وال�سبت 
املركز  الأه���ل���ي يف  ف��ري��ق  ت����اله  ن��ق��ط��ة 
الن�سر  ث��م  نقطة   89 بر�سيد  ال��ث��اين 
ثالثا 79 نقطة ثم الو�سل رابعا ب� 78 
بر�سيد  خام�سا  احل�سن  دب��ا  ثم  نقطة 

53 نقطة .
ب��ب��ط��ول��ة الفئة  ال��رم�����س  وف�����از ف���ري���ق 
تاله  ن��ق��ط��ة   187 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��ان��ي��ة 
93 نقطة  ثانيا بر�سيد  فريق اخلليج 
 46 بر�سيد  ثالثا  احلمرية  فريق  ث��م 
بر�سيد  رابعا  ال�سارقة  ثم فريق  نقطة 
38 نقطة ثم حتا ومليحة ثم اجلزيرة 
احلمراء والظفرة والمارات والبطائح 
الأهلي  فريق  فاز  ال�سبال  مرحلة  ويف 
وجمع  الأوىل  ل��ل��ف��ئ��ة  الأول  ب��امل��رك��ز 
فريق  ت���اله  نقطة   87 ق���دره  ر���س��ي��دا 
 64 بر�سيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  الن�سر 

نقطة ثم العني رابعا بر�سيد 40 نقطة 
ثم دبا احل�سن بر�سيد 36 نقطة فيما 
فاز باملركز الأول يف الفئة الثانية فريق 
اخلليج ور�سيده 69 نقطة تاله فريق 
 68 بر�سيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  الرم�س 

بر�سيد  ثالثا  الظفرة  فريق  ثم  نقطة 
40 نقطة . و�سهدت البطولة م�ساركة 
302 مت�سابق ميثلون اأندية الإمارات، 
و122  ال�سباب،  فئة  يف   182 بينهم 

مت�سابقاً يف مرحلة الأ�سبال .

وع��ق��ب امل��ن��اف�����س��ات ق���ام ���س��ال��ح حممد 
ح�سن الأم����ني ال��ع��ام لحت���اد الم����ارات 
لأل��ع��اب القوى ورا���س��د اجل��اري الكتبي 
الفرق  بتتويج  الإدارة  جمل�س  ع�سو 

الفائزة والالعبني الأوائل .

�سكر وتقدير حلمدان بن را�سد

)دبي �لبحري( يناق�س �لتح�سري�ت مللحمة )�لقفال 27(
الجتماع العام بني اللجنة املنظمة وال�سركاء ال�سرتاتيجيني الي�م

�سفري �لدولة لدى م�سر يكرم �لفائز�ت يف بطولة �ل�سيخة فاطمة للرماية�لعني و�لأهلي يتوجان ببطولة �لدولة لألعاب �لقوى لل�سباب و�ل�سبال

اعتمد جمل�س اأمناء “جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع 
 2021  -2017 للفرتة  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  الريا�سي” 
ذل��ك خالل  . ج��اء  اجل��ائ��زة  وت�سكيل جل��ان  امل�ستقبلية  وال��روؤي��ة 
الجتماع الأول للدورة الثالثة ملجل�س اأمناء اجلائزة الأكرب من 
نوعها والأوىل على الإطالق يف جمال البداع الريا�سي والذي 
�سعادة مطر حممد  الريا�سي برئا�سة  عقد يف مقر جمل�س دبي 
بن  علي  خالد  الجتماع  ح�سر   . الأمناء  جمل�س  رئي�س  الطاير 
د. ح�سن  كل من  والأع�ساء  املجل�س  رئي�س  نائب  الفال�سي  زاي��د 
م�سطفى -م�سر وم�سطفى العرفاوي -اجلزائر ود.خليفة را�سد 
ال�سعايل -الإمارات -واأحمد م�ساعد الع�سيمي -ال�سعودية ومنى 
دروي�س بو�سمرة -الإمارات وموزة �سعيد املري اأمني عام اجلائزة 
ونا�سر اأمان اآل رحمة مدير اجلائزة. ورفع جمل�س اأمناء “جائزة 
اإح��دى مبادرات  الريا�سي”  اآل مكتوم لالإبداع  را�سد  حممد بن 
اأ�سمى  الجتماع  م�ستهل  يف  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
اآيات ال�سكر والعرفان اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” على روؤيته التي تر�سم مالمح امل�ستقبل الزاهر 
بينها  العمل ومن  للمبدعني يف جميع جمالت  ودعمه ورعايته 
املبدعون يف القطاع الريا�سي. كما قدم املجل�س ال�سكر والعرفان 
اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ ح��م��دان  ل�سمو 
توجيهاته  راعي اجلائزة على  الريا�سي  دبي  رئي�س جمل�س  دبي 
التي باتت منهجا للعمل ودعمه للجائزة وجلميع الريا�سيني .. 
اأحمد بن حممد بن را�سد  اأي�سا اإىل �سمو ال�سيخ  موجها ال�سكر 
للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل 
لعمل  لقيادته  اجلائزة  رئي�س  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 
يف  اأ�سبحت  حتى  وال��دول��ي��ة  الوطنية  مكانتها  وتعزيز  اجل��ائ��زة 
�سدارة اجلوائز الريا�سية العاملية. وقال �سعادة مطر الطاير اإن 

الت�سكيل اجلديد ملجل�س اأمناء اجلائزة ي�سم جمموعة متجان�سة 
الذين  الطويلة  اخلربة  اأ�سحاب  من  الريا�سيني  القياديني  من 
ودولية  واقليمية  حملية  ريا�سية  واحت����ادات  موؤ�س�سات  ق���ادوا 
و�سباب م�سهود لهم بالتميز والكفاءة ونال الت�سكيل اجلديد ثقة 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم و�سمو ال�سيخ 
لرتجمة  معا  و�سيعملون  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد 
اجلائزة  راع���ي  �سمو  م��ن  ال�سديدة  ال�سرتاتيجية  التوجيهات 
اإحدى  ب�سفتها  اجل��ائ��زة  مكانة  لتعزيز  اجل��ائ��زة  رئي�س  و�سمو 
مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية وموا�سلة اأداء دورها 
الريا�سي  القطاع  والأه���م يف  الأك��رب  اجل��ائ��زة  باعتبارها  ال��رائ��د 
اأفراد  ريا�سيني  من  بها  الفوز  �سرف  لنيل  اجلميع  يتطلع  التي 
و فرق و موؤ�س�سات. واأكد الطاير اأن اجلائزة حققت خالل الن�سخ 

وتر�سيخ  املبدعني  تكرمي  م�ستوى  على  الكثري  املا�سية  الثمان 
وكذلك  الريا�سي  القطاع  واأ�سلوب عمل يف  كثقافة  الإب��داع  نهج 
يف عقد الندوات واملوؤمترات وامللتقيات وال�سركات مع الحتادات 
حمليا  الريا�سي  بالعمل  لالرتقاء  الكربى  الدولية  الريا�سية 
�سلبة لال�ستناد  ق��اع��دة  �سكل  ال��ذي  الأم���ر  وه��و  ودول��ي��ا  وعربيا 
عليها وايجاد حلول ومبادرات جديدة تتنا�سب مع طبيعة املرحلة 
وحتدياتها.  احتياجاتها  طبيعة  مع  وتن�سجم  واملقبلة  احلالية 
ول��ف��ت اإىل اأن اجل��ائ��زة حت��م��ل ا���س��م��ا ك��ب��ريا ه��و ���س��اح��ب ال�سمو 
الإمارات  دول��ة  ول��دت يف  اآل مكتوم وقد  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
الأمناء  اأم��ور جتعلنا يف جمل�س  لها وهي  دبي مقرا  وتتخذ من 
واأن  امل�ستويات  اأعلى  اإىل  الريا�سي  بالقطاع  نرتقي  لكي  نعمل 
نكون من�سجمني ومتفاعلني وموؤثرين يف مدينة مبدعة ت�سنع 

امل�ستقبل ول تنتظر حدوثه للحاق به.  ومت يف الجتماع ا�ستعرا�س 
الروؤية امل�ستقبلية للجائزة وت�سكيل جلانها الدائمة وهي اللجنة 
الأمناء  جمل�س  ع�سو  ال�سعايل  خليفة  د.  يراأ�سها  التي  الفنية 
وت�سم يف ع�سويتها د. منى جمعة البحر ود. �سعد اأحمد �سلبي 
وفوزية حممد فريدون ود. جمال عبا�س من�سقا جلنة التحكيم 
وت�سم  الأمناء  جمل�س  ع�سو  العرفاوي  م�سطفى  يراأ�سها  التي 
اجلناحي  يو�سف  وط��ارق  الع�سيمي  م�ساعد  اأحمد  ع�سويتها  يف 
مرمي عبداهلل بن لحج ود. ناجي اإ�سماعيل حامد من�سقا وجلنة 
الت�سال والت�سويق التي ترتاأ�سها موزة �سعيد املري الأمني العام 
للجائزة وت�سم يف ع�سويتها خديجة م�سطفى اليو�سف وحمدة 
اعتماد  مت  كما  من�سقا.  امل��رزوق��ي  عبداهلل  و�سالح  العبار  خليفة 
اخلطة ال�سرتاتيجية للجائزة للفرتة 2017- 2021 وحماور 
التناف�س لكل دورة خالل هذه الفرتة بالإ�سافة اإىل خطط عمل 
اللجان والتعاون وال�سراكات مع املوؤ�س�سات والحتادات الريا�سية 

املحلية والقليمية والدولية.

