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الوفاق ت�صد هجومًا يف طرابل�س

غارات م�شرية وليبية جديدة على امليلي�شيات يف درنة 

القوات العراقية تتوغل يف اجلانب الغربي للمو�صل 
دعوات للمدنيني باخلروج من خالل املمرات الآمنة

•• �ملو�صل-�أ ف ب:

وا�صلت القوات العراقية ام�س التقدم من عدة حماور باجتاه املدينة 
ال�صتعادة  عملية  اط��ار  يف  املو�صل  من  الغربي  اجلانب  يف  القدمية 

كامل املدينة من �صيطرة تنظيم داع�س االإرهابي .
وقال العميد يحيى ر�صول املتحدث با�صم قيادة العمليات امل�صرتكة 
يف  وتوغلت  التقدم  يف  م�صتمرة  قطعاتنا  ان  بر�س  فران�س  لوكالة 
م�صت�صفى  و)منطقة(  وال�صفاء  وال��زجن��ل��ي  االوىل  ال�صحة  اح��ي��اء 
�صيطرة  زال��ت حتت  ما  التي  االحياء  اجلمهوري. وتقع جميع هذه 

املتطرفني يف اجلانب الغربي من مدينة املو�صل.
واكد انه عند حترير هذه االحياء، يتم تطويق املدينة القدمية من 
جميع اجلهات. وفيما يتعلق بطبيعة مقاومة املتطرفني قال العميد 

ان اال�صلوب ذاته، العجالت املفخخة وقنا�صة وانتحاريني.
امل��ت��ح��دث ان م��ا يهمنا ه��و حترير  امل��دن��ي��ني، ق���ال  وب�����ص��اأن اخ����الء 
اآم��ن��ة وو���ص��ع ادالء  امل��واط��ن��ني ب�صكل كامل م��ن خ��الل فتح مم��رات 

وعجالت لنقلهم والتعامل االن�صاين )معهم( من قبل قواتنا.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، اع��ل��ن��ت خ��ل��ي��ة االع����الم احل��رب��ي يف ب��ي��ان ان طائرات 
مناطق  على  االث��ن��ني،  ليل  املن�صورات  اآالف  القت  اجل��وي��ة  ال��ق��وات 
املو�صل القدمية والزجنيلي وال�صفاء وال�صحة حتث املواطنني على 
اجل  االمنة من  املمرات  االأمنية من خالل  قواتنا  باجتاه  اخل��روج 

�صالمتهم.

•• عو��صم-وكاالت:

على  جوية  �صربات  نفذت  م�صرية  حربية  ط��ائ��رات  اإن  ليبيون  ق��ادة  ق��ال 
مدينة درنة الليبية ام�س �صد واأفادت م�صادر يف ليبيا بتجدد الغارات على 
مواقع ما ي�صمى جمل�س �صورى جماهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة يف 

درنة و�صواحيها.
وقال وزير اخلارجية امل�صري �صامح �صكري ام�س اإن مع�صكرات االرهابيني 

يف ليبيا متثل تهديدا مبا�صرا لالأمن القومي لبالده.
�صريجي  ال��رو���ص��ي  ن��ظ��ريه  م��ع  م��وؤمت��ر �صحفي م�صرتك  �صكري يف  وق���ال 
للتدريب  لقواعد  واتخاذها  ليبيا(  )يف  اإرهابية  تنظيمات  وج��ود  الف��روف 
القومي  لالأمن  مبا�صرا  تهديدا  ي�صكل  امل�صرية  االأرا�صي  اإىل  واالنطالق 

امل�صري.
التنظيمات  اأح��دث هجوم يف م�صر دليل على مدى قدرة هذه  اأن  واأ�صاف 
واإ�صرارها على اقرتاف هذه اجلرائم الب�صعة التي ت�صتهدف االأبرياء من 
اأجل زعزعة ا�صتقرار م�صر مبا يحتم على م�صر اأن تدافع عن نف�صها وفق 

قواعد القانون الدويل واملواثيق الدولية.
عليها  للق�صاء  التنظيمات  ه��ذه  ق��واع��د  ا�صتهدفت  م�صر  اإن  قوله  وت��اب��ع 
واحلد من قدرتها على تهديد االأمن القومي امل�صري وهذا االأمر بالتن�صيق 
من  تعمل  التي  ال�صيا�صية  واالأط��راف  الليبي  الوطني  اجلي�س  مع  الكامل 

اأجل ا�صتعادة ا�صتقرار ليبيا.
الوحدات  كافة  دع��ا  حفرت،  خليفة   الليبي،  الوطني  اجلي�س  قائد  وك��ان 
الع�صكرية يف غرب وجنوب ليبيا لال�صتعداد ملنا�صرة القوى الوطنية، التي 

حتارب التطّرف يف طرابل�س.
كما اأكد اجلي�س الليبي اأن الغارات اجلوية امل�صرية، التي نفذت خالل االأيام 
املن�صرمة يف ليبيا متت بالتن�صيق معه، كا�صفاً عن ا�صتهداف تلك الغارات 
ُيعرف  ملا  التابع  ِب�ِصر  درن��ة، ومع�صكر  �صورى جماهدي  مقر قيادة جمل�س 

مبجل�ِس �صورى املجاهدين.
على �صعيد اآخر، اأعلنت القوات املوالية ل� حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
�صد هجوم وا�صع �صنته جمموعات م�صلحة موالية للحكومة غرِي املعرتف 

بها بقيادِة خليفة الغويل على مناطَق يف العا�صمة طرابل�س ، بعد  عنيفة.

ارت��ف��اع اأع���داد الإ���ش��اب��ات 
باليمن  بالكولريا  والوفيات 

•• عو��صم-وكاالت:

املتحدة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
ارتفاع  ع��ن  يوني�صف،  للطفولة 
حاالت الوفيات مبر�س الكولريا 
يف  ح���ال���ة،   473 اإىل  ال��ي��م��ن  يف 
 52 اإىل  االإ�صابات  ارتفعت  حني 

األفاً يف 18 حمافظة مينية.
لها  ب����ي����ان  يف  امل���ن���ظ���م���ة  وق����ال����ت 
الر�صمي  ح�صابها  ع��ل��ى  االث��ن��ني 
على في�صبوك اإن حاالت االإ�صابة 
امل�صتبهة باملر�س وامل�صجلة خالل 
اليومني املا�صيني بلغت 14 األف 

حالة.
العاملية  ال�صحة  منظمة  وك��ان��ت 
اأن  لها  �صابق  ب��ي��ان  ذك���رت يف  ق��د 
�صخ�س  م��ل��ي��ون   7.6 ي��ق��ارب  م��ا 
متاأثرة  م���ن���اط���ق  يف  ي��ع��ي�����ص��ون 
مبر�س الكولريا )االإ�صهال املائي 
3 ماليني  واأك�����ر م���ن  احل������اد(، 
ت��ع��ر���ص��اً خا�صاً  م��ع��ر���ص��ون  ن����ازح 

خلطر االإ�صابة بالكولريا.

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله رئي�س الغابون  )وام(حممد بن را�صد خالل ا�صتقباله �صعود املعال وعددا من اأعيان البالد بح�صور حمدان بن حممد  )وام(
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نائب رئي�س الدولة ي�صتقبل ويل عهد الفجرية

حممد بن را�شد و�شعود املعال يتبادلن التهاين ب�شهر رم�شان املبارك
تبادل التهاين هاتفيا مع ويل العهد ال�صعودي وا�صتقبل العلماء �صيوف رئي�س الدولة وح�صر حما�صرة مبجل�س �صموه

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س الغابون عالقات التعاون والتطورات الدولية والإقليمية 

جتهيز اآخر قافلة للمهجرين 
من حي برزة الدم�شقي

•• دم�صق-وكاالت:

االإن�صان،  حلقوق  ال�صوري  املر�صد  ق��ال 
اأم�������س، ن��ق��اًل ع���ن م�����ص��ادر يف ح���ي برزة 
�صرق دم�صق، اإن عملية جتهيز اآخر قافلة 
مهجرين بداأت، وذلك للخروج من احلي 
قوات  تكون  وب��ذل��ك  �صوريا،  �صمال  نحو 
كامل  على  ال�صيطرة  ا���ص��ت��ع��ادت  ال��ن��ظ��ام 
اأحياء دم�صق با�صتثناء حي جوبر. واأو�صح 
�صتكون  الدفعة  ه��ذه  اأن  اأم�����س،  ملر�صد، 
من  تبقى  من  جميع  و�صتنقل  االأخ���رية، 
مع  وامل�����ص��احل��ة  الت�صوية  ل���  ال��راف�����ص��ني 
ال�������ص���وري، حيث  ال�����ص��م��ال  اإىل  ال��ن��ظ��ام، 
اإدل����ب،  ن��ح��و  ال��رئ��ي�����ص��ة  ال��دف��ع��ة  �صتتجه 
نقل  �صيجري  اأن��ه  معلومات  وردت  فيما 
من يرغب من اخلارجني من برزة نحو 

جرابل�س �صمن الدفعة ذاتها.
يذكر اأنه منذ التا�صع من ال�صهر اجلاري، 
ج���رى ت��ه��ج��ري 3 دف��ع��ات م��ن ح��ي برزة 
نحو �صمال �صوريا، �صمت مئات املقاتلني 
مع عائالتهم ومن رغب يف اخلروج من 

حي برزة.
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•• دبي -و�م:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�صر �صموه يف زعبيل م�صاء 
ام�س اأخاه �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو املجل�س االأعلى 
اأعيان البالد وال��وزراء احلاليني وال�صابقني  اأم القيوين وعددا من  حاكم 
وقد   . ومدنيني  ع�صكريني  من  واملتقاعدين  الدولة  يف  امل�صوؤولني  وكبار 
ال�صمو  و�صاحب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  تبادل 
ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال - بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن 

را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي و�صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعال ويل 
عهد اأم القيوين - التهاين والتربيكات بال�صهر الف�صيل راجني اهلل تعاىل 

اأن يعيده على قيادتنا الر�صيدة و�صعبنا باخلري واليمن وال�صعادة .
من جهة اخرى ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
دب��ي رع��اه اهلل يف ق�صر  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�صموه يف زعبيل الليلة املا�صية �صمو ال�صيخ حممد بن حمد ال�صرقي ويل 
عهد الفجرية الذي قدم ل�صموه اأ�صدق التهاين والتربيكات ب�صهر رم�صان 

املبارك.                    )التفا�صيل �س4-2(

•• �أبوظبي-و�م:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب 
علي  فخامة  ام�س  البطني  ق�صر  يف  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
�صموه  ورح��ب  حاليا.  ال��ب��الد  ي��زور  ال��ذي  ال��غ��اب��ون  جمهورية  رئي�س  باجنو 
بفخامة رئي�س الغابون وتبادل معه التهاين والتربيكات مبنا�صبة حلول �صهر 

رم�صان املبارك داعني اهلل عز وجل اأن يعيده على اجلميع باخلري والربكة.
من جهة اخرى ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان م�صاء 
ال�صمو  �صاحب  �صيوف  العلماء  الف�صيلة  اأ�صحاب  البطني  ق�صر  يف  ام�س 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة.        )التفا�صيل �س3-2(
اآل نهيان ويل  من جهة اخرى تبادل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
امللكي  ال�صمو  و�صاحب  امل�صلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
االمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية ال�صعودي التهاين والتربيكات مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان 
و�صاحب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ودع���ا  امل��ب��ارك. 
ال�صمو امللكي االمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ..اهلل عز وجل اأن يعيد 
العربية  واالأمتني  ال�صقيقني  وال�صعبني  البلدين  على  املباركة  املنا�صبة  هذه 

واالإ�صالمية بكل اخلري واليمن والربكات.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد و�شعود بن را�شد املعال يتبادلن التهاين ب�شهر رم�شان املبارك

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س الغابون عالقات التعاون والتطورات الدولية والإقليمية 

ا�صتقبل العلماء �صيوف رئي�س الدولة وعددا من ممثلي اجلهات احلكومية

حممد بن زايد: الإمارات كانت و�شتبقى منارة للخري ت�شعُّ ت�شاحمًا و�شالمًا يف حميَطيها الإقليمي والدويل
•• �أبوظبي-و�م: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
م�صاء ام�س يف ق�صر البطني اأ�صحاب 
�صاحب  ���ص��ي��وف  ال��ع��ل��م��اء  الف�صيلة 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
امل�صاركني  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
يف اإحياء ليايل رم�صان وذلك �صمن 
والوعاظ  العلماء  ا�صت�صافة  برنامج 
ت�صرف  ال��ذي  الف�صيل  ال�صهر  خالل 
وتنظمه  الرئا�صة  �صوؤون  وزارة  عليه 
االإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة 

واالأوقاف.
وت���ب���ادل ���ص��م��وه يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء مع 
�صيوف  العلماء  الف�صيلة  اأ���ص��ح��اب 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة التهاين 
���ص��ه��ر رم�صان  ب��ح��ل��ول  وال��ت��ربي��ك��ات 
املبارك داعني اهلل عز وجل ان يعيده 
واالإ�صالمية  العربية  االأم��ت��ني  على 

باخلري والربكة.
كما تبادل �صموه بح�صور �صمو ال�صيخ 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 
التهاين بحلول �صهر رم�صان املبارك 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ك���ل م���ن  م���ع وف�����ود 
لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف ووزارة 
العدل ودائرة الق�صاء باأبوظبي ودار 

زايد للثقافة االإ�صالمية.
الطنيجي  ن�صال  ال��دك��ت��ورة  وق��دم��ت 
مدير عام دار زايد للثقافة اال�صالمية 
تف�صري  تراجم  من  ن�صخا  �صموه  اىل 
 13 معاين واآي��ات القراآن الكرمي يف 
لغة عاملية التي تعنى بتعريف القراآن 
ال���ك���رمي واي���ات���ه ل��ل��م�����ص��ل��م��ني اجلدد 
وا�صتيعاب  ف��ه��م  ع��ل��ى  وم�����ص��اع��دت��ه��م 
املعاين والقيم والغايات العليا للدين 

اال�صالمي احلنيف .
ال�صيخ حممد  ال�صمو  ورحب �صاحب 
الزائرة  ب��ال��وف��ود  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

وتبادل معهم االأحاديث الودية .

بلدهم  يف  بالعلماء  �صموه  رح��ب  كما 
العربية  االإم�����������ارات  دول������ة  ال����ث����اين 
امل���ت���ح���دة م��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق يف 
التوعية  يف  العظيمة  ر�صالتهم  اأداء 
وتب�صري  واالإر�صاد  والن�صح  والوعظ 
النا�س ب�صوؤون دينهم وحياتهم معرباً 
ع��ن ث��ق��ت��ه ب��اأن��ه��م ع��ل��ى ق���در االأمانة 
ل��ي��ايل ال�صهر  اإح��ي��اء  وامل�����ص��وؤول��ي��ة يف 
الف�صيل على اأكمل وجه مبا يبذلونه 
النا�س  اإف���ادة  بغية  جليلة  جهود  م��ن 

دينياً وفقهياً واإر�صادهم وتوعيتهم.
واأكد �صموه اأن دولة االإمارات العربية 
ال�صديدة  التوجيهات  ظل  يف  املتحدة 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه 
اهلل-ك���ان���ت و���ص��ت��ب��ق��ى م���ن���ارة للخري 
حميَطيها  يف  و�صالماً  ت�صاحماً  ت�صعُّ 

االإقليمي والدويل.
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وق��ال 
بن زايد اآل نهيان اأن ر�صالة االإمارات 
االإن�صانية تنطلق من ر�صالة اال�صالم 
العظيمة التي جاء بها ديننا احلنيف 
والظلم  ال��ع�����ص��ب��ي��ة  ظ��ل��م��ات  د  ل��ي��ب��دِّ

املحبة  ق��ي��م  اأ���ص��م��ى  وين�صر  واجل��ه��ل 
والعدالة  وال���ت���ع���اي�������س  وال���ت�������ص���ام���ح 
وامل�����ص��اواة وي��ف��ت��ح االأف���ئ���دة وامل����دارك 

على اأرقى العلوم واملعارف.
ودع���ا ���ص��م��وه ال��ع��ل��م��اء االأف��ا���ص��ل اإىل 

موا�صلة دورهم امل�صهود خالل ال�صهر 
الكرمي وبعده يف توعية اأبناء االأمتني 
فئة  وال�صيما  واالإ���ص��الم��ي��ة  العربية 
ال�صباب منهم بثوابت ومبادئ الدين 
وال�صليمة  ال�����ص��ح��ي��ح��ة  االإ����ص���الم���ي 

والو�صطية  االع��ت��دال  على  القائمة 
واح��رتام االآخ��ر وقبوله ونبذ العنف 
ب والغلو. واأ�صاف �صموه: اإن  والتع�صُّ
هذا ال�صهر الف�صيل هو فر�صة جليلة 
االإ����ص���الم احلقيقية  ���ص��ورة  الإظ���ه���ار 

القائم  ال���ث���اب���ت  ج����وه����ره  وت����اأك����ي����د 
التعاي�س  وتعزيز  ال�صالم  ن�صر  على 
ال�����ص��ل��م��ي ال���ق���ائ���م ع���ل���ى االح�������رتام 
احل�صارات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  امل���ت���ب���اَدل 
وال��ث��ق��اف��ات واالأدي�����ان واإن��ن��ا يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة ملا�صون بكلِّ 
عزم يف تاأدية م�صوؤوليتنا بالتعاون مع 
وبجهود  وامل�صلمني  ال��ع��رب  اأ�صقائنا 
الوجه  اإب�����راز  يف  االأف��ا���ص��ل  علمائنا 
االإ�صالمي  لديننا  امل�صرق  احل�صاري 
احلنيف لنقف جميعاً ح�صناً منيعاً يف 
وجه جماعات الظالم واالإرهاب وكلِّ 
من ت�صول له نف�صه التالعب بقد�صية 
�صورته  وت�صويه  العظيم  الدين  هذا 
العابثة الإل�صاق  واملحاوالت  ال�صمحة 
باالإ�صالم  واالإره����اب  التطرف  تهمة 

وامل�صلمني.
الدكتور  �صعادة  م��ن  �صموه  وا�صتمع 
الهيئة  رئي�س  الكعبي  مطر  حممد 
العامة لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف 
ل�صرح حول الفعاليات التي يت�صمنها 
برنامج �صيوف �صاحب ال�صمو رئي�س 
الدينية  امل���ح���ا����ص���رات  م���ن  ال����دول����ة 
العلماء  �صيلقيها  التي  واالجتماعية 
يف امل�����ص��اج��د وامل���راك���ز ب��ال��دول��ة حول 
�صهر رم�صان وف�صائله وقيم االإ�صالم 

ال�صمحة.
من جانبهم اأثنى العلماء على االأعمال 

التي  واالإن�صانية  اخلريية  واملبادرات 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
امل�صلمون  التي ي�صتفيد منها  املتحدة 
واملجتمعات  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
ي��ع��ي��د هذا  اأن  وج���ل  ع���ز  اهلل  داع����ني 
ال�صمو  �صاحب  على  ال��ك��رمي  ال�صهر 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ 
باليمن  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
واخلري والربكة واأن يدمي على دولة 
واال�صتقرار  االأم����ن  نعمة  االإم�����ارات 
زايد  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  يتغمد  واأن 
رحمته  بوا�صع  نهيان  اآل  �صلطان  بن 

وي�صكنه ف�صيح جناته.
وث��م��ن��وا احل���ف���اوة ال��ت��ي ق��وب��ل��وا بها 
دولة  وتقدير  اهتمام  عن  تنم  والتي 
وقدموا  وال��ع��ل��م��اء  بالعلم  االإم�����ارات 
ال�صمو  ل�صاحب  وتقديرهم  �صكرهم 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان على 
وا�صت�صافة  امل�صلمني  للعلماء  دعمه 
للمحا�صرات  العامر  �صموه  جمل�س 
ال��دي��ن��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��ع��ل��م��ي��ة التي 
بالثقافة  ومت���ده  امل�صلم  عقل  ت��ري 

والعلم.

 •• دبي -و�م:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل يف ق�صر �صموه يف 
ال�صيخ  ال�صمو  اأخاه �صاحب  ام�س  زعبيل م�صاء 
االأعلى  املجل�س  ع�صو  امل��ع��ال  را���ص��د  ب��ن  �صعود 
اأع���ي���ان البالد  ال��ق��ي��وي��ن وع����ددا م��ن  اأم  ح��اك��م 
والوزراء احلاليني وال�صابقني وكبار امل�صوؤولني 
يف الدولة واملتقاعدين من ع�صكريني ومدنيني 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ت��ب��ادل  وق��د 
را�صد اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن 
را�صد املعال - بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�صمو 

مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ 
�صعود  بن  را�صد  ال�صيخ  و�صمو  دبي  حاكم  نائب 
بن را�صد املعال ويل عهد اأم القيوين - التهاين 
والتربيكات بال�صهر الف�صيل راجني اهلل تعاىل 
اأن يعيده على قيادتنا الر�صيدة و�صعبنا باخلري 

واليمن وال�صعادة .
رئي�س  نائب  ال�صمو  �صاحب  تقبل  االأث��ن��اء  ويف 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
املباركة  املنا�صبة  ب��ه��ذه  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
م��ن اأع��ي��ان ال��ب��الد واأ���ص��ح��اب امل��ع��ايل ال���وزراء و 
روؤ�صاء ومديري املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية 
متمنني  وامل��دن��ي��ني  الع�صكريني  وامل��ت��ق��اع��دي��ن 
ل�صموه دوام ال�صحة والعافية والعطاء يف �صهر 
اخلري �صهر الرحمة واملغفرة والت�صامح وراجني 

املعطاءه  قيادتنا  اأن يحفظ  وتعاىل  تبارك  اهلل 
ودولتنا العزيزة من كل مكروه و�صر .

اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�صر 
م��ك��ت��وم رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة دب���ي ل��ل��ط��ريان الرئي�س 
االأعلى ملجموعة طريان االإمارات و�صمو ال�صيخ 
مدير  م��ك��ت��وم  اآل  جمعة  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن  ح�صر 
دائرة اإعالم دبي و�صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد 
بن  حممد  موؤ�ص�صة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
را�صد اآل مكتوم للمعرفة و�صمو ال�صيخ من�صور 

بن حممد بن را�صد اآل مكتوم .
مائدة  اإىل  االإف��ط��ار  طعام  اجلميع  تناول  وق��د 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم الرم�صانية العامرة داعني اهلل عز وجل 

اأن يدميها من نعمة ويحفظها من زوال.

•• �أبوظبي-و�م:

ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�صلحة يف ق�صر البطني ام�س فخامة 
علي باجنو رئي�س جمهورية الغابون الذي يزور 

البالد حاليا.
وتبادل  الغابون  رئي�س  بفخامة  �صموه  ورح��ب 
التهاين والتربيكات مبنا�صبة حلول �صهر  معه 
يعيده  اأن  داع��ني اهلل عز وجل  املبارك  رم�صان 

على اجلميع باخلري والربكة.
وبحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
ال�صداقة  عالقات  باجنو  علي  وفخامة  نهيان 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  بني  والتعاون 

وجمهورية الغابون يف خمتلف املجاالت وال�صبل 
الكفيلة بتعزيزها وتنميتها.

وجرى خالل اللقاء الذي ح�صره �صمو ال�صيخ 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال������وزراء وزي����ر ����ص���وؤون ال��رئ��ا���ص��ة ت��ن��اول اأوج���ه 
ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م ب���ني ال��ب��ل��دي��ن خ��ا���ص��ة فيما 
االقت�صادية  امل��ج��االت  وتطوير  بتنمية  يتعلق 
وال��ت��ج��اري��ة يف ظ��ل رغ��ب��ة ال��ب��ل��دي��ن يف تطوير 
روابط  وتوثيق  الثنائية  عالقاتهما  وتو�صيع 

ال�صداقة بينهما.
زايد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأك���د 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ان  نهيان  اآل 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل حتر�س على 

جمهورية  م��ع  وال�صداقة  ال��ت��ع��اون  ج�صور  م��د 
ل��ب��ن��اء ع��الق��ات متينة  ال��غ��اب��ون وال��ع��م��ل معها 
املتبادلة  وامل��ن��اف��ع  امل�����ص��رتك��ة  امل�����ص��ال��ح  حت��ق��ق 

لل�صعبني والبلدين ال�صديقني.
من جانبه اأعرب رئي�س جمهورية الغابون عن 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  بزيارة  �صعادته 
ال��ت��ن��م��وي��ة املتقدمة  واالط�����الع ع��ل��ى جت��رب��ت��ه��ا 
م���وؤك���دا ح��ر���س ب���الده ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وتو�صيع 

جوانب العمل امل�صرتك مع دولة االإمارات.
حول  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  اللقاء  ت��ن��اول  كما 
خم���ت���ل���ف ال����ت����ط����ورات واالأح������������داث ال���دول���ي���ة 

واالإقليمية والق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك.
املزروعي  م��ب��ارك  حممد  �صعادة  اللقاء  ح�صر 

وكيل ديوان ويل عهد ابوظبي.

�شموه يوؤكد: ما�شون يف تاأدية م�شوؤوليتنا بالتعاون مع اأ�شقائنا العرب وامل�شلمني لنقف جميعًا ح�شنًا منيعًا يف وجه جماعات الظالم والإرهاب
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي -و�م:

ت�صارك جمموعة اأغذية هيئة الهالل االأحمر يف تنفيذ 
م�صروع اإفطار ال�صائم الذي تنفذه الهيئة على م�صتوى 
الدولة خالل ال�صهر الف�صيل عرب التربع بعبوات مياه 
اإمارتي  يف  ال�صائم  الإف��ط��ار  خيمتني  ورع��اي��ة  ال�����ص��رب 

عجمان والفجرية.
وياأتي ذلك تفاعال مع مبادرة 2017 عام اخلري ودعما 
الهالل  هيئة  اأطلقتها  التي  االإن�صاين  العمل  مل��ب��ادرات 
امل�صوؤولية  و�صمن  املبارك  رم�صان  �صهر  خالل  االأحمر 
املجتمعية امل�صرتكة بني الهالل والعديد من موؤ�ص�صات 

القطاع العام و�صركات القطاع اخلا�س.
العام  االأم��ني  نائب  الفهيم  يو�صف  �صعادة حممد  وق��ال 
الت�صويق  العام لقطاع  االأمني  نائب  امل�صاندة  للخدمات 
ب��ال��ه��الل االأح���م���ر خ���الل �صتقباله  ال��ت��ربع��ات  وج��م��ع 
اأح��م��د ال���واح���دي ال��رئ��ي�����س التنفيذي  امل��ه��ن��د���س ط���ارق 
اإن  باأبوظبي  املقر الرئي�صي للهالل  اأغذية يف  ملجموعة 
عرب  توا�صل  العليا  قيادتها  لتوجيهات  وتنفيذا  الهيئة 
حزمة  تنفيذ  ال��دول��ة  داخ���ل  املنت�صرة  ف��روع��ه��ا  �صبكة 
رم�صان  �صهر  خالل  واخلريية  االإن�صانية  امل�صاريع  من 

املبارك .
واأ�صار اإىل اأن م�صروع اإفطار ال�صائم باخليام الرم�صانية 

تنفذها  التي  الرم�صانية  امل�صاريع  اأهم  واح��دا من  يعد 
الهيئة يف كافة مدن الدولة عرب فروعها الع�صرة اأو من 

خالل مكاتبها املنت�صرة يف العديد من دول العامل .
اأغذية  مبادرة جمموعة  اأن  اللقاء  الفهيم خالل  واأك��د 
االإن�صانية  اجلهود  يف  فعالة  كم�صاركة  تاأتي  االإن�صانية 
و�صمن  �صركائها  مع  حتقيقها  اإيل  الهيئة  ترمي  التي 
الفئات  ل��دع��م  امل�صرتكة  املجتمعية  امل�صوؤولية  تفعيل 
امل�����ص��ت��وى امل��ح��ل��ي وتوفري  امل����ع����وزة وامل���ح���ت���اج���ة ع��ل��ى 
موؤ�ص�صات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  املعي�صية  احتياجاتها 

القطاع العام وال�صركات اخلا�صة بالدولة .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل��ه��ن��د���س ط���ارق اأح��م��د ال���واح���دي اإن 
املجموعة تتفاعل مع مبادرة عام اخلري من خالل دعم 
ال�صهر  خالل  االأحمر  الهالل  هيئة  ومبادرات  م�صاريع 

املبارك وعلى مدى العام .
ال��ف��ع��ال يف جماالت  االأح��م��ر  ال��ه��الل  وث��م��ن دور هيئة 
العمل االإن�صاين حمليا وعامليا موؤكدا اأن ال�صركة ظلت 
على الدوام �صريكا اأ�صا�صيا وم�صاندا قويا لربامج الهيئة 
ال�صرائح  حياة  حت�صني  اأجل  من  االإن�صانية  وم�صاريعها 

ال�صعيفة واملتعففة يف الدولة .
لرئي�س  االأول  النائب  الفهيم  علي  ع��ادل  اللقاء  ح�صر 
الهيئة لل�صاأن املو�ص�صي وحممد عبد اهلل اليماحي مدير 

اإدارة جمع التربعات.

•• �بوظبي-و�م: 

اطلع اأ�صحاب الف�صيلة العلماء �صيوف 
حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
لالأر�صيف  زي��ارت��ه��م  خ���الل  ام�����س  اهلل 
ال���وط���ن���ي يف اأب����وظ����ب����ي ع���ل���ى ال�����رتاث 
الكتب  ل��الإم��ارات من خ��الل  احل�صاري 
التي  االأثرية  الرتاثية واملكتبة واملواقع 
اإىل  باالإ�صافة  الوطني  االأر�صيف  وثقها 
الوثائق التاريخية وتطور ن�صاأة الدولة 

احلديثة.
واملوؤ�ص�صات  ال��وزارات  بع�س  وا�صت�صافت 
يف  حا�صروا  العلماء  من  عددا  الوطنية 
العبادة  بخا�صية  ات�صم  ال���ذي  ال�صيام 
عالم  اإال  عليها  يطلع  ال  التي  ال�صرية 
ولذلك  ورب���ه  العبد  ب��ني  فيما  ال��غ��ي��وب 
بعظيم  ال�����ص��ائ��م��ني  ت���ع���اىل  اهلل  وع�����د 
اجلزاء واالإح�صان حيث جاء يف احلديث 
واأنا  يل  ال�صيام  ت��ع��اىل  ق��ول��ه  القد�صي 
اأجزي به تعبريا عما ادخره اهلل �صبحانه 
العبادة  اأخل�صوا هذه  الذين  لل�صائمني 

هلل جل جالله.

واملجال�س  ال���ق���راآن  جم��ال�����س  وت�����ص��ت��م��ر 
املحمدية  ال�����ص��م��ائ��ل  وك��ر���ص��ي  العلمية 
يوميا كما هو مقرر يف الربنامج الذي 
الرئا�صة  ����ص���وؤون  وزارة  ع��ل��ي��ه  ت�����ص��رف 
العامة  الهيئة  وتنفيذه  باإعداده  وتقوم 

لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف.
ف���ق���د ا���ص��ت�����ص��اف م���رك���ز االإح���������ص����اء يف 

اأبوظبي حما�صرة للدكتور حميد ع�صاق 
الوقف  ب��ع��ن��وان  ال�صيوف  العلماء  م��ن 
امتداد حياة ف�صر فيها دالالت احلديث 
ال�صريف حول ال�صدقة اجلارية باعتبار 
الوقف من اأعظم اأعمال الرب امل�صتدامة 
احلياة  يف  للواقف  ثوابها  يجري  والتي 
املجتمع  دام  م���ا   ، امل����وت  وب��ع��د  ال��دن��ي��ا 

ي�����ص��ت��ف��ي��د م���ن ه����ذا ال���وق���ف اخل����ريي.. 
ث��م ���ص��رح امل��ح��ا���ص��ر اأن�����واع اخل���ري التي 
ثم  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  �صنها 
اأ�صبحت حتى الع�صر احلديث من اأكرب 
املجاالت االإن�صانية واحل�صارية وخا�صة 
العام  وال���ن���ف���ع  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم������االت  يف 
وبناء  االآب��ار  وحفر  كاجل�صور  للمجتمع 

جمال�س  يف  اأم��ا   . ونحوها  م�صت�صفيات 
الدكتور  حا�صر  فقد  اليومية  ال��ق��راآن 
يف  مبحرا  �صلمان  عبا�س  الرحمن  عبد 
���ص��ورة يو�صف وذل���ك يف جامع  ت��اأم��الت 
ال�صيخ هزاع يف اأبوظبي النادي ال�صياحي 
، وكذلك حا�صرت الدكتورة منى فهمي 
يف  الكرامة  م�صجد  يف  غيطا�س  حممد 
العنوان  بنف�س  للن�صاء  �صخبوط  مدينة 

تاأمالت يف �صورة يو�صف .
اأم���ا ك��ر���ص��ي ال�����ص��م��ائ��ل امل��ح��م��دي��ة الذي 
الن�صاء فقد  اإقباال كبريا من  يلقى  ب��داأ 
اج���ت���ذب ال���ن���ا����س ���ص��م��ائ��ل ال��ن��ب��ي عليه 
اخللقية  و���ص��ف��ات��ه  وال�����ص��الم  ال�����ص��الة 
وا�صلت  اإذ  واالن�����ص��ان��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الدكتور عواطف النبوي مب�صجد العليم 
يف مدينة خليفة للن�صاء عر�س جوانب 
االأعظم  ال��ن��ب��ي  �صخ�صية  م��ن  م��ت��ع��ددة 

الذي هو القدوة املثلى للعاملني.
زي����د ع��ب��د الرحمن  ال���دك���ت���ور  ووا����ص���ل 
ح�صني مب�صجد العزيز يف جزيرة الرمي 
اإلقاء حما�صراته يف ال�صمائل املحمدية 

اأي�صا.