جائزة حممد بن ر��سد للإبد�ع �لريا�سي تعتمد خطتها �ل�سرت�تيجية وت�سكيل جلانها

ري�سينغ،  باتيلكو  ف��ري��ق  اأع�����س��اء  مت��ك��ن 
�سعيد املهريي وحممد مطر ورامز عزام، 
من الفوز للمرة الثانية على التوايل يف 
اجلولة الثانية من بطولة دبي كارتدروم 
للتحمل التي اأقيمت ال�سبت 29 اأبريل، 
الإمارات  فريق  فوز  اأي�سا  �سهدت  والتي 
زوم  ف��ري��ق  حقق  بينما  ال�����س��رك��ات  بلقب 

ري�سينغ اأول فوز له يف كاأ�س الأمم. 
الذي  ال�����س��ب��اق  ف��ري��ق��ا يف   29 وت��ن��اف�����س 
ب����داأ ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ل��ي��م��ان��ز ع��ل��ى امل�سار 
دبي  حلبة  يف  كم   1.245 طوله  البالغ 
كارتدروم. وبداأ ال�سباق املوؤلف من 600 
م�ساء  م��ن   19:00 ال�ساعة  مت��ام  لفة 
�ساعة   13 وا�ستمر ح��وايل  يوم اجلمعة 
ومتكن  ال�سبت.   �سباح  حتى  متوا�سلة 
رامز عزام من حجز املركز الأول لفريق 
باتيلكو ري�سينغ بعد اأن حقق اأ�سرع زمن 
التاأهيلية  اجل��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  يف  ل��ل��ف��ة 

ب���ف���ارق   ،1:10.620 يف  ب��ق��ط��ع��ه��ا 
اأقرب  ع��ن  الثانية  م��ن  ج��زء   0.030
ري�سينغ  ج��ي  ���س��ي  ف��ري��ق  م��ن  مناف�سيه 
ال��ث��ان��ي��ة عن  ب����رو، و0.051 ج���زء م��ن 
املركز  يف  كارتينغ  داري  بن  فريق  �سائق 

الثالث. 
الأوىل،  اجلولة  مناف�سات  انطالق  ومع 
مت���ك���ن ف���ري���ق ����س���ي ج����ي ري�����س��ي��ن��غ من 
لكن  الأول،  امل���رك���ز  ع��ل��ى  الن��ق�����س��ا���س 
عزام  ل�سالح  خ�����س��ره  ل��ف��ات  ب�سع  وب��ع��د 
باتيلكو.  لفريق  ال�سدارة  ا�ستعاد  ال��ذي 
الفريقني  ب����ني  امل��ن��اف�����س��ة  وا����س���ت���م���رت 
ال��ن��ه��اي��ة م��ع ���س��غ��وط��ات م�ستمرة  ح��ت��ى 
ل��ل��ك��ارت��ي��ن��غ وزوم  ب��ن داري  ف��ري��ق��ي  م��ن 

ري�سينغ. 
وكان لال�سرتاتيجية املمنهجة والإ�سرار 
واملهارة دورة كبري يف تقدم فريق باتيلكو 
�سعيد  واختتم  مناف�سيه.  على  ري�سينغ 

ل�سالح  اأول   600 ال����  ال��ل��ف��ات  امل��ه��ريي 
بفارق  متقدما  ري�سينغ  باتيلكو  ف��ري��ق 

فاروتي من  األبان  عن  ثانية   31.650
ف��ري��ق ���س��ي ج��ي ري�����س��ي��ن��غ.  وي��ع��ت��رب هذا 

باتيلكو  لفريق  ال��ت��وايل  على  ف��وز  ث��اين 
ري�����س��ي��ن��غ يف ف��ئ��ة امل��ح��رتف��ني، ف��ي��م��ا حل 

الثاين  املركز  ري�سينغ يف  �سي جي  فريق 
الثالث  املركز  ام��ا  اأي�سا،  الثانية  للمرة 
ن�سيب  م��ن  ف��ك��ان  التتويج  من�سة  على 

فريق بن داري. 
باتيلكو  فريق  ممثل  عبا�س،  علي  وعلق 
بذل  ق��ائ��ال:  الفريق  ف��وز  على  ري�سينغ، 
والطاقم  رائ��ع��ا،  جم��ه��ودا  ككل  ال��ف��ري��ق 
ال�سرتاتيجية  ط���ب���ق���وا  وال�������س���ائ���ق���ني 
املو�سوعة ب�سكل رائع. قام الفريق بعمل 
رائ����ع ووا����س���ل ال�����س��غ��ط واخل���ط���ة التي 
لنا.  بالن�سبة  م��ث��ال��ي��ة  ك��ان��ت  و���س��ع��ن��اه��ا 
وا�ستطاع فريق الإمارات من ت�سدر فئة 
ال�����س��رك��ات ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى التوايل 
اأي�سا، بالرغم من العوائق التي واجهها 
وال���ت���ي مت��ث��ل��ت ب��ت��ق��دم ف��ري��ق جمموعة 
�سويري )�سي جي( يف الن�سف الأول من 
وا�ستمر يف  قاتل  الفريق  اأن  اإل  ال�سابق. 
حماولته حتى متكن اأخريا من الت�سدر 

وال��ف��وز. وذه���ب امل��رك��ز ال��ث��اين يف الفئة 
فيما  ري�سينغ،  ج��ي  ���س��ي  ف��ري��ق  ل�سالح 
حل فريق اآي يو اإم يف املركز الثالث.  ويف 
املوؤلفة  للفرق  املخ�س�س  الأمم،  ك��اأ���س 
متكن  اجلن�سية،  نف�س  من  �سائقني  من 
ال��ف��وز  متقدما  م��ن حتقيق  زوم  ف��ري��ق 
دب���ي فالكون  ال��ف��ري��ق الإم����ارات����ي  ع��ل��ى 
بداية  م��ن  زوم  ف��ري��ق  وع��ان��ى  ري�سينغ.  
�سعبة بخروج �سيارته عن امل�سار وترجعه 
الفريق  �سائقي  اأن  اإل  الأخ���ري،  للمركز 
ال���ه���ن���دي مت��ك��ن��وا م���ن ال����ع����ودة لأج�����واء 
الرابع  املركز  ال�سباق يف  واأنهوا  املناف�سة 

يف الرتتيب العام.
ويعترب هذا اأول فوز لفريق زوم ري�سينغ 
يف كاأ�س الأمم، تبعهم الفريق الإماراتي 
الثاين  امل��رك��ز  يف  ري�سينغ  ف��ال��ك��ون  دب���ي 
وف���ري���ق ل��وك��وي��ل ري�����س��ي��ن��غ ال���رو����س���ي يف 

املركز الثالث. 

الف�ز الثاين على الت�ايل لفريق باتيلك� ري�سينغ يف بط�لة دبي كارتدروم للتحمل

فريق �لإمار�ت يحقق �لفوز �لثاين له يف فئة �ل�سركات, وفريق زوم ري�سينغ يتوج بفئة �لأمم
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نائب رئي�س الحتاد الدويل للرماية : 

بطولة �ل�سيخة فاطمة �لعاملية مثار فخر لأ�سرة �لرماية �لدولية
ن��ائ��ب رئي�س  ال��ربمل��اين الإي��ط��ايل لو�سيانو رو���س��ي  اأ���س��اد 
الحتاد الدويل للرماية رئي�س الحتاد الإيطايل ببطولة 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك العاملية لرماية ال�سيدات .
الآ�سيوية  جولتيها  خ��الل  البطولة  حققته  ما  اإن  وق��ال 
لي�س  واع��ت��زاز  فخر  مثار  مب�سر  والأفريقية  ب��الإم��ارات 
ال��دول��ي��ة عامة  ال��رم��اي��ة  ب��ل لأ����س���رة  ل��ل��رام��ي��ات فح�سب 
والرماية الن�سائية خا�سة اذ جمعت بني اجلانبني الفني 

واملادي فا�ستقطبت اجلميع من اأنحاء العامل .
�سمو  المارات”  “ام  ومكرمة  مبادرة  ان  لو�سيانو  وق��ال 

الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام 
حمل  تظل  �سوف  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 
تقدير واعتزاز الأ�سرة الدولية ملا وفرته على الحتادات 
الوطنية والحتاد الدويل من جهد ومال وحققت للرماية 
الن�سائية ما كانت ت�سبو اليه من اهتمام بهذه ال�سريحة 

التي مل جتد منا حتى الن ما يليق بها.
واأكد ان ما قدمته وتقدمه دولة المارات لريا�سة الرماية 
مثال يحتذى به �سواء من خالل مبادراتها غري امل�سبوقة 

او ا�ست�سافتها لأكرب البطولت او تنظيمها للبطولت يف 
خمتلف ميادين العامل.

وقال نائب رئي�س الحتاد الدويل للرماية رئي�س الحتاد 
اجلولة  با�ست�سافة  فخر  وبكل  �سن�سعد  “ اإننا  الإيطايل 
 28 وحتى   21 الفرتة من  خ��الل  البطولة  الثالثة من 
اأوروبا  قلب  الإيطالية  ت��ودي  مدينة  يف  املقبل  اغ�سط�س 

و�سن�سعى لأن تكون جولة ل تن�سى ».
�سدارتها  نارانتويا  املنغولية  العامل  بطلة  وا�سلت  وق��د 
ل��ب��ط��ول��ة ال��ب��ن��دق��ي��ة ال��ه��وائ��ي��ة 50 م���رت م���ن الأو����س���اع 

حاليا  واملقامة  واقفة”   .. مرتكزة   .. راق���دة   “ الثالثة 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  ب��ط��ول��ة  مناف�سات  �سمن 
باأهرامات اجليزة يف جمهورية  ال�سيدات  العاملية لرماية 

م�سر العربية .
بر�سيد  النهائي  قبل  ال��دور  املنغولية  الرامية  وت�سدرت 
�سعبان  الزهرة  امل�سرية  الرامية  وقفزت  نقطة   452.3
الثاين  امل��رك��ز  لتحتل  الأول  ال��ي��وم  ال�سابع يف  امل��رك��ز  م��ن 
بر�سيد 443.3 نقطة وجاءت الرامية البحرينية �سفا 
ثم  نقطة   427.8 بر�سيد  الثالث  املركز  يف  الدو�سري 

ور�سيدها  الرابع  املركز  يف  الغفار  عبد  ا�سيل  مواطنتها 
210.5 نقطة ثم امل�سرية مرينا طايع يف املركز اخلام�س 
�سارة  البحرينية  ال��رام��ي��ة  ث��م  نقطة   400.6 بر�سيد 
نقطة   381.0 ور�سيدها  ال�ساد�س  املركز  يف  الدو�سري 
ور�سيدها  ال�سابع  املركز  يف  �سودو  مري�سي  ال�سينية  ثم 
362.5 نقطة ثم امل�سرية مي حممود حممد يف املركز 

الثامن ور�سيدها 355.9 نقطة .
و���س��ي��ق��ام ال����دور ال��ن��ه��ائ��ي ال��ي��وم الث��ن��ني مب�����س��ارك��ة ال���� 8 

راميات املتاأهالت للعب وفق القانون اجلديد.

انتزع اأبطال فريق مدر�سة الإمارات لل�سراع 
التابعة لنادي تراث الإمارات مراكز متقدمة 
بطل  لبطولة  الثالثة  اجلولة  مناف�سات  يف 
المارات لل�سراع ، التي نظمها نادي اأبوظبي 
 29 و   28 وال�����س��راع خ��الل يومي  لليخوت 
ال�سراع  احت���اد  مظلة  حت��ت   ، املا�سي  اإب��ري��ل 
والتجديف احلديث، وذلك يف اإطار فعاليات 
التي  املائية،  للريا�سات  الغربية  مهرجان 
املنطقة  املرفاأ يف  اأقيمت على �ساطئ مدينة 
الفعاليات  م��ن  العديد  واإ�ستملت  الغربية، 
البحرية املتنوعة، ما بني الريا�سة والرتاث 
حيث  وال�سياحية.  الجتماعية  والفعاليات 
ي��ع��د ب��رن��ام��ج ب��ط��ل الإم�����ارات م��ن الربامج 

امل��ه��م��ة ل���الحت���اد، وال���ت���ي ي��ت��م م���ن خاللها 
اأجل  م��ن  املت�سابقني  م��ن  جمموعة  اختيار 
والبطولت  امل���ح���اف���ل  يف  ال����دول����ة  مت��ث��ي��ل 
ال���دول���ي���ة، ب���الإ����س���اف���ة ل����الإع����داد الأومل���ب���ي 

للمت�سابقني والبحارة الإماراتيني.
وح�سد لعب فريق مدر�سة المارات لل�سراع 
احل��دي��ث  حم��م��د ع��ب��د ال��ك��رمي احل��م��ادي ، 
، فيما  رادي���ال  الليزر  ال��ث��اين يف فئة  امل��رك��ز 
ان��ت��زع ال��الع��ب �سيف اإب��راه��ي��م احل��م��ادي ، 
اإ�ستاندرد ، وحاز  املركز الأول يف فئة الليزر 
، املركز  ���س��ع��ي��د ج��ا���س��م احل���م���ادي  ال���الع���ب 
اإ���س��ت��ان��درد ، وذلك  ال��ل��ي��زر  ال���ث���اين يف ف��ئ��ة 
ب��ع��د م��ن��اف�����س��ات ق��وي��ة ���س��ارك��ت ف��ي��ه��ا عديد 

الفرق والأندية واجلمعيات ذات �سلة بهذه 
الريا�سة . 

من ناحيتها اأثنت اإدارة نادي تراث المارات 
على ج��ه��ود ال��ف��ائ��زي��ن م��ن  لع��ب��ي مدر�سة 
الم�����ارات ل��ل�����س��راع وم���ا ح��ق��ق��وه م��ن اإجناز 
م�سّرف ، موؤكدة اأن تفوقهم يف هذه الريا�سة 
والهتمام  ال��دع��م  بف�سل  يتحقق  وغ��ريه��ا 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  يوليه  الذي  ال�سخ�سي 
ال�سمو  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل ���س��اح��ب  اآل  زاي����د  ب��ن 
المارات  ت��راث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
التقدير  كل  تلقى  التي  ولريا�ستهم  لهم   ،
مّنا ، ونوهت الإدارة يف ت�سريح خا�س بهذه 
لعبينا  وم�ساركة  ح�سور  باأهمية  املنا�سبة 

المارات  ج��ولت بطل  ه��ذه اجلولة من  يف 
الحتكاك  ف��ر���س��ة  ل��ه��م  يتيح  م��ا   ، ل��ل�����س��راع 
وخربات  م�ستويات  على  والتعرف  بالفرق 

اأخرى من امل�ساركني .
معربة عن الفخر والعتزاز مبدى النت�سار 
لل�سراع  الم������ارات  م��در���س��ة  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي 
، ثم  بكافئة فئاتها  الريا�سة اجلميلة  لهذه 
واملنطقة  ال��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  تكري�سها 
من  اإليها  املنت�سبني  من  النخبة  خ��الل  من 
طريق  على   ، وم�سرفني  وم��درب��ني  لعبني 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا مب���ا ي��ع��ك�����س ري������ادة دول���ة 
المارات العربية املتحدة يف الهتمام بقطاع 

ال�سباب ، وريا�ساتهم املختلفة .

العام  ال���دوري  بطولة  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  نتائج  اأ�سفرت 
الرجال  ل��ف��ئ��ة   2017 ال��ري��ا���س��ي  ل��ل��م��و���س��م  ل��ل�����س��ط��رجن 

وال�سيدات عن النتائج التالية: 
دبي  ن���ادي  ف��ري��ق  حقق  ال��رج��ال  فئة  بطولة  مناف�سات  يف 
لل�سطرجن  اأبوظبي  ن��ادي  على  الفوز  والثقافة  لل�سطرجن 
والثقافة بنتيجة 1/3 وكانت نتائج الطاولت على النحو 
التايل: على الطاولة الأوىل وبالقطع البي�ساء حقق اأ�ستاذ 
اأ�ستاذ  على  الفوز  اإ�سحاق  �سعيد  الالعب  ال��دويل  الحت��اد 
اإب��راه��ي��م خ��وري وعلى الطاولة  الحت���اد ال���دويل ال��الع��ب 
الثانية حقق اأ�ستاذ الحتاد الدويل الالعب عثمان مو�سى 

ال��ف��وز على اأ���س��ت��اذ الحت���اد ال���دويل ال��الع��ب اأح��م��د عبا�س 
جنيب  دويل  املر�سح  خ�سر  الثالثة  الطاولة  وعلى  خ��وري 
الطاولة  زاي���د احل��ام��د وع��ل��ى  ال��الع��ب  حممد �سالح م��ن 
الرابعة تغلب الأ�ستاذ الدويل الالعب اإبراهيم �سلطان على 

الالعب عبداهلل املرزوقي.
النحو  على  النتيجة  ك��ان��ت  ال�����س��ي��دات  فئة  مناف�سات  ويف 
نادي  على  والثقافة  لل�سطرجن  دب��ي  ن���ادي  تغلب  ال��ت��ايل: 
 ،1.5 م��ق��اب��ل   2.5 بنتيجة  وال�����س��ط��رجن  للثقافة  ال��ع��ني 

وكانت نتائج الطاولت على النحو التايل:
على الطاولة الأوىل متكنت اأ�ستاذة الحتاد الدويل الالعبة 

اآمنة نعمان من الفوز على الالعبة �سيخة الظاهري وعلى 
ال��ط��اول��ة ال��ث��ان��ي��ة حت��ق��ق ال��ت��ع��ادل ب��ني الأ���س��ت��اذة الدولية 
ب�ساير  الالعبة  دولياً  واملر�سحة  الهرمودي  منى  الالعبة 
ال����دويل ال��الع��ب��ة ودمية  اأ���س��ت��اذة الحت����اد  خليل وت��غ��ل��ب��ت 
حميد الكلباين على الالعبة عائ�سة جهاد وحققت الالعبة 
الالعبة  ال��دويل  الحت��اد  اأ�ستاذة  على  الفوز  عبيد  جواهر 

�سلمى الظفري.
نظام اللعب

تقام البطولة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب واإياب 
لل�سطرجن  ال���دويل  الحت���اد  م��ن  املعتمدة  القوانني  باتباع 

 40 خ��الل  ال��الع��ب  يوؤديها  دقيقة   90 ق��دره  لعب  بزمن 
نقلة باإ�سافة 30 دقيقة لإنهاء املباراة مع اإ�سافة 30 ثانية 
باأن نتائج  املباراة، علماً  عن كل نقلة لكل لعب من بداية 

البطولة تدخل �سمن الت�سنيف الدويل لالعبني.
تابع املباريات احلكم الدويل �سعيد اأحمد اخلوري – رئي�س 
املباريات  واأدار  لل�سطرجن  الإم����ارات  ب��احت��اد  احل��ك��ام  جلنة 
احل��ك��م ال����دويل ج��م��ال ق��ا���س��م م��ان��ع واحل��ك��م اآم��ن��ة حممد 

�سامل.
الأمني   – ال�سام�سي  خلفان  ح�سني  �سعادة  بذلك  و���س��رح 

العام لحتاد الإمارات لل�سطرجن.

يف ختام بط�لة بطل الإمارات لل�سراع باملرفاأ 

�أبط��ال ن��ادي ت��ر�ث �لإم��ار�ت
 يح�س��دون م�ر�ك���ز متقدم����ة

بطولة �لدوري �لعام لل�سطرجن  للمو�سم �لريا�سي 2017 لفئة 
�لرجال و�ل�سيد�ت تعلن عن نتائجها �لخرية

ال�سباح ام�س �سحب تر�سحه لع�سوية  اأحمدالفهد  الكويتي  ال�سيخ  اأعلن 
جمل�س الحتاد الدويل لكرة القدم فيفا وال�ستقالة من مهامه احلالية 
يف كرة القدم، وذلك غداة نفيه �سلوعه يف مزاعم ف�ساد. وكان الفهد، اأحد 
اأبرز الوجوه يف عامل الريا�سة الدولية، نفى ال�سبت اأي عالقة له بر�سوة 
ريت�سارد لي  غ��وام  احت��اد  رئي�س  اأق��ر  اأم��ريك��ي  دولر  بقيمة نحو مليون 

باحل�سول عليها اأمام الق�ساء الأمريكي اخلمي�س.