العلماء �شيوف رئي�س الدولة يزورون الر�شيف الوطني الهالل الأحمر واأغذية تنفذان م�شروع اخليام الرم�شانية يف املناطق ال�شمالية

حممد بن زايد ي�شهد حما�شرة )امل�شلمون يف اأوروبا وحتديات املواطنة(
•• �أبوظبي-و�م:

���ص��ه��د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�صلحة 
اأوندميبا  الرئي�س علي بوجنو  وفخامة 
املحا�صرة  ال��غ��اب��ون  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
م�صاء  البطني  جمل�س  ا�صت�صافها  التي 
اأوروب��ا وحتديات  ام�س ان )امل�صلمون يف 
حممد  الدكتور  األقاها  والتي  املواطنة( 
للموؤمتر  ال����ع����ام  االأم��������ني  ال���ب�������ص���اري 

االإ�صالمي االأوروبي.
ح�صر املحا�صرة .. �صمو ال�صيخ عبداهلل 
القيوين  اأم  نائب حاكم  املعال  را�صد  بن 
ومعايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�صي 
رئي�صة املجل�س الوطني االحتادي و�صمو 
ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي و�صمو 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�صيخ 
�صلطان  بن  زايد  موؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�صانية 
اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  والفريق 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
ال�صيخ  ال��رئ��ا���ص��ة و���ص��م��و  ����ص���وؤون  وزي����ر 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد 
ويل عهد اأبوظبي و�صمو ال�صيخ ذياب بن 
زايد اآل نهيان و�صمو ال�صيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال����دويل و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ال��د ب��ن زايد 
موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
وذوي  االإن�صانية  للرعاية  العليا  زاي���د 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة وم��ع��ايل ال�صيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
بالدور  الب�صاري  واأ�صاد  املعرفة.  وتنمية 
ال��ب��ارز ال���ذي تلعبه دول���ة االإم������ارات يف 
اإىل  م�صريا   .. املتطرف  الفكر  مواجهة 
اأنها كانت على راأ�س الدول التي ت�صدت 
ملفاهيم الكراهية واالإق�صاء عرب اإ�صدار 
 .. والكراهية  التمييز  مكافحة  ق��ان��ون 
االإلكرتوين  لالإرهاب  بحزم  ت�صدت  ثم 
ال�����ذي ي��ع��د ال��ب��ي��ئ��ة االأك������ر ت����اأث����ريا يف 

انت�صار االإرهاب.
ت�صدي  اأن  اإىل  ن��وه   .. ال�صياق  ه��ذا  ويف 
وفق  االإل��ك��رتون��ي��ة  للجرمية  االإم�����ارات 
الوعي  م���دى  يعك�س  ع��امل��ي��ة  منطلقات 
ال�����ذي ت��ت��م��ت��ع ب���ه وال��ث��ق��ل ال�����ذي باتت 
ت�صكله عامليا يف مواجهة االإرهاب والفكر 

املتطرف.
وحذر االأمني العام للموؤمتر االإ�صالمي 
البع�س  تبني  ت���اأث���ريات  م��ن  االأوروب������ي 
���ص��اه��م��ت ظهور  ل�����ص��ي��ا���ص��ات م�����ص��ب��وه��ة 
اأن  .. موؤكدا  اإرهابية متطرفة  جماعات 
اجلماعات االإرهابية والتيارات الفكرية 
م�صمياتها  ومب��خ��ت��ل��ف  ك��ل��ه��ا  امل��ن��ح��رف��ة 
خ��رج��ت م���ن رح���م واح����د وت��ن��ط��ل��ق من 
ال���ق���واع���د ال�������ص���ال���ة ذات����ه����ا وال���داع���ي���ة 
الفو�صى  اإىل  العابرة للحدود  بر�صائلها 
كاذبة  ���ص��ع��ارات  واالإره����اب حت��ت  والقتل 
عليها  اأط��ل��ق��ت  ك���ربى  ب��ك��ذب��ة  اأ�صبغتها 

اأ�صلمة املجتمعات.
و���ص��دد ع��ل��ى اأن ج��م��اع��ات ك��� )االإخ�����وان 
املر�صد(  )ال������ويل  واأت����ب����اع  امل�����ص��ل��م��ني( 
و)ح���زب ال��ت��ح��ري��ر( ان��ت��ه��اء ب��� )داع�س( 
و)القاعدة( متثل اأوجها متعددة لعملة 
.. مطالبا  والقتل  االإره���اب  واح��دة هي 
التنظيمات  ت��ل��ك  ت���دع���م  ال���ت���ي  ال�����دول 

بالتوقف فورا.
وق��ال على م��دار ال��ت��اري��خ.. كانت هناك 
جماعات تظهر وتت�صدر امل�صهد وت�صعى 
قائم  ع��رب منطق  االإ����ص���الم  الخ��ت��ط��اف 
الذاكرة  القتل والتهجري بل وقتل  على 
االإن�صانية للمجتمعات كما فعلت داع�س 
وال��ق��اع��دة واجل��م��اع��ات امل��ت��ح��زب��ة التي 

االإ�����ص����الم يف جماعة  ت�����ص��ع��ى الخ�����رتال 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا   .. امل�صلمني  ك���االإخ���وان 
ك���ل ه����ذه اجل���م���اع���ات وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال 
ت���وؤم���ن ب�����ال�����والءات ل��ل��وط��ن وال ل���والة 
زائفة عابرة  االأم��ر وت�صرتك يف والءات 

للحدود.
اجلماعات  ت��ل��ك  اأت����ب����اع  اأن  اإىل  ون�����وه 
لت�صوي�س  وامللتقيات  امل�صاجد  ا�صتغلوا 

مدار�س  م��ن  ان��ط��الق��ا  امل�صلمني  اأف��ك��ار 
 .. تكفري وقتل لكل من هو غري م�صلم 
م�صريا اإىل اأن معاجلة الفجوة الفكرية 
االإرهابيون  اأول���ئ���ك  فيها  ت�صبب  ال��ت��ي 
حت���ت���اج اإىل اآل���ي���ات ع��م��ل ت��ك��ف��ل اإزاح�����ة 
واإع��ادة ما  العقول  املغلوطة من  االأفكار 

ا�صتطاع هوؤالء االإرهابيون خطفه.
وعن نتائج الت�صوي�س التي �صكلتها تلك 

االأقليات  اأب��ن��اء  اأن  اأو���ص��ح   .. اجلماعات 
50 يف املائة من جي�س داع�س ..  �صكلوا 
فيما التحق 12 األف اأوروبي بتنظيمات 
اإرهابية مقاتلة يف �صوريا والعراق �صكل 
بينما   .. م��ن��ه��م  امل���ائ���ة  يف   20 االإن������اث 
بينت درا�صات دقيقة اأن اأغلب املنت�صبني 
حديثي  م����ن  االإره����اب����ي����ة  ل��ل��ج��م��اع��ات 

االإ�صالم.

وقال الب�صاري علينا مواجهة االإرهابيني 
ال��ذي��ن ي�����ص��ع��ون ل��ت��اأ���ص��ي��ل ال�����ص��دام مع 
امل�صلم  ال�صباب  اإق��ن��اع  وحم��اول��ة  االآخ���ر 
باأن العالقة بيننا وبني العامل يجب اأن 

تبقى عالقة حرب وقتل و�صبي.
امل�صلمني  ثلث  يقارب  ما  يعي�س   : وتابع 
يف دول غري اإ�صالمية حيث يرتاوح عدد 
غري  دول  يف  يعي�صون  ال��ذي��ن  امل�صلمني 

مليون  و500   450 ب���ني  اإ���ص��الم��ي��ة 
 200 م��ن  اأك���ر  يعي�س  فيما   .. ن�صمة 
مليون م�صلم يف الهند واأكر من 100 
يف  مليونا   50 ون��ح��و  بال�صني  م��ل��ي��ون 
و12  رو���ص��ي��ا  م��ل��ي��ون��ا يف  و20  اأوروب������ا 

مليونا يف اأمريكا.
املواثيق  اأن  اأو����ص���ح  ال�����ص��دد  ه����ذا  ويف 
الدولية عند مناق�صتها مو�صوع االأقلية 
ت��غ��ف��ل �صمان  م���ن ح��ي��ث ح��م��اي��ت��ه��ا مل 
واللغوية  والثقافية  الدينية  حقوقها 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وب��ال��ت��ايل ف���اإن م�صطلح 
اإذا  ي��ك��ون م����ربرا  اأو اجل��ال��ي��ة  االأق��ل��ي��ة 
م��ا ك��ان احل��دي��ث ع��ن ح��ق��وق ت�صريعية 

وقانونية وممار�صة ال�صعائر.
لدى  ال���ف���ك���ري  ال�������رتاث  اأن  واأو������ص�����ح 
درا�صة  دائما حمل  كان  امل�صلمني  علماء 
وجتديد وهو ما تعك�صه املكتبة العربية 
واالإ�صالمية التي حفظت هذا التاريخ .. 
م�صتدركا بالقول لكن .. يبدو اأن املدار�س 
الفكرية التي تعاملت مع اأحداث وقتية 
ف��ر���ص��ت��ه��ا م��ت��غ��ريات ���ص��ي��ا���ص��ي��ة يف تلك 
االأزمنة .. اأر�صت قواعد حمددة لوجود 
االإ�صالمية وفق  ال��دول  خ��ارج  امل�صلمني 
من  ذلك  �صاحب  وما  االأقليات  مفهوم 
الذي  االمر  واالإقامة  كالهجرة  ق�صايا 
ا���ص��ت��غ��ل��ت��ه اجل���م���اع���ات االإره���اب���ي���ة عرب 

اإ����ص���دار ف��ت��اوى حت���رمي االإق���ام���ة خارج 
ال����دول االإ���ص��الم��ي��ة وه���و اأ���ص��ا���س ن�صوء 

اختطاف الدين الحقا.
االأمني  الب�صاري  حممد  الدكتور  وق��ال 
اإن  االأوروب��ي  االإ�صالمي  للموؤمتر  العام 
التعارف  ملجتمع  ال��ي��وم  يوؤ�ص�س  ال��ع��امل 
وف���ك���ر نظام  وال���ت���وا����ص���ل  وال���ت�������ص���ام���ح 
م��وؤ���ص�����ص��ات��ي م��ن��ظ��م ت��ع��رب ع��ن��ه االأمم 

املتحدة وجمل�س االأمن الدويل.
االإ�صالمية  اجلالية  ح�صور  اأن  واأو�صح 
االأع����داد  ب��ه��ذه  اأوروب�����ا  يف  امل�صلمني  اأو 
حتدد  وا�صحة  ت�صريعية  بيئة  يتطلب 
وتغليب  ح��ق��وق��ه��م  وت��ك��ف��ل  واج��ب��ات��ه��م 
امل�صلمني هناك  التي يجب على  االأط��ر 
ال��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا .. م�����ص��ددا ع��ل��ى اأن���ه على 
امل�صلمني يف اأوروب��ا الوعي مبفهوم فقه 
االأق��ل��ي��ة وم��ا ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه.. منوها يف 
يف  تقف  املجتمعات  اأن  اإىل  ال�صياق  هذا 
فال  وبالتايل  االأهمية  �صديدة  مرحلة 
ب��اأي ح��ال من االأح���وال االرتكان  ميكن 
االإق�صاء  على  القائمة  الت�صنيفات  اإىل 

والتمييز.
واأكد الدكتور حممد الب�صاري اأن الدين 
اأه��م��ي��ة احلفاظ  ���ص��دد على  االإ���ص��الم��ي 
رئي�صا  منطلقا  واع���ت���ربه  االأم����ن  ع��ل��ى 
ل��ب��ن��اء احل�������ص���ارات وا���ص��ت��دام��ة احلياة 
هو  االأم��ن  اأن  اإىل  م�صريا   .. االإن�صانية 
وال�صعائر..  ال��ف��رو���س  ل��ت��اأدي��ة  ال�صبيل 
كانت  االأوروبية  املجتمعات  اأن  مو�صحا 
اال�صتقرار  م��ن  ح��ال��ة  تعي�س  زال���ت  وال 
العدالة  تكفل  قواعد  على  بناوؤها  ومت 

االجتماعية للجميع.
الب�صاري  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  وي�����ص��غ��ل 
العام  االأم����ني  من�صب  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
من�صب  االأوروب���ي  االإ�صالمي  للموؤمتر 
م�����ص��ت�����ص��ار ل�����دى ال����ربمل����ان االأوروب��������ي 
للعالقات العربية والق�صايا االإ�صالمية 
وه���و حم��ا���ص��ر واأ���ص��ت��اذ يف ال��ع��دي��د من 
.. ورئ��ي�����س معهد  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
ابن �صينا للعلوم االإن�صانية مبدينة ليل 
بفرن�صا .. كما ح�صي بع�صوية عدد من 
املجال�س واملوؤ�ص�صات االإ�صالمية يف اأكر 

من دولة اأوروبية.
الكتب  م����ن  ع�������ددا  ال���ب�������ص���اري  واأل��������ف 
الغربي  واالإع��الم  ك�االإ�صالم  واالأب��ح��اث 
11 �صبتمرب  اأح��داث  وحتديات ما بعد 
وحت����دي����ات  االإ������ص�����الم�����ي  وال�����ع�����امل   ..
احل�صارية  ال��ت��ع��ددي��ة  و  �صبتمرب   11

وواجبات املواطنة.

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء 
يف �شالح علي بن متيم

•• دبي -�م:

قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل واجب العزاء يف فاة املرحوم �صالح علي بن 

متيم.
�صمو  عهده  ويل  يرافقه  ام�س  م�صاء  �صموه  ق��ام  فقد 
و�صمو  مكتوم  اآل  را�صد  بن  بن حممد  ال�صيخ حمدان 
رئي�س  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�صيخ 

و�صمو  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة 
ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم و�صعادة 
الت�صريفات  دائ���رة  ع��ام  مدير  �صليمان  �صعيد  خليفة 
ال��ع��زاء يف منطقة  ب��زي��ارة جمل�س  دب��ي  وال�صيافة يف 
ج��م��ريا يف دب���ي ح��ي��ث ق���دم ���ص��م��وه وم��راف��ق��وه �صادق 
عزائهم وموا�صاتهم اإىل الدكتور علي �صالح بن متيم 
واآخ���وان���ه وذوي���ه يف وف���اة وال��ده��م راج���ني اهلل العلي 
وي�صكنه  ور�صوانه  رحمته  بوا�صع  يتغمده  اأن  القدير 

ف�صيح جناته. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

الأمني العام للموؤمتر الإ�صالمي الأوروبي يوؤكد:الإمارات كانت على راأ�س الدول التي ت�صدت ملفاهيم الكراهية والإق�صاء والإرهاب الإلكرتوين 
جماعات )الإخوان امل�صلمني( واأتباع )الويل املر�صد( و)حزب التحرير( و )داع�س(  و )القاعدة( متثل اأوجها متعددة لعملة واحدة هي الإرهاب والقتل 
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�صارقة-و�م:

حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
وبح�صور  ال�صارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
ويل  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو 
عهد و نائب حاكم ال�صارقة و�صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل 
القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة جموع املهنئني الذين توافدوا 

تهانيهم  ليقدموا  ام�����س  م�صاء  ال��ع��ام��ر  ال��ب��دي��ع  ق�صر  اإىل 
وتربيكاتهم بحلول �صهر رم�صان الف�صيل.

والتربيكات  التهاين  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وتبادل 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة االإ���ص��الم��ي��ة م���ع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور عبداهلل 
التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن 
وال�صيوخ واأعيان البالد واملواطنني واأبناء اجلاليات العربية 

واالإ�صالمية.

املنا�صبة  بهذه  القلبية  تهانيهم  ���ص��ادق  ع��ن  املهنئون  وع��رب 
ال��ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل��وب امل�صلمني راج���ني امل���وىل ع��ز وج���ل اأن 
واالإ�صالمية  العربية  واالأمتني  االإم��ارات  دولة  على  يعيدها 
باليمن واخلري والربكات واأن يدمي على االإم��ارات و�صعبها 
القيادة  والرقي يف ظل  التقدم  واملزيد من  واالأم���ان  االأم��ن 

الر�صيدة للدولة.
�صلطان  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�صل  ال�صيخ  اال���ص��ت��ق��ب��االت  ح�صر 

دائرة  رئي�س  القا�صمي  �صعود  بن  حممد  وال�صيخ  القا�صمي 
رئي�س  القا�صمي  عبداهلل  بن  خالد  وال�صيخ  املركزية  املالية 
وال�صيخ حممد بن �صقر  البحرية واجلمارك  املوانئ  دائ��رة 
القا�صمي رئي�س جمل�س ال�صارقة الريا�صي وال�صيخ خالد بن 
�صقر القا�صمي رئي�س هيئة الوقاية وال�صالمة وال�صيخ خالد 
وال�صيخ  امل��دين  ال��ط��ريان  دائ��رة  رئي�س  القا�صمي  ع�صام  بن 
والتنمية  االإح�����ص��اء  دائ���رة  رئي�س  ث��اين  اآل  ع��ب��داهلل  حممد 

رئي�س  القا�صمي  عبدالرحمن  بن  �صامل  وال�صيخ  املجتمعية 
القا�صمي  حميد  ب��ن  حممد  وال�صيخ  احل��اك��م  �صمو  مكتب 
مدير دائرة االإح�صاء والتنمية املجتمعية وال�صيخ في�صل بن 
�صعود القا�صمي مدير هيئة مطار ال�صارقة الدويل وال�صيخ 
حممد بن �صقر القا�صمي مدير هيئة تطوير معايري العمل 
واال�صت�صاري  التنفيذي  املجل�س  اأع�صاء  ال�صعادة  واأ�صحاب 

بحكومة ال�صارقة.

•• عجمان-و�م:

تقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو 
املجل�س االأعلى حاكم عجمان - الليلة املا�صية- بح�صور �صمو 
التهاين  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ 
املبارك من معايل عبدالرحمن  ب�صهر رم�صان  والتربيكات 

وكبار  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزي���ر  العوي�س  حممد  ب��ن 
امل�����ص��وؤول��ني وج��م��وع امل��ه��ن��ئ��ني ال��ذي��ن ت���واف���دوا ع��ل��ى ق�صر 
املنا�صبة على  ه��ذه  اأن يعيد  �صائلني اهلل عز وج��ل  ال��زاه��ر.. 
االإم����ارات  �صعب  وع��ل��ى  وال�����ص��ع��ادة  ال�صحة  ���ص��م��وه مب��وف��ور 
ال��ع��رب��ي��ة واالإ�صالمية  االأم��ت��ني  ب��ال��ت��ق��دم واالزده�����ار وع��ل��ى 

باليمن واخلري والربكات.

وتلقى �صاحب ال�صمو حاكم عجمان وويل عهده التهاين - 
بهذه املنا�صبة الكرمية - من ال�صيوخ وكبار رجاالت الدولة 
وعدد من وكالء الوزارات ومدير ونواب وعمداء الكليات يف 
التنفيذي  الرئي�س  ثومبي  الدين  وحميي  عجمان  جامعة 
ملجموعة ثومبي الطبية رئي�س جمل�س اإدارة جامعة اخلليج 
الطبية ومدراء اجلامعات ومدراء البنوك وامل�صارف العاملة 

يف عجمان ووجهاء واأعيان البالد وروؤ�صاء ومديري الدوائر 
واالقت�صاديني  وامل�صتثمرين  االأع��م��ال  ورج���ال  احلكومية 
االإمارات  يف  العاملة  والهيئات  املوؤ�ص�صات  واأ�صحاب  والتجار 
املواطنني  م��ن  غفري  وج��م��ع  خا�صة  عجمان  واإم����ارة  ع��ام��ة 

واأبناء اجلاليات العربية واالإ�صالمية املقيمني يف الدولة.
ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�صيخ   .. املقابالت  ح�صر 

واملالية  االإداري�����ة  ل��ل�����ص��وؤون  عجمان  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب 
بعجمان وال�صيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
التنمية ال�صياحية بعجمان وال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 
ال�صيخ  ومعايل  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
احلاكم  دي���وان  رئي�س  النعيمي  �صعيد  ب��ن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور 

بعجمان وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني.

•• �م �لقيوين -و�م:
املعال ع�صو  را�صد  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب 
املجل�س االعلى حاكم ام القيوين الليلة املا�صية بق�صر �صموه 
املعال  را�صد  بن  �صعود  بن  را�صد  ال�صيخ  �صمو  وبح�صور   ...
رم�صان  �صهر  بحلول  املهنئني  جموع  القيوين  ام  عهد  وىل 

املبارك فقد تلقى �صاحب ال�صمو حاكم ام القيوين التهانى 
امل�صوؤولني  وكبار  ال�صيوخ  من  الف�صيل  بال�صهر  والتربيكان 
ورجال االعمال بالدولة واملواطنني ووجهاء القبائل وابناء 
ق�صر  على  ت��واف��دوا  الذين  واال�صالمية  العربية  اجلاليات 
�صموه لتقدمي تهانى ال�صهر الف�صيل ... داعني اهلل �صبحانه 
وتعاىل ان ميتع �صموه مبوفور ال�صحة وال�صعادة وان يعيد 

هذه املنا�صبة على �صموه بدوام ال�صحة والعافية وعلى �صعب 
باليمن واخلري  اال���ص��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  االم�����ارات واالم��ت��ني 

والربكات.
ح�صر اال�صتقبال معاىل ال�صيخ حميد بن احمد املعال وال�صيخ 
خ��ال��د ب��ن را���ص��د امل��ع��ال رئ��ي�����س ال���دي���وان االأم����ريى وال�صيخ 
االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  امل��ع��ال  را���ص��د  ب��ن  �صيف 

وال�صيخ احمد بن �صعود بن را�صد املعال نائب رئي�س املجل�س 
بن  �صعود  بن  وال�صيخ حممد  القيوين  ام  الإم��ارة  التنفيذي 
را�صد املعال رئي�س جمل�س امناء جائزة را�صد بن احمد املعال 
للقران الكرمي والثقافة اال�صالمية وال�صيخ ماجد بن �صعود 
بن را�صد املعال رئي�س جمل�س ادارة موؤ�ص�صة �صعود بن را�صد 
املعال لالأعمال اخلريية واالن�صانية وال�صيخ على بن �صعود 

بن  ع��ب��داهلل  وال�صيخ  البلدية  دائ���رة  رئي�س  املعال  را���ص��د  ب��ن 
�صعود بن را�صد املعال واملهند�س ال�صيخ احمد بن خالد املعال 
�صعود  بن  �صقر  وال�صيخ  وامل�صاحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س 
بن را�صد املعال و�صعادة نا�صر �صعيد التالى مدير الديوان 
االمريى و�صعادة را�صد حممد احمد مدير الت�صريفات وعدد 

من امل�صوؤولني.

حممد بن را�شد ي�شتقبل ويل عهد الفجرية
•• دبي -و�م:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
ق�صر �صموه يف زعبيل الليلة املا�صية بح�صور ويل عهده �صمو 
ال�صيخ  ..�صمو  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
حممد بن حمد ال�صرقي ويل عهد الفجرية الذي قدم ل�صموه 
وا�صتقبل  املبارك.  رم�صان  ب�صهر  والتربيكات  التهاين  اأ�صدق 
�صاحب ال�صمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
رئي�صة  القبي�صي  اأمل عبداهلل  الدكتورة  االثناء معايل  دبي يف 
التهاين  �صموه  اإىل  ق��دم��ت  ال��ت��ي  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
�صمو  بح�صور  �صموه  وتقبل   . الف�صيل  بال�صهر  والتربيكات 

موؤ�ص�صة  رئي�س  مكتوم  ال  را���ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة و�صمو ال�صيخ من�صور بن 
اآل مكتوم التهاين بهذه املنا�صبة املباركة من  حممد بن را�صد 
عدد من اأع�صاء وع�صوات املجل�س الوطني االحتادي ومن عدد 
املوؤ�ص�صات  ومديري  وروؤ�صاء  وال�صباط  ال�صابقني  ال��وزراء  من 
يف  االقت�صادية  والفاعليات  املتقاعدين  واملحلية  االحت��ادي��ة 
اأعربوا ل�صموه عن �صادق تهانيهم وتربيكاتهم  الذين  الدولة 
ب�صهر اخلري يف عام اخلري مبتهلني اإىل اخلالق تبارك وتعايل 
اأن يدمي على �صموه وقيادتنا الر�صيدة نعمة ال�صحة والعافية 
وحب اخلري والعطاء واأن يحمي دولتنا احلبيبة من كل �صوء 
ويحفظها رمزا واأيقونة للتالحم الوطني والتكافل االجتماعي 

والت�صامح وامل�صاواة.

حاك��م ال�ش��ارق���ة ي�شتقب��ل املهنئي���ن ب�شه���ر رم�ش���ان الف�شي����ل 

حاكم عجمان يتقبل التهاين برم�شان من وزير ال�شحة وكبار امل�شوؤولني وجموع املواطنني 

حاك��م اأم القي��وي��ن يتقب���ل التهان���ي ب�شه���ر رم�ش���ان املب�����ارك

حمكمة اأمن الدولة توؤيد احلكم بال�شجن املوؤبد ملدان بارتكاب اأعمال اإرهابية
•• �أبوظبي -و�م:

رف�صت حمكمة اأمن الدولة باملحكمة االحتادية 
االول  اأم�����س  عقدتها  ال��ت��ي  جل�صتها  يف  العليا 
اإماراتي اجلن�صية   �� الطعن املقدم من ع . م . ج 
بحقه  ال�صادر  احلكم  واأي���دت   �� �صنة   30 عمره 
م���ن حم��ك��م��ة ا���ص��ت��ئ��ن��اف اأب���وظ���ب���ي االحت���ادي���ة 
واإلزامه  امل��وؤب��د  بال�صجن  مبعاقبته  واملق�صي 
حمكمة  وكانت  كافة.  الدعوى  تكاليف  بتحمل 

اأدان�����ت املذكور  اأب��وظ��ب��ي االحت���ادي���ة  ا���ص��ت��ئ��ن��اف 
اإرهابي  فعل  ارتكاب  بق�صد  القتل  يف  بال�صروع 
الن�صرة  ج��ب��ه��ة  اىل  ل���الن�������ص���م���ام  وال�������ص���ع���ي 
االإرهابية يف �صوريا وال�صفر اىل تركيا لتحقيق 
اأدانته بالتخطيط الرتكاب  هذا الغر�س .. كما 
جرائم ارهابية وحماولة تفجري اأماكن ح�صا�صة 
والذخرية  امل��ت��ف��ج��رات  ا���ص��ت��خ��دام  خ����الل  م���ن 
اأدانته  احلية بق�صد ارتكاب فعل ارهابي .. كما 
التوا�صل  �صبكات  على  مواقع  باإن�صاء  املحكمة 

الأفكار  للرتويج  وفي�صبوك  تويرت  االجتماعي 
تنظيمي القاعدة و داع�س وحر�س ال�صباب من 
خالل هذه املواقع على االن�صمام اإىل التنظيم 

االإرهابي.
ويف ق�صية اأخرى حكمت املحكمة بتثبيت براءة 
كل من ح . ح . ب من جزر القمر �� يبلغ من العمر 
�� و خ .ح .م اإماراتي اجلن�صية � يبلغ من  37 �صنة 
العمر 24 �صنة �� و ي . ع . �س اإماراتي اجلن�صية 
�� يبلغ من العمر 25 �صنة �� فيما رف�صت حمكمة 

النيابة يف حكم  املقدم من  الطعن  الدولة  اأمن 
���ص��اب��ق ���ص��ادر م��ن حم��ك��م��ة ا���ص��ت��ئ��ن��اف اأبوظبي 
االحتادية والقا�صي برباءتهم من جميع التهم 
املن�صوبة اليهم وطالبت بت�صديد احلكم عليهم.

املتهمني  ب���راأت  ق��د  اال�صتئناف  حمكمة  وك��ان��ت 
الثالثة من تهمة االن�صمام للتنظيم االإرهابي 
���ص��الح دون  ���ص��وري��ا وح��ي��ازة  ال��ن�����ص��رة يف  جبهة 
اآب  وات�س  �صبكة  ون�صر معلومات عرب  ترخي�س 
ب��غ��ر���س ال��رتوي��ج الف��ك��ار تنظيم داع�����س . ويف 

ق�صية ثالثة حجزت املحكمة دعوى االإماراتية 
ت��اري��خ اخلام�س  ���� اىل  �صنة   25  ���� ���س   . ���س   . م 
باحلكم  ل��ل��ن��ط��ق   2017 ي���ون���ي���و  ���ص��ه��ر  م����ن 
االحتادية  املحكمة  اأم���ام  بطعن  تقدمت  حيث 
ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى ح��ك��م ���ص��اب��ق ����ص���ادر ب��ح��ق��ه��ا من 
والقا�صي  االحتادية  اأبوظبي  ا�صتئناف  حمكمة 
بعد  ���ص��ن��وات  خم�س  م���دة  بال�صجن  مبعاقبتها 
داع�س  تنظيم  اىل  لالن�صمام  بال�صعي  اإدانتها 
االإرهابي والتوا�صل مع عنا�صر يعملون ل�صالح 

االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  ���ص��ب��ك��ات  ع��رب  التنظيم 
اأم����وال للتنظيم واإن�����ص��اء م��واق��ع على  وت��ق��دمي 
الأفكار  للرتويج  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات 
التنظيم االإرهابي .. وطعنت املذكورة يف احلكم 
وطالبت هيئة املحكمة بنقلها من �صجن الوثبة 
النف�صية  لظروفها  اأخ��رى  عقابية  موؤ�ص�صة  اىل 

وال�صحية.
النيابة  م��ن  املحكمة  طلبت  اجلل�صة  ختام  ويف 

النظر يف طلبها مراعاة لظروفها ال�صحية.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�صارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�صارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية االأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

"واأكادميية  العمراين  للتخطيط  " اأبوظبي  مع  بالتعاون  املواطنة  الأ�شر  الإن�شانية" تدعم  "خليفة 
•• �أبوظبي-و�م: 

ن��ه��ي��ان لالأعمال  اآل  زاي����د  ب���ن  م��وؤ���ص�����ص��ة خ��ل��ي��ف��ة  ن��ظ��م��ت 
اأب��وظ��ب��ي للتخطيط  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��ل�����س  االإن�����ص��ان��ي��ة 
تربعات  جمع  بهدف  املواطنة  لالأ�صر  معر�صا  العمراين 

ل�صالح ال�صعب ال�صومايل ال�صقيق.
كما نظمت معر�صا لالأ�صر املواطنة ليوم واحد يف اأكادميية 
وحرف  م��ن��ت��ج��ات  �صمل  وال��ب��ن��ات  ال��ب��ن��ني  بفرعيها  زاي���د 
العمل  تكثيف  اإىل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ودع���ت  وت��راث��ي��ة.  تقليدية 

لدعم االأ�صر املواطنة وجعلها مبادرة وطنية لفتح املجال 
ومنافذ  لدخلها  ج��دي��دة  واإي��ج��اد م�صادر  االإن��ت��اج  ل��زي��ادة 
لبيع منتجاتها. واأكدت املوؤ�ص�صة ان امل�صاركة يف مثل هذه 
املعار�س املختلفة تعترب ترجمة لتوجه دعم مبادرة االأ�صر 
املواطنة والتي تاأتي يف اأولوية ا�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة بناء 
املوؤ�ص�صة  م��ن  واإمي��ان��ا  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  على 
واالإن��ت��اج ودعم  العمل  تعزيز ثقافة  املبادرة يف  ب��دور هذه 
ال��ب��دء يف  االأ���ص��ر على  تلك  ت�صجيع  م��ن خ��الل  م�صريتها 
االإعتماد على اأنف�صهم. وت�صعى موؤ�ص�صة خليفة االإن�صانية 

اأبناء  ت�صجيع  اإىل  املواطنة"  "االأ�صر  م��ب��ادرة  خ��الل  م��ن 
الوطن لالنخراط يف �صوق العمل ومتكينهم من امل�صاركة 
فيها  التنمية  م�صاريع  ودع��م  وطنهم  اقت�صاد  يف  الفاعلة 
ذوي  امل��واط��ن  وتاأهيل  اقت�صادهم  هوية  على  واملحافظة 
الدخل املحدود من اأجل اأن ميتهن مهنة اأو �صنعة يتمكن 
بعدها من االنخراط يف �صوق العمل ليعول نف�صه واأ�صرته 
من خالل اإيجاد فر�س عمل تعتمد على روح املبادرة ويف 
م�صاريع  تاأ�صي�س  على  وم�صاعدتهم  اإقامتهم  مكان  نف�س 

اإقت�صادية �صغرية ومتو�صطة .

ل ي�صمح باإ�صطحاب الآلت احلا�صبة والهواتف واأجهزة الت�صوير داخل اللجان

الرتبية تخ�شع معلمي اللغة العربية والريا�شيات واملواد العلمية لإختبارات تخ�ش�شية
 •• دبي – �لفجر 

ك�صفت وزارة الرتبية والتعليم يف 
اإدارات  على  اأخ���رياً  وزعته  تعميم 
املدار�س يف دبي واملناطق ال�صمالية، 
عن اإجراء 3 اختبارات تخ�ص�صية 
العربية  اللغة  اإلكرتونية يف مواد 
"الكيمياء  والعلوم  والريا�صيات 
من  ابتداء  واالأحياء"،  والفيزياء 
املقبل ملعلمي  اخلام�س من يونيو 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وال�����ص��اد���س من 
الريا�صيات،  ملعلمي  نف�صه  ال�صهر 
ملعلمي  نف�صه  ال�صهر  وال�صابع من 
االختبار  اأن  اإىل  الف���ت���اً  ال��ع��ل��وم، 

والعرو�س واالأدب والنقد، ويلتزم 
االإمارة  بح�صب  بالت�صجيل  املعلم 
واخ��ت��ي��ار موقع  ب��ه��ا،  يعمل  ال��ت��ي 
تقوم  فيما  ف��ق��ط،  واح���د  اخ��ت��ب��ار 
الفئة  ب��اإخ��ط��ار  امل���دار����س  اإدارات 
اللغة  م��ع��ل��م��ي  م����ن  امل�����ص��ت��ه��دف��ة 
املوعد  يف  ب���احل�������ص���ور  ال���ع���رب���ي���ة 
اإب��الغ��ه��م ب��اأن��ه ال ي�صمح  امل��ح��دد، 
االختبار  اإع��ادة  يتم  ول��ن  بالغياب 

مرة اأخرى.
من  اأن������ه  اإىل  ال��ت��ع��م��ي��م  واأ������ص�����ار 
ا�صطحاب  ع�������دم  ال�����������ص�����روري 
الت�صوير  واآالت  النقالة  الهواتف 
واالآالت  ال�صخ�صية  واحلوا�صيب 

املعلمني  اإخ����ط����ار  اإىل  امل����دار�����س 
للح�صور  باالختبار  امل�صتهدفني 
ي�صمح  ال  وباأنه  املحدد،  املوعد  يف 
االختبار  اإع��ادة  يتم  ول��ن  بالغياب 
ال�صماح بعودة  اأخ��رى، وع��دم  مرة 
امل��ت��ق��دم اإىل ق��اع��ة االخ��ت��ب��ار مرة 

اأخرى بعد مغادرتها الأي �صبب.
كما قررت وزارة الرتبية والتعليم 
اإلكرتوين  تخ�ص�صي  اختبار  عقد 
العلمية  امل������واد  م��ع��ل��م��ي  جل��م��ي��ع 
"الفيزياء والكيمياء واالأحياء" يف 
ال�صفوف من التا�صع حتى الثاين 
امل��دار���س احلكومية يف  ع�����ص��ر،  يف 
دب���ي وامل��ن��اط��ق ال�����ص��م��ال��ي��ة، وذلك 

موزعة  م��در���ص��ة   16 يف  �صيعقد 
وال�صارقة  م��دار���س،   3 دب��ي  على 
مدر�صة،  وع��ج��م��ان  م����دار�����س،   6
والفجرية  مدر�صة،  القيوين  واأم 
م���در����ص���ت���ان، وراأ���������س اخل���ي���م���ة 3 

مدار�س.
عقد  �صيتم  ب��اأن��ه   ، التعميم  واأف���اد 
اخ���ت���ب���ار ت��خ�����ص�����ص��ي اإل����ك����رتوين 
ال��ع��رب��ي��ة جلميع  ال��ل��غ��ة  م����ادة  يف 
من  ال�صفوف  ومعلمات  معلمي 
التا�صع حتى الثاين ع�صر، على اأن 
يت�صمن املعارف االأدبية واملفاهيم 
تندرج  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ل��غ��وي��ة 
والبالغة  وال�صرف  النحو  �صمن 

بال�صفوف من التا�صع حتى الثاين 
ع�صر، وذلك يف ال�صاد�س من يونيو 
املقبل، وي��اأت��ي ه��ذا االخ��ت��ب��ار بعد 
التجريبي  االختبار  اإجن��از  مت  اأن 
الورقي يف املادة نف�صها يف الثامن 

ع�صر من اأبريل املا�صي.
الذي  امل��ح��ت��وى   ، التعميم  وح���دد 
باأنه  فيه  املعلمني  اخ��ت��ب��ار  �صيتم 
ال��ث��ان��وي��ة كاماًل،  امل��رح��ل��ة  م��ق��رر 
املراحل  م���ق���ررات  اإىل  وي��ت��ط��رق 
املعلم  ويلتزم  ال�صابقة،  التعليمية 
التي  االإم�����ارة  ح�صب  بالت�صجيل 
ي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا، م���ع اخ��ت��ي��ار موقع 
اختبار واحد فقط، داعياً م�صوؤويل 

االختبار،  ق��اع��ات  داخ��ل  احلا�صبة 
كما ال ي�صمح للمتقدم املتاأخر عن 
بالدخول  االخ��ت��ب��ار  ب��داي��ة  موعد 
قاهر  ب��ع��ذر  ال��ت��اأخ��ري  ك��ان  اإذا  اإال 
امل��رك��ز ويف حدود  رئ��ي�����س  ي��ق��دره 
خم�صة ع�صر دقيقة فقط من بدء 
موقع  املتقدم  ويختار  االمتحان، 
االخ���ت���ب���ار ب��ح�����ص��ب االم������ارة التي 
املتقدم  م��غ��ادرة  وع��ن��د  ب��ه��ا،  يعمل 
قاعة االختبار ال ي�صمح له بالعودة 

اإليها مرة اأخرى الأي �صبب.
اختبار  عقد  اإىل  التعميم  ول��ف��ت 
اإل�����ك�����رتوين يف م����ادة  ت��خ�����ص�����ص��ي 
املادة  معلمي  جلميع  الريا�صيات 

من  املقبل،  يونيو  م��ن  ال�صابع  يف 
خالل 9 مواقع لالختبار موزعة 
حتقيق  بهدف  املناطق،  تلك  على 
املبادرات وامل�صاريع التي من �صاأنها 
التعليمية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  االرت����ق����اء 

والرتبوية.
الرتبية  وزارة  تعميم  وب��ح�����ص��ب 
والتعليم ، يركز حمتوى االختبار 
الثانوية  امل���رح���ل���ة  م���ق���رر  ع���ل���ى  
مقررات  اإىل  وي��ت��ط��رق  ك���ام���اًل، 
املراحل التعليمية ال�صابقة، وتاأتي 
وبع�صها  م��ت��ع��دد،  م���ن  االأ���ص��ئ��ل��ة 
اإجابة �صحيحة  اأكر من  يحتمل 

واحدة.