�لفهد ي�سحب تر�سحه ملجل�س �لفيفا 

العدد 12008 بتاريخ 2017/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية
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الفجر الريا�ضي
حقق �سائق فريق مر�سيد�س الفنلندي فالتريي بوتا�س اأول فوزه له يف م�سريته 
�سمن بطولة العامل يف الفورمول واحد، بفوزه بجائزة رو�سيا الكربى على حلبة 
�سوت�سي، متفوقا على ثنائي فرياري الملاين �سيبا�ستيان فيتل والفنلندي كيمي 

رايكونن.
بوتا�س  مكن  رابعا،  هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  الفريق  يف  زميله  حلول  وم��ع 
الذي يخو�س مو�سمه الأول مع مر�سيد�س، فريقه الأملاين من العودة اىل �سدارة 

ترتيب بطولة العامل لل�سائقني.
ومل يخف ال�سائق الذي بداأ م�سريته يف عامل الفورمول واحد مع فريق وليام�س 
يف العام 2013، فرحته بفوزه الأول، ممازحا اأع�ساء فريقه عرب جهاز التوا�سل 

معهم، ان هذا الفوز تطلب بع�س الوقت. 
واأ�ساف “ كان الأمر ي�ستحق النتظار!«.

ويحمل هذا ال�سباق الرقم 81 يف م�سرية بوتا�س الذي ان�سم اىل مر�سيد�س هذا 
اثر  نيكو روزب��رغ،  الأمل��اين  املا�سي  املو�سم  العامل  املو�سم، ليحل بديال من بطل 

العتزال املفاجىء لالأخري بعد اأيام من تتويجه.
وقدم الفنلندي �سباقا مثاليا بداأه بانطالقة �سريعة مكنته قبل املنعطف الثاين، 

من جتاوز فيتل الذي كان اأول املنطلقني، ورايكونن الثاين.
ومتكن بوتا�س من فر�س ايقاعه على ال�سباق، وبدا يف و�سع اأف�سل من هاميلتون 
الذي طلب منه الفريق يف بع�س املراحل تخفيف �سغطه �سعيا للحاق برايكونن، 

ب�سبب ارتفاع يف حرارة ال�سيارة.
لتو�سيع  اأمامه،  ال�سيارات  الأول وخلو احللبة من  اأف��اد من موقعه  بوتا�س  لكن 
الفارق مع فيتل بطل العامل اأربع مرات، والذي اأحرز �سباقني من املراحل الثالث 

الأوىل لهذا املو�سم )جائزتا ا�سرتاليا والبحرين(.
وو�سل الفارق اىل اأكر من خم�س ثوان بعد دخول ال�سباق لفته الع�سرين من 

اأ�سل 52، على احللبة البالغ طولها 5،848 كلم.
وكان بوتا�س الذي انطلق من املركز الأول يف ال�سباق املا�سي على حلبة البحرين، 
اأول �سائق من رباعي ال�سدارة يدخل حظرية فريقه حامل لقب بطولة العامل 

لل�سانعني يف املوا�سم الثالثة املا�سية، لتبديل اإطارته، وذلك يف اللفة 27.

وخرج الفنلندي يف املركز الرابع خلف هاميلتون بطل العامل ثالث مرات اآخرها 
العام 2015.

اأما فيتل بطل العامل اأربع مرات ومت�سدر الرتتيب احلايل، فدخل يف اللفة 34 
وخرج من احلظرية خلف بوتا�س باأكر من اأربع ثوان.

ويف املراحل الأخرية من ال�سباق، بدا فيتل اأف�سل اأداء من بوتا�س، وقل�س الفارق 
تدريجا اىل ما دون الثانية قبل لفتني من النهاية، ال ان الفنلندي متكن من 

الثبات يف موقعه ليحرز ال�سباق الأول يف م�سريته.
كنت  فر�سة  ثمة  كانت  ان��ه  واعتقد  به  للحاق  و�سعي  ما  كل  فيتل حاولت  وق��ال 

اأعتقد انني قادر على فعل ذلك.
اأ�ساف الأمر ل يهم. اأهنىء فالتريي، اليوم يومه.

وتخلل ال�سباق الرو�سي دخول �سيارة الأمان بني اللفتني الثانية والرابعة ب�سبب 
حادث ا�سطدام بني الربيطاين جوليون باملر رينو والفرن�سي رومان غروجان 

ال�سابق  العامل  بطل  ف�سل  بينما  احللبة،  عن  �سيارتيهما  خ��روج  اىل  اأدى  ها�س 
ال�سباين فرناندو األون�سو ماكالرين هوندا يف النطالق ب�سبب خلل يف املحرك 

خالل لفة التحمية.
اللفة  من  لالن�سحاب  فا�سطر  بول،  ريد  �سائق  ريكياردو  دانيال  ال�سرتايل  اأما 

اخلام�سة اثر ت�ساعد دخان من املكابح اخللفية اليمنى.
وبنتيجة ال�سباق، حافظ فيتل على �سدارته لرتتيب بطولة العامل لل�سائقني مع 

73 وبوتا�س مع 63. مع  هاميلتون  يليه  نقطة،   86
اأما لدى ال�سانعني، متكن فريق مر�سيد�س من ت�سدر الرتتيب مع 136 نقطة، 

بفارق نفطة عن فرياري 135.
واأظهرت املراحل الأربع الأوىل من بطولة العامل لهذا املو�سم، وهي الأوىل حتت 
اإ�سراف جمموعة ليربتي ميديا المريكية التي ابتاعت احلقوق من الربيطاين 
اللقب  على  املناف�سة  ان  عقود،  اأربعة  امتد  ال��ذي  عهده  بعد  ايكلي�ستون  ب��ريين 

�ستنح�سر بني مر�سيد�س وفرياري.
فالفريقان تبادل الفوز بالت�ساوي يف املراحل الأربع �سباقان لفيتل يف ا�سرتاليا 

والبحرين، مقابل �سباق لكل من هاميلتون يف ال�سني وبوتا�س يف رو�سيا(. 

الإمارات  ط��ريان  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
تذاكر  ط��رح  عن   2017 للرجبي  دب��ي  ل�سباعيات 
بدبي  �سيفنز  ذا  م��ل��ع��ب  يحت�سنه  ال����ذي  احل����دث 
30 نوفمرب2- دي�سمرب كانون  خالل الفرتة من 
الأول املقبل وذلك عرب الإنرتنت اعتبارا من اليوم 
 4،500 نحو  مب�ساركة  توقعات  و�سط   ، الث��ن��ني 
لعب ولعبة وح�سور جماهريي كبري ملا يزيد عن 

الأكرب  البطولة  هذه  وتعد  متفرج.   100،000
والجتماعية  الريا�سية  دبي  فعاليات  جدول  على 
ات�س  �سل�سلة  �سمن  الإفتتاحية  وهي  العام،  خالل 
للرجال  العاملية  ال��رج��ب��ي  ل��رب��اع��ي��ات  �سي  ب��ي  ا���س 
وال�سيدات، ويحفل برناجمها الذي يقام على مدى 
واأن�سطة  متنوعة  بفعاليات  للحدث  الثالثة  الأيام 
واملالعب  ���س��ي��ف��ن��ز  ذا  م��ل��ع��ب  و���س��ي�����س��ه��د  مم��ت��ع��ة. 

ال��رج��ب��ي مناف�سات  ق��ري��ة  ال��ث��م��ان��ي��ة يف  اجل��ان��ب��ي��ة 
»بطولة الدعوة«  التي ت�ستقطب مزيدا من الفرق 
 260 عن  يزيد  ما  فيها  وي�سارك  ع��ام،  بعد  عاما 
فريقاً من جميع اأنحاء العامل، اإ�سافة اإىل امل�ساركة 

الوا�سعة يف م�سابقة كرة ال�سبكة.
وحتفل مالعب بطولة طريان الإمارات ل�سباعيات 
العاملي للرجبي  دبي للرجبي خالل هذا املهرجان 

بفعاليات ترفيهية و عرو�س مو�سيقية وم�سابقات 
اأجواء  احل��دث  على  ي�سفي  ال��ذي  الأم���ر  متنوعة، 
احتفالية م�سلية جلميع زواره من اأفراد وعائالت، 
وفور انتهاء مناف�سات الرجبي اليومية، تقدم عدد 
من فرق مو�سيقى الروك عرو�سها امل�سلية املوجهة 
اإىل اجلمهور. وي�ستطيع الأطفال دون �سن ال� 12 
الدخول اإىل البطولة جماناً، الأمر الذي �سيجعل 

احلدث وجهة مميزة للعائالت لق�ساء عطلة نهاية 
اأ�سبوع ممتعة،  نظراً لغنى قرية الرجبي بفعاليات 
خم�س�سة  منطقة  ذل��ك  يف  مب��ا  ومتنوعة،  م�سلية 
اإمكانية  ال��ع��ام  بطولة  وتتيح  ل��الأط��ف��ال.   لأل��ع��اب 
املاأكولت  توافر  مع  اأو�سع  نحو  على  املقاعد  حجز 
اإليها  اأعلى املدرج و�سهولة الو�سول  وامل�سروبات يف 
م���ن م��ق��اع��د اجل��م��ه��ور، وي��ح��ث امل��ن��ظ��م��ون ع�ساق 

الرجبي على حجز هذه املقاعد باكرا نظرا ل�سرعة 
نفادها.  وقال جيم فيتز�ساميون، مدير البطولة: 
ن�����س��ع��ى دوم������اً ل�����س��م��ان اأن ي��وا���س��ل ه����ذا احل���دث 
تطوره  العام  الأكرب خالل  والجتماعي  الريا�سي 
نحو الأف�سل، وبطولة العام ال� 48 لي�ست ا�ستثناء، 
نهاية  عطلة  توقع  والعائالت  الالعبني  وباإمكان 

اأ�سبوع رائعة تقدم �سيئا ما اجلميع.

طرح تذ�كر بطولة طري�ن �لإمار�ت ل�سباعيات دبي للرجبي عرب �لإنرتنت

مار�سيلو ينقذ ريال مدريد وبر�سلونة يتخطى ��سبانيول 

�سو�ن�سي �سيتي ي�سقط مان�س�سرت 
يونايتد بفخ �لتعادل

حرم �سوان�سي �سيتي املهدد بالهبوط اىل الدرجة الثانية 
موؤهل  مركز  اىل  ال�ساعي  يونايتد  مان�س�سرت  م�سيفه 
التقدم  املقبل، من  املو�سم  اأوروب��ا  ابطال  دوري  مل�سابقة 
اىل املركز الثالث موؤقتا باإ�سقاطه يف فخ التعادل 1-1 
الدوري النكليزي  املرحلة اخلام�سة والثالثني من  يف 

لكرة القدم.
ع��ل��ى م��ل��ع��ب اول�����د ت����راف����ورد ا���س��ت��م��رت م��ع��ان��اة فريق 
التا�سعة  للمرة  وت��ع��ادل  اأر���س��ه  على  احلمر  ال�سياطني 
من  الثالث  املركز  انتزاع  بفر�سة  مفرطا  املو�سم،  ه��ذا 
ليفربول الذي يحل �سيفا على واتفورد اليوم الثنني 

يف ختام املرحلة.
الوقت  ملان�س�سرت واين روين من ركلة جزاء يف  و�سجل 
الي�سلندي  وع���ادل  الأول،  ال�����س��وط  م��ن  ال�سائع  ب��دل 

جيلفي �سيغورد�سون.
واك��ت��ف��ى ي��ون��اي��ت��د ال���ذي ت��ع��ادل ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة ع�سرة 
اأمام  )�سفر-�سفر  ال��ت��وايل  على  والثانية  املو�سم  ه��ذا 
موؤجلة(،  مباراة  يف  املا�سي  اخلمي�س  �سيتي  مان�س�سرت 
بنقطة رفع بها ر�سيده اىل 65 نقطة بفارق الهداف 
ميلكون  الذين  ال�سيتيزن�س  خلف  املبا�سرة  واملواجهات 
فر�سة انتزاع املركز الثالث يف حال الفوز على م�سيفهم 

ميدلزبره لحقا.
يف املقابل، خطف �سوان�سي �سيتي نقطة ثمينة عزز بها 
موقعه يف املركز الثامن ع�سر بر�سيد 32 نقطة بفارق 
الناجني  واآخ��ر  ع�سر  ال�سابع  �سيتي  هال  نقطتني خلف 

من الهبوط اىل الدرجة الوىل.
وبدا جليا تاأثر مان�س�سرت يونايتد بالغيابات يف �سفوفه 
ب�سبب ال�سابة، بل ان مباراة اليوم رفعت عدد امل�سابني 
والعاجي  �سو  ل��وك  امل��داف��ع��ني  متكن  ب��ع��دم  �سفوفه  يف 

اريك بايي من اكمال املباراة.
وا�سطر املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو اىل ا�ستبدال 
ودفع  ا�سابته  ب�سبب  التا�سعة  الدقيقة  يف  مبكرا  �سو 
بايي بدوره  انطونيو فالن�سيا، ثم تعر�س  بالكوادوري 

57 فا�سطر اىل ترك مكانه  الدقيقة  اىل ال�سابة يف 
لاليطايل ماتيو دراميان.

وان�����س��م ���س��و وب���اي���ي اىل امل�����س��اب��ني ال�����س��وي��دي زلت���ان 
روخو  ماركو�س  الرجنتيني  وامل��داف��ع  ابراهيموفيت�س 
اأعرب  ال��ذي  بوغبا  ب��ول  والفرن�سي  �سمولينغ  وكري�س 
اخلمي�س  ملباراة  جاهزا  يكون  ان  يف  اأمله  عن  مورينيو 
املقبل اأمام م�سيفه �سلتا فيغو ال�سباين يف ذهاب الدور 

ن�سف النهائي مل�سابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ.
خلو�س  ج��اه��زا  �سيكون  ب��ول  ان  اعتقد  مورينيو  وق��ال 
اأن  اأج��ل  من  و�سعنا  يف  ما  كل  �سنبذل  املقبلة،  مباراتنا 

يكون معنا.
وكان �سوان�سي �سيتي الطرف الف�سل يف ال�سوط الول 
مان�س�سرت  ل��ك��ن  الت�سجيل  اف��ت��ت��اح  اىل  الق����رب  وك���ان 
يونايتد ح�سل على ركلة ج��زاء م�سكوك يف �سحتها يف 
توغل  عندما  الول  ال�سوط  م��ن  ال�سائع  ب��دل  ال��وق��ت 
م��ارك��و���س را����س���ف���ورد داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة وح�����اول مراوغة 
ان  دون  ف�سقط  فابيان�سكي  لوكا�س  البولندي  احلار�س 

يلم�سه الخري.
وانربى القائد روين للركلة بنجاح على ي�سار فابيان�سكي 
مفتتحا الت�سجيل، لي�سبح اأول لعب يف تاريخ يونايتد 

ينجح يف ت�سجيل 20 ركلة جزاء يف الدوري املمتاز.
ال�سوط  يف  النتيجة  تاأمني  يونايتد  مان�س�سرت  وح��اول 
الثاين دون جدوى قبل ان يح�سل ال�سيوف على ركلة 
الي�سلندي  لها  املنطقة انربى  حرة مبا�سرة من خارج 
الزاوية  وا�سكنها  بيمناه  ب��روع��ة  �سيغورد�سون  جيلفي 
دافيد دي  ال�سباين  الدويل  للحار�س  البعيدة  الي�سرى 

خيا.
ا�سل  م��ن  هدفا   21 ت�سجيل  يف  �سيغورد�سون  و�ساهم 
40 ل�سوان�سي �سيتي يف الربمييري ليغ هذا املو�سم )9 

اهداف و12 كرة حا�سمة(.
وي��ل��ع��ب لح��ق��ا اي��ف��رت��ون م���ع ت�����س��ل�����س��ي، وت��وت��ن��ه��ام مع 

ار�سنال.

�سجل الظهري الربازيلي مار�سيلو هدفا متاأخرا منح ريال مدريد هدف الفوز على �سيفه 
يف  اللقب  حامل  بر�سلونة  م��ع  ال�����س��دارة  يف  مت�ساويا  امللكي  الفريق  فبقي   ،1-2 فالن�سيا 

املو�سمني الخريين والفائز على م�سيفه ا�سبانيول -3�سفر، يف املرحلة اخلام�سة 
والثالثني.

املبا�سرة  املواجهات  بفارق  81 نقطة  بر�سلونة مت�سدرا مع  وبقي 
والأهداف مع ريال، الباحث عن لقبه الأول مرة منذ 2012، 

�سلتا فيغو. وهذا  اأم��ام  ري��ال ميلك مباراة موؤجلة  ب��ان  علما 
الفوز الثاين على التوايل لريال بعد الول على ديبورتيفو 
جزئيا  ل��ي��ع��و���س  ال���س��ب��وع،  منت�سف   )2-6( لك��ورون��ي��ا 

خ�سارته املوجعة اأمام بر�سلونة 2-3 الأحد املا�سي على 
اأر�سه.

وي�ستعد ريال خلو�س مواجهة م�سمارية 
ال��ث��الث��اء ع��ل��ى اأر���س��ه اي�����س��ا ���س��د جاره 
نهائي  ن�سف  ذه���اب  يف  اتلتيكو  ال��ل��دود 

دوري ابطال اوروبا.
�سيناريو  جت��ن��ب  يف  امل��ل��ك��ي  ال���ن���ادي  وجن����ح 

حاليا  القابع  فالن�سيا  مع  الأخ��رية  مواجهته 
الفوز  الأخ��ري يف  اإذ جنح  الثاين ع�سر،  املركز  يف 

لكن  امل���ا����س���ي،  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر   22 يف   1-2 ع��ل��ي��ه 
�سانتياغو  يف  الأول  الفوز  حتقيق  عن  عجزوا  “اخلفافي�س” 

برنابيو منذ 23 اذار مار�س 2008 2-3.
و�سمن ريال احراز 15 نقطة يف الدقائق الع�سر الخرية هذا املو�سم، 

متقدما على ا�سبيلية.
القدم  اللقاء: لهذا كرة  الدين زيدان بعد  الفرن�سي زين  وقال مدربه 

جميلة. من اجليد ان تفوز يف الدقائق الخرية. هذا م�سوق .
األف متفرج، دفع زيدان   75 واأم��ام  �سانتياغو برنابيو  على ملعب 

بر�سلونة،  اأمام  الخري  الكال�سيكو  �ساركوا يف  بثمانية لعبني 
وعاد قائد دفاعه �سريخيو رامو�س من اليقاف.

الت�سجيل  رون���ال���دو  ك��ري�����س��ت��ي��ان��و  ال��ربت��غ��ايل  واف��ت��ت��ح 
احلار�س  ميني  اىل  املنطقة  داخ��ل  من  راأ�سية  بكرة 

ال��ربازي��ل��ي دي��ي��غ��و األ��ف��ي�����س، ب��ع��د ع��ر���س��ي��ة من 
الظهري المين داين كارباخال.

ليحتل  لرونالدو،  الع�سرون  الهدف  وه��ذا 
ليونيل  الرجنتيني  وراء  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
�سواريز  ل��وي�����س  والوروغ����وي����اين  مي�سي 

مهاجمي بر�سلونة.
وح��ق��ق رون���ال���دو رق��م��ا ق��ي��ا���س��ي��ا جديدا 

اأف�����س��ل ه����داف يف تاريخ  اأ���س��ب��ح  ع��ن��دم��ا 
ر�سيده  رافعا  الكربى  الأوروبية  البطولت 

اىل 367 هدفا، متقدما على النكليزي 
جيمي غريفز الذي �سجل اهدافه بني 

و1971.   1957
واأ����س���ب���ح رون�����ال�����دو ع���ل���ى ب���ع���د 4 

اأه��داف من الو�سول اىل حاجز 
400 هدف مع ريال مدريد 

يف جميع امل�سابقات.
ال���ث���اين،  ال�������س���وط  ويف 

األفي�س  ح����رم 

رونالدو من تعزيز النتيجة عندما �سد له ركلة جزاء بعد خطاأ على الكرواتي لوكا مودريت�س 
. وهذه ثالث ركلة ي�سدها األفي�س من اأربع حمولت اأمام رونالدو.