العقود  لت�شديق  القت�شادية  التنمية  بدائرة  العدل  كاتب  فرع  اأبوظبي" تخ�ش�س  "ق�شاء 
•• �أبوظبي -و�م: 

ب��دائ��رة التنمية  ال��ع��دل  اأب��وظ��ب��ي ف���رع ك��ات��ب  ال��ق�����ص��اء يف  خ�ص�صت دائ����رة 
االقت�صادية لت�صديق العقود بجميع اأنواعها بعد اإدخال املعاملة اإلكرتونيا 
اإىل  املراجع  ح�صور  قبل  عليها  واملوافقة  للدائرة  االإل��ك��رتوين  املوقع  عرب 

الفرع الإمتام عملية الت�صديق.
مدينة  يف  العقود  ت�صديق  معامالت  اإجن���از  ح�صر  اأن  ال��دائ��رة  واأو���ص��ح��ت 
اأبوظبي و�صواحيها عرب فرع الكاتب العدل بدائرة التنمية االقت�صادية بعد 
تقدمي الطلب اإلكرتونيا .. ياأتي يف اإطار جهودها لتح�صني جودة اخلدمات 

املقدمة للمتعاملني .
واأكدت حر�صها على التطوير امل�صتمر جلميع اخلدمات املقدمة للمتعاملني 
املتمثلة  اال�صرتاتيجية  اأولويتها  ي�صمن حتقيق  القطاعات مبا  يف خمتلف 
متطلبات  تلبية  يحقق  وم��ا  للخدمات  ال�صامل  الو�صول  �صهولة  ب�صمان 
واحتياجات املتعاملني . واأفادت باأن اإجراءات ت�صديق العقود بجميع اأنواعها 
الق�صاء  لدائرة  االإلكرتوين  املوقع  اإلكرتونيا عرب  الطلب  تقدمي  تت�صمن 
ومن ثم احل�صول على املوافقة واإخطار املتعامل بذلك ليتم ت�صديد الر�صوم 
املعاملة على  ر�صوم  قيمة  باملائة من   10 اإلكرتونيا واحل�صول على خ�صم 

اأن يتوجه املراجع عقب ذلك لفرع الكاتب العدل للت�صديق ما يتيح اإجناز 
املعاملة من دون اأي اأوقات انتظار .

اأن الهدف من اخلدمات االإلكرتونية يتمثل يف  اإىل  واأ�صارت دائرة الق�صاء 
مراجعة كاتب العدل للمعاملة قبل ح�صور املتعامل والتاأكد من ا�صتيفائها 
جلميع املتطلبات القانونية وال�صكلية واإر�صال املوافقة للمتعامل عن طريق 
ر�صالة ن�صية مع اإمكانية حتديد موعد للح�صور اأمام كاتب العدل بعد قبول 
املعاملة ما يخت�صر الوقت على املتعامل مع فائدة اخل�صم يف ر�صوم املعاملة 

للتقدمي االإلكرتوين .
اإلكرتونيا  العقود  ت�صديق  معامالت  اإجن��از  طلبات  تقدمي  اأن  اإىل  ولفتت 
اخلدمات  عرب  العدل  كاتب  معامالت  تلقي  لتطبيق  م�صروع  �صمن  ياأتي 

االإلكرتونية التي توفرها للمتعاملني .
وذكرت اأن اإدارة الكاتب العدل والتوثيق تعتمد نظام االأر�صفة االإلكرتونية 
م�صرية  للمتعاملني  اإلكرتونية  ح�صابات  اإن�صاء  خالل  من  البيانات  حلفظ 
اأن املوقع االإلكرتوين يتيح اختيار نوع اخلدمة بعر�س �صفحة الدعم  اإىل 
ا�صتخدام  وكيفية  املعاملة  متطلبات  للمتعاملني  تو�صح  التي  واالإر���ص��ادات 
اخلدمة وبعد اإدخال البيانات ير�صل النظام الر�صائل عرب الربيد االإلكرتوين 

اأو الر�صائل الن�صية .

الآيل  التوجيه  على  يعتمد  الأر�س  لت�شوية  جديدا  هند�شيا  نظاما  "م�شاندة" ت�شتخدم 
•• �أبوظبي -و�م:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  اأعلنت 
ت�صغيل  " ب��دء  " م�صاندة  ال��ع��ام��ة 
جديد  هند�صي  ن��ظ��ام  وا���ص��ت��خ��دام 
الأعمال ت�صوية االأر�س يعتمد على 
التوجيه االآيل للمعدات با�صتخدام 
املواقع  ل��ت��ح��دي��د  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام 
عالية  م���راق���ب���ة  ب���ذل���ك  ل��ي�����ص��ي��ف 
اإدارة  حت�صني  يف  وي�����ص��اع��د  ال��دق��ة 
العمل  مواقع  يف  املهنية  ال�صالمة 
اإ�صافة اإىل حت�صني جودة العمل يف 

جمال البنية التحتية.
وي�����ص��م��ح ال���ن���ظ���ام اجل���دي���د ال���ذي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  "م�صاندة"  ت�صغله 
مبواكبة   .. امل���ق���اول���ني  ����ص���رك���ات 
العمل  جمال  يف  احلا�صل  التطور 
وامل�������ص���اه���م���ة يف احل�����د م����ن وق����وع 
على  واحل��ف��اظ  املهنية  االإ���ص��اب��ات 

االأرواح واملمتلكات.
را�صد  ����ص���وي���دان  امل��ه��ن��د���س  وق�����ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���ظ���اه���ري 
ظبي  اأب�������و  ����ص���رك���ة  يف  ب�����االإن�����اب�����ة 
اإن  "م�صاندة"  ال��ع��ام��ة  للخدمات 

باجلودة  ال��ع��م��ل  الإن���ه���اء  مكت�صبة 
املطلوبة يف اأقل وقت ممكن اإ�صافة 
لوجود بع�س املراقبني واملرافقني 
للروؤية  نظرا  وذل��ك  العمل  خ��الل 
امل����ح����دودة ل��ل��م�����ص��غ��ل يف ن���ط���اق ما 

حول واأ�صفل املعدات امل�صتخدمة.
ه���ذا  ت���رق���ي���ة  ع���م���ل���ي���ة  اأن  وذك��������ر 
ال��ن��وع م��ن االآل��ي��ات ب��اإدخ��ال نظام 
يف  بفاعلية  �صاهم  االآيل  التوجيه 
 30% بن�صبة  االإن��ت��اج��ي��ة  زي�����ادة 
ا�صتكمال  ي�صاعد على  الذي  االأمر 
الزمنية  للجداول  وفقا  امل�صاريع 
املحددة كما اأنه ي�صمن وفرا ماديا 
اإماراتي  دره��م   0.93 ي��ع��ادل  مب��ا 
ال��واح��د وذل���ك بعد  امل��رب��ع  للمرت 
التكلفة  االع���ت���ب���ار  ب��ع��ني  االأخ������ذ 
ل��ت��وري��د وت��رك��ي��ب اجلهاز  ال��ك��ل��ي��ة 
وي��ق��ل��ل م��ن ال��ف��اق��د " ال��ه��در " يف 
االإن�صاءات  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  امل����واد 

بن�صبة 15% .
الطريقة  اأن  اإىل  الظاهري  واأ�صار 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ك��ان��ت ت��ت��ط��ل��ب اإع����ادة 
ال��ع��م��ل ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى اجل����ودة 
على  باحل�صول  وي�صمح  املطلوبة 

و�صريعة  دق��ي��ق��ه  ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة 
نظام  ب���ف�������ص���ل  ال���ت���ت���ب���ع  و����ص���ه���ل���ة 
نظام  املتوفر يف  ال��ذات��ي��ة  ال��ذاك��رة 
التوجيه االآيل الذي ي�صمح بالنقل 
املوقعية  البيانات  جلميع  ال�صريع 
وحتليلها  احل��ا���ص��ب  اأج���ه���زة  ع��ل��ى 

بالربامج ذات ال�صلة.

لتدخل  يحتاج  النظام ال  اإن  وق��ال 
�صوى  العمل  تنفيذ  خ��الل  ب�صري 
باعتبار  ول����ك����ن  امل�������ص���غ���ل  وج�������ود 
االأنظمة املثبتة يف املعدات متطورة 
يجب اأن يكون امل�صغل مدربا تدريبا 
تقنيا ليتمكن من ا�صتخدام النظام 

بكفاءة عالية.

النظام اجلديد يعتمد على تثبيت 
برنامج توجيه اجلهاز االآيل الذي 
للمعدات  ال��ل��ح��ظ��ي  امل��وق��ع  يتتبع 
وم����دى ت��ط��اب��ق م�����ص��ت��وى االأر�����س 
املطلوبة  واملنا�صيب  امل�صتويات  مع 
وامل����ح����ددة م�����ص��ب��ق��ا يف ال��ن��ظ��ام ما 
منتج  ع���ل���ى  احل���������ص����ول  ي�������ص���م���ن 
نهائي عايل اجلودة وذو دقة عالية 

ي�صاعد يف حت�صني جودة العمل يف 
جمال اأعمال البنية التحتية.

اأن االأه����داف  ال��ظ��اه��ري  واأ����ص���اف 
املرجوة من تطبيق هذا النظام من 
ناحية ال�صالمة املهنية هي التقليل 
اأثناء  الب�صرية  القوى  تواجد  من 
العمل  داخ��ل مكان  امل��ع��دات  حركة 
احتمالية  م��ن  التقليل  وب��ال��ت��ايل 

اال�صتخدام  ومنع  االإ�صابات  وق��وع 
غري االآمن للمعدات.

واأو�صح اأن عمليات احلفر وت�صوية 
االأ�صا�س  طبقات  ومتهيد  االأر����س 
للطرق والبنيه التحتية بالو�صائل 
يف  تعتمد  كانت  املتبعة  التقليدية 
م�صغل  م���ه���ارة  ع��ل��ى  االأول  امل���ق���ام 
امل����ع����دات وم�����ا ل���دي���ه م����ن خ����ربات 

الرم�شة الإماراتية بالإيطالية .. اأول معجم معتمد متخ�ش�س باللهجة املحلية
•• �أبوظبي -و�م: 

اأ������ص�����درت اأك����ادمي����ي����ة ال�������ص���ع���ر يف 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
اأبوظبي  يف  وال��رتاث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
االإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة  راب��ع��ة  ط��ب��ع��ة 
وطبعة اأوىل باللغة االإيطالية من 

معجم "الرم�صة االإماراتية" .
املعجم  من  االأوىل  الطبعة  وكانت 
ق����د �����ص����درت ب���االإجن���ل���ي���زي���ة قبل 
وا�صعا  اه��ت��م��ام��ا  وح�����ازت  ع���ام���ني 
دولة  يف  وال�صياح  ال���زوار  قبل  م��ن 
املواطنني  ق��ب��ل  وم����ن  االإم���������ارات 
ال�صرائح  خمتلف  م��ن  وامل��ق��ي��م��ني 

العمرية .
ويحوي املعجم حوايل األف و500 
للغتني  مرتجمة  اإم��ارات��ي��ة  كلمة 
يحتاجها  واالإجنليزية  االإيطالية 
لكي  العربية  باللغة  الناطق  غري 

مقولة  الكتيب  مقدمة  وت��ن��اول��ت 
نيل�صون  ال�������ص���ه���ري  ل���ل�������ص���ي���ا����ص���ي 
مانديال : اإذا حتدثت اإىل �صخ�س 
اإىل  ك��الم��ك  ي��ذه��ب  يفهمها  بلغة 
بلغته  اإل���ي���ه  حت���دث���ت  واإذا  ع��ق��ل��ه 

يذهب الكالم اإىل قلبه .
ويحر�س االإ�صدار على اأن ي�صتفيد 
اليومية  الكلمات  القارئ من هذه 
بغ�س النظر عن اخللفية الثقافية 
ح��ي��ث من  ال���ع���م���ري  امل�����ص��ت��وى  اأو 
املمكن اأن ي�صتفيد من هذا الكتيب 
مدراء ال�صركات وموظفو املبيعات 
وكذلك االأطفال وتالميذ املدار�س 
. و���ص��ارك يف اإع����داد امل��ع��ج��م حنان 
اإ�صافة  الكعبي  اهلل  وعبد  الفردان 
كوراتو  نيكودو  االإيطايل  للباحث 
- بالن�صبة للطبعة ال�صادرة باللغة 

االإيطالية - .
وتعترب اأكادميية ال�صعر يف اأبوظبي 

ي��ت��ح��دث ال��ل��ه��ج��ة االإم����ارات����ي����ة يف 
خم��ت��ل��ف م��ن��اح��ي احل���ي���اة ف�صال 
ع��ن ت��دوي��ن ع��ب��ارات وج��م��ل كثريا 
املجتمع  اأب����ن����اء  ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا  م����ا 

االإماراتي يف حياتهم اليومية .
"الرم�صة  م����ع����ج����م  وي�����ع�����ت�����رب 
االإماراتية" االأول من نوعه املعتمد 
مبفردات  وامل��ت��خ�����ص�����س  اأك��ادمي��ي��ا 
االإم��ارات��ي��ة وق��د مت دعمه  اللهجة 
لكي  ال�صحيحة  النطق  بطريقة 
ي�صهل على القارئ ا�صتخدام ونطق 

الكلمات ب�صكل منا�صب .
الكلمات  ه����ذه  م��ع��رف��ة  وت�����ص��اع��د 
الثقافة  ع��ل��ى  اأك�����ر  ال���ت���ع���رف  يف 
االإماراتية االأ�صيلة حيث ي�صتهدف 
املقيمني  االأج����ان����ب  ف��ئ��ة  امل��ع��ج��م 
وكذلك  لها  املتقنني  غري  والعرب 
باللهجة  ال�صغوفني  االإم��ارات��ي��ني 

االإماراتية .

م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف  اأدب���ي���ة  اأول ج��ه��ة 
لل�صعر  االأك����ادمي����ي����ة  ال����درا�����ص����ات 
والنبطي  الف�صيح  ب�صقيه  العربي 
ا�صتكماال  تاأ�صي�صها  فكرة  وج���اءت 
ل���اله���ت���م���ام ال������ذي ت���ول���ي���ه اإم������ارة 
اأب��وظ��ب��ي ل���الأدب وال��ث��ق��اف��ة مب��ا يف 
ال����ذي ي��ع��د مرجعا  ال�����ص��ع��ر  ذل����ك 

مهما واأ�صيال يف تاريخ العرب .
برناجمها  يف  االأك��ادمي��ي��ة  وعملت 
باالأن�صطة  النهو�س  على  ال�صنوي 
الثقافية املتعلقة باحلقل ال�صعري 
وت���ن���ظ���ي���م حم����ا�����ص����رات ون�������دوات 
بحثية وور�س عمل اأدبية مب�صاركة 
واملهتمني  ال��ب��اح��ث��ني  م���ن  ن��خ��ب��ة 
وهي  ال����ع����امل  دول  خم��ت��ل��ف  م����ن 
عامة  مكتبة  تاأ�صي�س  على  تعمل 
واإ�صدارات  درا�صات  يف  متخ�ص�صة 
الثقافة ال�صعبية مبختلف اأوجهها 

وجماالتها .
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كليات التقنية تتربع للهالل الأحمر باأجهزة ومعدات وكتب علمية
•• �أبوظبي-و�م: 

قدمت كليات التقنية العليا جمموعة من اأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها 
كتربع  واملراجع  العلمية  الكتب  اآالف  اىل  اإ�صافة  املختربات  ومعدات 
ل�صالح هيئة الهالل االأحمر وذلك بهدف امل�صاعدة يف دعم جهودها يف 

اأداء دورها االإن�صاين واخلريي املمتد ملختلف دول العامل.
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار حر�س جمل�س اأمناء الكليات على ت�صجيع 

االأفكار واملبادرات التي تدعم عام اخلري خا�صة ونحن يف �صهر اخلري.

التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�صام�صي  عبداللطيف  الدكتور  وع��رب 
العمل  يف  رائ��دة  كموؤ�ص�صة  االأح��م��ر  الهالل  لهيئة  تقديره  عن  العليا 
االإن�صاين حمليا وعامليا وجناحها يف عك�س نهج الدولة اخلريي يف مد 
بناء  دعم  وكذلك جهودها يف  املنكوبني  واإغاثة  لكل حمتاج  العون  يد 
االإن�صان من خالل اإن�صاء املدار�س واملراكز العلمية يف خمتلف البلدان 
التقنية  كليات  اأن  اإىل  م�صريا  النائية  واالأم��اك��ن  واملحتاجة  الفقرية 
جزءا  فيه  امل�صاهمة  وتعد  االإن�صاين  الوطني  النهج  بهذا  توؤمن  العليا 
من ر�صالتها وم�صوؤوليتها املجتمعية خا�صة اأننا يف عام اخلري يف وطن 

اخلري . واأ�صاف الدكتور ال�صام�صي اأن هذا التربع يوؤكد اأحد االأهداف 
اال�صرتاتيجية لكليات التقنية التي اعتمدت العمل التطوعي كمتطلب 
تخرج لطالبها من منطلق اإميانها باأن الن�صاط املجتمعي واالإن�صاين 
على  انعكا�صات  من  لذلك  ملا  الطالب  حياة  من  ج��زءا  يكون  اأن  يجب 
قدمته  ال��ذي  التربع  و�صمل   . املجتمع  يف  وتفاعله  واأدائ���ه  �صخ�صيته 
الكليات نحو 4212 من اأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها باالإ�صافة اإىل 
وكذلك  والتطبيقية  العلمية  باملختربات  اخلا�صة  املعدات  من   42
تقدمي قرابة 60 األف كتاب ومرجع علمي . من جانبه اأو�صح �صعادة 

را�صد مبارك املن�صوري نائب االأمني العام لل�صوؤون املحلية بهيئة الهالل 
االأحمر اأن الهيئة و�صمن توجيهات قيادتها العليا تعمل على م�صاركة 
كافة الهيئات احلكومية وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س بالدولة يف تفعيل 
املبادرات االإن�صانية الداعمة ملبادرة "2017 عام اخلري" والتي يرتكز 
العمل االإن�صاين خاللها على تر�صيخ امل�صوؤولية املجتمعية وروح التطوع 
وبرامج التطوع التخ�ص�صية لدى كافة فئات املجتمع وتر�صيخ خدمة 
العليا  التقنية  كليات  املن�صوري  و�صكر   . اجلديدة  االأجيال  يف  الوطن 

على دعمها جلهود الهيئة الوطنية على امل�صتويني املحلي والدويل .

م�صبح مبارك املرر يكرم ال�صركاء ال�صرتاتيجيني تقديرا لدورهم يف دعم التدريب يف جمال الطوارئ

بلدية مدينة اأبوظبي و�شركاوؤها ينفذون عملية اإخالء تدريبية من هزة اأر�شية وحريق  
•• �بوظبي-�لفجر: 

كرم �صعادة م�صبح مبارك املرر املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي باالإنابة 
ال�صركاء اال�صرتاتيجيني لبلدية مدينة اأبوظبي متمثلني ب�اإدارة االأزمات 
والكوارث – القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، االإدارة العامة للدفاع املدين، 
جناح اجلو – القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، ادارة العمليات – القيادة 
العامة ل�صرطة اأبوظبي، ادارة الدوريات واملرور – القيادة العامة ل�صرطة 
اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة  – القيادة  وال��ط��وارئ  ال�صالمة  اداره  اأبوظبي، 
،الربنامج الوطني لال�صتجابة يف حاالت الطوارئ – �صاند ، وذلك تقديرا 
م�صتوى  رفع  اإىل  الهادفة  البلدية  لربامج  املتوا�صل  ودعمهم  جلهودهم 

اال�صتجابة للطوارئ واالأزمات.
والتكامل  التعاون  تعزيز عالقات  البلدية حري�صة على  اأن  �صعادته  واأكد 
من  مظلة  اأف�صل  توفري  بهدف  الوطنية  املوؤ�ص�صات  جميع  مع  والتن�صيق 
االأمن واالأمان جلميع اأفراد املجتمع وخ�صو�صا فيما يتعلق بتثقيف االأفراد 
ب�صاأن ال�صبل ال�صحيحة والو�صائل الناجعة يف مواجهة االأزمات والطوارئ 
للجهود  وتقديره  �صكره  عن  معربا   ، و�صالمتهم  حياتهم  علي  واحلفاظ 
الكبرية التي اأبداها ال�صركاء اال�صرتاتيجيون �صواء خالل التمرين الذي 
العمل  ور���س  تنفيذ  البلدية يف  اأو من خ��الل م�صاندة  اليوم  ج��رى �صباح 

والربامج التدريبية املختلفة على هذا ال�صعيد .
واأ�صاف اأن اأمن و�صالمة اأفراد املجتمع وممتلكاتهم اأولوية ق�صوى ، ولهذا 
الطوارئ  اإدارة  بنظام  االهتمام  الفتية  لدولتنا  الر�صيدة  القيادة  ارت���اأت 
الوقائي«  بالتنبوؤ   « ت�صميته  تبّني ما مُيكن  والكوارث و�صرورة  واالأزم��ات 

ا�صتمرارية  على  والعمل  وال��ك��وارث  االأزم����ات  اإدارة  يف  اأ�صا�صي  كمتطلب 
االأعمال واالن�صطة احليوية بالتايل تكون جميع موؤ�ص�صات الدولة يف جميع 
اال�صتمرار يف تقدمي خدماتها وواجباتها  القطاعات احليوية قادرة على 
املقدرة على  واإمن��ا كذلك  العادية فقط  االأح���وال  املجتمع  لي�س يف  جت��اه 
اإع��داد اخلطط والتجهيزات  ، وذل��ك عرب  التعامل مع احل��وادث املفاجئة 
يف  اال�صتمرار  من  املوؤ�ص�صات  هذه  تتمكن  لكي  م�صبقاً  واملن�صقة  املدرو�صة 

دورها والقيام باملهام ال�صرورية جتاه املجتمع خالل الكوارث املختلفة.
اأنها  التكرمي  حفل  افتتاح  خ��الل  كلمتها  يف  البلدية  اأك���دت  جانبها  م��ن 
وقياداتها تت�صرف بتكرمي ال�صركاء اال�صرتاتيجيني وفرق العمل واالأفراد 
الذين ي�صاهمون يف تنفيذ اخلطط وامل�صاريع الهادفة اإىل رفع كفاءة اأطقم 
ما  لكل  و�صكرا  تقديرا  البلدية  قبل  من  تعبري   اأب�صط  وه��ذا  ال��ط��وارئ، 
بذلتموه من جهود ، وما مت حتقيقه من اإجنازات ، وتقدم يف هذا امل�صمار.  
 2030 اأبوظبي  روؤي��ة حكومة  ملتزمة يف حتقيق  اأنها  البلدية  واأ�صافت 
وتوؤمن من خالل ا�صرتاتيجيتها وروؤيتها يف التح�صني والتطوير امل�صتمر 
بهدف االرتقاء بتقدمي خدمات ذات جودة عالية وم�صتمرة ، ولهذا �صعت 
وا�صتمرارية  واالأزم���ات  الطوارئ  برنامج  لتطبيق  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
وخلل  تعطل  اأي  ومعاجلة  للحدث  ب�صرعة  اال�صتجابة  ل�صمان  االعمال 
اال�صا�صية  وامل��ه��ام  احليوية  االع��م��ال  ا�صتمرارية  و�صمان  العمل  �صري  يف 
كما  املفاجئة،  احل���وادث  اأو  الطارئة  احل��االت  يف  اأبوظبي  مدينة  لبلدية 
من  البلدية  يف  العاملني  م��ه��ارات  بتنمية  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  قامت 
والتاأكد  املنا�صبة  والتمارين  املخطط  والتدريب  التوعية  برامج  خ��الل 
من حتقيق االأهداف املرجوة بالتعاون مع العديد من اجلهات وال�صركاء 

بلدية  والتمرينات ملوظفي  التدريبات  بالعديد  والقيام   ، اال�صرتاتيجيني 
مدينة  لبلدية  الرئي�صي  للمبنى  االإخ���الء  مترين  منها  اأبوظبي  مدينة 
بوجود  التمرين  تنفيذ  مت  وق��د   ، اخلمي�س  ال��ي��وم  اأق��ي��م  وال���ذي  اأبوظبي 

ممثلني عن ال�صركاء اال�صرتاتيجيني.
وكانت البلدية قد نفذت قبل حفل التكرمي عملية اإخالء تدريبية ملحاكاة 
العاملني  ا�صتجابة  م��دى  لتقييم  وان���دالع حريق  االأر���ص��ي��ة  ال��ه��زة  ح��دث 
واملتعاملني مع الطوارئ يف مثل هذه احلاالت مب�صاركة ودعم ب�اإدارة االأزمات 
والكوارث – القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، االإدارة العامة للدفاع املدين، 
جناح اجلو – القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، ادارة العمليات – القيادة 
العامة ل�صرطة اأبوظبي، ادارة الدوريات واملرور – القيادة العامة ل�صرطة 
اأبوظبي،   ل�صرطة  العامة  – القيادة  وال��ط��وارئ  ال�صالمة  اداره  اأبوظبي، 
الرئي�س  املبنى  يف  امل��وج��ودي��ن  واملتعاملني  املوظفني  جميع  ا�صتهدفت   ،
واملراجعني  املوظفني  جاهزية  م��ن  ال��ت��اأك��د  بهدف  زاي��د  ال�صيخ  ���ص��ارع  يف 
دون  م��ن  ومنظم  اآم���ن  ب�صكل  واالإخ����الء  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��االت  لال�صتجابة 
خ�صائر اأو اإ�صابات . وا�صتهدف التمرين تقييم اال�صتجابة خلطة الطوارئ 
جاهزية  تقييم  االأعمال،  ا�صتمرارية  خلطة  اال�صتجابة  تقييم  واالأزم��ات، 
كفاءة  تقييم  للطوارئ،  واال�صتجابة  باالإخالء  اخلا�صة  الداخلية  الفرق 
وا�صتمرارية  للطوارئ  باال�صتجابة  املرتبطة  الداخلية  العمليات  وتكامل 
املخت�صة  واجلهات  ال�صركاء  مع  التوا�صل  عمليات  كفاءة  تقييم  االأعمال، 
يف حاالت الطوارئ، تقييم فعالية االأجهزة واملعدات اخلا�صة باال�صتجابة 
يف  التح�صني  وفر�س  الفجوات  حتديد  االأع��م��ال،  وا�صتمرارية  للطوارئ 
خطط ادارة الطوارئ واالأزمات وا�صتمرارية االأعمال ،زيادة الوعي ون�صر 

ثقافة اال�صتجابة للطوارئ وا�صتمرارية االعمال احليوية، تلبية املتطلبات 
القانونية.

وياأتي هذا التدريب على االإخالء والذي �صارك فيه �صعادة م�صبح مبارك 
املرر املدير العام للبلدية باالإنابة وجميع املديرين التنفيذيني وموظفو 
البلدية واملتعاملون وال�صيوف ، �صمن اإطار حر�س دائرة ال�صوؤون البلدية 
و�صعيها  ال��ط��وارئ  ملواجهة  مرافقها  جاهزية  م�صتوى  رف��ع  على  والنقل 
حلماية �صالمة مرتادي مرافق النظام البلدي واملوظفني واأ�صول البلدية 

ومكوناتها.
الوعي  مب�صتوى  االرت��ق��اء  على  حر�صها  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  واأك���دت 
اإدارة املرافق  واملهارات اخلا�صة مبواجهة الكوارث والطوارئ حيث تعمل 
واالأمن على تكري�س هذه اال�صرتاتيجية من خالل تفعيل برامج التدريب 
ال�صركاء  م��ع  بالتن�صيق  احلقيقية  امليدانية  العمليات  واإج���راء  املتطورة 
الطوارئ  تاأهيل كوادر قادرة على مواجهة  اإىل  اال�صرتاتيجيني للو�صول 
وتقدمي اخلدمات وامل�صاعدة الالزمة �صواء للموظفني اأو ملتعاملي البلدية 
فرق  اأبدتها  التي  العالية  وامل��ه��ارة  ال�صريع  بالتجاوب  البلدية  واأ���ص��ادت   .
الدفاع املدين وال�صرطة واإدارة الطوارئ واالأزمات باأبوظبي واالإمكانيات 
من  واملرافق  املمتلكات  وحماية  االأرواح  الإنقاذ  ي�صخرونها  التي  املتطورة 
كافة اأ�صكال الكوارث ، واأكدت املنهجية العالية وروح الفريق الذي يعملون 

مبوجبه مما اأ�صفر عن جناح االإخالء التدريبي بال�صكل املطلوب .
بالو�صول  كفيلة  التجريبية  العمليات  تنفيذ  يف  اال�صتمرار  اأن  واأو�صحت 
اإىل اأعلى مراتب اال�صتعداد واجلاهزية يف هذا املجال وهو ما يوؤمن اأكرب 

قدر من االأمن وال�صالمة للعمالء واملوظفني على حد �صواء. 

احلكومية  املحا�شبة  معيار  �شوء  يف  الإيرادات  عن  دورة  عجمان" تنظم  "مالية 
•• عجمان-و�م:

امل��ال��ي��ة يف عجمان  دائ�����رة  ن��ظ��م��ت 
" االإيرادات  بعنوان  تدريبية  دورة 
يف �صوء معيار املحا�صبة احلكومية 
الدولية " ل�صاغلي الوظائف املالية 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  يف 
تزويدهم  ب��ه��دف  وذل����ك  االإم������ارة 
ب���امل���ع���رف���ة االأ����ص���ا����ص���ي���ة وامل����ه����ارات 

عالية.  وج�����ودة  ب���دق���ة  اخل��ت��ام��ي��ة 
التدريبية  ال������دورات  اأن  واأ����ص���اف 
التي تنظمها الدائرة يف هذا املجال 
منظومة  حت��ق��ي��ق  يف  ���ص��ت�����ص��اه��م 
حت�����ص��ي��ل م��ت��ك��ام��ل��ة وم��ب��ن��ي��ة وفق 
اأحدث االأ�ص�س املالية والتقنية مبا 
عجمان2021  روؤي��ة  مع  تتما�صى 
ا�صرتاتيجية  رك��ائ��ز  اإىل  وا�صتنادا 
دائ�������رة امل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت���ق���وم على 

ال����الزم����ة ل��ل��ت��ع��ام��ل ب�����ص��ه��ول��ة مع 
اأن��������واع االإي�����������رادات وفق  خم��ت��ل��ف 
والدولية  احلكومية  العمل  اآليات 
احلديثة. وقال في�صل يون�س على 
احلكومية  االإي�����رادات  اإدارة  م��دي��ر 
حر�صت  ال���دائ���رة  اإن  ال���دائ���رة  يف 
م����ن خ�����الل ال��������دورة ع���ل���ى متكني 
امل��ت��درب��ني م���ن ع��ر���س االإي������رادات 
بتقارير البيانات املالية واحل�صابات 

ومكانة  امل��ال��ي��ة  اال���ص��ت��دام��ة  تعزيز 
اأف�صل  التناف�صية وتطبيق  االإم��ارة 
املالية  امل����وارد  اإدارة  يف  امل��م��ار���ص��ات 
احل��ك��وم��ي��ة. وت�����ص��م��ن��ت ال�����دورة - 
مقر  يف  اأي���ام  ثالثة  ا�صتمرت  التي 
منها  خمتلفة  حم����اور   - ال���دائ���رة 
تعريف امل�صاركني مبعايري املحا�صبة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ق��ط��اع ال���ع���ام واأن������واع 
املحا�صبة  يف  والتغريات  االإي���رادات 

اإ�صافة  التقليدي  بالنظام  مقارنة 
التمييز  من  املتدربني  متكني  اإىل 
ب���ني االإي��������رادات ال��ت��ب��ادل��ي��ة وغري 
وم�صادرها  ومفهومها  التبادلية 
و�صروط االعرتاف وقيا�س االإيراد 
ت�صجيل  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وامل����ح����ددات 
وت�صجيل  واح��ت�����ص��اب  االإي���������رادات 
اخل�������ص���وم���ات ع���ر����س االإي���������رادات 

واالإف�صاحات املتعلقة بها.

" نفرز  فعالية  " تدوير" تنظم 
معا من اأجل بيئة نظيفة " يف العني

•• �لعني -و�م: 

نظمت تدوير " مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي " بالتعاون مع �صركة اأفريدا 
ومركز العني للرعاية والتاأهيل لذوي االحتياجات اخلا�صة واحتاد مودرن 
جالريي فعالية ترفيهية تثقيفية توعوية بعنوان "نفرز معا من اأجل بيئة 
نظيفة" بهدف ن�صر الوعي وت�صليط ال�صوء على الثقافة البيئية وذلك يف 

العني مول مبدينة العني.
حر�س  العني  يف  تدوير  ف��رع  مدير  ال�صام�صي  را�صد  نايل  املهند�س  واأك��د 
مل�صاعدتهم  املجتمع  فئات  خمتلف  بني  البيئي  الوعي  تعزيز  على  تدوير 
على فهم وتطبيق املمار�صات البيئية ال�صليمة وامل�صتدامة خا�صة ما يتعلق 
منها بالنفايات وف�صلها من امل�صدر واآليات اإعادة التدوير وذلك متا�صيا مع 
والرتكيز  اال�صتدامة  املتمثلة يف  لقيمها  وتر�صيخا وحتقيقا  تدوير  ر�صالة 
املجتمعية  وامل�صوؤولية  واالب��ت��ك��ار  والتميز  التغيري  وثقافة  املتعامل  على 

والتمكني واالهتمام.
التوعوية  اإط��ار جهود تدوير  تاأتي يف  الفعالية  اأن هذه  ال�صام�صي  واأ�صاف 
التي ت�صتهدف خمتلف فئات املجتمع وذلك لال�صتفادة من النفايات القابلة 
للتدوير وزيادة الوعي واالإح�صا�س بامل�صوؤولية وت�صليط ال�صوء على الثقافة 

البيئية من خالل عملية فرز النفايات من امل�صدر.
اإىل  اإ�صافة  وم�صابقات  واأ�صئلة  واأن�صطة  برامج  اإقامة  الفعالية  وت�صمنت 
اأكر كمية من  ركن خا�س بور�س العمل لل�صغار والكبار وم�صابقة جلمع 

النفايات القابلة الإعادة التدوير وركن خا�س للقراءة.
جدير بالذكر اأن تدوير ت�صعى على الدوام من خالل االأن�صطة والفعاليات 
البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ب��اأه��م��ي��ة  املجتمع  اأف����راد  ت��وع��ي��ة  اإىل  تنظمها  ال��ت��ي 
�صاأنه  من  ال��ذي  ال�صليم  البيئي  ال�صلوك  وتبني  ممار�صة  على  وت�صجيعهم 

دفع عجلة التنمية امل�صتدامة.