حرة  �سربة  من  ال�سابق  ري��ال  لع��ب  باريخو  داين  عرب  فالن�سيا  ع��ادل  اللقاء،  نهاية  وقبل 
رائعة من خارج املنطقة، يف املق�س المين ملرمى احلار�س الكو�ستاريكي كيلور نافا�س الذي 

ا�ستب�سل حماول �سدها .
تاألق مار�سيلو  ويف وقت كان ريال يتجه نحو تعادل قد يهدد �سدارته ب�سكل كبري، 
وقال  الي�سرى.  ال��زاوي��ة  يف  ار�سية  بيمناه  و���س��دد  ت��الع��ب  عندما  املنطقة  داخ���ل 
مار�سيلو بعد ف��وزه: ل ادري ما اذا كان هذا الفوز �سي�ساعدنا لح��راز اللقب. كل 
ومن  اليوم  مدريد  ري��ال  هو  من  اثبتنا  برنابيو.  يف  هنا  م�سايقتنا  تريد  الندية 

ال�سعب ان يخ�سر هنا.
وتابع: بعد هدف فالن�سيا كان علينا ان نلعب حتى النف�س الخري. �سعيد بهديف 
وا�سعد لأننا ح�سدنا النقاط الثالث. يجب ان نفوز يف كل املباريات اذا اردنا الفوز 

باللقب.
يف املباراة الثانية على ار�س ا�سبانيول واأمام 31 األف متفرج، انتظر بر�سلونة 
ال�سوط  حتى  امل�ساب،  ايني�ستا  اندري�س  و�سطه  لع��ب  دون  من  لعب  ال��ذي 
الثاين ليهز ال�سباك عن طريق الوروغوياين لوي�س �سواريز الذي ا�ستفاد 

من خطاأ فادح بالت�ستيت اخللفي من دفاع ا�سبانيول.
الرجنتيني  للنجم  م��رت��دة  هجمة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ه��دف  بر�سلونة  و�سجل 
ليونيل مي�سي الذي مرر الكرة اىل الكرواتي ايفان راكيتيت�س ف�سددها 

بي�سراه ار�سية من داخل املنطقة يف ال�سباك.
الثالث  الهدف  �سجل  عندما  ا�سبانيول  اآم��ال  على  �سواريز  وق�سى 
من  بالت�ستيت  اخ��ر  خطاأ  بعد  قريبة  بت�سديدة  الوقت  نهاية  يف 

الدفاع.
ورف���ع ���س��واري��ز ر���س��ي��ده اىل 26 ه��دف��ا يف امل��رك��ز ال��ث��اين يف 

ترتيب الهدافني.
عو�س  ال�سابقة،  املرحلة  يف  ف��ي��اري��ال  اأم���ام  خ�سارته  وب��ع��د 
اتلتيكو مدريد الثالث واكت�سح م�سيفه ل�س باملا�س الرابع 

ع�سر -5�سفر.
و�سجل لفريق العا�سمة الفرن�سي كيفن غامريو و�ساوول 

نيغويز والغاين توما�س بارتي وفرناندو توري�س.
وهبط غرناطة اىل الدرجة الثانية بخ�سارته اأمام م�سيفه 

ريال �سو�سييداد 2-1.
وبعد م�سوار دام 6 �سنوات يف الليغا، هبط غرناطة و�سيف 
القاع لعدم قدرته على اللحاق ح�سابيا بليغان�س ال�سابع 
3 مراحل على  10 نقاط قبل  ال��ذي يبتعد عنه  ع�سر 

ختام الدوري.

بوتا�س يحقق لقبه �لأول بجائزة رو�سيا �لكربى 



ما �سر �لزر �لأحمر يف مكتب تر�مب؟
منذ اأن مت انتخاب دونالد ترامب رئي�ساً للوليات املتحدة الأمريكية، يت�ساءل 
اإن كان قد مت تزويده بزر خا�س لإطالق الأ�سلحة النووية، وعلى  الكثريون 
الرغم من اأن مكتب الرئي�س الأمريكي يحتوي على زر اأحمر كبري، اإل اأن له 
غاية اأخرى. ومت الك�سف عن وظيفة هذا الزر، خالل لقاء اأجراه ترامب مع 
املا�سي يف املكتب البي�ساوي. ومع �سغط  اأ�سو�سييتد بري�س يوم الأحد  وكالة 
ال�سواريخ  اأن��ه  بي�س  ج��ويل  الوكالة  مرا�سلة  اعتقدت  ال��زر،  ه��ذا  على  ترامب 
النووية ميكن اأن تنطلق باجتاه كوريا ال�سمالية اأو اأي بلد اآخر، لكن ما حدث 
الأمريكية.  بو�ست  هافينغتون  �سحيفة  بح�سب  بكثري،  ذل��ك  من  اأب�سط  ك��ان 
وكتبت جويل بعد اللقاء “بعد �سغطه على الزر الأحمر املو�سوع على املكتب 
بعد  اخل��ادم  و�سل  الزمن،  من  لعقود  الأمريكيون  الروؤ�ساء  ا�ستخدمه  ال��ذي 
على  الق�سة  انت�سار  وبعد  للرئي�س«.  كول  الكوكا  معه  حاماًل  ق�سرية،  برهة 
مواقع التوا�سل الجتماعي، اأثارت ردود اأفعال متباينة بني م�ستخدمي هذه 
الزر  ترامب بني هذا  اأن يخلط  الكثريون عن قلقهم من  املواقع، حيث عرب 
تت�سبب  اأن  اأخ��رى ميكن  اأزرار حمراء  وب��ني  ال��ك��ول،  بطلب  اخلا�س  الأح��م��ر 
بكوارث يف العامل. وعلى الرغم من اأن وظيفة هذا الزر الأحمر كانت مفاجئة 
للكثريين، اإل اأن حب ترامب للماأكولت ال�سريعة وامل�سروبات الغازية ل يجب 
اأن يكون كذلك، حيث �سبق واأن ظهر يف عدد من الإعالنات التلفزيونية ل�سالح 
�سركات مثل بيتزاهت وماكدونالدز وحلويات اأوريو، وخالل حملته الرئا�سية 

الأخرية، ظهر ترامب وهو يتناول وجبة �سريعة من كي اإف �سي.

�جلثث �لب�سرية تغري تركيب �لرتبة 
ل يرتك الب�سر اأثرهم يف احلياة على الطبيعة وهم على قيد احلياة فقط، 
فبعد املوت، تغري اجلثث املتحللة كيمياء الرتبة، وفقا لتحذيرات العلماء. 

والكربيت  وال��زن��ك  احلديد  تر�سح  فاإنها  حرقت،  اأو  اجلثث  ُدفنت  و���س��واء 
اأو  ك��م��زارع  لحقا  ُت�ستخدم  قد  اأر���س  يف  الفو�سفور،  وكذلك  والكال�سيوم 
جتعل  اجلنائزية  امل��م��ار���س��ات  اأن  اإىل  الأب��ح��اث  وت�سري  ح��دائ��ق.  اأو  غ��اب��ات 
اأن تكون م�ستتة بالت�ساوي يف  املقابر، بدل من  العنا�سر املغذية ترتكز يف 
اأنه يف بع�س الأماكن، قد يكون تركيز  اأنحاء الطبيعة. وهذا يعني  جميع 
العنا�سر الناجتة عن اجلثث اأكرب، لمت�سا�سها من قبل النباتات. وعالوة 
اأي�سا على عنا�سر خ��ط��رية، مب��ا يف  الب�سرية  الأج�����س��اد  ذل��ك، حت��وي  على 
�سميجدا، من  وقال لدي�سالف  الأ�سنان.  املوجود يف ح�سوات  الزئبق  ذلك 
اجلامعة الت�سيكية لعلوم احلياة يف براغ: “ميكن اأن تكون الآثار الكيميائية 
املتحللة على الرتبة خطرية نوعا ما، وقد ت�ستمر لفرتة طويلة،  للجثث 

عدة قرون اأو اآلف ال�سنني«.
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ميلنيا تر�مب 
ب�ف�ستان �لع�سكر

الأمريكي  الرئي�س  زوجة  ظهرت 
اأثناء  اخلمي�س،  ترامب،  ميالنيا 
م��ن��ا���س��ب��ة ر���س��م��ي��ة م���رت���دي���ة زيا 
م�ستوحى من املالب�س الع�سكرية 
ب��ل��ون��ه��ا ال���ك���اك���ي، ل���ك���ن م����ا ميز 

الف�ستان ثمنه الباهظ.
دونالد  وزوج��ه��ا  ميالنيا  وك��ان��ت 
البيت  يف  ي�����س��ت��ق��ب��الن  ت����رام����ب 
الأرجنتيني  ال��رئ��ي�����س  الأب��ي�����س 
م���وري�������س���ي���و م�����اك�����ري وزوج����ت����ه 

جولينا.
ميل”  “ديلي  �سحيفة  وذك�����رت 
ف�ستان  ث��م��ن  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
ميالنيا يبلغ نحو 4 اآلف دولر، 
وهو اأمر غري معهود عن ال�سيدة 
املتحدة  ال������ولي������ات  يف  الأوىل 
اأنيقة  ت�ساميم  ع��ادة  تختار  التي 
نف�سه،  ال��وق��ت  الثمن يف  وزه��ي��دة 
دولر   300 ب���  ف�ستان  ارت���دت  اإذ 
يف حفل تن�سيب زوجها رئي�سا يف 

يناير املا�سي.
ال�����س��ي��دة الأوىل  ف�����س��ت��ان  وت���ك���ون 
وتنورة  ���س��رتة  م��ن  ع��ام��ا(   47(
اأزي��اء ماركة  متطابقي اللون من 
2017، وبلغ  لربيع  “األتوزارا” 
دولر   2990 ال�������س���رتة  ث���م���ن 
ف��ي��م��ا ك�����ان ث���م���ن ال���ت���ن���ورة نحو 

1110دولر.
وتقول “األتوزارا اإن هذا الف�ستان 
�سمن باقة من الأزياء امل�ستوحاة 
من املو�سة راجت خالل ت�سعينيات 

القرن املا�سي.

يخلعها من زوجها ثم يتزوجها فتخلعه 
القاهرة  الأ���س��رة يف  اأم���ام حمكمة  زوج��ة م�سرية  وقفت 
لتحكي م��اأ���س��ات��ه��ا م��ع زوج����ني، ح��ي��ث تطلب اخل��ل��ع من 
زوجها الثاين، بعد اأن رف�س اإح�سار �ساعة هدية لنجلها 
من زوجها الأول مبنا�سبة عيد ميالده، ثم قيامه ب�سرب 
جنلها حتى فقد الوعي بعد �سوؤاله عن �سبب عدم اإح�سار 
عاماً،   26 تتجاوز  مل  التي  الزوجة،  وقالت  له.  ال�ساعة 
اإنها تزوجت اأول مرة ثم تعرفت على زوجها الثاين الذي 
من  اخل��ل��ع  لطلب  حماميها  ك���ان  ح��ي��ث  حم��ام��ي��اً  يعمل 
انتهت  عالقة  بينهما  وتوطدت  اأحبته  ثم  الأول  زوجها 
الزوجة  الأول. وذكرت  الزوج  بالزواج، ولديها طفل من 
فتح مكتب حماماة كبري  الثاين يف  زوجها  �ساعدت  اأنها 
مادياً  مب�ساعدته  قيامها  ج��ان��ب  اإىل  زواج��ه��م��ا  بعد  ل��ه 
يد  �ساعة  اإح�سار  منه  طلبت  حتى  موقف  م��ن  اأك��ر  يف 
هدية لطفلها يف عيد ميالده ومل يح�سرها وعند �سوؤال 
طفلها له قام ب�سربه. واأ�سافت الزوجة اأنها حتملت بخل 
زوجها، وعدم اإنفاقه عليها، و�سوء معاملتها بعد الزواج، 
م��ن الطالق  ك��ان��ت تخ�سى ط��ل��ب اخل��ل��ع خ��وف��اً  اأن��ه��ا  اإل 
ال��ث��اين وم��ن ث��م الإ���س��اءة لها م��ن الآخ��ري��ن دون تقدير 
من  الزوجة  وطالبت  بينهما.  العي�س  و�سعوبة  موقفها 
يف  طفلها  وم�ستقبل  حياتها  على  حر�ساً  اخللع  املحكمة 

ظل املعاملة ال�سيئة لها ولطفلها من زوجها الثاين.

ر�سالة حب على �أعمدة �لإنارة
ن�سر �ساب اإ�سباين مغرم بحب امراأة راآها يف الرتام ر�سالة 
اأمل الت�سال بها. وتزعم امراأة  اأعمدة الإنارة على  على 
تقول اإنها ال�سخ�س املعني اأنها نا�سدته باأن يرتكها حلال 
وو�سائل  الإ�سبانية  باي�س  اإل  �سحيفة  وق��ال��ت  �سبيلها. 
مورينو  �سريغيو  ن�سر  كيف  اجلمعة  ي��وم  اأخ���رى  اإع���الم 
خطابا بعنوان الفتاة يف الرتام يف مدينة مر�سية جنوب 
لها، وما  روؤي��ت��ه  تاريخ ووق��ت  ال��ب��الد، يتحدث عن  �سرق 
كانت ترتديه وكيف متنى لو اأنه اأ�سعدها. الق�سة انت�سرت 
عندما بداأت �سور تظهر يف ردود مفرت�سة من ال�سيدة، 
ت�سعدين،  اأن  اأردت  اإذا  وتقول  بالتحر�س  مورينو  وتتهم 

توقف عن البحث عني.

يوؤلف 15 كتابًا باإ�سبع و�حد
منذ  ق��ي��ده  ال���ذي  امل��ت��ح��رك  كر�سيه  ع��ل��ى  ي��اجل��ني  اأردال 
يف  وال���ده  برفقة  ���س��ارك  دم��اغ��ي،  �سلل  ب�سبب  الطفولة 
معر�س الكتاب ال�22 يف ولية اإزمري الرتكية، للتعريف 
يقدر  وحيد  اإ�سبع  با�ستخدام  األفها  التي  ال�15  بكتبه 
على حتريكه. ي�سع ياجلني )42 عاماً(، املولود يف ولية 
دياربكر بجنوب �سرقي تركيا، كتبه على رف مثبت على 

مقعده املتحرك، يف املعر�س، ليعرف رواد املعر�س بها.
وقال ياجلني الذي انتقل مع اأ�سرته للعي�س يف اإ�سطنبول، 
كتاباً   15 كتب  اإنه  الرتكية، اجلمعة،  الأنا�سول  لوكالة 
لغاية اليوم، ويقوم بالتعريف بكتبه بجهوده ال�سخ�سية. 
اأن���ه ���س��ارك يف م��ع��ار���س الكتب ال��ت��ي نظمت يف  واأ���س��اف 

اإ�سطنبول، واأنقرة، واإزمري، وقوجة اإيلي

كيف تق�سي �أ�سغر مليارديرة وقتها؟
متتلك اأ�سغر مليارديرة يف العامل و�سيدة الأعمال الرنويجية، األك�سندرا اأندري�سن، ثورة �سخمة تبلغ 1.17 مليار 
دولر. وتق�سي اأندري�سن، البالغة من العمر 20 عاما، وقتها يف ال�سفر حول العامل م�ستخدمة اأفخر و�سائل النقل 

واأكرها غرابة.
اأندري�سن،  يوهان  الرنويجي،  امللياردير  والدها  من  اأندر�سن،  كاثرينا  �سقيقتها،  مع  ثروتها  األك�سندرا  ورثت  وقد 
�ساحب �سركة Ferd القاب�سة امل�سهورة ب�سنع التبغ، يف �سنة 2007، بعد اأن ترك %42.2 من اأمواله ل�سالح 

ابنتيه.
وتقوم املليارديرة ال�سابة با�ستغالل ثروتها ال�سخمة يف ال�سفر حول العامل، هذا وُتعرف بحبها للخيول ومب�ساركتها 

يف م�سابقات الفرو�سية، حيث ت�سارك �سورها مع اخليول على اإن�ستغرام، ب�سكل م�ستمر.
 Mehrangarh وقامت األك�سندرا بن�سر �سور عديدة لها مع احليوانات يف اأثناء زيارتها اأفريقيا، كما زارت قلعة

Fort يف الهند، وتنقلت عرب املواقع النائية، مثل ال�سدع القاري بالقرب من اأي�سلندا.
األك�سندرا كامل وقتها يف التنقل حول  اأمرا مثريا، لذا ت�ستغل  وبالتاأكيد، يعد ال�سفر دون حتديد ميزانية معينة 

العامل. 
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�سجناء يق�سون َدْين زميلهم 
بادر نزلء ب�سجن مبدينة حائل ال�سعودية بامل�ساهمة يف اإطالق 
اإثره  على  دخ��ل  ال��ذي  دينه،  ت�سديد  خ��الل  من  مواطن  �سراح 
به،  ال��وف��اء  على  ق��درت��ه  ل��ع��دم  ق�سائي  حكم  مب��وج��ب  ال�سجن 

وذلك بعد 48 �ساعة من دخوله ال�سجن.
الإن�سانية،  امل��ب��ادرة  تفا�سيل  ال�سعودية،   �سبق  �سحيفة  وروت 
م�سرية اإىل اأن بع�س ال�سجناء تعاطفوا مع حالة مواطن �سعودي 
اأودع يف ال�سجن ب�سبب عجزه عن ت�سديد الدين املطلوب منه، 

بعدما علموا بظروفه ومدى حاجة اأهله له.
ريال   8200 م���ن ج��م��ع  ���س��اع��ة،   48 م���ن  اأق����ل  ومت��ك��ن��وا، يف 
ال�سجن  املبلغ لإدارة  لت�سديد دينه، فاأطلق �سراحه فور ت�سليم 
و�سط فرحته وفرحة اأهله، وال�سجناء يف ق�سم العنرب ال�ساد�س 

بال�سجن يف مدينة حائل ال�سعودية.
على  لل�سجناء  وتقديره  �سكره  ع��ن  امل��واط��ن  ع��رّب  جانبه،  م��ن 
هذه اللفتة الإن�سانية بالرغم من ظروفهم ال�سعبة. ومل تذكر 
ال�سحيفة ال�سعودية املزيد من التفا�سيل حول هويته اأو �سبب 

الدين الذي عجز عن �سداده. 

م�ساجرة حامية بني تو�أم على �لهو�ء 
اأحدث  يف  ال�سعودية،  بداية  قناة  ب�ساأن  جم��ددا  اجل��دل  يتجدد 
الهواء  على  مبا�سرة  يت�ساجران  �سقيقان  خاللها  ظهر  واقعة  
يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  ت��داول��ه  ج��رى  مقطع  يف 
اململكة. واأظهر الفيديو اندلع ال�سجار بني املت�سابقني حممد 
ال�سهراين، بينما يتدخل زمالوؤهما لف�س ال�ستباك  وعبداهلل 

احلامي بني الثنني.
على  م�ساهدة  األ���ف   800 م��ن  ب��اأك��ر  ال�سجار  مقطع  وح��ظ��ي 
ي��وت��ي��وب ال��ق��ن��اة. وك��ت��ب الإع���الم���ي ال�����س��ع��ودي حم��م��د يحيى 
اأحد  وه��ذا  بداية،  قناة  ه��ذه  الفيديو:  على  معلًقا  القحطاين 
امل��الأ، وكالهما  اأم��ام  نتائج براجمها، �ساب يعتدي على �سقيقه 

ميلك اأ�سلوبه ال�سوارعي، هذا املقطع يعك�س قيمة القناة.
ومن حني لآخر تواجه القناة الكثري النتقادات من املطالبني 
التي  ال�سلبيات  بع�س  عن  متكرر  ب�سكل  لتغا�سيها  مبقاطعتها 

تظهر للجميع، خا�سة اأن غالبية م�ساهديها من الفتيات.