للت�صجيع على الإبداع و احلفاظ على الرتاث الإماراتي 

رم�شان من  الثاين  "اأزياوؤنا_الوطنية" بالأ�شبوع  م�شابقة  نتائج  "الثقافة" تعلن 
•• دبي-�لفجر:

م�صابقة  حت���ك���ي���م   جل���ن���ة  ع���ق���دت 
 "2017 _ال��وط��ن��ي��ة  "اأزياوؤنا 
ل��ل��ت�����ص��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف ال����ذي 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه 
"االن�صتغرام"  املعرفة على تطبيق 
�صباح اأم�س اأوىل اجتماعاتها مبقر 
وت�صفية  مل�صاهدة  دب��ي  يف  ال����وزارة 
لالنتقال  امل���������ص����ارك����ة  االأع������م������ال 
ل���ل���م���رح���ل���ة االأخ�����������رية واإخ����ت����ي����ار 
امل�صابقة  وتهدف  الفائزة  االأع��م��ال 
ال���دول���ة  م���واط���ن���ي  ت�����ص��ج��ي��ع  اإىل 
الت�صوير  جم���ال  يف  االإب�����داع  ع��ل��ى 
االجتماعي   التوا�صل  مواقع  على 
روح  وب��ث  الوطنية  القيم  لتعزيز 
اإمياناً  ب��ي��ن��ه��م،  اجل�����ادة  امل��ن��اف�����ص��ة 
املنا�صبات  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  ب��اأه��م��ي��ة 
للتعريف  املجتمعية  و  ال��وط��ن��ي��ة 
الزي  االإم��������ارات يف  اأه�����ل  ب�����ص��م��ات 

الوطني و ال�صلوك العام.
امل�صابقة  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة   وك�����ص��ف��ت 
 250 عن  يزيد  ملا  ا�صتقبالها  عن 
م�صاركة ت�صم اآالف ال�صور م�صيدة 
مب�����ص��ت��وى ال���ع���دي���د م���ن االأع���م���ال 
امل�صاركة وخا�صة يف الدورة االأوىل 
اأنها  امل�����ص��اب��ق��ة م���وؤك���دة  م���ن ع��م��ر 

ل���ق���ط���ات ف���وت���وغ���راف���ي���ة مم���ي���زة، 
وت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء ع��ل��ى ال���ع���ادات 
ركائز  على  واملحافظة  والتقاليد 
الرتابط  وتعزيز  االأ�صيل،  الرتاث 
املجتمع  �����ص����رائ����ح  خم���ت���ل���ف  ب�����ني 
بهدف رفع م�صتوى الوعي الثقايف 
مع  ال��ت��وا���ص��ل  واإث�����راء  واملجتمعي 
و�صائل  ع����رب  ال�����دول�����ة  م���واط���ن���ي 
احلديثة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
الوطني  الثقايف  امل���وروث  وتر�صيخ 
ح�صوره  وت��ع��زي��ز  عليه  واحل��ف��اظ 
بجانب  امل���ن���ا����ص���ب���ات  خم���ت���ل���ف  يف 
يف  الفوتوغرافية  احلركة  تطوير 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة 
اأك��رب عدد  وا�صتقطاب  عرب حتفيز 
التوا�صل  م��واق��ع  رواد  م��ن  ممكن 
القرقاوي  وق�����ال  االج���ت���م���اع���ي.  
الوطنية  اأزي����اوؤن����ا_  م�صابقة  اإن 
اأه����م اجل���وائ���ز احلديثة  ت��ع��د م���ن 
االجتماعي   التوا�صل  مواقع  على 
خل��دم��ة امل������وروث ال����رتاث����ي  التي 
ن�صخته  يف  ال�������������وزارة   ت���ق���دم���ه���ا 
لتعزيز  اجل�����دي�����دة  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
والتقاليد  وال��ع��ادات  ال��رتاث  قيمة 
ال�صعور  ت��رج��م��ة  يف  االإم����ارات����ي����ة  
 ، الوطنية  الهوية  ودع��م  االإن�صاين 
موؤكداً اأن امل�صابقة ا�صتقطبت جلنة 

تظهر  اأن��ه��ا  كما  وتقاليده  وع��ادت��ه 
الت�صوير  فن  اإليه  و�صل  ما  م��دى 
التوا�صل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ال�����ص��وئ��ي 
االجتماعي  يف دول��ة االإم��ارات من 

تقدم ورقي.
الكبري  العدد  اأن  اللجنة  واأ�صافت 
تلقتها  ال����ت����ي  امل���������ص����ارك����ات  م�����ن 
اإىل مدار�س  انتمت  والتي  امل�صابقة 
اأ�صفت  خمتلفة  ف��ن��ي��ة  وت��وج��ه��ات 
امل�صابقة،  على  التنوع  م��ن  الكثري 
تب�صر  االإماراتية  امل�صاركات  اأن  كما 
ب���اخل���ري يف ال���������دورات ال���ق���ادم���ة ، 

االأعمال  م���ن  جم��م��وع��ة  ���ص��اه��دت 
لي�صت  اأنها  اأظهرت  والتي  املتميزة 
جمرد لقطات عادية للزي الوطني 
اإمنا ت�صمنت مهارات نوعية، واأداء 
ف���ن���ي  م��ت��م��ي��ز وح���ك���اي���ات واأ����ص���رار  
يف  عك�صها  امل�صاركني  بع�س  ح��اول 
اأعمالهم، وهو ما مييزهم  ولفتت 
الكبري  ال����ع����دد  اأن  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة 
امل�صارك يعد عامل ايجابي يح�صب 
النوعية  النقلة  ب��ج��ان��ب  ل��ل��ج��ائ��زة 
يف امل�����ص��ارك��ات ال��ت��ي تنم ع��ن مدى 
برتاثه  االإم��ارات��ي  املجتمع  اهتمام 

الحظت  اأن��ه��ا  اإىل  اللجنة  م�صرية 
امل�صاركات من  ت��وازن جيد يف ع��دد 

فئات امل�صابقة املختلفة.
ومن جانبه اأو�صح يا�صر القرقاوي 
الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإدارة  م��دي��ر 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اإن 
م�صابقة  ط�������رح  ع����ل����ى  ح����ر�����ص����ت 
 "2017 ال��وط��ن��ي��ة  "اأزياوؤنا_ 
ت����زام����ن����اً م����ع اح����ت����ف����االت ال���دول���ة 
باب  فتح  ومت  �صعبان،  من  للن�صف 
امل�����ص��ارك��ة مل��واط��ن��ي دول���ة االإم����ارات 
ل���الع���ت���زاز ب����االأزي����اء ال��وط��ن��ي��ة يف 

حتكيم متميزة ومكونة من كوكبة 
من اخلرباء يف الت�صوير والرتاث 
ع��ل��ى م�صتوى  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ه��وي��ة 
الدولة مت اختيارهم بعناية فائقة 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 
االآن   ال���ل���ج���ن���ة  ت����ق����وم  و  امل����ع����رف����ة 
ب�صرية  واالأع��م��ال  ال�����ص��ور  بتقييم 
ال�صفافية  ع��ن�����ص��ر  ل��ت��اأك��ي��د  ت��ام��ة 
االأوىل  ال���دورة  نتائج  وال��ن��زاه��ة يف 
دوما  حتر�س  وال��ت��ي  امل�صابقة  م��ن 
جميع  يف  تطبيقها  ع��ل��ى  ال������وزارة 
م�صابقاتها وجوائزها التي تطلقها 

على مدار العام . 
واأك���د ال��ق��رق��اوي اأن اأع�����ص��اء جلنة 
حتكيم  امل�صابقة  يعملون خالل هذه 
االأي���ام على ق��دم ال��وث��اق  يف الفرز 
واالنتقاء والتقييم جلميع االأعمال 
النهائية  نتائجها  لتعلن  امل�صاركة  
خالل  بامل�صابقة  الفائزين  واأ�صماء 
رم�صان  �صهر  من  الثاين  االأ�صبوع 
امل���ب���ارك م��وج��ه��ا ال�����ص��ك��ر ل��ك��ل من 
امل�صابقة  يف  امل�صاركة  على  ح��ر���س 
تاأكد مدى حر�س  والتي  الوطنية 
املحافظة  على  االإم��ارات��ي  املجتمع 
ل��رتاث��ه وع���ادات���ه وت��ق��ال��ي��ده واإنها 
را�صخه ومتاأ�صله يف نف�س كل فرد 

ينتمي لهذا الوطن . 
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اأخبـار الإمـارات
"املوارد الب�شرية والتوطني" ت�شتثني اأعمال من فرتة حظر العمل وقت الظهرية

•• �أبوظبي-و�م:

حددت وزارة املوارد الب�صرية والتوطني جمموعة من االأعمال امل�صتثناة 
من قرار حظر تاأدية االأعمال التي توؤدى حتت اأ�صعة ال�صم�س ويف االأماكن 
�صبتمرب   15 وحتى  يونيو   15 م��ن  اعتبارا  تطبيقه  وامل��ق��رر  املك�صوفة 
املقبلني خالل الفرتة من ال�صاعة الثانية ع�صرة والن�صف ظهرا وحتى 

ال�صاعة الثالثة من بعد الظهر .
الب�صرية  امل����وارد  وزارة  وك��ي��ل  ال�صويدي  �صيف  اأ���ص��دره  ق���رار  ومب��وج��ب 
فر�س  ت�صمل  امل�صتثناة  االأعمال  ف��اإن  الب�صرية  امل��وارد  ل�صوؤون  والتوطني 
اخللطة االإ�صفلتية و�صب اخلر�صانات اإذا كان ال ميكن تنفيذها اأو تكملتها 
خالل فرتة ما بعد الظهرية وكذلك االأعمال الالزمة لدرء خطر اأو جرب 

اأ�صرار اأو اأعطال اأو خ�صائر عر�صية طارئة وت�صمل قطع خطوط تغذية 
املياه واملجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة ال�صري اأو اإعاقتها يف طرق 

عامة اإ�صافة اإىل قطع خطوط اأنابيب الغاز اأو البرتول .
التي يتطلب تنفيذها ت�صريحا من جهة  كما ي�صمل اال�صتثناء االأعمال 
امل��رور واخلدمات  ان�صياب حركة  تاأثريها على  ب�صبب  حكومية خمت�صة 
اإذا ا�صرتط الت�صريح العمل الإجنازها على مدار ال�صاعة وت�صمل  وذلك 
وكذلك قطع  اأو حتويلها  الرئي�صية  ال�صري  االأعمال قطع خطوط  تلك 

التيار الكهربائي وخطوط االت�صاالت .
لديهم  الذين  العمل  اأ�صحاب  والتوطني  الب�صرية  امل��وارد  وزارة  واألزمت 
البارد  ال�صرب  ماء  توفري  ب�صرورة   .. ق��رار احلظر  م�صتثناة من  اأعمال 
مبا يتنا�صب مع عدد العمال و�صروط ال�صالمة وال�صحة العامة وو�صائل 

ومواد االإرواء مثل االأمالح والليمون وغريها مما هو معتمد لال�صتعمال 
االأولية يف  االإ�صعافات  الدولة وو�صائل ومواد  ال�صحية يف  ال�صلطات  من 
واملظالت  املنا�صبة  ال�صناعية  التربيد  و�صائل  اإىل  اإ�صافة  العمل  موقع 

الواقية من اأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة .
ي�صار اإىل اأن قرار حظر العمل وقت الظهرية حدد �صاعات العمل اليومية 
يف فرتتيها ال�صباحية وامل�صائية بثماين �صاعات ويف حالة ت�صغيل العامل 
الأكر من ذلك خالل ال�صاعات االأربعة والع�صرين فاإن الزيادة تعد عمال 

اإ�صافيا يتقا�صى العامل عنها اأجرا اإ�صافيا ح�صب اأحكام القانون .
واألزم القرار اأ�صحاب العمل بو�صع جدول ب�صاعات العمل اليومية ب�صكل 
العربية  باللغة  يكون  اأن  على  القرار  الأحكام  العمل طبقا  ب��ارز يف مكان 
واللغة التي يفهمها العامل اإ�صافة اإىل توفري مكان مظلل لراحة العمال 

خالل فرتة توقفهم عن العمل .
ون�س على معاقبة كل من�صاأة ال تلتزم باأحكامه بغرامة مقدارها 5 اآالف 
األف درهم يف حالة تعدد العمال   50 اأق�صى  درهم عن كل عامل وبحد 

الذين يوؤدون عملهم مبا يتعار�س مع القرار .
املن�صاأة  ملف  اإي��ق��اف  اإىل  ال��ق��رار  يف  عليها  املن�صو�س  العقوبات  وت�صل 
املخالفة اأو خف�س درجة ت�صنيفها يف نظام ت�صنيف املن�صاآت املعتمد لدى 
الوزارة وذلك بناء على مدى ج�صامة املخالفة املرتكبة بالنظر اإىل عدد 

العمال الذين يتم ت�صغيلهم اأو تكرار املخالفة .
على  تقع  خمالف  ب�صكل  العمال  ت�صغيل  م�صوؤولية  ف��اإن  القرار  وبح�صب 
قانونا  ل��ه  م�صموحا  لي�س  ع��ام��ال  ي�صتخدم  م��ن  وك���ل  ال��ع��م��ل  ���ص��اح��ب 

با�صتخدامه ويقوم بت�صغيله باملخالفة الأحكام هذا القرار.

�شرطة دبي تبتكر طائرة لإبطال القنابل بالتحكم عن بعد
•• دبي-�لفجر:

ك�صف �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�صرطة دبي، اعتزام 
اإدارة اأمن املتفجرات يف االإدارة العامة الأمن الهيئات واملن�صاآت والطوارئ، 
عن ا�صتخدام طائرة �صغرية الإبطال القنابل بالتحكم عن بعد، مت ت�صميمها 
واإنتاجها من قبل وكيل1 حمد را�صد الدويج الفال�صي، والرقيب1 حممد 

�صليمان البلو�صي، من اإدارة اأمن املتفجرات.
ومت جتريب الطائرة بح�صور �صعادة القائد العام ل�صرطة دبي، والعميد عبد 
اهلل علي الغيثي، مدير االإدارة العامة الأمن الهيئات واملن�صاآت والطوارئ، 
للعمليات،  العامة  االإدارة  مدير  ال�صويدي،  بطي  كامل  مهند�س  والعميد 
الهيئات  الأم��ن  العامة  االإدارة  مدير  نائب  الب�صري،  عبيد  خليل  والعميد 
املتفجرات  اأمن  اإدارة  مدير  ال�صويدي  ه�صام  واملقدم  والطوارئ،  واملن�صاآت 

بالوكالة، وعدد من �صباط االإدارة العامة.
واأ�صاد اللواء املري باإدارة اأمن املتفجرات التي ت�صعى دائماً ملواكبة كل ما هو 
جديد، وتبنيها االأ�صاليب احلديثة واملتطورة يف كافة املجاالت وامل�صتجدات 
التقنية والعلمية وخا�صة يف جمال التفتي�صات االأمنية واالإبطال من خالل 

ا�صتخدام تقنيات حديثة ومتطورة.
العامة ل�صرطة دبي على  القيادة  الوقت ذاته حر�س  املري يف  اللواء  واأكد 
جتربة  بنجاح  م�صيداً  االأم��ن  وتر�صخ  تخدم  التي  الهادفة  االبتكارات  دعم 
على  واأث��ن��ى  بعد،  عن  بالتحكم  القنابل  يبطل  ال��ذي  املائي  املدفع  اإط��الق 

املبتكرين الوكيل اأول حمد را�صد الفال�صي، والرقيب اأول حممد �صليمان 
البلو�صي.

الأمن  العامة  االإدارة  مدير  الغيثي،  اهلل  عبد  العميد  توجه  جانبه  وم��ن 
العام  القائد  �صعادة  اإىل  اجل��زي��ل  بال�صكر  وال��ط��وارئ،  واملن�صاآت  الهيئات 
مراحل  لكل  ال�صخ�صية  ومتابعته  املتوا�صل  دعمه  مثمناً  دب��ي،  ل�صرطة 
على  بنف�صه  حر�س  وقد  االبتكارات  من  وغريها  الطائرة  وابتكار  تطوير 
ح�صور التجربة والتد�صني مما كان له اأكرب االأثر يف حتفيز املبتكرين، كما 
اأثنى على الوكيل اأول حمد را�صد الفال�صي، والرقيب اأول حممد �صليمان 
البلو�صي، وجهودهما يف ابتكار طائرة ابطال القنابل التي تعد االأوىل من 

نوعها على م�صتوى العامل.  
م�صممي  اأح��د  الفال�صي  الدويج  را�صد  حمد  اأول  الوكيل  ق��ال  جانبه  من 
ومبتكري الطائرة  اإن هذه الطائرة تعترب االأوىل من نوعها على م�صتوى 
العامل، حيث تقوم بالتحليق يف االأجواء ملدة ع�صر دقائق وهي كافية للقيام 
بالهمة وحتمل مدفعاً مائياً يتم اطالقه منها الإبطال القنابل بالتحكم عن 
بعد، الفتاً اإىل اأن فكرة ابتكار الطائرة جاءت من خالل البحث هو وزميله 
الرقيب اأول حممد �صليمان البلو�صي عن و�صيله اأ�صرع  من ا�صتخدام عربة 
ابطال القنابل حتى تو�صال اإىل فكرة ابتكار طائرة حتمل مدفعاً مائياً يتم 
اطالقه منها ويكون قادراً على ابطال القنابل، مو�صحاً اأن عملية ت�صميم 
املحاوالت  بالعديد من  اأ�صهر تقريباً مرت  ا�صتغرقت مدة ثالثة  الطائرة 
والتجارب حتى جنحت وت�صرفنا بتد�صينها من قبل �صعادة اللواء عبداهلل 

خليفة املري، القائد العام ل�صرطة دبي.
طائرة  ابتكار  عملية  اأن  البلو�صي  �صليمان  حممد  اأول  الرقيب  واأو���ص��ح   
ابطال القنابل مرت بالعديد من التجارب واملحاوالت ومنها جتارب ليلية 
اأن الطائرة �صقطت يف  با�صتخدام الليزر وكامريا ت�صوير و�صا�صة، م�صيفاً 
اإىل  يعود  ذلك  ان  ات�صح  اال�صباب  والتحري عن  البحث  وبعد  اأول جتربة 
ثقل الوزن حيث كان وزنها يقرب 6 كيلوغرامات، ثم جاءت فكرة تخفيف 
الوزن والبحث عن قطع ت�صاعد على الطريان  فقاما  بالبحث يف الو�صائل 
 6 يف  وق��د مت جتربتها  ال��ط��ريان  من  انقا�صها حتى متكنت  ومت  العلمية 
عمليات اطالق  وكانت جميعها ناجحة، و�صيتم ا�صتخدامها كم�صتجيب اأول 
يف التعامل مع القنابل املوقوتة التي تتطلب ال�صرعة يف التعامل، كما ميكن 
ا�صتخدامها يف عمليات ك�صر الزجاج والنوافذ يف املركبات املفخخة واملباين، 
ا�صتخدام  وميكن  املتفجرات،  عن  والك�صف  التفتي�س  عمليات   يف  واي�صا 

الكامريا املزودة بها كعني خلبري املتفجرات عن بعد.
ويقول الرقيب اأول حممد �صليمان البلو�صي اإنه خالل عمله حقق العديد 
من االجنازات واملبادرات واالبتكارات وقد �صجل 5 براءات اخرتاع من وزارة 
االقت�صاد اإىل جانب طائرة ابطال القنابل، ولديه العديد من االقرتاحات 
املطبقة، وحاز على العديد من �صهادات التقدير والتميز، و�صارك يف العديد 
من املعار�س املحلية والدولية لالبتكارات، وكان امل�صارك الوحيد من �صرطة 
امل�صابقات،  م��ن  بالعديد  وف��از  املبدعني  لرعاية  االأول  ال��ربن��ام��ج  يف  دب��ي 
ال�صاد�س  ال��دويل  املعر�س  الذهبية خالل م�صاركته يف  باجلائزة  فاز  حيث 

لالخرتاعات يف ال�صرق االأو�صط والذي عقد يف دولة الكويت ال�صقيقة، كما 
فاز يف جائزة وزير الداخلية يف املجال التخ�ص�صي، كما ح�صل على املركز 

االأول يف جائزة املدير العام واملركز الثالث يف جائزة القائد العام.
ويوؤكد الرقيب اأول حممد �صليمان البلو�صي، اأن التحفيز من قبل امل�صوؤولني 
وحتقيق  اجلهد  من  املزيد  لبذل  احلقيقي  احلافز  هو  العامة  االإدارة  يف 

االجنازات ومن هذا املنطلق ا�صتطاع حتقيق االجنازات املهمة التالية:
ابتكار اآلة لك�صر الزجاج وهي عبارة عن عربة مثبت فيها جهاز لك�صر زجاج 
مائي  مبدفع  م��زود  ال��زج��اج  ك�صر  وجهاز  وامل��رك��ب��ات،  البنايات  يف  النوافذ 

الإبطال القنابل.
بطريقة  م�صممة  م��اء  قنينة  عن  عبارة  وه��ي  القنابل  ابطال  عبوة  ابتكار 
فنية حتتوي على مادة متفجرة ت�صتخدم الإبطال مفعول القنابل وميكن 
ا�صتخدامها يف ابطال اأكر من قنبلة يف عملية واحدة كما ت�صتخدم مل�صح 

ال�صيارات املفخخة.
املق�س تقوم بقطع  ت�صبه  اآلة  القنابل وهي عبارة عن  اآلة قطع مو�صالت 

االأ�صالك ومو�صالت القنابل بالتحكم عن بعد.
االأ�صعة  ال�صينية وهو عبارة عن حامل جلهاز  ابتكار جهاز حامل لالأ�صعة 
ال�صينية ي�صمح برفع جهاز االأ�صعة لوحة الت�صوير لت�صوير االأج�صام الكبرية 

اأو املرتفعة عن �صطح االأر�س يف م�صتويات متفاوتة وزوايا خمتلفة.
ابتكار القفاز امل�صيء هو عبارة عن جهاز ي�صيء ب�صكل تلقائي يف االأماكن 
املظلمة ي�صتخدم الأغرا�س عديدة يف توفري االإ�صاءة الالزمة للم�صتخدم.  

قائد عام �شرطة عجمان يتفقد عددا من مراكز ال�شرطة
•• عجمان-و�م:

تفقد �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبد اهلل النعيمي 
قائد عام �صرطة عجمان اإدارة مراكز ال�صرطة ال�صاملة 
وذلك  امل��ح��اك��م  �صرطة  وف���رع  م�صريف  �صرطة  وم��رك��ز 
العام  القائد  تفتي�س  لنظام  الزمني  للربنامج  تطبيقا 
وف���ق امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة ل��الط��الع ع��ل��ى ���ص��ري اإج����راءات 
العمل والوقوف على االحتياجات ومتطلبات التطوير 

والتحديث وتعزيزا لعملية اإدارة املوارد والدعم.
التي  التفتي�صية  وبداأ قائد عام �صرطة عجمان اجلولة 
مراكز  رئي�س  ال�صام�صي  جابر  علي  املقدم  فيها  رافقه 
ثم  امل��ح��اك��م  �صرطة  ف��رع  بتفقد   .. ال�صاملة  ال�صرطة 
مربوك  عمر  اأول  امل�صاعد  م��ن  وا�صتمع  ال��ف��رع  مكاتب 
وكيفية  ب��ال��ف��رع  العمل  اإج����راءات  ع��ن  تف�صيلي  ل�صرح 
االإج����راءات  بتنفيذ  اخلا�صة  امل��واف��ق��ات  على  احل�صول 
ملفهم  واإحالة  واملطلوبني  املتهمني  لتحويل  القانونية 
مع  بالتن�صيق  املخت�صة  وامل��ح��اك��م  العامة  النيابة  اإىل 
اإدارة  واإىل  من  املوقوفني  نقل  وكيفية  املعنية  اجلهات 

لهم  احلرا�صة  وتاأمني  واالإ�صالحية  العقابية  املوؤ�ص�صة 
مع  والتن�صيق  الق�صايا  ملفات  متابعة  اإىل  تطرق  كما 
النيابة العامة واملحاكم فيما يتعلق باالإجراءات املتخذة 
ال�صرطة  م��راك��ز  اإىل  �صعادته  انتقل  بعدها   . ب�صاأنها 
ال�صاملة ومركز �صرطة م�صريف لتفقد خمتلف االأق�صام 
العمل  �صري  اآلية  على  واطلع  االإدارة  ومرافق  واملكاتب 

والتحديات و�صبل معاجلتها .
وحث �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبد اهلل النعيمي 
ت���ق���دمي اخل����دم����ات لكافة  امل���وظ���ف���ني ع���ل���ى �����ص����رورة 
املتعاملني وفق معايري اجلودة وال�صفافية م�صددا على 
�صرورة االهتمام بالتحول الذكي الذي مبوجبه يحقق 

طموحاتهم ويخدم العمل االأمني باالإمارة .
املقدم  اجل��ول��ة  خ��الل  ال�صرطة  ع��ام  قائد  �صعادة  راف��ق 
واملرا�صالت  ال��وث��ائ��ق  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  ال�����ص��وي��دي  اأح���م���د 
اخلدمات  ق�صم  رئي�س  النعيمي  نا�صر  اأح��م��د  وال��رائ��د 
مدير  الظاهري  �صالح  اهلل  عبد  اأول  وامل��الزم  امل�صاندة 
امل�صيبي  را�صد  اأحمد  اأول  وامل��الزم  الق�صايا  �صوؤون  فرع 

مدير فرع التحقيق والبحث اجلنائي .

وفاة �شخ�س واإ�شابة 14 اآخرين يف حوادث متفرقة وقعت يف دبي
•• دبي-�لفجر:

تويف �صخ�س واأ�صيب 14 اآخرين يف حوادث مرورية متفرقة 
وقعت على �صوارع دبي خالل االأيام املا�صية. 

االإدارة  مدير  امل��زروع��ي،  مهرّي  �صيف  العميد  ق��ال  وتف�صياًل 
العامة للمرور يف �صرطة دبي، اإن �صخ�صا تويف متاأثراً باإ�صاباته 
و�صاحنة  خفيفة  مركبة  بني  وقع  ا�صطدام  ح��ادث  يف  البليغة 
�صارع  على  املا�صي  اجلمعة  يوم  �صباح   )3:30( ال�صاعة  عند 
االإم��ارات بالقرب من مطار اآل مكتوم، م�صرياً اإىل اأنه نتيجة 
ب�صاحنة  مركبته  ا�صطدمت  الزائدة  وال�صرعة  االنتباه  لعدم 
ووفاة  وانح�صار  الت�صادم  اإىل  اأدى  ال��ذي  االأم���ر  اخل��ل��ف،  م��ن 
اأي�صا  واأ�صفر عن احل��ادث  �صائق املركبة اخلفيفة يف احل��ادث، 
اإىل  اإثرها  على  نقلوا  متو�صطة  باإ�صابات  اأ�صخا�س   3 اإ�صابة 
امل�صت�صفى لتلقي العالج. وحلقت اأ�صرار بليغة باملركبة االأوىل 

وب�صيطة بالثانية.
الثانية �صباح  ال�صاعة  الثاين وقع عند  اأن احلادث  اإىل  واأ�صار 

نف�س اليوم يف املدينة العاملية، حينما ا�صطدمت مركبة خفيفة 
واأ�صفر  اجلن�صية،  اآ���ص��ي��وي  �صخ�س  ي��ق��وده��ا  ه��وائ��ي��ة  ب��دراج��ة 
احلادث عن اإ�صابة �صائق الدراجة باإ�صابات بليغة، مت نقله اإىل 

امل�صت�صفى لتلقي العالج الالزم. 
5:15 �صباح يف  ال�صاعة  الثالث وق��ع يف  اأن احل��ادث  واأو���ص��ح 
مدينة دبي لالإعالم بالقرب من فندق ميديا، حيث ا�صطدمت 
مركبة من نوع رجن روفر بدراجة هوائية، واأ�صفر احلادث عن 
امل�صت�صفى  اإىل  نقله  بليغة مت  باإ�صابات  الدراجة  �صائق  اإ�صابة 

لتلقي العالج الالزم.
االإيرانية عند  القن�صلية  وقع خلف  اآخر  واأ�صاف: ويف حادث 
ال�صاعة 10:15  م�صاء يوم ال�صبت، اأ�صيب �صخ�س باإ�صابات 
من  حيث  مركبة،  م��ن  ل��ه  تعر�س  ده�س  ح��ادث  نتيجة  بليغة 
املركبة  على  ال�صيطرة  فقد  ال�صائق  باأن  ات�صح  املعاينة  خالل 
وده�صه  ال�����ص��ارع  م���ن  امل��رك��ب��ة  خ����روج  اإىل  اأدى  ال����ذي  االأم�����ر 
واأ�صفر عن احلادث  الر�صيف،  الذي كان يقف على  لل�صخ�س 
اإ�صابة املدهو�س باإ�صابات بليغة، ومت نقله اإىل امل�صت�صفى لتلقي 

اإن احل���ادث اخلام�س  امل��زروع��ي  ال��ع��الج.  وق��ال العميد �صيف 
املقربة  تقاطع  وق��ع على  ب��ني حافلتني  ا���ص��ط��دام  ع��ن  ع��ب��ارة 
عند ال�صاعة 5:15 من �صباح يوم االأحد املا�صي، حيث ومن 
خالل املعاينة االأولية تبني اأن احلادث وقع نتيجة عبور اإحدى 
اأدى  ال��ذي  االأم��ر  حمراء  وه��ي  ال�صوئية  لالإ�صارة  احلافلتني 
اإىل وقوع اال�صطدام. ومن جراء احلادث اأ�صيب 8 اأ�صخا�س 

باإ�صابات تراوحت بني املتو�صطة والب�صيطة.
االلتزام  الطريق  م�صتخدمي  املزروعي،  �صيف  العميد  ونا�صد 
بالقوانني واللوائح واالأنظمة املرورية وعدم تعري�س حياتهم 
وحياة االآخرين للخطر، واأخذ احليطة واحلذر اأثناء القيادة 
لتجنب احلوادث املرورية واالبتعاد عن املمار�صات والتجاوزات 
وال��ق��ي��ادة بطي�س  ال���زائ���دة،  امل��األ��وف كال�صرعة  ع��ن  اخل��ارج��ة 
املخالفات  من  وغريها  الطريق،  كتف  من  والتجاوز  وتهور، 
التي ال تتفق مع مفاهيم القيادة احلديثة والذوق واالأخالق. 
م�صلحة  فيه  ملا  ال�صرطة  رج��ال  مع  التعاون  اإىل  اإياهم  داعياً 

املجتمع.

اأ�صاد بدعم علياء بنت خليفة اآل مكتوم
توزيع منا�شب جمل�س الإدارة اجلديد "متالزمة داون" لدورة -2017 2019

•• دبي-�لفجر :

االإمارات  جلمعية  اجلديد  االإدارة  جمل�س  عرب   
عن  االأول  اج��ت��م��اع��ه  يف  ال�����ذي  داون  مل��ت��الزم��ة 
والالحمدود  ال�����ص��خ��ي  ل��ل��دع��م  ال��ك��ب��ري  ت��ق��دي��ره 
بن  بنت خليفة  ال�صيخة علياء  �صمو  توليه  ال��ذي 
�صعيد ال مكتوم للجمعية،  كما �صكر رعاة وداعمي 
دبي  بلدية  راأ�صهم  وعلى   2016 لعام  اجلمعية 
وموؤ�ص�صة عي�صى �صالح القرق لالأعمال اخلريية 
وفندق �صانغريال على دعمهم الكبري الذي اأ�صهم 
يف تقدمي املزيد من اخلدمات النوعية الأ�صحاب 

الهمم من ذوي متالزمة داون وكذلك من خالل 
دعم االأن�صطة والفعاليات التي بلغت 50 ن�صاطاً 

وم�صاركة  . 
ب��ال�����ص��ك��ر والتقدير  امل��ج��ل�����س  اأع�����ص��اء  ت��ق��دم  ك��م��ا 
الأع�صاء اجلمعية العمومية على ثقتهم الغالية، 
هذا وقد مت توزيع املنا�صب القيادية على اأع�صاء 
جمل�س االإدارة  للدورة اجلديدة 2019-2017  
ف��ازوا بالتزكية وه��م: عيد حممد ثاين  وال��ذي��ن 
حارب الفال�صي  رئي�صا ملجل�س االإدارة   ، الدكتورة 
املهند�س   ، للرئي�س  ن��ائ��ب��ة  ج��ع��رور  رف��ي��ق  م��ن��ال 
نوال   ، العام  لل�صر  اأمينا  ال�صايف   ها�صم   اأ�صامة 

لل�صندوق  اأمينة  نا�صر  اآل  عبداهلل  نا�صر  احل��اج 
وع�صوية كال من: عالية ح�صني دروي�س ، عائ�صة 
عبد اهلل الدربي و د.اأمل حمدان حممد بن جر�س 

ال�صويدي. 
وا�صتعر�س جمل�س االإدارة اجلديد خطة ا�صتعداد 
ملتالزمة  العاملي  الكونغر�س  اجلمعية ال�صت�صافة 
داون 2020 ، والذي كان للفوز فيه �صدى كبري 
على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي،  والذي جاء 
نتيجة لالأداء املتميز واالإجنازات امل�صهودة ملجل�س 

االإدارة واالأع�صاء على مدار ال�صنوات املا�صية. 
ذوي  تطوير  دور مركز  على  اأُط��ل��ع  املجل�س  وق��د 

تقدمي  خ����الل  م���ن  ب��اجل��م��ع��ي��ة  داون  م��ت��الزم��ة 
اخل���دم���ات ال��ن��وع��ي��ة الأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م م��ن ذوي 
التدريبية  اجلل�صات  راأ�صها  وعلى  داون  متالزمة 
والتاأهيلية والعالجية وجل�صات االإر�صاد االأ�صري 
وتعديل ال�صلوك  والتي بلغت يف جمملها 3240 
الطبيعي،  ال��ع��الج  يف  جل�صة   886 منها  جل�صة 
يف  جل�صة   610 الوظيفي و   العالج  1050يف 
بلغت  بينما  وال���ك���الم،  ال��ل��غ��ة  ا���ص��ط��راب��ات  ع���الج 

جل�صات االإر�صاد االأ�صري 694 جل�صة.
ه���ذا وق���د ح��ق��ق م��رك��ز ال��ت��ط��وي��ر اإجن�����ازاً جديداً 
متميزاً  باإ�صافة خدمة جديدة وذلك من خالل 

فتح ف�صول للتدخل املبكر.
والتي  امل��ت��ع��ددة  االإجن�����ازات  على  املجل�س  واط��ل��ع 
املنظمة يف  التعاون والتن�صيق واجلهود  تتمثل يف 
فتح قنوات التطوع اأمام  طلبة اجلامعات، واأهمها 
واملوؤ�ص�صات  زاي��د  وجامعة  العليا  التقنية  كليات 

اأعمال  امل�صاركني واملتطوعني يف  التعليمية ومنح 
معتمدة،  ت��ط��وع��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  ����ص���اع���ات  اجل��م��ع��ي��ة 
لالحتفاء  اجلمعية  برامج  اعتماد  اإىل  باالإ�صافة 
للعمل  زاي��د  ي��وم  واح��ي��اء  امل��ب��ارك  ب�صهر رم�صان 

االإن�صاين واخلريي.
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راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تطلق فعاليات برنامج املو�شم ال�شاد�س
•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

اأط��ل��ق��ت م��وؤ���ص�����ص��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي وعلومه 
ال�صاد�س  راأ���س اخليمة يف مو�صمه  برنامج رم�صان  فعاليات 
والذي ياأتي بالتعاون مع الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صالمية 
بن  �صقر  موؤ�ص�صة  وبرعاية  اخليمة،  راأ����س  ف��رع  واالأوق����اف 
حممد القا�صمي لالأعمال اخلريية، حيث انطلق يف الفرتة 
ويهدف  امل��ق��ب��ل،  ي��ون��ي��و   11 ح��ت��ى  وي�صتمر  م��اي��و   27 م��ن 
التوعية  ون�صر  الف�صيل  ال�صهر  ليايل  اإحياء  اإىل  الربنامج 

والطاعة،  اخل��ري  ج��وان��ب  يف  ا�صتغالله  وكيفية  باأهميته، 
وتعزيز قيم الدين االإ�صالمي ال�صّمح.

واأكد اأحمد حممد ال�صحي مدير عام موؤ�ص�صة راأ�س اخليمة 
للقراآن الكرمي وعلومه اأن برنامج رم�صان راأ�س اخليمة له 
اخلري  ع��ام  مع  تفاعال  ياأتي  كونه  العام  ه��ذا  مميزة  �صبغة 
يندرج  اأن��ه  كما  ال��دول��ة،  يف  الر�صيدة  القيادة  اأطلقته  ال��ذي 
التي  والتثقيفية  التوعوية  ل��ل��ربام��ج  ال��ع��ام  االإط����ار  �صمن 
تطرحها املوؤ�ص�صة خالل ال�صنة، ملختلف اأفراد املجتمع، مبينا 
الفعاليات،  العديد من  اأن الربنامج يحتوي يف طياته على 

وجديده جمموعة من قراء الرتاويح من اأ�صحاب ال�صوت 
احل�صن، ف�صال عن ما ي�صمله من حما�صرات دينية تعك�س 

اأهمية عام اخلري باالأخ�س يف �صهر رم�صان املبارك.
واأ�صار مدير عام املوؤ�ص�صة اإىل اأن الربنامج الرم�صاين يتكون 
من 13 حما�صرة، و6 قراء، وي�صمل رقعة جغرافية وا�صعة 
واملناطق  االإم����ارة  م��رك��ز  م�صاجد  م��ن  االإم����ارة  مناطق  م��ن 
املحا�صرات  جميع  اأن  مبينا  االإم������ارة،  و���ص��م��ال  اجل��ن��وب��ي��ة 
يقدمها اأهل العلم واالخت�صا�س من اأبناء االإمارات، ما من 

�صاأنه اأن يحقق روؤية ور�صالة املوؤ�ص�صة االإيجابية للمجتمع.

لرعاية الن�شاء والأطفال" حت�شل على 4 ماليني درهم من "دبي الإ�شالمي" لدعم �شحايا العنف من م�شتحقي الزكاة "دبي 
•• دبي-�لفجر:

باأربعة  االإ�صالمي  دب��ي  بنك  ت��رّبع 
الزكاة  مل�صتحقي  دره����م  م��الي��ني 
م����ن ����ص���ح���اي���ا ال���ع���ن���ف واالإجت��������ار 
ب��ال��ب�����ص��ر م���ن ال��ن�����ص��اء واالأط���ف���ال 
الن�صاء  لرعاية  دبي  موؤ�ص�صة  لدى 
واالأط����ف����ال، ���ص��م��ن م���ب���ادرات عام 
باأهمية  البنك  من  واإمي��ان��اً  اخلري 
دعم هذه الفئة مبا ينعك�س ب�صكل 
وترابط  اإ���ص��ت��ق��رار  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي 

جمتمع االإمارات.
الب�صطي،  عفراء  �صعادة  وت�صّلمت 
لرعاية  دب���ي  موؤ�ص�صة  ع���ام  م��دي��ر 
الن�صاء واالأطفال �صيك الزكاة التي 
�صيتم �صرفها على مدار عام كامل، 
العبداهلل،  ال��رزاق  عبد  �صعادة  من 
اإدارة اخلدمات االإجتماعية  رئي�س 

تعليمية،  وخ������دم������ات  ����ص���ح���ي���ة، 
احلاالت  اإحتياجات  اإىل  باالإ�صافة 

من مالب�س واأدوات �صخ�صية.
وت��وج��ه��ت ال��ب�����ص��ط��ي ب��ال�����ص��ك��ر اإىل 
والقائمني  االإ���ص��الم��ي  دب���ي  ب��ن��ك 
اأن  اأم���ل���ه���ا يف  ع��ل��ي��ه م���ع���رب���ة ع����ن 
ي�صهد امل�صتقبل املزيد من التعاون 
ب��ني اجلانبني  امل�����ص��رتك  وال��ع��م��ل 
ل�صالح دعم جهود العمل املجتمعي 
واالإن�صاين واحلفاظ على اإ�صتقرار 

جمتمع االإمارات.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال �����ص����ع����ادة عبد 
ب��ن��ك دبي  اإن   : ال��ع��ب��داهلل  ال�����رزاق 
الوفاء  ع��ل��ى  االإ���ص��الم��ي ح��ري�����س 
واالإن�صانية  املجتمعية  مب�صوؤوليته 
اإط����ار روؤية  االإم������ارات يف  يف دول���ة 
التعاون  باأهمية  الر�صيدة  القيادة 
ب���ني خم��ت��ل��ف اجلهات  وال��ت��ك��ام��ل 

امل��وؤ���ص�����ص��ة يعك�س  ل���دى  واالإجت������ار 
على  القائمني  ل��دى  الوعي  م��دى 
البنك بحجم معاناة هذه الفئة من 
الزكاة والتي ال تقت�صر  م�صتحقي 
فقط على اجلانب املادي بل ت�صمل 
واالإجتماعي،  ال��ن��ف�����ص��ي  اجل���ان���ب 
وك���ذل���ك اأه��م��ي��ة دع���م ه���ذه الفئة 
جمتمع  وترابط  اإ�صتقرار  لتعزيز 

االإمارات.
�صي�صاهم  الترّبع  هذا  اأن  واأ�صافت 
اإحداث  على  املوؤ�ص�صة  م�صاعدة  يف 
ف����ارق ك��ب��ري يف ح��ي��اة ال��ع��دي��د من 
�صحايا  م����ن  ال����زك����اة  م�����ص��ت��ح��ق��ي 
لديها،  بالب�صر  واالإجت�����ار  ال��ع��ن��ف 
اأمل  بارقة  الع�صرات  �صيمنح  حيث 
م�صرق  وم�صتقبل  جديدة  حياة  يف 
م����ن برامج  ال���ع���دي���د  خ�����الل  م����ن 
تلبية  جانب  اإىل  والتاأهيل  الدعم 

يف ب��ن��ك دب����ي االإ����ص���الم���ي، وذل���ك 
ب���ح�������ص���ور ع�������دد م�����ن م���������ص����وؤويل 

اجلانبني يف مقر املوؤ�ص�صة.
وي�����اأت�����ي ه������ذا ال�����دع�����م م�����ن بنك 
العنف  ل�صحايا  االإ���ص��الم��ي  دب���ي 
املوؤ�ص�صة  ل���دى  بالب�صر  واالإجت�����ار 
ب��ع��د ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م بني 
ت��ه��دف لدعم  اجل��ان��ب��ني م���وؤخ���راً 
الفئة  ه��ذه  م��ن  ال��زك��اة  م�صتحقي 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
ب��ني اجلانبني،  اخل����ربات  وت��ب��ادل 
باالإ�صافة للتعاون لتنفيذ مبادرات 
بالفائدة  تعود  م�صرتكة  وفعاليات 
الزكاة من �صحايا  على م�صتحقي 

العنف واالإجتار بالب�صر.
الب�صطي  ع���ف���راء  ���ص��ع��ادة  واأك������دت 
ب��ن��ك دبي  م���ن  امل���ق���دم  ال���دع���م  اأن 
العنف  ل�������ص���ح���اي���ا  االإ������ص�����الم�����ي 

اإجتياجاتهم االأ�صا�صية طوال فرتة 
تلقيهم الرعاية.

اأغلب  اأن  ال��ب�����ص��ط��ي  واأو����ص���ح���ت 
احلاالت التي حت�صل على خدمات 
املوؤ�ص�صة هم من م�صتحقي الزكاة، 
كما ي�صل متو�صط التكلفة املبا�صرة 
يتم  ال��ت��ي  العنف  �صحية  ل��رع��اي��ة 
نحو  اإىل  املوؤ�ص�صة  داخ���ل  اإي��وائ��ه��ا 
الواحد،  ال��ي��وم  يف  دره����م   900
احلالة  رع��اي��ة  تكلفة  ت�صل  فيما 
اخلارجية التي ال حتتاج اإىل اإيواء 

اإىل نحو 600 درهم يومياً.
ت�صمل  التكلفة  ه��ذه  اأن  واأ���ص��اف��ت 
اإح��ت��ي��اج��ات احل��ال��ة اليومية  ك��اف��ة 
ورعاية  واإ�صراف  وطعام  �صكن  من 
وخدمات  واإج���ت���م���اع���ي���ة،  ن��ف�����ص��ي��ة 
وموا�صالت،  وق��ان��ون��ي��ة،  خ��ارج��ي��ة 
واإت�صاالت، واأن�صطة عامة، ورعاية 

الفئات  اأك����ر  اأح����د  اإىل  ���ص��ي��ذه��ب 
احتياجاً واإ�صتحقاقاً للزكاة، وناأمل 
معاناتهم  تخفيف  يف  ي�صاهم  اأن 
حياة  ي��ب��داأوا  اأن  على  وي�صاعدهم 
لالإندماج  فيها  ي��ع��ودون  ج��دي��دة 
جم������دداً م���ع جم��ت��م��ع��ه��م ك���اأف���راد 

ل��ل��ن��ه��و���س مب�������ص���ت���وى ال���ع���م���ل يف 
خمتلف املجاالت ومن بينها جمال 
دع�����م ���ص��ح��اي��ا ال���ع���ن���ف واالإجت�������ار 
من  واالأطفال  الن�صاء  من  بالب�صر 

م�صتحقي الزكاة .
واأ�صاف: اإننا واثقون اأن هذا الدعم 

ف��اع��ل��ني وم��ن��ت��ج��ني، خ��ا���ص��ة واأن 
املراأة هي امل�صوؤول االأول عن تربية 
واالأطفال  املقبلة،  االأجيال  واإعداد 
الذي  ال���وط���ن  ه���ذا  م�صتقبل  ه���م 
ن����اأم����ل ون���ع���م���ل ل���ك���ي ي���ك���ون اأك����ر 

اإ�صراقاً باإذن اهلل .

الرم�شانية  اخلريية  اخليمة  راأ�س  مل�شاريع  درهم  مليون   5.5
•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

عن  اخلريية   لالأعمال  اخليمة  راأ���س  موؤ�ص�صة  اأعلنت  
امل�صاريع  على  الإنفاقها  دره��م  مليون   5.5 تخ�صي�س 
�صهر رم�صان  تنفذها خالل  التي  واالإن�صانية  اخلريية 

املبارك.
راأ�س  موؤ�ص�صة  ع��ام  اأم��ني  املن�صوري  جكة  حممد  وق��ال 
اأن��ه مت ت��وزي��ع زك��اة اأموال  اخليمة ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة 
ن��ق��دي��ة ع��ل��ى 2985 ح��ال��ة م��ن احل����االت امل�����ص��ج��ل��ة يف 

ك�����ص��وف��ات امل��وؤ���ص�����ص��ة ح��ر���ص��ا ع��ل��ى اال����ص���ه���ام يف توفري 
رم�صان  �صهر  خ��الل  واليومية  املعي�صية  احتياجاتهم 

الكرمي .
واأ�صاف اأن املوؤ�ص�صة و�صمن اأن�صطتها الرم�صانية تقوم 
يوميا بتقدمي 2250 وجبة اإفطار يتم اإعدادها يف 6 
مطابخ معتمدة يف 7 مواقع خمتلفة حيث بلغت التكلفة 
 ، درهما  و250  األ��ف   281 الوجبات  لهذه  االإجمالية 
املوؤ�ص�صة من توزيع املري الرم�صاين  اإىل انتهاء  م�صريا 

املكون من �صلة غذائية متنوعة على 1500 اأ�صرة .

اخليمة  " براأ�س  علينا  " فطوركم  توزعها  افطار  وجبة  األف   16
•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

نظم فرع ال�صرطة املجتمعية مبركز 
براأ�س  ال�����ص��ام��ل  امل���ع���م���ورة  ���ص��رط��ة 
ال�صرطة  اأف���رع  مب�صاركة  اخليمة،  
املجتمعية مبراكز ال�صرطة ال�صاملة 
العامة ل�صرطة  القيادة  اإىل  التابعة 
) فطوركم  ح��م��ل��ة  اخل��ي��م��ة،  راأ������س 
تقدمي  اإىل  تهدف  التي   ) علينا   ..
وت��وزي��ع وج��ب��ات اإف��ط��ار �صائم على 
�صائقي املركبات ومرتادي الطرق يف 
ال�صرطة  مراكز  اخت�صا�س  مناطق 

ال�صاملة وذلك قبل اأذان املغرب.
واأو����ص���ح ال��ع��ق��ي��د اأح��م��د ب��ن جمعة 
املجتمعية،  ال�����ص��رط��ة  اإدارة  م��دي��ر 
وجبة   10.000 توزيع  �صيتم  اأن��ه 
ال�صهر  خ�����الل  رم�������ص���اين  اإف����ط����ار 
 3500 توفري  �صيتم  كما  الكرمي، 
ال�صرطة  من  مقدمة  اإفطار  وجبة 
عن  ف�����ص��اًل  االحت���ادي���ة،  املجتمعية 
وجبة   3000 ي���ق���ارب  م���ا  ت��وف��ري 
اإف�����ط�����ار رم���������ص����اين م���ق���دم���ة من 
وذلك  اخليمة،  راأ���س  اأحجار  �صركة 
من  املجتمعية،  الدوريات  مب�صاركة 

والتوعوي  امل��ج��ت��م��ع��ي  وال��ت��وج��ي��ه 
ال��������������الزم. وحت������ر�������س ال�������ص���رط���ة 
ل�صرطة  العامة  بالقيادة  املجتمعية 
مع  بالتزامن  �صنوياً  اخليمة،  راأ���س 
تنظيم  على  الكرمي،  رم�صان  �صهر 

اأكرب  اإىل  ال��وج��ب��ات  اإي�����ص��ال  اأج����ل 
اأف���راد اجلمهور يف  ق��در ممكن م��ن 
خمتلق ط��رق وت��ق��اط��ع��ات االإم����ارة، 
مع توفري خدمات ول��وازم االإفطار 
الدعم  اأوج�����ه  وك���اف���ة  ال��رم�����ص��اين 

امل���ب���ادرات �صمن خطط  ه���ذه  م��ث��ل 
امل�صوؤولية  ت��ع��زي��ز  ح���ول  ب��راجم��ه��ا 
اإىل  ت����رم����ي  ال����ت����ي  االج���ت���م���اع���ي���ة، 
االجتماعي  التكافل  م��ب��داأ  حتقيق 
احلنيف  ال����دي����ن  ب����ه  اأم�������ر  ال�������ذي 

خالل  م��ن  االإم���ارات���ي،  وجمتمعنا 
االآخرين،  اأجل  والعطاء من  البذل 
وتعميق  مت���ت���ني  ع���ل���ى  وح����ر�����ص����اً 
ال�صرطة  بني  االإن�صانية  العالقات 

واأفراد املجتمع.

الآلف يف �شالة الرتاويح مب�شجدي ال�شيخ زايد واآمنة الغرير يف عجمان

غرفة راأ�س اخليمة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الإح�شاء والدرا�شات

•• عجمان ـ �لفجر 

امل�صجد  ف���ع���ال���ي���ات   ت�����ص��ت�����ص��ي��ف 
ال�صيخ  العامر يف كل من م�صجد 
مبنطقة  اهلل  رح����م����ه   - زاي��������د 
 - الغرير  اآمنة  وم�صجد  اجل��رف 
ال�صفيا،  مبنطقة   - اهلل  رحمها 
�صمن فعاليات " رم�صان عجمان 
قراء  م��ن  نخبة  واإميان"  ت��ق��وى 
ال����ق����راآن ال���ك���رمي امل���ع���روف���ني يف 
ال��ع��امل��ني ال��ع��رب��ي واالإ����ص���الم���ي، 

العبيديل،   اهلل   ع��ب��د  امل���رزوق���ي، 
اإبراهيم  ج��م��ع��ة،  م��و���ص��ى  اأح��م��د 
امل��ن�����ص��وري، ���ص��ل��ط��ان امل���رزوق���ي، 
احلو�صني،  علي  احلب�صي،  عثمان 
حميد الها�صمي، �صعيد حممد، و 

را�صد احلب�صي.
ومن خارج الدولة ف�صيلة ال�صيخ  
�صعد الغامدي ، وعادل ريان، عبد 
العزيز  وع��ب��د   ، لكحال  ال��ك��رمي  
�صالح الزهراين،  نبيل الرفاعي،  
حم��م��د  ح�����ص��ني ال���غ���زايل، وديع  

ايام  اأول  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و���ص��ه��دت 
ال�����ص��ه��ر ال�����ك�����رمي   اإق����ب����ال عدد 
�صعائر  لتاأدية  امل�صلني  من  كبري 
�صالة الرتاويح يف اأجواء اإميانية 
ع���ام���رة، جت����اوزت االأرب���ع���ة اآالف 
املنظمة  اللجنة  م�صلي،  ووف��رت 
كافة �صبل الراحة للم�صلني، من 
خ���الل  تنظيم ح��رك��ة امل���رور من 
زاي��د  واآمنة  ال�صيخ  واىل م�صجد 
ال��غ��ري��ر مب�����ص��ارك��ة رق��ب��اء ال�صري 
����ص���رط���ة ع����ج����م����ان، وت���وف���ري  يف 

التجويد  بح�صن  لهم  وامل�����ص��ه��ود 
وع�����ذوب�����ة ال���������ص����وت وال���رتت���ي���ل 
الرتاويح   �صالة  الإح��ي��اء  احل�صن 

طوال اأيام ال�صهر الف�صيل.
وركزت اللجنة  املنظمة للفعالية 
ال��دورة على ا�صتقطاب و  يف هذه 
اأب��ن��اء االإمارات  اإب���راز ال��ق��ّراء من 
يف  املتميزين  املحليني  وال���ق���ّراء 
ال��دول��ة. وه��م  خليفة الطنيجي 
عبد   ، ب������وخ������اط������ر،  ������ص�����الح   ،
حميد  ول���ي���د   ، ال�����زرع�����وين  اهلل 

اليمني ، و�صالح االن�صاري، هزاع 
اأب���ك���ر، اأحمد  اإدري�������س  ال��ب��ل��و���ص��ي، 

اللحدان الدو�صري.
وتهدف  فعاليات امل�صجد العامر 
من  النخبة  ه��ذه  ا�صت�صافة  م��ن 
القراء، الذين �صيقدمون تالوات 
اإىل  الكرمي،  القراآن  متنوعة من 
بال�صالة  رم�����ص��ان  ل��ي��ايل  اإح��ي��اء 
النبوية  ال�صنن  واإحياء  والعبادة، 
يف ال�صهر الف�صيل، واإ�صفاء اأجواء 

اإميانية باأ�صواتهم العذبة.

وت��ن��ظ��ي��م مواقف  ال�����ص��رب  م��ي��اه 
ال�صيارات.

 واأ�صافت اللجنة خدمة التو�صيل 
ملواقف ال�صيارات البعيدة، ت�صهياًل 

على امل�صلني.
رم�صان  ف���ع���ال���ي���ات  وحت�����ر������س 
ع��ج��م��ان ، ك��ل ���ص��ن��ة ع��ل��ى تقدمي 
ال�صهر  ع��ظ��م��ة  ت��ن��ا���ص��ب  ب���رام���ج 
الأفراد  الفر�صة  واتاحة  الكرمي، 
امل��ج��ت��م��ع ل���ل���ق���اء ق������راء ال����ق����راآن 

املتميزين وال�صالة خلفهم.

•• - ر�أ�س �خليمة -�لفجر

راأ���س اخليمة مذكرة  وقعت غرفة 
ت��ف��اه��م م���ع م��رك��ز راأ������س اخليمة 
ل���الإح�������ص���اء وال����درا�����ص����ات، وذل���ك 
بينهما  فيما  التعاون  منطلق  من 
االإح�صائية،  امل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل 
امل�صرتك  ال��ع��م��ل  اأ���ص�����س  واإر�����ص����اء 
التكامل  حت��ق��ق  منهجية  ب�����ص��ورة 
احتياجات  يلبي  مب��ا  االإح�����ص��ائ��ي، 
التنمية  خطط  ويدعم  الطرفني 
يف االإم��ارة. وقع االتفاقية، حممد 
ع���ام غرفة  م��دي��ر  ال�����ص��ب��ب،  ح�صن 
والدكتور  بالوكالة،  اخليمة  راأ���س 
التنفيذي  املدير  ع��اك��وم،  اإبراهيم 
لالإح�صاء  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  مل���رك���ز 
وال���درا����ص���ات، وب��ح�����ص��ور ع���دد من 

امل�صوؤولني من اجلهتني.
ال�صبب، مدير  وقال حممد ح�صن 
بالوكالة،  راأ���س اخليمة  عام غرفة 
منطلق  م���ن  ت���اأت���ي  االت��ف��اق��ي��ة  اأن 
حر�س اجلهتني على دعم وتوطيد 
القائمة  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
بينهما، مما ي�صاهم يف دعم العمل 
احل��ك��وم��ي امل�������ص���رتك، م���ن خالل 

فعالة،  ت��ع��اون  اآل��ي��ة  تاأ�صي�س  على 
ب��ه��دف اال���ص��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى من 
املوارد االإح�صائية يف راأ�س اخليمة، 
اأ�ص�س  اإح�����ص��ائ��ي على  ن��ظ��ام  وب��ن��اء 
دقيقة  م���وؤ����ص���رات  ي���ق���دم  ع��ل��م��ي��ة، 
املتعاملني  الح��ت��ي��اج��ات  وم��الئ��م��ة 
مبختلف فئاتهم، ويتمثل ذلك من 
والبيانات  املعلومات  تبادل  خ��الل 
ركيزًة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  االإح�������ص���ائ���ي���ة 
التي  التنمية  ل���ق���رارات  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 

تقوم عليها اجلهات احلكومية.

حر�صهما  وال��درا���ص��ات  لالإح�صاء 
املمكنة  اال���ص��ت��ف��ادة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
من الو�صائل التكنولوجية يف نقل 
ال��ب��ي��ان��ات، وات��ف��ق ال��ط��رف��ان على 
يف  �صي�صتخدمانها  ال��ت��ي  ال��ق��ن��وات 
تبادل البيانات، والتفا�صيل الفنية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���رب���ط االإل����ك����رتوين 
اأكد الطرفان �صرورة  بينهما، كما 
البيانات،  �صرية  بحماية  االل��ت��زام 
لالرتقاء  امل�صتمر  العمل  واأهمية 
ب��ج��ودت��ه. وات���ف���ق ال��ط��رف��ان على 

ت���ب���ادل اخل������ربات ل��ل��و���ص��ول نحو 
العمل  دع��م  جم��ال  يف  اأف�صل  اأداء 
االإح�صائي وتطويره، كما اأكد على 
اأه��م��ي��ة ه��ذا ال��ت��ع��اون يف ب��ن��اء بنك 
ي�صهم   املعلومات، مبا  متكامل من 
يف دع����م جم��ت��م��ع امل����ال واالأع���م���ال 

باالإمارة.
اإب��راه��ي��م عاكوم،  ال��دك��ت��ور  واأ����ص���اد 
املدير التنفيذي ملركز راأ�س اخليمة 
بالتعاون  وال��درا���ص��ات،  لالإح�صاء 
املركز  اإط��ار حر�س  ياأتي يف  ال��ذي 

و�صع  اإىل  االت���ف���اق���ي���ة  وه����دف����ت 
واإع���ادة  ل��ت��ب��ادل  اإط���ار عمل منظم 
اإ�����ص����دار ال���ب���ي���ان���ات وف����ق ج����داول 
زم��ن��ي��ة واإج���������راءات حم�����ددة، كما 
تعزز االلتزام باملنهجيات واملعايري 
بجودة  االرتقاء  اأج��ل  املعتمدة من 
اال�صتخدام  وحت��ق��ي��ق  ال���ب���ي���ان���ات 
االأمثل لل�صجالت االإدارية، اإ�صافة 
والكفاءات  ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
االإح�����ص��ائ��ي��ة. واأك����دت غ��رف��ة راأ�س 
اخليمة  راأ��������س  وم����رك����ز  اخل���ي���م���ة 

ت���ب���ادل ال���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل���وم���ات يف 
جمال العمل االإح�صائي، والتعاون 
والدرا�صات  ال���ت���دري���ب  جم����ال  يف 
امل�صرتك،  االهتمام  ذات  واالأبحاث 
ك��م��ا ات��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ت�صكيل 
العمل  اآل��ي��ات  ملراجعة  عمل  فريق 
املتبادل  الدعم  لتقدمي  والتن�صيق 
ورفع  امل��ذك��رة  ه���ذه  م���واد  لتنفيذ 
الالزمة  وامل��ق��رتح��ات  التو�صيات 
االأهداف  حتقيق  �صاأنها  من  التي 

العامة للمذكرة.

اخلدمات  لتح�شني  مقرتحًا   129
يف اقت�شادية راأ�س اخليمة 

•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر:

يف اإطار �صعي اقت�صادية راأ�س اخليمة لتعزيز م�صاركة موظفيها يف حت�صني 
 129 43 موظفا، يف تقدمي  خدمات الدائرة املقدمة للمتعاملني، �صارك 

اقرتاحا يف الربع االأول من العام اجلاري، 
%19 م���ن االق����رتاح����ات  ح��ي��ث ���ص��ن��ف 
املجدية  االق����رتاح����ات  ���ص��م��ن  امل���ق���دم���ة  
�صرحت  جهتها  م��ن  للتطبيق.  والقابلة 
التطوير  مكتب  مدير   - ال�صميلي  م��وزة 
تطبيق  منطلق  من  بالوكالة:  املوؤ�ص�صي 
االأهداف اال�صرتاتيجية للدائرة وتطوير 
ثقافة  وتعزيز  املوؤ�ص�صي،  الدعم  خدمات 
االإبداع واالبتكار، فاإن جلنة االقرتاحات 
حتر�س على متابعة االقرتاحات املقدمة 
متابعًة  النظام  طريق  عن  املوظفني  من 
يومية، وقد بلغ عدد االقرتاحات يف الربع 
االأول 129 اقرتاحا توزع 25 منها بني 

االإب��داع واالبتكار  اقرتاح مطبٍق واإبداعي وجمٍد، مما يعك�س جناح �صيا�صة 
التي تنتهجها الدائرة لتحفيز املوظفني للتفكري يف كيفية تطوير خدمات 
الدائرة با�صتمرار مبا يتوافق مع املتغريات واملتطلبات املتزايدة الحتياجات 
العملية  م��ن  امل��وظ��ف��ني، وجعلهم ج���زءا  وت�����ص��خ��ريا الإم��ك��ان��ي��ات  ال��ع��م��الء، 

التطويرية امل�صتدامة التي ت�صهدها الدائرة يف كافة جماالت عملها.

�شحة دبي تطلق مبادرة "ن�شعد 
بربكم" مبركز ملتقى الأ�شرة

•• دبي-و�م: 

اأطلقت هيئة ال�صحة بدبي مبادرة " ن�صعد بربكم" مبركز ملتقى االأ�صرة والتي 
�صت�صتمر طيلة �صهر رم�صان املبارك بهدف حتقيق ال�صعادة لكبار ال�صن ودجمهم 
يف املجتمع وذلك �صمن االأن�صطة والفعاليات املتعددة التي تنظمها الهيئة خالل 
ال�صهر الف�صيل .  واأكدت الدكتورة �صلوى ال�صويدي مديرة مركز ملتقى االأ�صرة 
بالتعاون  التوايل  على  الرابعة  لل�صنة  الهيئة  تطلقها  التي  املبادرة  هذه  اأهمية 
وال�صراكة مع خمتلف املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة واأفراد وموؤ�ص�صات املجتمع 
ال�صيخوخة  وتعزيز  ال�صن  كبار  مع  واالألفة  املحبة  اأوا�صر  تعزيز  بهدف  املدين 
الن�صطة والتاأكيد على اأهمية التوا�صل مع هذه الفئة التي كان لها الدور الكبري 

يف حتقيق االجنازات التي حققتها الدولة خالل ال�صنوات املا�صية.
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تفعل دور القراءة وتعزز الثقافة ال�صحية

�شرطة دبي تخ�ش�س من�شات لإ�شعاد املوظفني يف الإدارات العامة

جامعة ال�شارقة حتتفل بتخريج فوج جديد من امل�شت�شار الأ�شري

جزيرة املاريه تد�شن مبادرة اإهداء األعاب ومالب�س الأطفال يف رم�شان

»اأبوظبي لل�شرف ال�شحي« تعزز معرفة موظفيها بثقافة التميز

»األف عنوان وعنوان« تنظم ور�شة عمل متخ�ش�شة 
مل�شاعدة النا�شرين على حتقيق عوائد م�شتدامة

»الوطني الحتادي« يناق�س اليوم م�شروع قانون احتادي ب�شاأن عمال اخلدمة امل�شاعدة 

مهرجانات وم�شاركات متنوعة لنادي تراث الإمارات يف رم�شان

ون�صر  التوعية  بهدف  اجلماهريي  واالت�صال  التوعية 
 - الفريق  اأع�صاء  وق��دم  املوظفني.   بني  التميز  ثقافة 
امل�صوؤول عن احلملة - �صرحا جلميع االأدلة املطبقة يف 
ال�صركة وهي دليل ال�صكاوى واملقرتحات والثناء الذي 
اآلية  تنظيم  خ��الل  من  املتعاملني  ر�صا  م�صتوى  يرفع 
للتعامل مع جميع ال�صكاوى واملقرتحات والثناء اإ�صافة 
اإىل دل��ي��ل خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني وال����ذي ي��ع��زز م��ن كفاءة 
اخلدمات احلكومية واال�صتماع اىل اآراء املتعاملني حول 
العمل  فرق  وتطوير  املقدمة  اخلدمات  حت�صني  كيفية 

مبا يتفق مع املعايري الدولية .

�صعيد �صالح الرميثي �صوؤاال حول ا�صتقدام العمالة من 
جمهورية بنغالدي�س . ويطلع املجل�س على ر�صالة واردة 
من معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة دولة ل�صوؤون 
املجل�س الوطني االحتادي ب�صاأن حتفظات �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
املجل�س على  اأدخلها  التي  التعديالت  بع�س  اهلل” على 

م�صروع قانون احتادي يف �صاأن االإجراءات ال�صريبية .
للحكومة  �صادرتني  ر�صالتني  على  املجل�س  يطلع  كما 
تت�صمنا تو�صيات املجل�س ب�صاأن مو�صوع حماية وتعزيز 
االإنتاج الغذائي والبحري وب�صاأن مو�صوع �صيا�صة الهيئة 
االحت���ادي���ة ل��ل��م��وا���ص��الت ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة . ويطلع 
الوطني  املجل�س  عن  �صادر  بيان  على  املجل�س  اأع�صاء 
جمل�س  لتاأ�صي�س  ال�36  ال��ذك��رى  مبنا�صبة  االحت���ادي 
اخلام�س  �صادفت  التي  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 

والع�صرين من �صهر مايو .

•• �أبوظبي-و�م:

نظمت �صركة اأبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي حملة 
التي  التنفيذي  العامة للمجل�س  باأدلة االأمانة  توعوية 
مقرها  يف  وذلك  موظفيها  ا�صتهدفت  ال�صركة  تطبقها 

يف مدينتي اأبوظبي والعني.
املمار�صات  اأف�صل  تطبيق  على  منها  حر�صا  ذل��ك  ياأتي 
للمتعاملني  اخل��دم��ات  اأف�صل  تقدمي  يف  ت�صاهم  التي 

واالرتقاء باأداء ال�صركة وحتقيق اأهدافها .
اإدارة خدمة العمالء بالتعاون مع �صعبة  ونظم احلملة 

•• �أبوظبي-و�م:
يعقد املجل�س الوطني االحتادي جل�صته ال�صابعة ع�صرة 
الت�صريعي  للف�صل  ال��ث��اين  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد  دور  م��ن 
ال�صاد�س ع�صر اليوم الثالثاء يف مقره باأبوظبي برئا�صة 

معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�صي رئي�صة املجل�س.
ويناق�س املجل�س خالل اجلل�صة م�صروع قانون احتادي 
يف �صاأن عمال اخلدمة امل�صاعدة . ويوجه اأع�صاء املجل�س 
تتعلق  اأ�صئلة  ثالثة  اجلل�صة  خ��الل  االحت��ادي  الوطني 
ب��ق��ط��اع ال��ع��م��ل اإىل م��ع��ايل �صقر غ��ب��ا���س وزي���ر امل���وارد 
اأحمد  ح��م��د  ���ص��ع��ادة  ي��وج��ه  ح��ي��ث  وال��ت��وط��ني  الب�صرية 
علم  دون  االأجنبي  العامل  �صفر  حول  �صوؤاال  الرحومي 
اأحمد بن غليطة  �صعادة م��روان  العمل ويوجه  �صاحب 
املهن  ب��ع�����س  اأ���ص��ح��اب  وت��اأه��ي��ل  ����ص���وؤاال ح���ول ت�صنيف 
احلرفية قبل الت�صريح لهم بالعمل فيما يوجه �صعادة 

وتنفيذ  املهام  الأداء  عليهم  نعتمد 
اخلطط وحتقيق موؤ�صرات العمل 
وحمفزة  ج���اذب���ة  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري 

للعمل.
املن�صات  اأن  ال�صويدي  واأو�صحت 
ال�صكل  م��راع��اة  فيها  مت  املبتكرة 
الإ�صفاء  ت�صميمها  اأث��ن��اء  وال��ل��ون 
تاأثري اإيجابي على املوظفني، ومت 
ت�صميمها من اخل�صب مع اختيار 
لت�صفي  ملقاعدها  االأخ�صر  اللون 
واال�صرتخاء،  ب��ال��راح��ة  اإح�صا�صا 
املن�صات  يف  ك��ت��ب  ت��وف��ري  مت  ك��م��ا 
ال�صيخ  ال�صمو  كتاب �صاحب  منها 
مكتوم  اآل  را������ص�����د  ب�����ن  حم���م���د 
“تاأمالت يف ال�صعادة واالإيجابية” 
احلياة  م��ن��ه��اج��ا يف  ي��ع��د  وال�����ذي 
منه،  اال���ص��ت��زادة  للموظف  ميكن 
وبهذا ن�صهم يف تفعيل دور القراءة 

اأي�صا.

اإدارة االأن�صطة باأبوظبي، قد انطلق 
مت�صمنا  االأح����د،  االول  اأم�����س  ي��وم 
�صهر  منت�صف  حتى  متتد  فعاليات 
لكل  بطوالت  ت�صمل  ال��ق��ادم،  يونيو 
من كرة القدم وال�صباحة والغو�س 
واأن�صطة  �صعبية  واألعابا  امل��اء  وك��رة 

ثقافية وترفيهية متنوعة.
الرم�صاين  �صويحان  مهرجان 

الأول ينطلق 
بلدية  ام�����س يف ملعب  ان��ط��ل��ق  ك��م��ا 
�صويحان  م����ه����رج����ان  ال�������ص���م���ح���ة 
ينظمه  ال����ذي  االأول  ال��رم�����ص��اين 
مركز ال�صمحة التابع للنادي، ومتتد 
فعالياته حتى الرابع ع�صر من �صهر 
لكل  دوري  وت�صمل  ال��ق��ادم،  يونيو 
ال�صعبية،  واالأل��ع��اب  القدم  ك��رة  من 
الدينية  امل���ح���ا����ص���رات  ج���ان���ب  اإىل 
واالأن�صطة العامة والرتفيهية التي 
تتوزع اأماكنها ما بني ملعب البلدية 

ومقر املركز يف �صويحان.
مهرجان العني الرم�صاين

للنادي  التابع  العني  مركز  ويطلق 
مهرجان  فعاليات  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم 
ت�صمل  ال���ت���ي  ال���رم�������ص���اين  ال���ع���ني 
والرماية،  ال��ق��دم  ك��رة  ب��ط��والت يف 

••  دبي-�لفجر:

“ال�صعادة” التي  مبادرة  اإط��ار  يف 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ����ص���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي، والتي تر�صخت 
باإن�صاء وزارة ال�صعادة، نظم فريق 
ال�صعادة يف القيادة العامة ل�صرطة 
دبي من�صات الإ�صعاد املوظفني تعد 
للقراءة  ورك���ن  ا���ص��رتاح��ة  مبثابة 

وتوعية لتناول اأطعمة �صحية.
وقالت االأ�صتاذة عواطف ال�صويدي 
م����دي����رة ال�������ص���ع���ادة واالإي���ج���اب���ي���ة 
ب�صرطة دبي اإن هذه الفكرة جاءت 
امل�صتمرة  ج��ه��ودن��ا  م��ن  ان��ط��الق��ا 
خمتلفة  اأ���ص��ال��ي��ب  ع��ن  البحث  يف 
الإ���ص��ع��اد امل��وظ��ف��ني، وت��وف��ري بيئة 
العمل  على  حتفزهم  جاذبة  عمل 

•• �بوظبي-�لفجر:

ال�صيخ  ���ص��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن   �صلطان 
����ص���اح���ب ال�����ص��م��و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
رئي�س نادي تراث االم��ارات ، يطلق 
ن��ادي ت��راث االم���ارات ع��دة فعاليات 

رم�صانية .
ينطلق  الــرمــ�ــصــاين  ال�صمحة 

غدا 
فعاليات  ال���ث���الث���اء  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
الرم�صاين  ال�����ص��م��ح��ة  م���ه���رج���ان 
الرابع  حتى  ت�صتمر  التي  اخلام�س 
ع�����ص��ر م����ن ���ص��ه��ر ي���ون���ي���و ال����ق����ادم، 
بانطالقة  اح��ت��ف��اء  ���ص��م��ن  وذل�����ك 
امل����ه����رج����ان جت���م���ع امل�������ص���وؤول���ني يف 
وكبار  ووج���ه���اءامل���ن���ط���ق���ة  ال����ن����ادي 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ف��ي��ه��ا، ومم��ث��ل��ني عن 
املوؤ�ص�صات احلكومية، وممثلني عن 
مراكز �صرطة الرحبة ودفاع مدين 
اجلهات  ال�صهامة  وبلدية  ال�صمحة 
اأمور  واأولياء  املهرجان،  امل�صاركة يف 
اأبناء  وج��م��ه��ور  امل�����ص��ارك��ني  الطلبة 
املجاورة،  واملناطق  ال�صمحة  مدينة 
الراعية  اجلهات  ممثلي  جانب  اإىل 

•• �ل�صارقة-�لفجر:

مهارات  ل��ت��ط��وي��ر  �صعيها  اإط����ار  يف 
ال��ن��ا���ص��ري��ن يف ب��ن��اء من���وذج جتاري 
مبادرة  ن��ظ��م��ت  وم�����ص��ت��دام،  ن��اج��ح 
اإح���دى  وعنوان”،  ع���ن���وان  “األف 
حدود”  ب����ال  “ثقافة  م�����ب�����ادرات 
متخ�ص�صة،  ع��م��ل  ور���ص��ة  م���وؤخ���راً، 
ه��دف��ت اإىل م�����ص��اع��دة ال��ع��ام��ل��ني يف 
ق��ط��اع ال��ن�����ص��ر ع��ل��ى ال���و����ص���ول اإىل 
الربح وتقدمي  التوازن بني حتقيق 
معرفية  ق���ي���م���ة  حت����م����ل  اأع������م������ال 

م�صافة.
اأُقيمت  ال��ت��ي  ال���ور����ص���ة،  وت�����ص��م��ن��ت 
اأي������ام يف مكتبة  ث����الث  م�����دار  ع��ل��ى 
تدريبية  جل�صات  العامة،  ال�صارقة 
متكني  اإىل  �����ص����ع����ت  م����ت����ق����دم����ة 
وتطوير  اإع�������داد  م���ن  ال��ن��ا���ص��ري��ن 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ���ص��ام��ل��ة، ت�����ص��ه��م يف 
واأعمالهم  م�����ص��اري��ع��ه��م  ا���ص��ت��دام��ة 
جميع  اجلل�صات  وغطت  التجارية، 
التحرير،  الن�صر، مثل  اأق�صام قطاع 
والتوزيع،  وال��ت�����ص��وي��ق،  واالإن����ت����اج، 
لي�صتفيد منها  والرتويج، وغريها، 
امل�صاركون يف تطوير اخلطط املثلى 

الكفيلة بتحقيق اأف�صل النتائج.
الور�صة  خ���الل  امل�����ص��ارك��ون  واط��ل��ع 
القائمة  امل��ن��اه��ج  حتليل  �صبل  على 
وحتديد  والبحوث،  الدرا�صات  على 

من اإعادة النظر يف ا�صرتاتيجياتها 
دفعنا  م��ا  وه��ذا  املتبعة،  التقليدية 
التي  ال���ور����ص���ة،  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 
هذه  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  ت��ن��اول��ت 
الو�صائل  على  والتعرف  التحديات، 
املبتكرة يف املحافظة على منو قطاع 
ملواكبة  ق���درات���ه  وت��ط��وي��ر  ال��ن�����ص��ر 

تطورات الع�صر. 
الور�صة  هدفت  ال�صحي:  واأ�صافت 
االأدوات  توفري  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل 
وتنمية  ل���ل���ن���ا����ص���ري���ن،  امل���ن���ا����ص���ب���ة 
مهاراتهم ومعرفتهم ب�صبل االرتقاء 
باأعمالهم، وزيادة فاعليتها، وتو�صيع 
امل�صاهمة  اإنتاجيتها، ومتكينهم من 
الن�صر  الفاعلة يف دفع عجلة قطاع 
ب��دول��ة االإم������ارات، وحت��ق��ي��ق ارتفاع 
م�صتقر بقدر االإمكان يف عوائد هذا 

القطاع احليوي.
ورك���ز اجل���زء االأخ����ري م��ن الور�صة 
املايل،  والتخطيط  امل��ي��زان��ي��ة  ع��ل��ى 
مل�����ص��اع��دة امل������دراء غ���ري امل��ال��ي��ني يف 
املفاهيم  اإدراك  ع��ل��ى  ال��ن�����ص��ر  دور 
خطط  ب��اإع��داد  املتعلقة  واالأ�صاليب 
وبيانات   ، واخل�صارة  الربح  معايري 
التدفق النقدي ال�صهري خالل اأول 
عامني، وحت�صني الفاعلية االإدارية، 
اأعمق ل�صبل  من خالل توفري فهم 
للمعلومات  االأم���ث���ل  اال����ص���ت���خ���دام 

املالية.

توقعاتهم  م�صتوى  ت��ف��وق  عاملية 
ر�صاهم،  م�صتوى  رف��ع  يف  وت�صهم 
بالكادر  اإمي���ان���ه���م  اإىل  م�������ص���رية 
املحرك  ي��ع��ت��رب  ال�����ذي  ال��ب�����ص��ري 
الذين  وهم  لعملياتهم،  الرئي�صي 

م���ن خ����الل ج��م��ل��ة م���ن امل���ب���ادرات 
اإىل  والربامج واالأن�صطة، م�صرية 
اأن يف �صعادتهم اإ�صعادا للمتعاملني 
وهو ما يحقق ا�صرتاتيجية �صرطة 
دبي يف تقدمي خدمات ذات جودة 

واالإبداع.
دبي  �صرطة  اأن  ال�صويدي  واأك��دت 
موظفيها  الإر����ص���اء  دائ��م��ا  ت�صعى 
وجعلت  من��وذج��ي��ة،  بيئة  وتهيئة 
املوظف  اإ���ص��ع��اد  اأول��وي��ات��ه��ا  �صمن 

رعاة  يقدمها  قيمة  ب��ج��وائ��ز  فيها 
املهرجان  الذين اأثروا مهرجان هذا 
العام مبجموعة كبرية من اجلوائز 
ال�صحوبات  يف  ك��ذل��ك  ت��ق��دم  ال��ت��ي 

اليومية جلمهور املهرجان.
انطالق فعاليات مهرجان مليح 

الرم�صاين  مليح  م��ه��رج��ان  وك���ان 
التابع  اأبوظبي  ينظمه مركز  الذي 
مقر  يف  ال�صباب  ح�صن  يف  ل��ل��ن��ادي 

واالجتماعية  والريا�صية  الرتاثية 
وال���ث���ق���اف���ي���ة، ال���ت���ي جت�����ذب اأه�����ايل 
املنطقة وما حولها، وجتمع الطلبة 
وال�صباب من اأبناء مناطق ال�صمحة 
وال�صليلة  وال�����ص��ه��ام��ة  وال���رح���ب���ة 
والباهية، يف �صباقات ريا�صية ت�صمل 
دوري كرة القدم للكبار ودوري اآخر 
للنا�صئني، وم�صابقة لليولة، ودوري 
الفائزون  يتوج  ال�صعبية،  لالألعاب 

للموانئ  اأبوظبي  �صركة  ت�صم  التي 
واالحتاد العام للموؤ�ص�صات الريا�صية 
احلكومية، وموؤ�ص�صة طريق النجوم 

ملواد البناء، وجمموعة ال�صدر.
واإىل جانب ما غدا يخلقه املهرجان 
املجتمعية  ل��ل�����ص��راك��ات  تفعيل  م��ن 
مبختلف م�صتوياتها وتنوع �صورها، 
فاإنه يري لياليه الرم�صانية التي 
متتد اإىل نحو اأ�صبوعني بالفعاليات 

لبطولة العني الرم�صانية
النادي  ي�����ص��ارك  اأخ�����رى  م���ن ج��ه��ة 
بطولة  يف  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  ك�����ص��ري��ك 
التي   2017 ال��رم�����ص��ان��ي��ة  ال��ع��ني 
تفتتح اليوم الثالثاء  برعاية �صمو 
ال�صيخ �صعيد بن طحنون بن حممد 
تراثي  ب��ج��ن��اح  وذل�����ك  ن���ه���ي���ان،  اآل 
مبفرداته  االإم��������ارات  ت�����راث  ي����ربز 
املتنوعة  اأمام امل�صاركني يف البطولة 
املمتدة  ل��ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  واحل��ا���ص��ري��ن 
ال�������ص���اد����س ع�����ص��ر م���ن يونيو  ح��ت��ى 

القادم.

اأبوظبي  مركز  ينفذ  حيث  ال��ق��ادم، 
الن�صائي برناجمه املوزع على اأربعة 
متنوعة  ع��م��ل  ور�����س  لي�صمل  اأي����ام 
ق����راآن وم�����ص��اب��ق��ات ثقافية  وح��ف��ظ 
ي��ن��ف��ذ مركز  ف��ي��م��ا  ورم�������ص���ان���ي���ة، 
على  ب��رن��اجم��ه  الن�صائي  ال�صمحة 
م���دى ث��الث��ة اأي����ام وي�����ص��م��ل دورات 
ال�صعبية  االأل����ع����اب  يف  واأم�������ص���ي���ات 
والتلي،  كالغزل  اليدوية  واالأ�صغال 
واالأك�����������الت ال�����ص��ع��ب��ي��ة وال���ف���وال���ة 

الرم�صانية.
ا�صرتاتيجي  �صريك  ــادي  ــن ال

املجال�س  اإىل  زي����������ارات  وك����ذل����ك 
الرم�صانية  ال �صيما جمال�س كبار 
الفر�صة  اإت��اح��ة  بغية  وذل��ك  ال�صن، 
لطلبة ملعاي�صة االأجواء الرم�صانية 
التي عا�صها االآباء واالأجداد بعاداتها 
املمتدة  النبيلة  وقيمها  وتقاليدها 

حتى اليوم. 
للمراكز  رمــ�ــصــانــيــة  اأنــ�ــصــطــة 

الن�صائية
التابعة  الن�صائية  امل��راك��ز  وت�صتعد 
رم�صاين  ب��رن��ام��ج  لتنفيذ  ل��ل��ن��ادي 
االأ�صبوع  فعالياته  ت��ب��داأ  بها  خا�س 

االأ��������ص�������واق وال����ف����ر�����س اجل����دي����دة 
درا�صة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  وامل��ح��ت��م��ل��ة، 
خططهم،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات 
تقدمها  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  وال��ف��ر���س 
الور�صة  ووف�������رت  اخل����ط����ط،  ت���ل���ك 
ل�صبل  اأع���م���ق  ف��ه��م��اً  ل��ل��م�����ص��ارك��ني 
فاعلية  اأك�����ر  مم���ار����ص���ات  ت��ط��ب��ي��ق 
وك���ف���اءة يف ع��م��ل��ي��ات��ه��م، م���ن خالل 
العملية  االإدارة  اأدوات  ا���ص��ت��خ��دام 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات وخطط  ل��ت��ط��وي��ر 

عمل م�صتدامة.
مدير  ال���������ص����ح����ي،  جم�����د  وق�����ال�����ت 
وعنوان”:  ع���ن���وان  “األف  م���ب���ادرة 
من  العديد  الن�صر  �صناعة  ت��واج��ه 
ول��ه��ذا الب���د لالأعمال  ال��ت��ح��دي��ات، 
وامل�صاريع التجارية يف قطاع الن�صر 

لهذه  ال�صركة  دع��م  اإن  “طاقة” 
احلملة ياأتي يف الوقت الذي حتفز 
امتداد  ع��ل��ى  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ال�����ص��رك��ة 
ال���ع���امل ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف امل����ب����ادرات 
املجتمعية والتي تن�صجم مع قيمها 

االأ�صا�صية .
عام  مدير  مارتينيز  ت�صارلز  واأك��د 
ونائب  املارية  جزيرة  يف  الغالرييا 
رئي�س جلف ريليتد اأهمية م�صاركة 
منوها  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  الغالرييا 
ب��اأن مبادرة عام اخلري هي منوذج 
فر�صة  مت��ث��ل  اإذ  ل��ل��ع��ط��اء  م��ت��م��ي��ز 
العمل  ه����ذا  اجل��م��ي��ع يف  مل�����ص��ارك��ة 
االإن���������ص����اين اجل���ل���ي���ل خ�����الل هذا 

ال�صهر الف�صيل.

•• �أبوظبي-و�م: 

� وجهة  امل����اري����ه  ج���زي���رة  اأط���ل���ق���ت 
االأع����م����ال واحل���ي���اة ال��ع�����ص��ري��ة يف 
االألعاب  “اإهداء  مبادرة   � اأبوظبي 
�صهر  خ��الل  لالأطفال  واملالب�س” 
حملة  م��ن  كجزء  امل��ب��ارك  رم�صان 
يف  للم�صاركة  املارية  جزيرة  عطاء 

مبادرة “عام اخلري«.
امل����ب����ادرة  اأن مت���ت���د  امل����ق����رر  وم�����ن 
ع��ل��ى م����دار ال�����ص��ه��ر ال��ك��رمي حيث 
اإهداء  امل��اري��ة  ل��زوار جزيرة  ميكن 
واألعاب  مالب�س  م��ن  م�صاهماتهم 
�صن  دون  االأطفال  تنا�صب  جديدة 
ال�صندوق  يف  وذلك  ع�صرة  الثانية 

جزيرة  “عطاء  ح��م��ل��ة  رع��اي��ة  اإن 
اجلهات  م���ع  وال���ت���ع���اون  املارية” 
اجلزيرة  يف  واملقيمني  امل�صتاأجرة 
ي����اأت����ي ب���ه���دف م�����ص��اع��دت��ه��م على 
حت��ق��ي��ق االأث������ر امل���رج���و م���ن هذه 
نطاق  تو�صيع  يف  املتمثل  احل��م��ل��ة 

ا�صتفادة املحتاجني .
ه��ذه احلملة  امل�صاركة يف  اأن  واأك��د 
التزامها  ت��ع��زي��ز  ل��ل�����ص��رك��ة  ي��ت��ي��ح 
مب����ب����ادرة ع����ام اخل����ري م���ن خالل 
احتياجا  االأك���ر  الفئات  م�صاعدة 
ال�صيما يف هذه الفرتة من العام . 

الرئي�س  ال��ظ��اه��ري  �صعيد  وق����ال 
يف  ب��االإن��اب��ة  للعمليات  التنفيذي 
للطاقة  الوطنية  اأبوظبي  �صركة 

تقوم عليها م��ب��ادرة ع��ام اخل��ري يف 
امل�صوؤولية  وه���ي  االإم�������ارات  دول����ة 
والتطوع  لل�صركات  االج��ت��م��اع��ي��ة 

وخدمة الوطن . 
م����ن ج��ه��ت��ه اأع�������رب ك��ي��ف��ني راي����ن 
املنتدب  والع�صو  العمليات  رئي�س 
عن  ريليتد”  “جلف  ���ص��رك��ة  يف 
يف  ال�صركاء  مع  بالتعاون  �صعادته 
املبادرة  املارية الإجناز هذه  جزيرة 
الرتابط  تعك�س  والتي  االإن�صانية 
وال�صركات  االأف������راد  ب��ني  ال��وث��ي��ق 

العاملة يف اجلزيرة .
ب�����دوره ق����ال ال�����ص��ي��د ع����ادل اأحمد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ب��وع��ي��ن��ني 
املحدودة  للطاقة  دولفني  ل�صركة 

امل�صمم على �صكل فانو�س رم�صان 
يف القاعة الكربي داخل الغالرييا 

يف اجلزيرة .
م�����ن جمع  االن�����ت�����ه�����اء  ومب�����ج�����رد 
تغليفها  ���ص��ي��ت��م  امل�����ص��اه��م��ات  ه���ذه 
ع��ل��ى ���ص��ك��ل ه���داي���ا وت��وزي��ع��ه��ا من 
اجلمعيات  ع��ل��ى  م��ت��ط��وع��ني  ق��ب��ل 
املختلفة يف  اخل��ريي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

الدولة . 
امل���ه���ريي املدير  وق�����ال ع��ل��ي ع��ي��د 
“مبادلة  ل�����وح�����دة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
للعقارات والبنية التحتية” التابعة 
اإن  لال�صتثمار”  “مبادلة  ل�صركة 
من  زخمها  ت�صتلهم  احلملة  ه��ذه 
التي  الرئي�صية  ال��ث��الث  ال��رك��ائ��ز 

الالزمة يف جمال تقدمي  املهارات 
بالق�صايا  اخل��ا���ص��ة  اال���ص��ت�����ص��ارات 
االأ�صرية  وامل�����ص��ك��الت  ال���زواج���ي���ة 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ح��ل��ه��ا ع����ن طريق 
واال�صت�صارات  ال���ربام���ج  ت���ق���دمي 
والنظريات  امل��ع��ارف  ع��ل��ى  املبنية 
املر�صد   وي����ل����م   ك���م���ا  احل����دي����ث����ة، 
التدخل  ا���ص��ت��خ��دام من���اذج  ب��ط��رق 
والعالجي  االج���ت���م���اع���ي  امل���ه���ن���ي 
وا�صتمل  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  احل�����االت  م���ع 
على  مكوناته  بع�س  يف  الربنامج 
تعريف امل�صاركني مبفاهيم االإر�صاد 
االأ�������ص������ري وال������زواج������ي وال����ع����الج 
على  امل�صاركني  وتعريف  االأ���ص��ري، 
للمر�صد  والفنية  املهنية  امل��ه��ارات 
تعريفهم  اإىل  باالإ�صافة  االأ���ص��ري، 
املقابلة  وف���ن���ي���ات  م����ه����ارات  ع���ل���ى 
التخطيط  وك��ي��ف��ي��ة  االإر����ص���ادي���ة، 

•• �ل�صارقة-�لفجر:

���ص��ه��دت ج��ام��ع��ة ال�������ص���ارق���ة حفل 
ت��خ��ري��ج دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن حملة 
برنامج “ الدبلوم املهني-امل�صت�صار 
االأ�صري “، الذي عمل على تنفيذه 
والتطوير  امل�صتمر  التعليم  مركز 
املهني باجلامعة بواقع 100 �صاعة 
تدريبية لعدد 17 متدرب ومتدربة 
االجتماعيني  االأخ�����ص��ائ��ي��ني  م���ن 
والعاملني والباحثني يف املوؤ�ص�صات 
واالأ�صرية  والرتبوية  االجتماعية 
والزواجية املختلفة بالدولة، وذلك 
را�صي  ال��دك��ت��ور  االأ���ص��ت��اذ  بح�صور 
التعليم  م���رك���ز  م���دي���ر  ال���زب���ي���دي 
امل�صتمر والتطوير املهني، واالأ�صتاذ 
والدكتور  البنوي،  نايف  الدكتور 

فاكر الغرايبة واخلريجني.

املوؤ�ص�صات املحلية من اأجل حتقيق 
التنمية املجتمعية.

ع��م��ل ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى رف���ع كفاءة 
ال���ع���ام���ل���ني يف جم���ال  وف���ع���ال���ي���ة 
واإك�صابهم  االأ������ص�����ري،  االإر������ص�����اد 

اأهمية مو�صوعه  اأك��د على  وال��ذي 
للدور  م�صريا  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف 
الكبري التي تلعبه جامعة ال�صارقة 
امل���ج���ت���م���ع، وم���رح���ب���ا  يف خ����دم����ة 
مب��خ��ت��ل��ف اأ�����ص����ك����ال ال����ت����ع����اون مع 

رح����ب  االح������ت������ف������ال،  ب������داي������ة  يف 
الزبيدي  را�صي  الدكتور  االأ�صتاذ 
باخلريجني، و�صكر القائمني على 
تنفيذ الربنامج، واأثنى على التزام 
الربنامج،  ف���رتة  اأث��ن��اء  امل��ت��درب��ني 

حمكمة الأحوال ال�شخ�شية مبحاكم دبي تعقد جل�شة ع�شف ذهني ملناق�شة التحديات التي تواجه تنفيذ اأحكام روؤية املح�شون
حيث اأدار جل�صة الع�صف الذهني االأ�صتاذ خليفة املحرزي 
التحديات  عليهم  ط��رح  حيث  املعرفة،  اإدارة  ق�صم  رئي�س 
من  تفاعٍل  يف  املح�صون  روؤي��ة  اأح��ك��ام  تنفيذ  تواجه  التي 
بعدة  منها  اخل���روج  ومت  اجلل�صة،  مو�صوع  م��ع  احل�صور 
حلول وتو�صيات لدرا�صتها وبحث مدى اإمكانية تطبيقها 

يف الواقع العملي . 
وق���د ح�صر االج��ت��م��اع ك���اًل م���ن، ���ص��ع��ادة ال��ق��ا���ص��ي خالد 
احلو�صني رئي�س حمكمة االأح��وال ال�صخ�صية، وعدد من 
واملحامني  التنفيذ  وق�صاة  ال�صخ�صية  االأح����وال  ق�صاة 
املتخ�ص�صني يف االأحوال ال�صخ�صية واملوجهني االأ�صريني 

وغريهم من اجلهات التي تعنى بحقوق املراأة والطفل.

تواجه تنفيذ اأحكام روؤية املح�صون لها عدة حماور وهي: 
امتناع املح�صون عن روؤية والده، وامتناع االأم عن متكني 
االأب م��ن روؤي����ة وال����ده، وك��ذل��ك ام��ت��ن��اع االأب ع��ن اإع���ادة 

املح�صون بعد انتهاء مواعيد الروؤية.
واأو�صح �صعادته  اأن روؤية املح�صون هي حاجة فطرية لدى 
كل اأب واأم واأن اأحكام الروؤية التي ت�صدر من املحاكم تراعي 
ذلك اإال اأن ال�صعوبة احلقيقية تكمن يف الناحية العملية 
االأمهات  بع�س  ع��ن��د  خ��ا���ص��ة  االأح���ك���ام  ه���ذه  تنفيذ  ع��ن��د 
واالآباء الذين تعميهم �صهوة االنتقام عن م�صلحة االأوالد 
لالنتقام  �صاحات  املحاكم  �صاحات  اإىل جعل  يدفعهم  مما 

وال�صحية االأوىل يف ذلك هم االأوالد.

•• دبي-�لفجر:

ذهني  ع�صف  جل�صة  ال�صخ�صية  االأح��وال  حمكمة  عقدت 
حمكمة  رئي�س  احلو�صني  خالد  القا�صي  �صعادة  برئا�صة 
االأحوال ال�صخ�صية مبحاكم دبي، ملناق�صة التحديات التي 
تواجه تنفيذ اأحكام روؤية املح�صون وذلك لتحقيق عدالة 
وال�صرعة، وتقدمي خدمات ق�صائية  بالدقة  تت�صم  نافذة 
»رائدة  اإىل حماكم  للو�صول  للمجتمع،  الو�صول  مي�صرة 

متميزة عاملياً«.
حمكمة  رئي�س  احلو�صني  خ��ال��د  القا�صي  �صعادة  واأ���ص��ار 
التي  التحديات  اأن  دب���ي،  مبحاكم  ال�صخ�صية  االأح����وال 
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فـروع دولة الإمارات الــعربية املتحدة - البيانات املاليــة لل�صنة املنتهيــة يف 31 دي�صمرب 2016
تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل ال ال�صادة/اأع�صاء جمل�س اإدارة كريدي اأجريكول 

بنك التمويل وال�صتثمار فيما يتعلق بفروعه يف دولة الإمارات العربية املتحدة

بيان التغريات يف راأ�س املال والحتياطيات

بيان املركز املايل 

بيان الدخل ال�صامل 

بيان التدفقات النقدية

 

 ١٠٢٤٥١برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي)، رخصة رقم 
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة١١٩٨٧، الطابق الثامن، ص.ب. ٤إعمار سكوير، مبنى رقم 

 www.pwc.com/me+، ٩٧١) ٠(٤ ٣٤٦ ٩١٥٠+، فاكس: ٩٧١) ٠(٤ ٣٠٤ ٣١٠٠هاتف: 
 

 مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلينباول سودابي وجاك فاخوري ومحمد البورنو ودوجالس أومهوني 
)١( 

 
 
 

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة كريدي أجريكول بنك 
 المتحدةالتمويل واالستثمار فيما يتعلق بفروعه في دولة اإلمارات العربية 

 
 التقرير حول البيانات المالية

 رأي مدقق الحسابات 

برأينا، فإن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لكريدي أجريكول بنك 
وأدائه المالي وتدفقاته  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١اإلمارات العربية المتحدة ("الفروع") كما في  فروع -التمويل واالستثمار 

 النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 نطاق التدقيق
 

 اإلمارات العربية المتحدة ما يلي:  فروع -تشمل البيانات المالية لكريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي كما في. 

.بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

.بيان التغيرات في رأس المال واالحتياطيات للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
.بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

 البيانات المالية وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.إيضاحات حول 
 

 أساس الرأي 

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

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

 التدقيق.
 

 االستقاللية
 

إننا مستقلون عن الفروع وفقاً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية 
والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزمنا للمحاسبين 

 بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.
 
 

 

 

)٢( 

 
 

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة كريدي أجريكول بنك 
 (تابع)التمويل واالستثمار فيما يتعلق بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن تلك 
الرقابة الداخلية التي تحددها اإلدارة على أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، 

 . سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ
 

وعند إعداد البيانات المالية، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة الفروع على االستمرار في عملها التجاري 
عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا  -عند الضرورة  -واإلفصاح 

 وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. كانت اإلدارة تعتزم تصفية الفروع أو 
 

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

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

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

 ً ي خطأ جوهري عن أ التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائما
إن وجد. ويمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك 

 األخطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.
  

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

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

خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد 
 وز الرقابة الداخلية.ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجا

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

ات ما يتعلق بها من إفصاحتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية و
 اإلدارة.

 
 
 

 

 

)٣( 

 
 
 

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة كريدي أجريكول بنك 
 (تابع)التمويل واالستثمار فيما يتعلق بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 (تابع)مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 

 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 

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

ير رغير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تق
مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع الفروع إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة 

 عاملة.

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

 
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.
 

 القانونية والتنظيمية األخرىالتقرير حول المتطلبات 
 

، وتعديالته، ١٩٨٠) لسنة ١٠وإضافة إلى ذلك ووفقاً لما يقتضيه القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
 نفيدكم بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا.

 
 

 برايس ووترهاوس كوبرز
 ٢٠١٧مارس  ٢٨
 
 
 
 

 دوجالس أومهوني
 ٨٣٤سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )٤(.                                                     جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية ٥٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان المركز المالي
 
ديسمبر ٣١كما في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 

 الموجودات
 ٠٨٣٫٢٨١ ٤٩٤٫٢٨٤       ٥ اإلمارات العربية المتحدة المركزينقد وأرصدة لدى مصرف 

 ٦٦٦٫٢٠ ٦٩٧٤٫١٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ٧٥٦٫٥٨٣ ٩٤٣٫٤٠٨       ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية

 ٢٨٧٫١٢٥ ٢٠٦٫١٣٤       ٨ قروض وسلفيات 
 ٦٧٧٫٩ ٢٧٤٫١٠         ٩ موجودات أخرى
٦٢٦٫١ ١٠٢٣٠٫١ ممتلكات ومعدات

١٢١٫٨٥٦٠٩٥٫٠٢٢٫١ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات ورأس المال واالحتياطيات
 المطلوبات

 ٤٠٠٫٣ ١١٣٣٣٫١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 ٠٠٨٫٢٩ ٥٦٠٫١٥٤       ١٢ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

 ١٦٦٫٦١٢ ٦٣١٫٣٢١       ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
٩٩١٫١٩ ١٤٠٢٩٫١٧    مطلوبات أخرى

٥٥٣٫٤٩٤٥٦٥٫٦٦٤ مجموع المطلوبات
 

 رأس المال واالحتياطيات
٤٠٣٫٣١٦ ٤٠٣٫٣١٦       (أ) ١٦ رأس المال المخّصص

٥٩٧٫١٥ ٥٩٧٫١٥         (ب) ١٦ االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان
 ٢٦١٫٢٩ ٦٦٥٫٢٩         ١٧ احتياطي قانوني
)٧٣١٫٣(        ) ٩٧(               خسائر متراكمة

٥٦٨٫٣٦١٥٣٠٫٣٥٧ صافي رأس المال واالحتياطيات
١٢١٫٨٥٦٠٩٥٫٠٢٢٫١ مجموع المطلوبات ورأس المال واالحتياطيات  

 
 

 ووقع عليها:  ٢٠١٧مارس  ٢٨تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ 
 
 
 
 
 

.....................…...........................                                    ............................................…… 
 مازن مناع                                                                        آني ماثيوز

 المسؤول اإلقليمي األول                                                                                   المدير المالي
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )٤(.                                                     جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية ٥٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان المركز المالي
 
ديسمبر ٣١كما في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 

 الموجودات
 ٠٨٣٫٢٨١ ٤٩٤٫٢٨٤       ٥ اإلمارات العربية المتحدة المركزينقد وأرصدة لدى مصرف 

 ٦٦٦٫٢٠ ٦٩٧٤٫١٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ٧٥٦٫٥٨٣ ٩٤٣٫٤٠٨       ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية

 ٢٨٧٫١٢٥ ٢٠٦٫١٣٤       ٨ قروض وسلفيات 
 ٦٧٧٫٩ ٢٧٤٫١٠         ٩ موجودات أخرى
٦٢٦٫١ ١٠٢٣٠٫١ ممتلكات ومعدات

١٢١٫٨٥٦٠٩٥٫٠٢٢٫١ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات ورأس المال واالحتياطيات
 المطلوبات

 ٤٠٠٫٣ ١١٣٣٣٫١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 ٠٠٨٫٢٩ ٥٦٠٫١٥٤       ١٢ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

 ١٦٦٫٦١٢ ٦٣١٫٣٢١       ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
٩٩١٫١٩ ١٤٠٢٩٫١٧    مطلوبات أخرى

٥٥٣٫٤٩٤٥٦٥٫٦٦٤ مجموع المطلوبات
 

 رأس المال واالحتياطيات
٤٠٣٫٣١٦ ٤٠٣٫٣١٦       (أ) ١٦ رأس المال المخّصص

٥٩٧٫١٥ ٥٩٧٫١٥         (ب) ١٦ االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان
 ٢٦١٫٢٩ ٦٦٥٫٢٩         ١٧ احتياطي قانوني
)٧٣١٫٣(        ) ٩٧(               خسائر متراكمة

٥٦٨٫٣٦١٥٣٠٫٣٥٧ صافي رأس المال واالحتياطيات
١٢١٫٨٥٦٠٩٥٫٠٢٢٫١ مجموع المطلوبات ورأس المال واالحتياطيات  

 
 

 ووقع عليها:  ٢٠١٧مارس  ٢٨تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ 
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار  
 

 )٥(.                                                     جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية ٥٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الشامل
 
ديسمبر ٣١السنة المنتهية في  

٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 
 

٢٠١٢٥٫٨٢٣٥٫١٠ إيرادات الفوائد
)٢٧١٫٣()٢٠٤(٢١ مصاريف الفوائد

٩٢١٫٧٩٦٤٫٦ صافي إيرادات الفوائد
 

٢٢٣٩٧٫١٥٧٤٨٫٢٠ صافي إيرادات الرسوم والعموالت
٧٣٣٫١٠٦٧٫٢ صافي إيرادات صرف العمالت األجنبية 

-٧٠ إيرادات أخرى
١٢١٫٢٥٧٧٩٫٢٩ ربح العمليات

 
)١٦٩٫٢٨()٢٧١٫١٣( ٢٣ مصاريف العمليات

صافي مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات بما 
(ج) ٨ في ذلك االلتزامات الخارجة عن الميزانية العمومية

         
)٧٨٣٫١()٠٥٣٫١(

) ١٧٣( ٧٩٧٫١٠ الضريبةربح /(خسارة) السنة قبل 
)٧٥٥٫٢()٧٥٩٫٦( ٢٥ الضريبة 

)٩٢٨٫٢(٠٣٨٫٤ ربح/ (خسارة) السنة بعد الضريبة
 

-- األرباح / (الخسائر) الشاملة األخرى
 

)٩٢٨٫٢(٠٣٨٫٤ مجموع األرباح / (الخسائر) الشاملة للسنة
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )٦(.                                                     جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية ٥٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 واالحتياطياتبيان التغيرات في رأس المال 
 

إيضاح 
رأس المال 
المخّصص

االحتياطي النظامي
االئتمانلمخاطر 

احتياطي
قانوني

خسائر 
المجموعمتراكمة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

٣٦٠٫٤٥٨(٨٠٣)٢٩٫٢٦١-٠٠٠٫٣٣٢ ٢٠١٥يناير  ١في 
المخصص المحول إلى احتياطي 

االحتياطي من ٪١٫٥العام بنسبة 
---١٥٫٥٩٧)٥٩٧٫١٥(١٦ (ب) النظامي لمخاطر االئتمان 

(٢٫٩٢٨)(٢٫٩٢٨)--- الشاملة السنةمجموع الخسارة
٣٥٧٫٥٣٠(٣٫٧٣١)٤٠٣٫٣١٦١٥٫٥٩٧٢٩٫٢٦١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

٤٫٠٣٨ ٠٣٨٫٤        --- مجموع الدخل الشامل للسنة
-(٤٠٤)٤٠٤-- تحويل إلى االحتياطي القانوني

٥٦٨٫٣٦١) ٩٧(           ٦٦٥٫٢٩ ٥٩٧٫١٥ ٤٠٣٫٣١٦ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )٧(   .                                                  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية ٥٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية
ديسمبر ٣١السنة المنتهية في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمدرهم ألف 

 أنشطة العمليات
)١٧٣(  ١٠٫٧٩٧ ربح/(خسارة) السنة قبل الضريبة

 تعديالت بسبب:
٥٤٣ ٦٣٧              ١٠ استهالك

-)٧٠( ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
١٥٢٫١٤٨٠٫٣ تأثيرات التغيرات في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات بما في ذلك مخصص 
(ج) ٨ االلتزامات الخارجة عن الميزانية العمومية

        
   ٧٨٣٫١ ٠٥٣٫١

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بما في ذلك المحول 
١٥ من الفروع الخارجية األخرى

           
   ٧٣٠ ٣٧١

دفع ضريبة الدخل ومكافآت التدفقات النقدية للعمليات قبل 
نهاية الخدمة للموظفين والتغيرات في الموجودات 

٩٤٠٫١٣٣٦٣٫٦ والمطلوبات
)٩٢٠٫٢( )٣١٨٫٧( ٢٥ ضريبة دخل مدفوعة 

)٦٧٥( -١٥ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 

 التغيرات في موجودات ومطلوبات العمليات:
)١٣٢٫٩(٥٠٥٦٫١٣ وديعة إلزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 ٥٧٥٫٣٩٤   -                ٢٦، ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
قروض وسلفيات قبل صافي الحركة في مخصص االنخفاض 

(ب) ٨ في القيمة
         

)٩٧٢٫٩(
         

)٢٥٢٫٦(
 ٤٠٦ )٩٤(٩ موجودات أخرى، صافية من الضريبة المؤجلة 

)٤٢٩٫٦( )٠٦٧٫٢( ١١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
)٩٠٦٫٦٨(  ٥٥٢٫١٢٥       ١٢ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

)٦٣١٫٤٠٥(  )٢٩٠٫٥٣٥( ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
)٤٩٨( )٢٧٧٫٣( ١٤ مطلوبات أخرى 

)٠٩٩٫٩٩( )٧١٥٫١٦٠( صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات
 

 أنشطة االستثمار
-٧٠ عوائد من بيع ممتلكات ومعدات

)٧٠٣( )٢٤١( ١٠ شراء ممتلكات ومعدات 
)٧٠٣( )١٧١( صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

 

)٨٠٢٫٩٩( )١٦٠٫٨٨٦( النقد وما في حكمهصافي النقص في 
٦٢٢٫٩٤٠ ٨٣٧٫٣٤٠ النقد وما في حكمه في بداية السنة

)٤٨٠٫٣( )١٫١٥٢( تأثيرات التغيرات في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٣٤٠٫٨٣٧ ٢٦٦٧٥٫٣٠٢ النقد وما في حكمه في نهاية السنة

اإي�صاحات  حول البيانات املالية  لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016
 رات العربية المتحدةفروع اإلما -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 

 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

    )٨( 

 واألنشطةالتأسيس  ١
 

كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار اإلمارات العربية المتحدة هو فرع لدى كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
المسّجل في فرنسا. إن الشركة األم المطلقة لكريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار هي شركة كريدي أجريكول اس أيه 

 المسجلة أيضاً في فرنسا.  
 
تمثل النشاط الرئيسي لكريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار في دولة اإلمارات العربية المتحدة في األعمال المصرفية ي

التجارية التي يمارسها البنك من خالل فروعه في إمارة دبي وإمارة أبوظبي ("الفروع"). إن العنوان المسجل لفرع دبي 
، أبوظبي، ٤٧٢٥لمتحدة. والعنوان المسجل لفرع أبوظبي هو ص.ب. ، دبي، اإلمارات العربية ا٩٢٥٦هو ص.ب. 

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

("قانون الشركات التجارية") حيز التنفيذ  ٢٠١٥) لسنة ٢دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
وتخضع الفروع ألحكامه. وقد قامت الفروع بتقييم أحكام قانون الشركات التجارية،  ٢٠١٥اعتباراً من األول من يوليو لعام 

 . ٢٠١٧يونيو  ٣٠فترة االنتقالية لهذا القانون والتي تم تمديدها إلى كما أنها بصدد ضمان امتثالها خالل ال
 

تتكون هذه البيانات المالية من الموجودات والمطلوبات ونتائج العمليات المجّمعة لفروع كريدي أجريكول بنك التمويل 
 واالستثمار في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثابت 
 على كافة السنوات المعروضة.

 
 أساس اإلعداد ١-٢
 

لقد تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية واألحكام السارية لقانون اإلمارات العربية المتحدة. 

 لمالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة التي قد تم قياسها بالقيمة العادلة. كما تم إعداد البيانات ا
 

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

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

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

    )٩( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 (تابع)أساس اإلعداد  ١-٢
 
بدأ والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للفروع التي تالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المنشورة  )أ(

 ٢٠١٦يناير  ١في 
 

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

 ، "الموجودات غير الملموسة"، بخصوص االستهالك واإلطفاء٣٨رقم الدولي 
يوضح هذا التعديل أنه من المفترض بوجه عام أن اإليرادات ال تعتبر أساساً مالئماً لقياس استهالك المنافع 
 االقتصادية المتضمنة في األصل غير الملموس. وال يتم دحض هذا االفتراض إال في بعض الحاالت المعينة.

 ٢٠١٦يناير  ١

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

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

 ٢٠١٦يناير  ١

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

 لي:على ما ي
يتطلب التعديل المتعلق بعقود  -، "األدوات المالية: اإلفصاحات" ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ■ 

الخدمات أنه عندما تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي إلى طرف ثالث بموجب شروط تسمح للمتنازل بإيقاف 
ا تمرة التي قد تظل المنشأة محتفظة بهتسجيل األصل، فعندئٍذ يجب اإلفصاح عن جميع أنواع المشاركة المس

 في الموجودات المحولة. 
يوضح التعديل أنه عند تحديد معدل الخصم  -، "منافع الموظفين" ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 

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

 ٢٠١٦يناير  ١

 
 ليس هناك أي تأثير جوهري لهذه التعديالت على البيانات المالية للفروع.

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

والتي كان من الممكن أن  ٢٠١٦يناير  ١المالية التي تبدأ في الدولية للتقارير المالية كانت سارية للمرة األولى على السنة 
 يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للفروع.

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٠( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 (تابع)أساس اإلعداد  ١-٢
 
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المنشورة الصادرة لكن غير السارية على السنة المالية التي تبدأ في  )ب(

 ولم تقم الفروع بتطبيقها بشكٍل مبكر ٢٠١٦يناير  ١
  

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير المطبقة على الفروع
 ، بيان التدفقات النقدية حول مبادرة اإلفصاح٧التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

المالية من إفصاحا إضافيا لتمكين مستخدمي البيانات  ٧تقدم التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة من أنشطة التمويل، وهذا يشمل تلك الناشئة من التدفقات النقدية 
والتغيرات غير النقدية األخرى. وعادة ما يقتضي المتطلب الجديد إجراء تسوية بين األرصدة االفتتاحية 

 شئة من أنشطة التمويل.والختامية المدرجة في بيان المركز المالي للمطلوبات النا

 ٢٠١٧يناير  ١

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

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

هو أن المنشأة تعترف باإليرادات لبيان تحويل البضائع أو تقديم  ١٥للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المتفق عليها للعمالء مقابل مبلغاً من المال يعكس القيمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها مقابل  الخدمات

تلك السلع أو الخدمات. يشمل المعيار أيضاً مجموعة محكمة من متطلبات اإلفصاح التي من شأنها أن تدفع 
ن وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقالمنشأة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات شاملة عن طبيعة 

 من اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع عمالئها.

 ٢٠١٨يناير  ١

 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
محاسبة عن رخص حقوق الملكية تشتمل هذه التعديالت على توضيحات حول تحديد التزامات األداء وال

الفكرية وتقييم الموكل مقابل الوكيل (العرض اإلجمالي مقابل العرض الصافي). كما أدرج المجلس أيضا 
 حالً مناسباً وعملياً إضافيا يتعلق باالنتقال إلى معيار اإليرادات الجديد.

 ٢٠١٨يناير  ١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١١( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 (تابع)أساس اإلعداد  ١-٢
 

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المنشورة الصادرة لكن غير السارية على السنة المالية التي تبدأ في  (ب)
 (تابع)ولم تقم الفروع بتطبيقها بشكٍل مبكر  ٢٠١٦يناير  ١

 
انات المالية. البيكما في تاريخ إصدار البيانات المالية، فإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير هذه المعايير الجديدة والمعدلة على 

وتواصل الفروع تركيزها على تطوير نماذج وعمليات انخفاض القيمة الالزمة حتى تتمكن من االمتثال الكامل للمعيار 
. وترى الفروع أنها بمجرد إنجاز نموذج وعمليات انخفاض القيمة، فإنها ستكون في وضع ٩الدولي للتقارير المالية رقم 

 على البيانات المالية. ٩مل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم أفضل لتقييم التأثير المحت
 

ليس هناك معايير أخرى ذلت صلة من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات 
ولى على ن لم يتم تطبيقها للمرة األالصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولك

 وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للفروع. ٢٠١٦يناير  ١السنة المالية للبنك التي تبدأ في 
 
 

  

 تاريخ السريان على الفروعالمعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير المطبقة 
 ، "األدوات المالية"٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

محل معظم اإلرشادات المقررة ضمن  ٩تحل النسخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
على بنموذج القياس المختلط لكن يعمل  ٩. يحتفظ المعيار رقم ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 

تبسيطه ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وحالياً هناك طريقة 

لمتكبدة لخسائر اجديدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لكي تحل محل طريقة انخفاض قيمة ا
. وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية، فلم تطرأ أي ٣٩المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 

تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا االعتراف بالتغيرات في مخاطر االئتمان ضمن 
ارة. ن خالل الربح أو الخسالدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة م

كما يخّفف المعيار من حدة متطلبات فعالية التحوط باستبدال اختبارات فعالية التحوط القياسية 
ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط، وفيما يخص "معدل التحوط" فيظل 

اطر. ما يزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة كالمعدل الذي تستخدمه اإلدارة فعلياً في أغراض إدارة المخ
أمراً مطلوباً ولكن تختلف هذه الوثائق عن تلك التي يجري إعدادها بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

 .٣٩رقم 
 

يعتمد أساس التصنيف على النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة 
يقتضي المعيار قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة بالموجودات المالية. كما 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع خيار نهائي عند نشوئها بعرض التغيرات.

 ٢٠١٨يناير  ١
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٢( 

 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 
 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة ٢-٢
 

 التسجيل والقياس
 

القروض والسلفيات هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق 
نشطة. يتم قياس القروض والسلفيات مبدئياً بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المرتبطة بالقروض والسلفيات، إن 

 التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.وجدت. وُتدرج القروض والسلفيات الحقاً ب
 

 االنخفاض في القيمة
 

تقوم الفروع بتاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم مدى توفر دليل موضوعي على تعّرض القروض والسلفيات لالنخفاض 
في القيمة. ال تعتبر القروض والسلفيات أنها تعرضت لالنخفاض في القيمة ويتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال عندما 

 رة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة لها.  يتوفر دليل موضوعي على أن الفروع لن تكون قاد
 

 إن المعايير التي تستخدمها الفروع في تحديد مدى توفر الدليل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة تشمل ما يلي:
 
 العجز عن سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة المستحقة عليها.-
 .مواجهة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدية-
 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.-
بيانات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة -

الموجودات المالية من تاريخ االعتراف المبدئي بتلك الموجودات، وإذا لم يكن باإلمكان تحديد االنخفاض في كل 
 البيانات تشمل:  أصل من الموجودات المالية المشمولة بالمحفظة فإن هذه

 
 تغيرات سلبية في حالة السداد للمقترضين ضمن المحفظة. )١(
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية المرتبطة بحاالت التخلف عن السداد بالنسبة للموجودات  )٢(

 المدرجة بالمحفظة.
 

فردي في قيمة الموجودات المالية ذات تقوم الفروع أوالً بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض 
األهمية الفردية، وكذلك إذا كان هناك انخفاض فردي أو جماعي في قيمة الموجودات المالية غير ذات األهمية الفردية. 
إذا قررت الفروع عدم وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في قيمة أصل مالي ُمقّيم بصورة فردية، سواًء كان 

، يتم إدراج األصل في مجموعة من الموجودات المالية ذات الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان ويتم تقييمها كبيراً أم ال
بشكٍل جماعي لتحري االنخفاض في القيمة. إن الموجودات التي يتم تقييمها بشكٍل فردي لتحري االنخفاض في القيمة والتي 

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٣( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 (تابع)القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة  ٢-٢
 

 االنخفاض في القيمة (تابع) 
 

مقدرة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ال يقاس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة
مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب 
المخصص مع بيان مبلغ الخسارة في بيان الدخل الشامل. في حال كان القرض محمالً بسعر فائدة متغير، فإن معدل الخصم 

اب القيمة إن حس .مستخدم في قياس أي خسارة انخفاض في القيمة يمثل معدل الفائدة الفعلي الحالي الُمحدد بموجب العقدال
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من أصل مالي مضمون يتمثل في التدفقات النقدية التي قد تنتج عن إغالق الرهن 

 وبيعه، سواًء كان أو لم يكن من المرّجح إغالق الرهن. ناقصاً تكاليف الحصول على الضمان
 

وألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس الخصائص المماثلة لمخاطر 
 االئتمان (أي على أساس تصنيف الفروع 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 الموجودات 
كونها ُتعد مؤشراً على قدرة المدينين على سداد جميع المبالغ المستحقة عليهم وفقاً للشروط التعاقدية للموجودات الجاري 

 تقييمها.
 

المستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي يتم تقييمها بصورة جماعية لتحري االنخفاض في إن التدفقات النقدية 
قيمتها يتم تقديرها على أساس التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات وتجربة الخسارة التاريخية بالنسبة للموجودات ذات 

ة التاريخية على أساس البيانات الحالية الجديرة بالمالحظة الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان. يتم تعديل تجربة الخسار
لبيان آثار الظروف الحالية التي لم يكن لها تأثير على الفترة التي حدثت فيها تجربة الخسارة التاريخية، وأيضاً إلزالة آثار 

 الظروف في الفترة التاريخية التي ال وجود لها حالياً.
 

قروض الخسائر الناتجة في الحاالت التي يوجد فيها دليل موضوعي على احتمال يشمل مخصص االنخفاض في قيمة ال
وجود خسائر في عناصر محفظة القروض بتاريخ بيان المركز المالي. لقد تم تقدير هذه الخسائر باالعتماد على أنماط 

قتصادي ترضين والمناخ االالخسائر السابقة في كل عنصر من المحفظة، وكذلك بالنظر إلى التصنيفات االئتمانية للمق
 الراهن الذي يمارس فيه المقترضون أعمالهم.

 
في حال كان هناك أي قرض غير قابل للتحصيل، يتم حذف األصل مقابل مخصص االنخفاض في قيمة هذا القرض. وفي 

اً المستردة الحقحال عدم وجود مثل هذا المخصص، فإنه يتم حذف األصل في بيان الدخل الشامل. كما يتم إدراج المبالغ 
في بيان الدخل الشامل. إذا نقص مقدار االنخفاض في القيمة في وقٍت الحق نتيجة لحدٍث معين يظهر بعد حذف األصل، 

 يتم تحرير المخصص وُيدرج في بيان الدخل الشامل.
 

عيد التفاوض فردية والتي أإن القروض التي يتم تقييم االنخفاض في قيمتها بصورة جماعية أو التي تكون هامة من الناحية ال
 بشأن شروطها ال تعتبر متأخرة السداد ولكن ُتعامل كقروض جديدة. 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٤( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 مبالغ مستحقة من البنوك والمركز الرئيسي والفروع الخارجية ٣-٢
 

س ذلك تكاليف المعاملة المرتبطة بها، إن وجدت. وتقاتحتسب المبالغ المستحقة من البنوك مبدئياً بالقيمة العادلة بما في 
 الحقاً بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مبالغ محذوفة ومخصص االنخفاض في القيمة، إن ُوِجـد.

 
 نقد وما في حكمه ٤-٢
 

ألغراض بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية والودائع بفترات 
استحقاق أصلية تقل عن ثالثة أشهر، باستثناء الوديعة اإللزامية الُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 المركزي. 
 
 أدوات مالية مشتقة  ٥-٢
 

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

فقات النقدية المخصومة وأسعار الخيارات، حيثما يكون ذلك مالئماً. تدرج كافة األدوات التقييم التي تشمل نماذج التد
 المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة.

 
 مبالغ مستحقة لبنوك وعمالء  ٦-٢
 

كلفة بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتتحتسب المبالغ المستحقة للبنوك والعمالء مبدئياً 
 المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
 ممتلكات ومعدات ٧-٢
 

يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، إن وجد. يتم حساب االستهالك 
ة القسط الثابت لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة بطريق

 على النحو التالي: 
  
السنوات 
 

٧ - ٢ أثاث وتجهيزات وتركيبات
٤ - ٣ مركبات وأجهزة معالجة البيانات ومعدات أخرى

 
 للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل بيان مركز مالي.تتم مراجعة القيم المتبقية 

 
عندما تكون القيمة الدفترية ألصل ما أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرة إلى القيمة القابلة 

 ها قيد االستخدام، أيهما أعلى.لالسترداد التي تمثل قيمتها العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد وقيمت
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٥( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة          ٢
 
 (تابع)ممتلكات ومعدات  ٧-٢
 

يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد األثاث والمعدات بالرجوع إلى قيمها الدفترية وتؤخذ باالعتبار عند تحديد اإليرادات 
 التصليح والتجديد في بيان الدخل الشامل عند تكبدها.من العمليات. يتم قيد مصاريف 

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ٨-٢
 

ُتمنح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين وفقاً لسياسة مجموعة كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار التي تحل 
ة اإلمارات العربية المتحدة. تتم تسوية المطلوبات المتعلقة محل مكافآت نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل لدول

 بهذه المكافآت من خالل حساب المركز الرئيسي ويتم إدراجها كتكلفة في بيان الدخل الشامل.
 

يتم أداء مساهمات المعاشات عن الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات 
 في شأن المعاشات والتأمينات االجتماعية. ١٩٩٩) لسنة ٧ت االجتماعية وفقاً للقانون االتحادي رقم (والتأمينا

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

 المركز المالي. 
 

يتم رصد مخصص لاللتزام المقّدر عن اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى 
 تاريخ بيان المركز المالي.  

 
 مخصصات ٩-٢
 

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

 
 تحويل العمالت األجنبية  ١٠-٢
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  (أ)
 

لة اإلماراتي")، باعتباره عم تقاس البنود المدرجة في البيانات المالية للفروع بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم
البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل الفروع ضمنها ("العملة الوظيفية"). إن البيانات المالية معروضة بالدرهم اإلماراتي، 

 وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للفروع.
 

 المعامالت واألرصدة (ب)
 

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

  رباح أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل الشامل. بيان المركز المالي. يتم االعتراف باأل

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٦( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 إيرادات ومصاريف الفوائد ١١-٢
 

تحتسب إيرادات ومصاريف الفوائد في بيان الدخل الشامل عن كافة األدوات المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
معدل الفائدة الفعلي. إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل أو المطلوب المالي وكذلك 

مدى الفترة المعنية. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق  لتوزيع إيرادات أو مصاريف الفوائد على
الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألدوات المالية أو عند االقتضاء، خالل فترة أقصر 

 وصوالً إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو المطلوب المالي. 
 
 رادات الرسوم والعموالتإي ١٢-٢
 

يتم عموماً احتساب إيرادات الرسوم والعموالت على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمة. يتم االعتراف بإيرادات العموالت 
المحققة من إصدار االعتمادات المستندية والكفاالت على مدى فترة األداة. أما رسوم التزامات القروض بالنسبة للقروض 

سحبها فيتم تأجيلها (مع أي تكاليف مباشرة ذات صلة) ويتم احتسابها كتعديل على معدل الفائدة الفعلي للقرض. المحتمل 
ويتم احتساب اإليرادات المحققة والمصاريف المتكبدة للرسوم والعموالت األخرى الناتجة من تقديم الخدمات كإيرادات 

 ومصاريف عند تقديم الخدمة
 
 الضريبة  ١٣-٢
 

 ضريبة الدخل الحالية (أ)
 

 ٪٢٠يتم رصد مخصص للضريبة المتعلقة بعمليات الفروع في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث يتوجب دفع ضريبة بمعدل 
 من صافي الربح المعّدل الخاضع للضريبة والمحقق خالل السنة في كل إمارة وفقاً للقوانين السائدة في كل إمارة.

 
 ضريبة الدخل المؤجلة (ب)

 
مخصص لمجمل ضريبة الدخل المؤجلة وذلك باستخدام طريقة المطلوبات على الفروق المؤقتة الناشئة بين  يتم رصد

األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة بمعدل 
إمارة التي تم سّنـها حتى تاريخ بيان المركز المالي والتي  على الفروق المؤقتة وفقاً للتشريعات ذات الصلة في كل ٪٢٠

 يتوقع تطبيقها عند تحقيق األصل/ المطلوب ذي العالقة بضريبة الدخل المؤجلة.
 

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن يتوفر في المستقبل ربح خاضع للضريبة بحيث 
 لخسائر الضريبية غير المستخدمة.يمكن على أساسه احتساب ا

 
 مقاصة األدوات المالية ١٤-٢
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي عند وجود حق قانوني واجب النفاذ 
س الوقت.االلتزام في نفبمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية 

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٧( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 إعادة التحميل إلى فروع أخرى      ١٥-٢
 

يتم إعادة تحميل المصاريف العامة المخصصة من قبل المركز الرئيسي وتكاليف اإلدارة العليا وتكاليف العمليات البنكية 
العالمية للشركات المتكبدة من قبل فرع دبي إلى فرع مركز دبي المالي العالمي على أساس التخصيص العادل للتكاليف 

رادات التي يحققها كل من الفرعين. يحتسب إعادة التحميل إلى الفروع بين الفروع. ويستند التخصيص إلى نسبة اإلي
 األخرى على أساس شهري ويتم إجراء التحويل النقدي الفعلي بنهاية كل ربع سنة.  

 
 إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 مراجعة إدارة المخاطر       ١-٣
 

تؤدي أنشطة الفروع إلى تعّرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية؛ وتلك األنشطة تنطوي على تحليل وتقييم وقبول 
وإدارة درجة محددة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن قبول المخاطر يعتبر في صميم النشاط المالي. تهدف 

 دات والحد من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للفروع. الفروع إلى تحقيق توازٍن مالئم بين المخاطر والعائ
 

إن سياسات إدارة المخاطر لدى الفروع المعتمدة من المركز الرئيسي مصممة بهدف تحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع 
روع والمتطورة. تقوم الف سقوف وضوابط مناسبة لها ومراقبتها وااللتزام بالسقوف من خالل النظم المعلوماتية الموثوقة

بمراجعة سياساتها وأنظمتها المستخدمة في إدارة المخاطر بطريقة منتظمة بما يعكس أثر التغيرات في األسواق والمنتجات 
 والممارسات الناشئة المثلى. 

 
 مخاطر االئتمان       ٢-٣
 

روع أو األطراف األخرى في أداء واجباتهم ُتعرف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر الناجمة عن إخفاق عمالء أو زبائن الف
أو عدم قدرتهم على دفع الفوائد أو أصل الدين أو بطريقة أخرى تنفيذ االلتزامات التعاقدية بموجب اتفاقيات القروض أو 

 إن التغيرات الهامة في الظروف االقتصادية أوأي تسهيالت ائتمانية أخرى، بما يؤدي إلى تكبد الفروع لخسارة مالية. 
استقرار أي قطاع من قطاعات العمل التي تستحوذ على نصيب كبير من محفظة الفروع من الممكن أن ينتج عنها خسائر 
تختلف عن تلك المرصودة بتاريخ بيان المركز المالي. وبالتالي، تقوم اإلدارة بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان بعناية 

ئيسي من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة وحذر. تنشأ التعرضات لمخاطر االئتمان بشكٍل ر
األخرى. تنطوي أيضاً الترتيبات المالية غير المدرجة في الميزانية العمومية مثل االلتزامات االئتمانية على بعض مخاطر 

 االئتمان. 
 

انية العمومية، ومراقبتها بفاعلية وفقاً تتم إدارة مخاطر االئتمان، على مستوى البنود المدرجة وغير المدرجة في الميز
لسياسات وإجراءات االئتمان المحددة. يتم تقييم المالءة االئتمانية لكل طرف مقابل ووضع سقوف ائتمانية مناسبة له. تتم 

اجعة رمراجعة سقوف االئتمان المقررة والمستويات الفعلية للمخاطر بشكٍل منتظم وتحديثها من قبل اإلدارة. إن إجراءات م
 مخاطر االئتمان مصممة لكي تحدد في مرحلة مبكرة التعرضات للمخاطر التي تتطلب مراجعة ومراقبة أكثر تفصيالً.

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٨( 

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

 القروض والسلفيات
 

تقوم الفروع بقياس مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض والسلفيات الممنوحة للعمالء وللمؤسسات المالية وفقاً لكل عميل 
إلى  Aمن خالل استخدام نظام تقييم مطّور داخلياً مع األخذ في االعتبار العوامل الكمية والنوعية المختلفة على مقياس من 

F .إن تقييم مخاطر االئتمان يعتبر جزءاً أصيالً في عملية اتخاذ القرار وإدارة المخاطر لدى الفروع . 
 

يتم تقسيم العمالء إلى فئتين من فئات التقييم. يعكس مقياس التقييم الخاص بالفروع، الذي يظهر أدناه، نطاق التقييم لكل 
مخاطر تنتقل بين الفئات مع تغير درجة التقييم. تتم مراجعة أدوات فئة، وهو ما يعني، من حيث المبدأ، أن التعرضات لل

التقييم باستمرار وتحديثها عند الضرورة. تقوم الفروع بشكٍل منتظم بالتحقق من كفاءة عملية التقييم وفعاليتها االستداللية 
 فيما يتعلق بحاالت العجز عن السداد.  

 
 وما يقابلها من درجات التقييم الخارجيةمقياس درجات التقييم الداخلية لدى الفروع 

 

 
وصف الفئة تقييم الفروع

التقييم الخارجي: على أساس 
تقييم وكالة ستاندرد أند 

بورز
 

 Cإلى  E AAAإلى  A القروض العاملة ودون المستوى وتحت قائمة المراقبة
FD المشكوك فيها والخسارة

 
تستخدم الفروع درجات التقييم الخارجية عند توفرها لمقارنتها مع التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان. تختلف حاالت العجز 

 التي تتم مالحظتها وفقاً لفئة التقييم من سنة ألخرى، وخاصة على امتداد الدورة االقتصادية. 
 
 مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها٢-٢-٣
 

رة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها فور تحديدها، وخاصة ما يتعلق بكل طرف مقابل تقوم الفروع بإدا
 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 

 قترضين. تتم مراقبة هذه المخاطر دورياً وتخضع للمراجعة بشكٍل سنوي أو خالل فترات أقصر. من الم
 

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

 لمراقبة المخاطر والحد منها.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٩( 

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

 الضمانات (أ)
 

تحصل الفروع على ضمانات، إن لزم األمر، على القروض والسلفيات كجزء من سياسات وممارسات إدارة مخاطر 
االئتمان الخاصة بالفروع. تشتمل أنواع الضمان الرئيسية على التنازل عن عوائد العقد ورهن الودائع النقدية والكفاالت 

 المصرفية.
 

 

وللحد من الخسائر االئتمانية، ممن الممكن أن تحصل الفروع على ضمانات إضافية من الطرف المقابل عند مالحظة أي 
 مؤشرات على االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات ذات الصلة. 

 
 المشتقات (ب)

 
لألدوات المفضلة لدى الفروع. ينحصر المبلغ المعّرض لمخاطر االئتمان، في أي وقت كان، في القيمة العادلة الحالية 

بالنسبة لعقود الصرف اآلجلة، تتعرض الفروع لمخاطر القيمة االسمية في حال إخفاق الطرف المقابل. تتم إدارة هذا 
التعرض لمخاطر االئتمان بشكٍل عام كجزء من سقوف اإلقراض الخاصة بالعمالء. تحافظ الفروع أيضاً على التعرضات 

التغيرات السوقية وتعمل على إدارتها، كما تقوم بإبرام عقود آجلة مع بنوك أخرى في صورة عقود المحتملة للمخاطر من 
 متبادلة، بما يؤدي إلى الحد من تعّرض الفروع لمخاطر االئتمان.

 
 االنخفاض في القيمة والمخصصات  ٣-٢-٣
 

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

 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥

 

قروض 
 وسلفيات

)٪(

مخصص 
االنخفاض 
في القيمة 

)٪ (

قروض 
وسلفيات 

)٪(

مخصص 
االنخفاض 
 في القيمة

  )٪(
 

-٧٨٫٠٥-٨٤٫٣٦ قروض عاملة
قروض دون المستوى وتحت 

-٦٫٥٥-- قائمة المراقبة
١٥٫٦٤١٠٠٫٠٠١٥٫٤٠١٠٠٫٠٠ خسارة

 

 ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠
 

 
يساعد نظام التقييم الداخلي اإلدارة في تحديد مدى وجود أي دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة وذلك بموجب 

 ٢-٢، "األدوات المالية: االعتراف والقياس"، واستناداً إلى المعايير المبينة في اإليضاح ٣٩المحاسبي الدولي رقم المعيار 
 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة. –

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )٢٠( 

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

 
   أقصى تعّرض 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

فيما يلي مستوى التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالموجودات 
 المدرجة ضمن الميزانية العمومية:

٦٦٦٫٢٠ ٩٧٤٫١٦          بنوك أخرىمبالغ مستحقة من  -
٧٥٦٫٥٨٣ ٩٤٣٫٤٠٨ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية -
١٢٠٫١٤٩ ٠٩٢٫١٥٩ قروض وسلفيات -
٨٣٢ ٢١٦٫١ موجودات أخرى -
 ٣٧٤٫٧٥٤ ٢٢٥٫٥٨٦
 

لميزانية االتعرضات لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنود غير المدرجة في 
 العمومية كالتالي:

٤٣١٫٨٧٩ ٠٢٠٫٧٠٧ شروط) التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون  -
٦٦٩٫٠٠٥٫٣ ١٣٨٫٨٨٩٫١ كفاالت وقبوالت وتسهيالت مالية أخرى -
 ١٥٨٫٥٩٦٫٢١٠٠٫٨٨٥٫٣ 
 

األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ يمثل الجدول أعاله أسوأ احتمال من حيث تعّرض الفروع لمخاطر االئتمان دون 
بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى. بالنسبة للموجودات المدرجة في الميزانية العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أعاله 
إلى إجمالي القيم الدفترية المدرجة في بيان المركز المالي. تشمل االلتزامات غير المستخدمة الحدود االئتمانية الممولة 

 وغير الممولة الصادرة للعمالء التي يمكن إلغاؤها دون شروط.
 

إن اإلدارة واثقة من قدرتها على مواصلة السيطرة على الخسارة والحد منها والتي قد تنشأ عن تعّرض الفروع لمخاطر 
قروض والسلفيات من ال ٪٨٤٫٣٦االئتمان الناتجة عن محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك ألن نسبة 

 مصنفة في الدرجات العليا لنظام التقييم الداخلي للفروع. 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٢١( 

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

تقوم الفروع بمراجعة سياسات االئتمان الخاصة بها بشكٍل متواصل وتجري التغييرات الالزمة عليها استناداً إلى تقارير 
 ه التقارير.  نظام المعلومات اإلدارية واألنماط التي تنتج من هذ

 
المبالغ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع تعتبر داخل إطار المجموعة، وبالتالي يعتبر التعرض لمخاطر االئتمان 

 ضئيالً.
 
 القروض والسلفيات للعمالء والمبالغ المستحقة من البنوك األخرى والمركز الرئيسي والفروع الخارجية ٥-٢-٣
 

 للعمالء والمبالغ المستحقة من البنوك األخرى والمركز الرئيسي والفروع الخارجية: فيما يلي القروض والسلفيات
 

 ٢٠١٦٢٠١٥

 
قروض 

وسلفيات 

الغ مستحقة مب
من البنوك 

األخرى 
والمركز 
الرئيسي 
والفروع 
الخارجية 

قروض 
وسلفيات 

مبالغ مستحقة 
من البنوك 

األخرى 
والمركز 
الرئيسي 
والفروع 
الخارجية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 

 لالنخفاض في القيمة 
       

٤٢٢٫٦٠٤ ١٦٣٫١٢٦ ٩١٧٫٤٢٥     ٢٠٦٫١٣٤ 
تعرضت لالنخفاض في 

- ٩٥٧٫٢٢- ٨٨٦٫٢٤ القيمة 
٤٢٢٫٦٠٤    ١٢٠٫١٤٩   ٩١٧٫٤٢٥ ٠٩٢٫١٥٩ اإلجمالي 

 
ناقصاً: مخصص االنخفاض 

 في القيمة
             

)٨٨٦٫٢٤(-
        

)٨٣٣٫٢٣(-
٤٢٢٫٦٠٤     ٢٨٧٫١٢٥ ٩١٧٫٤٢٥     ٢٠٦٫١٣٤       الصافي

 
ألف درهم)،  ٢٣٫٨٣٣: ٢٠١٥ألف درهم ( ٢٤٫٨٨٦يبلغ مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات ما قيمته 

والسلفيات التي تعرضت لالنخفاض في القيمة، بما في ذلك المخصص الجماعي بقيمة ال شيء ويمثل مخصص القروض 
 ألف درهم). ٨٧٦: ٢٠١٥درهم (

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٢٢( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 تابع)(القروض والسلفيات للعمالء والمبالغ المستحقة من البنوك األخرى والمركز الرئيسي والفروع الخارجية  ٥-٢-٣
 

يمكن تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والسلفيات التي لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض في القيمة بالرجوع 
سعى إدارة الفروع للتعامل فقط مع العمالء متعددي الجنسيات والمحليين إلى نظام التقييم الداخلي المطبق لدى الفروع. ت

المرموقين. وعليه، فإن محفظة القروض والسلفيات تقتصر على عدد محدود من العمالء نتج عنه تركيز في مخاطر 
القائمة في ) من إجمالي القروض والسلفيات ٪٩٨٫٢٢: ٢٠١٥( ٪٩٧٫٨٠االئتمان من خالل أكبر عشرة عمالء بما يمثل 

نهاية السنة. ومع األخذ في االعتبار السمعة الطيبة لهؤالء العمالء، فإن اإلدارة واثقة من أن هذا التركيز في مخاطر 
االئتمان في نهاية السنة لن يؤدي إلى تكبد الفروع أي خسارة. وتم تحديد سقوف اإلقراض الداخلية بموجب سياسة االئتمان 

 لف قطاعات العمل والتي تتم مراجعتها على أساس ربع سنوي. المعتمدة للتعرضات في مخت
 

 تأخر سدادها لكنها لم تتعرض النخفاض القيمة
 

يوماً أنها قد تعرضت النخفاض في قيمتها، إال إذا توفرت  ٩٠ال تعتبر القروض والسلفيات التي تأخر سدادها ألقل من 
 .٢٠١٥و ٢٠١٦مخاطر في هذه الفئة خالل عامي معلومات أخرى تشير إلى عكس ذلك. لم تواجه الفروع أي 

 
 تعرضت النخفاض فردي في القيمة

 
 ٢٤٫٨٨٦مبلغا وقدره  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تبلغ قيمة القروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض فردي في قيمتها كما في 

 ألف درهم). ٢٢٫٩٥٧: ٢٠١٥ألف درهم (
 

 قروض وسلفيات ُمعاد جدولتها 
 

الجدولة تمديد ترتيبات السداد وتعديل وتأجيل الدفعات. يتم تنفيذ معظم أنشطة إعادة الجدولة بغرض تشمل أنشطة إعادة 
تحسين التدفقات النقدية وفقاً لشروط وأحكام اإلرشادات الخاصة بخطط منتجات الفروع. تتم مراجعة تلك السياسات بصورة 

لسداد بل ُيعامل كأنه قرض جديد. لم تعاد جدولة أي قروض مستمرة. عندما تعاد جدولة قرض ما، ال يعتبر القرض متأخر ا
 .٢٠١٦خالل عام 

 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٢٣( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان       ٢-٣
 
 ضمانات ُمعاد تملكها  ٦-٢-٣

 
استخدمت على أي ضمانات محتفظ بها كتأمين والتي قد  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لم تستحوذ الفروع خالل السنة المنتهية في 

 : ال شيء).٢٠١٥في تسوية التسهيالت االئتمانية (
 
 تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

تنشأ التركيزات في مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس 
األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء المنطقة الجغرافية أو أن تتمتع 

بااللتزامات التعاقدية بقدٍر مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. تشير 
 قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية التركيزات في المخاطر إلى تأثر أداء الفروع نسبياً بالمستجدات المؤثرة على

 محددة.
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل
 

يستعرض الجدول التالي التعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان الخاصة بالفروع باستثناء األدوات المالية المشتقة التي تم 
 المقابلة.اإلفصاح عنها بالقيمة االسمية، مصنفة وفقاً لقطاعات عمل األطراف 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٢٤( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 (تابع)تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل 
 

 البنود المدرجة في الميزانية العمومية
 
 

المجموعتصنيع إنشاءاتتجارةمؤسسات مالية
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
         ١٦٫٩٧٤                   -      -                               -   ١٦٫٩٧٤  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٤٠٨٫٩٤٣                  -                    -                 -   ٤٠٨٫٩٤٣  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
        ١٥٩٫٠٩٢           ٣٤٫٥٩٢   ٣٠٠٫٤٦      ٧٣٫٣٠٣ ٤٫٨٩٧  قروض وسلفيات 
١٫٢١٦          ١٠٣                  -   ١٩٥ ٩١٨ موجودات أخرى 

٥٨٦٫٢٢٥            ٣٤٫٦٩٥   ٣٠٠٫٤٦      ٧٣٫٤٩٨ ٤٣١٫٧٣٢ المجموع
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
             ٢٠٫٦٦٦ ---٢٠٫٦٦٦  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٥٨٣٫٧٥٦ ---٥٨٣٫٧٥٦  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
        ٢٫٠٥٧١٤٩٫١٢٠           ١٨٫٢٤٥          ٣٤٫٠٩٣٩٤٫٧٢٥  قروض وسلفيات 
٨٣٢---٨٣٢ موجودات أخرى 

٢٫٠٥٧٧٥٤٫٣٧٤           ١٨٫٢٤٥          ٦٣٩٫٣٤٧٩٤٫٧٢٥   المجموع
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٢٥( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 (تابع)تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل 
 

 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية
 
 

المجموعقطاعات أخرىتصنيعإنشاءاتتجارةمؤسسات مالية
ألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون 

١٦١٫١٤٩١٥٨٫٨٠٣    ٣٣١٫٦٥١- شروط)
        

 ٥٥٫٤١٧٧٠٧٫٠٢٠
١٣٨٫٨٨٩٫١     ١٨٫٤٢١ ٩١٫٥٠٢         ١٤٢٫٤٩٤     ١٫٥٢١٫٨٢٩١١٤٫٨٩٢ كفاالت وقبوالت وتسهيالت مالية أخرى

       ٢٫٥٩٦٫١٥٨     ٧٣٫٨٣٨         ٢٥٠٫٣٠٥          ٣٠٣٫٦٤٣      ١٫٥٢١٫٨٢٩٤٤٦٫٥٤٣ المجموع
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون 

- شروط)
           

 ٨٧٩٫٤٣١   ٢٩٦٫١٦٩ ٥٢٨٫١٠٠                    ١٠١٫٤٥٨ ٥٠٨٫١٤٩        
     ٣٫٠٠٥٫٦٦٩   ٤٣٥٫٣٦ ١٣٧٫٨                        ٦١٦٫٥١٥ ٤٥٨٫٦٦٨ ١٫٨٨٥٫٩١٤  أخرى كفاالت وقبوالت وتسهيالت مالية

     ٣٫٨٨٥٫١٠٠   ٧٣١٫٢٠٥  ٦٦٥٫١٠٨                     ٧١٧٫٩٧٣  ٩٦٦٫٨١٧ ١٫٨٨٥٫٩١٤  المجموع

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٢٦( 

  (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 تركيز المخاطر الجغرافية
 

يستعرض الجدول التالي تركيز المخاطر بحسب المنطقة الجغرافية من حيث التعرضات لمخاطر االئتمان الخاصة بالفروع 
 .٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مصنفة وفقاً للمناطق الجغرافية كما في بقيمها الدفترية، 

 
بالنسبة لهذا الجدول، فقد قامت الفروع بتصنيف التعرضات في المناطق الجغرافية استناداً إلى الدولة المقر لألطراف 

 المقابلة للفروع:  
 

 البنود المدرجة في الميزانية العمومية
 

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مجلس دول 
التعاون 
الخليجي

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
المجموعأخرىوالتنمية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ٩٧٤٫١٦        ٤٢٤ ٣١٥٫١١ ٢١٦٫٥          ١٩               مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
من المركز الرئيسي  مبالغ مستحقة

 والفروع الخارجية
                       

-   
             

 -   
                    
٩٤٣٫٤٠٨

                  
-   

             
٩٤٣٫٤٠٨

 ٠٩٢٫١٥٩      ٢٩٨٫٤٦-                ٦٧٥٫٢٥        ١١٩٫٨٧  قروض وسلفيات
٢١٦٫١ ٨١٧٩٥  -               ٣٠٤  موجودات أخرى

 ٢٢٥٫٥٨٦      ٨١٧٫٤٦       ٠٧٥٫٤٢١ ٨٩١٫٣٠         ٤٤٢٫٨٧  المجموع
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 ٢٩٣٦٦٦٫٢٠ ١٩٫٩٠٠ ٤٦٢  ١١ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 
   -                  الخارجيةوالفروع 

                  
   - ٥٨٣٫٧٥٦     

                 
   -     ٧٥٦٫٥٨٣ 

 ١٢٠٫١٤٩          ٣٫٨٧٥                - ٢٣٫٤٠٧  ٨٣٨٫١٢١   قروض وسلفيات
٤٤٦٣٨٠٨٣٢- ٦ موجودات أخرى

 ٣٧٤٫٧٥٤    ٤٫٥٤٨ ٢٣٫٨٦٩٦٠٤٫١٠٢  ٨٥٥٫١٢١ المجموع

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٢٨( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 إجمالي التعرضات لمخاطر االئتمان بحسب آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية 
 

 
البنود المدرجة في الميزانية 

العمومية
البنود غير المدرجة في الميزانية 

العمومية

 
قروض 
وسلفيات

مبالغ مستحقة 
من البنوك 

ومبالغ 
مستحقة من 

المركز 
الرئيسي 
والفروع 
الخارجية 
األخرى  

مجموع 
المبلغ الممول

مجموع 
المبلغ غير 

المجموعالممول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ٢٫٢٠٨٫٨٣٠ ١٫٦٤٠٫٠٦٢      ٥٦٨٫٧٦٨      ٤٢٥٫٩١٧ ١٤٢٫٨٥١  أشهر ٣أقل من 

٥٨١٫٥٢٢ ٥٦٥٫٢٨١ ١٦٫٢٤١    -              ١٦٫٢٤١  أشهر إلى سنة واحدة ٣
٣٤٨٫٧٠٨      ٣٤٨٫٧٠٨                  -               -               -    سنوات ٥سنة واحدة إلى 

  ٤٢٫١٠٧   ٤٢٫١٠٧                  -               -            -    سنوات ٥أكثر من 
٣٫١٨١٫١٦٧  ٢٫٥٩٦٫١٥٨     ٥٨٥٫٠٠٩      ٤٢٥٫٩١٧     ١٥٩٫٠٩٢  اإلجمالي المجموع

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 ٢٫٩٠٣٫٧٢٦ ٢٫١٥٥٫٨٣٠ ٧٤٧٫٨٩٦      ٦٠٤٫٤٢٢ ١٤٣٫٤٧٤  أشهر ٣أقل من 
     ٧٠٠٫٥٩١ ٦٩٤٫٩٤٥ ٥٫٦٤٦                  -         ٥٫٦٤٦  أشهر إلى سنة واحدة ٣

     ٩٥٩٫٤٧٧      ٩٥٩٫٤٧٧ -                    -    - سنوات ٥سنة واحدة إلى 
       ٧٤٫٨٤٨        ٧٤٫٨٤٨ -                    -    - سنوات ٥أكثر من 

٤٫٦٣٨٫٦٤٢  ٣٫٨٨٥٫١٠٠  ٧٥٣٫٥٤٢  ٦٠٤٫٤٢٢      ١٤٩٫١٢٠  المجموع اإلجمالي
 

 قروض تعرضت النخفاض فردي في القيمة بحسب قطاع العمل
 

 فيما يلي إجمالي مبالغ القروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض فردي في قيمتها بحسب قطاع العمل:
 
تأخر سدادها 

 ٩٠أقل من  
 ً يوما

 ٩٠أكثر من 
 ً المجموعيوما

مخصص 
محدد

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ٨٨٦٫٢٤ ٨٨٦٫٢٤           ٣٨٤٫٢٤        ٥٠٢                 التجارة
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
٤٥٩٤٩٨٫٢٢٩٥٧٫٢٢٩٥٧٫٢٢ التجارة
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فـروع دولة الإمارات الــعربية املتحدة - البيانات املاليــة لل�صنة املنتهيــة يف 31 دي�صمرب 2016
 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر

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

 

                                                 )٢٩( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 قروض تعرضت النخفاض فردي في القيمة بحسب التوزيع الجغرافي 
 

 فيما يلي إجمالي مبالغ القروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض فردي في قيمتها بحسب التوزيع الجغرافي:
 
المجموعتأخر سدادها 

 
 ٩٠أقل من 

 ً يوما
أكثر من 

٩٠  ً المخصصالمجموعيوما

موجودات 
تعرضت 

النخفاض في 
القيمة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

٢٤٫٨٨٦ ٨٨٦٫٢٤ ٨٨٦٫٢٤ ٣٨٤٫٢٤       ٥٠٢            المملكة العربية السعودية
 

 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
٩٥٧٫٢٢   ٤٥٩٤٩٨٫٢٢٩٥٧٫٢٢٩٥٧٫٢٢ المملكة العربية السعودية

 
 مخاطر السوق  ٣-٣
 

ة نتيجة للتغيرات الماليتتعرض الفروع لمخاطر السوق، وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة 
في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة لمعدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت، والتي تتعرض 
جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق وأيضاً لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة 

 العمالت األجنبية وأسعار األسهم.ومعدالت االئتمان وأسعار صرف 
 

تتأكد لجنة الموجودات والمطلوبات ("اللجنة") في فروع اإلمارات العربية المتحدة من تنظيم فروع اإلمارات العربية 
المتحدة تنظيماً يضمن أن كافة المراكز، فيما عدا مراكز سوق المال، محّصنة من التعرض لمخاطر السوق. يتم تحقيق 

نظام المكاتب والمعامالت الداخلية التي يتم تداولها فيما بين هذه المكاتب بهدف تحويل التعرض لمكاتب  ذلك من خالل
سوق المال. إن تعرض مكاتب سوق المال لمخاطر السوق يتم ضمن إطار عمل يتضمن منهجية محددة وجدول لسقوف 

لمركز الرئيسي. يتم قياس التعرض لمخاطر السوق مخاطر السوق وفقاً لما هو مقرر من قبل لجنة مخاطر السوق التابعة ل
ومراقبته بواسطة قسم (الرقابة على أنشطة السوق) الذي يتأكد من عدم تجاوز السقوف المقررة ويقوم بإبالغ اإلدارة العليا 
 على المستوى المحلي وعلى مستوى المركز الرئيسي في حال تحديد أي تجاوز للسقوف أو نشاط غير مصرح به. تشمل

 المؤشرات المستخدمة لمراقبة مخاطر السوق تحليل القيمة المعرضة للمخاطر وتحليالت التأثر وآجال االستحقاق. 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٣٠( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٣
 

 أساليب قياس مخاطر السوق
 

حسابها  التي يتمإن المؤشر الرئيسي المستخدم في مراقبة التعرض لمخاطر السوق هو تحليل القيمة المعرضة للمخاطر 
 Frenchضمن إطار تتم الموافقة عليه من قبل الجهة الرقابية التي يتبع لها المركز الرئيسي وهي هيئة الصيرفة الفرنسية (

Banking Commission يستند إطار العمل إلى نموذج داخلي يستخدم لحساب القيمة المعرضة للمخاطر لمدة يوم .(
داً على الحركات السابقة لمدة سنة واحدة، ويدعم هذا اإلطار حساب اختباري للقيمة معتم ٪٩٩واحد بمعدل ثقة بنسبة 

المعرضة للمخاطر يضمن فعالية النموذج الداخلي وصحة استخدام البيانات السابقة لفترة سنة واحدة. يتم استخدام المؤشرات 
 يعتبر المؤشر الرسمي لدى الفروع. األخرى مثل تحليالت التأثر كبديل لتحليل القيمة المعرضة للمخاطر الذي 

 
 مخاطر األسعار ١-٣-٣
 

تتمثل مخاطر األسعار في تقلب قيمة األدوات المالية للفروع نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير 
يما اليقين فالحركات في أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر األسعار باألساس من حالة عدم 

يتعلق باألسعار المستقبلية لألدوات المالية التي تحتفظ بها الفروع. ال تحتفظ الفروع بأدوات مالية يكون للتغيرات في أسعار 
 السوق تأثير على قيمتها، وبالتالي فإن الفروع غير معّرضة لمخاطر األسعار.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٣١( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٣
 

 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية 
 وتنشأ من األدوات المالية المقّومة بعملة أجنبية.

 
األجنبية السائدة على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. تقوم تتعرض الفروع آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت 

اإلدارة بوضع السقوف على مستوى التعرض تجاه كل عملة، وبشكٍل إجمالي لكل من مراكز اليوم الواحد ومن يوم إلى 
األجنبية  تيوم، وتتم مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي. يلخص الجدول التالي تعرض الفروع لمخاطر أسعار صرف العمال

 ديسمبر. يشتمل الجدول على الموجودات والمطلوبات المالية للفروع بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب العملة. ٣١بتاريخ 
 

المجموع أخرى يورو  دوالر أمريكي درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        الموجودات
وأرصدة لدى مصرف نقد 

اإلمارات العربية المتحدة 
    ٢٨٤٫٤٩٤                    -                     -     ٤١٩٫٢٥         ٠٧٥٫٢٥٩      المركزي

  ١٦٫٩٧٤      ١٢٫١٣٠  ٢٫٥٤٣            ٢٫٢٨٢          ١٩  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
ي الرئيسمبالغ مستحقة من المركز 

    ٤٠٨٫٩٤٣     -         ٨٩٫٢٧٥       ٣١٩٫٦٦٨               -    والفروع الخارجية
١٥٩٫٠٩٢     ٥٫٢٠٦                   -        ١١٩٫٦٢٨        ٣٤٫٢٥٨  قروض وسلفيات 
١٫٢١٦   -                     -    ٣٠٢ ٩١٤  موجودات أخرى

٨٧٠٫٧١٩    ١٧٫٣٣٦   ٩١٫٨١٨   ٤٦٧٫٢٩٩    ٢٩٤٫٢٦٦  المجموع
     

     المطلوبات
١٫٣٣٣               -                     -                  -           ١٫٣٣٣  مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 
   ١٥٤٫٥٦٠                 -                     -     ٢٣٨             ١٥٤٫٣٢٢  والفروع الخارجية

  ٣٢١٫٦٣١     ١٠٫٥٥١      ٩١٫٦٣٩       ١١٣٫٨٥٢    ١٠٥٫٥٨٩  مبالغ مستحقة للعمالء
٨٤٧            ١                   -    ٨٣٢         ١٤  مطلوبات أخرى

٤٧٨٫٣٧١    ١٠٫٥٥٢   ٩١٫٦٣٩   ١١٤٫٩٢٢    ٢٦١٫٢٥٨  المجموع
٣٩٢٫٣٤٨  ٧٨٤٫٦            ١٧٩  ٣٥٢٫٣٧٧     ٣٣٫٠٠٨  صافي مركز الميزانية العمومية

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٣٢( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 

 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

المجموعأخرىيورودوالر أمريكيدرهم ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف 

اإلمارات العربية المتحدة 
 المركزي

             
 ٢٥٣٫٦٣٢

             
 ٢٧٫٤٥١   -                 

                      
-   

         
 ٢٨١٫٠٨٣

 ٦٦٦٫٢٠    ٧٫٥٢٢  ٣٤٩٫٢       ١٠٫٧٨٤           ١١  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 

 والفروع الخارجية
                        

   -
           

 ٥٨٢٫٩٠٥
               

 ٨٥١
                      

   -
         

 ٥٨٣٫٧٥٦
١٤٩٫١٢٠      ١٫٢٣٨ ٢٢٫٦١٩    ٧٤٫٧١٩       ٥٠٫٥٤٤  قروض وسلفيات 
١٨٣٢ -   ٣٨٤  ٤٤٧  موجودات أخرى

١٫٠٣٥٫٤٥٧ ٨٫٧٦١  ٢٥٫٨١٩  ٦٧٢٫٤١٠ ٣٠٤٫٦٣٤  المجموع
 

 المطلوبات
٣٫٤٠٠ ---٣٫٤٠٠  مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 
 والفروع الخارجية

               
 ١٩٫٩٠٤

                  
 ٢٣٨   -                 

                
 ٨٫٨٦٦

           
 ٢٩٫٠٠٨

٦١٢٫١٦٦ ٩٫٥٠٢ ٢١٫٦٣٨ ١٠٨٫٨٧٨ ٤٧٢٫١٤٨  مبالغ مستحقة للعمالء
٦٣٢ ١                          -   ٦٣١   -       مطلوبات أخرى

٦٤٥٫٢٠٦ ١٨٫٣٦٩  ٢١٫٦٣٨  ١٠٩٫٧٤٧    ٤٩٥٫٤٥٢  المجموع
٣٩٠٫٢٥١ (٩٫٦٠٨)٤٫١٨١ ٥٨٦٫٤٩٦)٨١٨٫١٩٠(  صافي مركز الميزانية العمومية

 
األدوات المالية الناشئة بالعمالت تتعرض الفروع بشكٍل محدود للغاية لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث إن أغلب 

األجنبية هي إما بالدوالر األمريكي أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي. إن العقود اآلجلة المبرمة من قبل الفروع تمثل 
 التزامات متبادلة لشراء وبيع العمالت، وتعد مخاطر صرف العمالت األجنبية المرتبطة بهذه العقود غير هامة.

 
م مخاطر العمالت من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في أسعار الصرف. تفترض الفروع تقلباً في يتم تقيي

 ، وتقّدر التأثير التالي على صافي الموجودات وصافي المطلوبات بذلك التاريخ:٪١٠-/  ٪١٠أسعار الصرف بواقع +
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
٪١٠انخفاض بنسبة ٪١٠ارتفاع بنسبة ٪١٠انخفاض بنسبة ٪١٠  ارتفاع بنسبة 
 

(٣٫٤٥٨)٣٫٤٥٨(١٠٫٩١٥)١٠٫٩١٥ الموجودات
 

٤٫٠٠١(٤٫٠٠١)١٠٫٢١٩(١٠٫٢١٩) المطلوبات
 

٥٤٣(٥٤٣)(٦٩٦)٦٩٦ صافي التأثير على األداء المالي
 

٤٨٩(٤٨٩)(٦٢٦)٦٢٦ التأثير على المركز المالي صافي

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٣٣( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية
 

درهم 
دوالر 

المجموعأخرىيوروأمريكي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف  

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
التزامات غير مستخدمة 

   -                  -               ٠٢٠٫٧٠٧      -                 (قابلة لإللغاء دون شروط)
     

 ٧٠٧٫٠٢٠
كفاالت وقبوالت وتسهيالت 

 ١٣٨٫٨٨٩٫١ ٣٣٥٫٤٨ ٠٥٥٫٥٢١٨٤٧٫٥٣١ ٩٠١٫٧٨٧ مالية أخرى
 ١٥٨٫٥٩٦٫٢ ٣٣٥٫٤٨        ٨٤٧٫٥٣١   ٠٧٥٫٢٢٨٫١   ٩٠١٫٧٨٧ المجموع

          
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

التزامات غير مستخدمة 
٨٧٩٫٤٣١--٤٣١٫٨٧٩- (قابلة لإللغاء دون شروط)

كفاالت وقبوالت وتسهيالت 
 مالية أخرى

             
٥١٥٫٩٨١ 

           
٨١٤٫٨٧٥ 

     
١٥٥٫٠١٦٫١             

١٨٥٫١٣٢ 

      
 ٣٫٠٠٥٫٦٦٩

٣٫٨٨٥٫١٠٠  ١٨٥٫١٣٢   ٢٤٥٫٧٥٥٫١١٥٥٫٠١٦٫١  ٥١٥٫٩٨١    المجموع
 
 مخاطر أسعار الفائدة ٣-٣-٣
 

سعار التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي مخاطر تقلب 
الفائدة السوقية، أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار 

ادلة والتدفقات لفائدة السوقية على القيمة العالفائدة السوقية. تتعرض الفروع آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار ا
النقدية. يمكن أن تزداد فروق الفائدة نتيجة لهذه التغيرات ولكنها قد تعمل على الحد من الخسائر في حال نشوء حركات 
 غير متوقعة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سقوف على مستوى الفرق بين معدالت الفائدة وإعادة التسعير،

 ويتولى قسم الخزينة مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )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

 

التابعة للفروع بقيمها الدفترية والمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسعير أو االستحقاق التعاقدي،  يلخص الجدول التالي مدى تعّرض الفروع لمخاطر أسعار الفائدة، ويشتمل على األدوات المالية
 أيهما أسبق.

 

أشهر ٣أقل من  
أشهر إلى  ٣

سنة واحدة
سنة واحدة إلى 

سنوات ٥
غير محّملة  

المجموعبالفائدة
معدل 

الفائدة 
٪ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٠٫٥٥ ٤٩٤٫٢٨٤              ١٤٩٫٣٨٢                  -                 -    ١١٢٫١٣٥    المركزي

        ١٦٫٩٧٤           ١٦٫٩٧٤                  -                 -        -    مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
-٠٫٤ - ٤٠٨٫٩٤٣٠٫٦٧           ١٥٫٠١٤   -     -   ٣٩٣٫٩٢٩  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية

١٫٦٣-١٥٫٠٠      ١٥٩٫٠٩٢                   -                    -         ١٦٫٢٤١ ١٤٢٫٨٥١  قروض وسلفيات
١٫٢١٦             ١٫٢١٦                  -                 -        -    موجودات أخرى

٨٧٠٫٧١٩  ١٨٢٫٥٨٦                  -          ١٦٫٢٤١           ٦٧١٫٨٩٢  مجموع الموجودات
 

 المطلوبات
١٫٣٣٣             ١٫٣٣٣                  -                 -          -    مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

١٥٤٫٥٦٠         ١٥٤٫٥٦٠                  -                 -          -    مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
٠٫٢٥-٣٢١٫٦٣١١٫٤٠         ٣١٣٫٦٦٥                  -           ٧٫٠٤٦    ٩٢٠  مبالغ مستحقة للعمالء

٨٤٧  ٨٤٧                 -                 -       -    مطلوبات أخرى
      ٤٧٨٫٣٧١  ٤٧٠٫٤٠٥                    -            ٧٫٠٤٦     ٩٢٠  مجموع المطلوبات

      ٣٩٢٫٣٤٨)٨١٩٫٢٨٧(                 -           ٩٫١٩٥   ٦٧٠٫٩٧٢  فرق تأثر أسعار الفائدة

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٥( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع) مخاطر أسعار الفائدة ٣-٣-٣
 

أشهر ٣أقل من  
أشهر إلى  ٣

سنة واحدة
سنة واحدة إلى 

سنوات ٥
غير محّملة  

المجموعبالفائدة
 معدل 

الفائدة 
٪ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٢٨١٫٠٨٣٠٫١ ١٩٠٫٠٦٢                  -      -                        ٩١٫٠٢١ المركزي

٢٠٫٦٦٦ ٢٠٫٦٦٦                  -      -                        - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٥٨٣٫٧٥٦٠٫٢٥                  ٨٥١                  -      -                        ٥٨٢٫٩٠٥ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية

٠٫٤٥-١٤٩٫١٢٠٤٫٠٥                       -                  -               ٥٫٦٤٦    ١٤٣٫٤٧٤ قروض وسلفيات
٨٣٢٨٣٢                 -      -                        - موجودات أخرى

١٫٠٣٥٫٤٥٧   ٢١٢٫٤١١                  -                ٥٫٦٤٦     ٨١٧٫٤٠٠ مجموع الموجودات
   

   المطلوبات
٣٫٤٠٠ ٣٫٤٠٠                  -      -                    - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

٢٩٫٠٠٨١٫٧٥ ٢٠٫١٤٢                  -      -                    ٨٫٨٦٦ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
٠٫٠٥-٦١٢٫١٦٦٠٫٦٠ ٦٠٧٫٩٩٨                 -                ٤٫٠٢٢    ١٤٦ مبالغ مستحقة للعمالء

٢٥٢                  ٢٥٢                  -      -                   - مطلوبات أخرى
٦٤٤٫٨٢٦ ٦٣١٫٧٩٢                  -    ٤٫٠٢٢     ٩٫٠١٢ مجموع المطلوبات

    ٦٣١٫٣٩٠   )٤١٩٫٣٨١(                   -    ١٫٦٢٤    ٣٨٨٫٨٠٨ فرق تأثر أسعار الفائدة
 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٦( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣
 

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. تفترض الفروع 
 نقطة أساس، وتقّدر التأثير التالي على صافي ربح السنة وصافي الموجودات بذلك التاريخ:  ٢٥تقلباً في أسعار الفائدة بواقع 

 
الفوائدمصاريف إيرادات الفوائد 
 ٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

١٫٧٢٠٢٫٠٥٨٢٠٣٣ نقطة أساس ٢٥تقلب أسعار الفائدة بواقع 
 

التأثيرات المبينة أعاله على أسعار الفائدة هي ألغراض التوضيح فحسب وقائمة على تصورات مبّسطة. تستند هذه 
مليون درهم) بسعر اإلقفال ومطلوبات  ٨٢٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٦٨٨إلى موجودات محّملة بالفائدة بقيمة التأثيرات 

مليون درهم) بسعر اإلقفال. ال يستدعي التأثر في أسعار الفائدة اتخاذ  ١٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٨محّملة بالفائدة بقيمة 
 الفائدة. إجراءات من قبل اإلدارة للحد من أثر الحركات في أسعار

 
 مخاطر السيولة ٤-٣
 

المالية عندما تصبح  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الفروع على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباتها
مستحقة وعلى تعويض المبالغ المالية المسحوبة. قد يترتب على ذلك إخفاق الفروع في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بسداد 

 مبالغ المودعين والتزامات اإلقراض. 
 

 آلية إدارة مخاطر السيولة
 

العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية لدى  تقوم الفروع بإدارة سيولتها النقدية وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات
الفروع الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. حدد المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

للودائع تحت الطلب. يشترط مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٤للودائع ألجل و ٪١متطلبات االحتياطي وذلك بنسبة 
للسلفيات إلى الودائع، وبموجب ذلك ينبغي أال تزيد القروض والسلفيات (مضافاً  ١:١مركزي أيضاً المحافظة على معدل ال

إليها المبالغ الموظفة بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر والقروض بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي 
قاً لما هو مقرر من قبل المصرف المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات عن ستة أشهر) على األموال الثابتة وف

بمراقبة نسب السيولة بانتظام للمحافظة على نطاق واسع من التنوع من حيث العمالت والمناطق الجغرافية والمنتجات 
 والفترات الزمنية. 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٧( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة   ٤-٣
 
 التدفقات النقدية غير المشتقة ١-٤-٣
 

يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة على الفروع وفقاً للمطلوبات المالية غير المشتقة على أساس آجال 
االستحقاق التعاقدية بتاريخ بيان المركز المالي. إن المبالغ المدرجة في الجدول التالي تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير 

 المخصومة.  
 

 
 ٣حتى 
  أشهر

٦ - ٣ 
  أشهر

١٢ - ٦ 
المجموع  شهرا

ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
       ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ١٫٣٣٣     -     -   ١٫٣٣٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
  ١٥٤٫٥٦٠     -     -   ١٥٤٫٥٦٠ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

  ٣٢١٫٦٣١   ٧٫٠٤٦     -   ٣١٤٫٥٨٥ مبالغ مستحقة للعمالء
  ٧٥٢   ٣٣     -   ٧١٩ مطلوبات أخرى

  ٤٧٨٫٢٧٦   ٧٫٠٧٩     -    ٤٧١٫١٩٧   المجموع
        

       ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
       ٣٫٤٠٠      -     -      ٣٫٤٠٠ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

      ٢٩٫٠٠٨      -     -  ٢٩٫٠٠٨ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
  ٦١٢٫١٦٦       ٤٫٠٢٢  -   ٦٠٨٫١٤٤ مبالغ مستحقة للعمالء

          ٢٥٢   ١٢     -      ٢٤٠ مطلوبات أخرى
٦٤٤٫٨٢٦  ٤٫٠٣٤  -  ٦٤٠٫٧٩٢ المجموع

 
  

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٨( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة   ٤-٣
 
 عقود صرف العمالت األجنبية  -التدفقات النقدية المشتقة   ٢-٤-٣
 

 تشمل مشتقات الفروع التي سيتم تسويتها على أساس اإلجمالي عقود صرف العمالت األجنبية.
 

يحلل الجدول الموضح أدناه األدوات المالية التي سيتم تسويتها على أساس اإلجمالي لدى الفروع، إلى مجموعات استحقاق 
لى أساس الفترة المتبقية من تاريخ بيان المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في ذات صلة ع

 الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
 
حتى شهر   

واحد
٣ - ١ 

أشهر
١٢ - ٣ 

شهرا
أكثر من سنة 

المجموعواحدة
ألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
٥٠٢٫٠٦١      -   ٦٦٫٨١٨            ٦٣١      ٤٣٤٫٦١٢  تدفقات خارجة -
 

٥٠٢٫١٧٣                 -  ٦٦٫٨١٨            ٦٣١      ٤٣٤٫٧٢٤  تدفقات واردة -
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
١٫٢٤٨٫١٩٢        ٧٢٫٧٦٣      ٣٥٤٫١٩٤ ١٨٨٫٠٥٧ ٦٣٣٫١٧٨  تدفقات خارجة -
 

١٫٢٤٨٫٥٦٦        ٧٢٫٧٦٣      ٣٥٤٫١٩٤ ١٨٨٫٠٥٧ ٦٣٣٫٥٥٢  تدفقات واردة -
 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٩( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 الماليةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  ٥-٣
 

القيمة العادلة هي عبارة عن المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف 
المشاركة في السوق بتاريخ القياس. وبالتالي، فمن الممكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة 

 ية. للموجودات والمطلوبات المال
 

 يلخص الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للفروع:
 

القيمة العادلةالقيمة الدفترية 
 ٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

 المركزيالمتحدة 
             

٠٨٣٫٢٨١ ٤٩٤٫٢٨٤
        

٠٨٣٫٢٨١ ٤٩٤٫٢٨٤
٢٠٫٦٦٦  ٢٠٫٦٦٦٩٧٤٫١٦  ٩٧٤٫١٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع 
 الخارجية

             
٥٨٣٫٧٥٦  ٩٤٣٫٤٠٨

             
٥٨٣٫٧٥٦ ٩٤٣٫٤٠٨

١٢٥٫٢٨٧ ٢٠٦٫١٣٤    ١٢٥٫٢٨٧  ٢٠٦٫١٣٤ قروض وسلفيات
           ٤٥٢  ١٢١٫١          ٤٥٢  ١٢١٫١ موجودات أخرى

     ٧٣٨٫٨٤٥١٫٠١١٫٢٤٤    ٧٣٨٫٨٤٥١٫٠١١٫٢٤٤
 

 المطلوبات المالية
       ٣٫٤٠٠ ١٫٣٣٣        ٣٫٤٠٠ ١٫٣٣٣  مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع 
 الخارجية

       
 ١٥٤٫٥٦٠

     
 ٢٩٫٠٠٨

        
 ١٥٤٫٥٦٠

     
 ٢٩٫٠٠٨

  ٦١٢٫١٦٦ ٣٢١٫٦٣١   ٦١٢٫١٦٦ ٣٢١٫٦٣١  مبالغ مستحقة للعمالء
          ٢٥٢           ٧٥٢           ٢٥٢ ٧٥٢  مطلوبات أخرى

  ٤٧٨٫٢٧٦٦٤٤٫٨٢٦ ٤٧٨٫٢٧٦٦٤٤٫٨٢٦
 
المبالغ المستحقة إلى / من البنوك األخرى والنقد واألرصدة لدى المصرف المركزي والمبالغ المستحقة من المركز       )١(

الرئيسي والفروع الخارجية تشتمل على الودائع الموظفة بين البنوك، وهي بشكٍل عام قصيرة األجل وقيمتها الدفترية 
 قيمتها العادلة.تقارب 

 
 القروض والسلفيات للعمالء )٢(
 

القروض والسلفيات تعتبر صافية من مخصصات االنخفاض في القيمة. كما تقارب القيمة الدفترية للقروض والسلفيات 
 قيمتها العادلة. 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٠( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 (تابع)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٥-٣
 
 المبالغ المستحقة للعمالء )٣(
 

إن القيمة العادلة المقدرة للودائع التي ليس لها فترة استحقاق محددة والتي تشتمل على ودائع غير محملة بالفائدة تمثل المبلغ 
 مستحق السداد عند الطلب. 

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 
التسلسل الهرمي ألساليب التقييم على أساس ما إذا كانت معطيات أساليب  ١٣يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التقييم جديرة أو غير جديرة بالمالحظة. إن المعطيات الجديرة بالمالحظة تعكس بيانات السوق التي يتم الحصول عليها 
هذين  بالسوق. لقد نتج عنمن مصادر مستقلة، بينما تعكس المدخالت غير الجديرة بالمالحظة افتراضات الفروع الخاصة 

 النوعين من المعطيات التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة:
 
األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المطابقة. يشمل هذا  -المستوى األول -

 المستوى األوراق المالية وأدوات الدين المدرجة في أسواق المال. 
 

المعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى األول التي تعتبر جديرة  -توى الثاني المس-
بالمالحظة بالنسبة لألصل أو المطلوب، سواًء كانت مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من 

عائد منه على مقاييس المعطيات مثل منحنى ال األسعار). تعتبر وكالتي بلومبيرغ ورويترز المصدر الذي يتم الحصول
 لسعر ليبور أو مخاطر االئتمان للطرف المقابل.

 
الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى معلومات سوق جديرة بالمالحظة  المعطيات -المستوى الثالث -

(المعطيات غير الجديرة بالمالحظة). يشمل هذا المستوى استثمارات األسهم وأدوات الدين التي تشمل مكونات هامة 
ظر البنك عند توفرها. ين غير جديرة بالمالحظة. يتطلب التسلسل الهرمي استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها

 في أسعار السوق المناسبة والجديرة بالمالحظة عند إجراء عمليات التقييم، حيثما كان ذلك ممكناً.
 

 مبين أدناه الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل المذكور أعاله:
 
المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول 
ألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
-(٩٥)- الموجودات –عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

 
-٩٥- المطلوبات –عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-(٣٨٠)- الموجودات –عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 
 

-٣٨٠- المطلوبات –صرف العمالت األجنبية اآلجلة عقود 
 

ديسمبر  ٣١لم يتم تحويل أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية بين  المستويين األول والثاني خالل السنتين المنتهيتين في 
 .٢٠١٥أو  ٢٠١٦

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤١( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 المال إدارة رأس ٦-٣
 

 تتمثل أهداف الفروع من إدارة رأس المال فيما يلي:
 

 االمتثال لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  -
حماية قدرة الفروع على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد للمركز الرئيسي والمنافع ألصحاب   -

 المصلحة اآلخرين.
 رأسمالي قوي لدعم تطوير أعمالها.المحافظة على هيكل   -

 
على األقل من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٢لغرض تقييم متطلبات رأس المال الحالية المحددة بنسبة 

المركزي، تقوم الفروع بحساب نسبة المخاطر إلى الموجودات وفقاً لإلرشادات الموضوعة من قبل المصرف المركزي 
 ي رأس المال إلى مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر. الذي يحدد نسبة إجمال

 
، فقد اعتمدت الفروع استخدام المنهجية الموحدة لقياس مخاطر االئتمان ومنهجية المؤشرات ٢وامتثاالً لمقررات بازل 

 الرئيسية لقياس مخاطر العمليات إضافة إلى مخصص مخاطر السوق. 
 
  ٢هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل  ١-٦-٣
 

إن الفروع ملزمة باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب إطار المحور الثالث من 
 ، وفقاً لما هو مبين أدناه.٢بازل 

 
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات    
ألف درهمألف درهم 

 المالالشق األول من رأس 
١٦٤٠٣٫٣١٦٣١٦٫٤٠٣أ رأس المال المخّصص 

١٥٫٥٩٧ ١٦٥٩٧٫١٥ب االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان
٢٩٫٢٦١ ٢٦١٫٢٩ احتياطيات قانونية

(٣٫٧٣١) )٧٣١٫٣( خسائر متراكمة
 ٥٣٠٫٣٥٧٣٥٧٫٥٣٠

 الشق الثاني من رأس المال
-- مخصص عام
٥٣٠٫٣٥٧٣٥٧٫٥٣٠ المال التنظيميمجموع رأس 

 
 الموجودات المرّجحة بالمخاطر

١٫٢٢١٫٩٧٧ ٢٧٤٫٩١٥ مخاطر االئتمان
٤٦٣ ٥٠٢ مخاطر السوق

٨٤٫٥٥١ ٥٢٤٫٦٣ مخاطر التشغيل
١٫٣٠٦٫٩٩١ ٣٠٠٫٩٧٩ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 
٪٢٧٫٣٦٪٣٦٫٥١ المال التنظيمينسبة كفاية رأس المال لرأس 

٪٢٧٫٣٦٪٣٦٫٥١ نسبة كفاية رأس المال للشق األول من رأس المال

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٢( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 الموحدة ٢تحليل تعّرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٦-٣
 

 

مخاطر االئتمانتخفيف 

إجمالي المستحقات 
ضمن الميزانية 

العمومية

صافي التعرض 
خارج الميزانية 

بعد العمومية 
تحويل االئتمان

التعرض 
قبل تخفيف 

مخاطر االئتمان
تخفيف مخاطر 

االئتمان

بعد تخفيف 
مخاطر االئتمان 
وعوامل تحويل 

االئتمان

الموجودات 
المرّجحة 
بالمخاطر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

   -              ٢٨٤٫٤٩٤                   - ٢٨٤٫٤٩٤               -   ٢٨٤٫٤٩٤  مطالبات سيادية 
    ٥٩٧٫٣٣٠ ١٫١٩٤٫٤٨٩ ١٫٩٥٢٫٥٤٤٢٣٨  ١٫٥٢١٫٧٣٠ ٤٣٠٫٨١٤  مطالبات على بنوك 

     ٣١٦٫٢٠٨ ٣٢٥٫٦١٢ ٩٫٤٠٤ ١٫٢٠٣٫٧٣٧  ١٫٠٧٤٫٤٢٩ ١٥٤٫١٩٤  مطالبات على شركات 
         ١٫٧٣٦ ١١٫٤٠٩                  -         ١١٫٤٠٩              -    ١١٫٤٠٩   موجودات أخرى

    ٩١٥٫٢٧٤  ١٫٨١٦٫٠٠٤  ٩٫٦٤٢  ٣٫٤٥٢٫١٨٤   ٢٫٥٩٦٫١٥٩  ٨٨٠٫٩١١  مجموع المطالبات
 
 

 منه:
١٫٩٥٥٫٤٢٤  ١٫٥٢١٫٧٣٠ ٤٣٣٫٦٩٤  تعّرض مصّنف

١٫٤٩٦٫٧٦٠  ١٫٠٧٤٫٤٢٩ ٤٤٧٫٢١٧  تعّرض عير مصّنف
 ١٨٤٫٤٥٢٫٣ مجموع التعّرض

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٣( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال ٦-٣
 
 (تابع)الموحدة  ٢تحليل تعّرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٦-٣
 

 

تخفيف مخاطر االئتمان

إجمالي المستحقات 
ضمن الميزانية 

العمومية

صافي التعرض 
خارج الميزانية 

العمومية 
تحويل بعد 

االئتمان

التعرض 
قبل تخفيف 

مخاطر االئتمان
تخفيف مخاطر 

االئتمان

بعد تخفيف 
مخاطر االئتمان 
وعوامل تحويل 

االئتمان

الموجودات 
المرّجحة 
بالمخاطر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

                  -٢٨١٫٠٧٩ -٢٨١٫٠٧٩                   -٢٨١٫٠٧٩  مطالبات سيادية 
مطالبات على مؤّسسات قطاع عام حكومية غير 

-   ١٨٣٫٦٥