زفاف يف  �سلح  ��ستعر�س  غر�مة  ريال  �آلف   3
ق�ست املحكمة اجلزائية يف املدينة املنورة بتغرمي طالب جامعي 
عمره 23 عاماً ب�3 اآلف ريال، عقب اإدانته يف ا�ستعرا�س �سالح 
زفاف  حفل  ح�سوره  خ��الل  ترخي�س  ب��دون  كال�سنكوف  ن��اري 

قريب له باأحد ق�سور الأفراح.
اأن  ال�سعودية،  الوطن  اأوردت��ه �سحيفة  ملا  وذك��رت م�سادر وفقاً 
الناري  ال�سالح  م�سادرة  ت�سمن  الطالب  �سد  ال�سادر  احلكم 
وال���ذخ���رية احل��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ب��ح��وزت��ه وت��وب��ي��خ��ه باملجل�س 
اأخرى،  التعهد عليه بعدم تكرار فعلته مرة  اأخذ  ال�سرعي، مع 

اإىل جانب عقوبة تعزيرية ومالية.
ولفتت اإىل اأن املحكمة ثبت لديها �سحة البالغات التي تقدم بها 
مواطنون �سد الطالب اإىل �سرطة املدينة املنورة، كما ا�ستندت 
يف حكمها اإىل حتقيقات هيئة التحقيق والدعاء العام بالق�سية 

والتي طالبت خاللها مب�سادرة ال�سالح واحلكم عليه. 
الدكتورة نينا رادكليف من فوك�س نيوز ترتدي ثوباً من ال�سحف لدى و�سولها اإىل ال�سجادة احلمراء يف ع�ساء جمعية املرا�سلني يف البيت الأبي�س بوا�سنطن.    )رويرتز(

لقاء �لذكريات لنجوم 
فيلم )�لأب �لروحي(

ب��ع��د م����رور 45 ع��ام��ا جت��م��ع من 
جديد طاقم فيلم )الأب الروحي( 
ن����ي����وي����ورك لإح�����ي�����اء ذك���ري���ات  يف 
والإلهام  وامل��ث��اب��رة  الأداء  جت���ارب 
املافيا  اأف��الم  �سل�سلة  اأنتجت  التي 

التي ح�سدت عدة جوائز اأو�سكار.
وا����س���ت���ع���اد ال���ن���ج���وم ت���ل���ك الأي������ام 
اأن  الفيلم  منتجو  اع��ت��رب  عندما 
اأق�����س��ر م���ن ال����الزم  اآل ب��ات�����س��ي��ن��و 
عن  ال�ستغناء  و�سك  على  وك��ان��وا 
ف��ران�����س��ي�����س ف����ورد ك���وب���ول خمرج 
على  تعني  بينما  الأف���الم  �سل�سلة 
ال��ن��ج��م م���ارل���ون ب���ران���دو اإج�����راء 
جتربة اأداء اأمام الكامريا مثل اأي 

ممثل مغمور.
ختام  يف  متفرج  اآلف  �ستة  و�سط 
ال�سينمائي  ت��ري��ب��ي��ك��ا  م���ه���رج���ان 
وبات�سينو  ك�����وب�����ول  ا����س���ت���م���ت���ع 
وال��ن��ج��وم روب���رت دي ن��ريو وديان 
�ساير  وتاليا  ك��ان  وجيم�س  كيتون 
وروب�����رت دوف����ال مب��ت��اب��ع��ة فيلمي 
)الأب الروحي( اإنتاج عام 1972 
الثاين(  اجل��زء  ال��روح��ي:  و)الأب 

اإنتاج عام 1974.
اأ���س��اه��د هذين  “مل  ك��وب��ول  ق���ال 
ال��ف��ي��ل��م��ني م��ن��ذ ����س���ن���وات... كانت 

جتربة عاطفية للغاية«.
ت�سع  ال���ف���ي���ل���م���ان  ح�������س���د  وق�������د 
ج��وائ��ز اأو���س��ك��ار واأ���س��ب��ح��ت ق�سة 
�سقلية  م��ن  ه��اج��ر  ال���ذي  اليتيم 
مطلع  يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإىل 
اأ�س�س  ح���ي���ث  ال��ع�����س��ري��ن  ال����ق����رن 
من  الإج��رام��ي��ة  كورليوين  عائلة 

كال�سيكيات ال�سينما.

�ل�سرطة يف خدمة 
ع�ساق �لبيتز�

ال�سرطة يف مدينة جاجناو  اأثبتت 
ج��ن��وب غ���رب اأمل��ان��ي��ا اأن��ه��ا ف��ع��اًل يف 
خدمة ع�ساق البيتزا عندما قامت 
بتو�سيل طلبات بيتزا لزبائن بعد 
الطلبات  ت��و���س��ي��ل  ع��ام��ل  ت��ع��ر���س 

حلادث �سري.
اإن  ال�سرطة  با�سم  متحدث  وق��ال 
قطع البيتزا كانت ل تزال �ساخنة 
وم��ن��ازل ال��زب��ائ��ن ك��ان��ت ت��ق��ع على 
م�����س��اف��ة اأم���ت���ار ق��ل��ي��ل��ة م���ن مكان 
احلادث ما جعلنا نو�سلها بب�ساطة 

حتى الباب.
وك�����ان م���وظ���ف ال��ت��و���س��ي��ل ال���ذي 
ب�سيارته  ا�سطدم  عاماً،   46 يبلغ 
ومت  الأدوي����ة،  لتو�سيل  �سيارة  م��ع 
قبل  لالثنني  الإ���س��ع��اف��ات  ت��ق��دمي 

نقلهما لحقاً اإىل امل�ست�سفى.

م�ساألة  العلمي  اخل��ي��ال  وب��رام��ج  اأف���الم  طرحت  لطاملا 
اإىل  احلا�سر  من  بالنتقال  وذل��ك  الزمن،  عرب  ال�سفر 
املا�سي اأو امل�ستقبل، لكن هذه الأفكار ظلت جمرد اأحالم 

تداعب خميلة العلماء والباحثني.
اإت�����س ج��ي وي��ل��ز يف 1885،  وم��ن��ذ اأن ط��رح��ه ال��ع��امل 
حت�����ول ال�����س��ف��ر ع����رب ال����زم����ن اإىل م���و����س���وع ث���اب���ت يف 
بو�سع  فيزيائي  ع��امل  م��وؤخ��راً  وق���ام  العلمي،  اخل��ي��ال 
منوذج ريا�سي جديد يك�سف اأن ال�سفر عرب الزمن اأمر 
الآن  حتى  يتمكنوا  مل  العلماء  ولكن  الواقع،  يف  ممكن 
الزمن، بح�سب  اآلة  لت�سنيع  املنا�سبة  امل��واد  من حتديد 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
والفيزياء  الريا�سيات  يف  املحا�سر  تيبيت  بني  ويقول 
“النا�س  كولومبيا  بريتي�س  يف  اأوك��ان��اغ��ان  جامعة  من 
يعتقدون اأن ال�سفر عرب الزمن هو �سرب من اخليال، 
ونحن منيل اإىل التفكري اأن هذا الأمر غري ممكن لأننا 
ل نفعله يف الواقع، لكن من الناحية الريا�سية فالأمر 

ممكن«.
ل  الف�ساء  اإن  تيبيت  يقول  م��وؤخ��راً،  ن�سرت  درا�سة  ويف 

يجب تق�سيمه اإىل ثالثة اأبعاد مع ف�سل الزمن، وبدًل 
زمنية  ك�سل�سلة  الأرب��ع��ة  الأب��ع��اد  ذل��ك يجب تخيل  من 
مت�سلة باجتاهات خمتلفة ا�ستناداً اإىل نظرية اأن�ستاين. 
انحناء  يتبع  الزمن  انحناء ح�سابات  اأن  تيبيت  واأو�سح 
املدارات املنحينة للكواكب، فلو مل يكن الزمن منحنياً، 
وبالقرب  م�ستقيمة،  خطوط  يف  ت�سري  الكواكب  لكانت 
الزمن منحنية،  هند�سة  ت�سيح  ال�سخمة،  النجوم  من 
على  القريبة  للكواكب  امل�ستقيمة  امل�سارات  يجرب  مما 

النحناء تبعاً لذلك.
واأ�ساف تيبيت “هناك اأدلة تظهر اأنه كلما اقرتبنا من 
الثقب الأ�سود، يتحرك الزمن ببطىء اأكر، ومنوذجي 
لآلة الزمن يتبع احلركة املنحنية للزمن، حيث ينحني 
الزمن يف دائرة ولي�س �سمن خط م�ستقيم، وهذا امل�سار 
لهذه  وتبعاً  الوراء”.  اإىل  بالزمن  بنا  يعود  ال��دائ��ري 
ميكن  هند�سية  كفقاعة  الزمن  اعتبار  ميكن  النظرية، 
ع��ل��ى م�سار  الأم�����ام واخل��ل��ف  اإىل  اأن حت��م��ل حم��ت��واه��ا 
اإىل  الزمن  ال�سفر عرب  بالإمكان  اأن  دائ��ري، مما يعني 

املا�سي وامل�ستقبل.

هل ميكن �ل�سفر عرب �لزمن يف �لو�قع؟

�لطلق بعد  جاك�سون  جلانيت  دولر  مليون   500
على  �سفحته  عرب  دول��دولو  جيل  جاك�سون  جانيت  النجمة  اأعمال  مدير  اأورد 

اأحد مواقع التوا�سل الإجتماعي تفا�سيل الإتفاق الذي تو�سل له الثنائي جانيت 
ورجل الأعمال القطري و�سام املانع عقب النف�سال.

احتمالية  مع  فاإنه  جاك�سون،  مع  �سداقتي  بدافع  ه��ذا  اأق��ول  ان  ج��ي��ل:اأود  فكتب 
املولود  الأم���وال هي من حق  ه��ذه  ف��اإن  دولر  مليون   500 مبلغ  على  ح�سولها 

عي�سى، هي لي�ست من الأ�سخا�س الذين يقبلون املال بهذه الطريقة.
اأنها  واأ�ساف لن تقبل �سديقتي هذا املال من اأجلها واإذا حتققنا بالفعل �سنجد 
متزوجة من 4 �سنوات ولي�س 5 ملن يدعون اأنها ا�ستمرت مع املانع 5 �سنوات من 

اأجل احل�سول على ن�سف ثروته.
النف�سال،  عقب  املانع  ث��روة  ن�سف  على  �ستح�سل  ال�سائعات  ان�سرت  قد  وكانت 

وذلك وفقا لإتفاقية الزواج بينهما والتي تن�س على اأنه يف حال ا�ستمرت جاك�سون 
ثروته. ن�سف  على  حت�سل  فاإنها  املانع  برفقة  �سنوات   5


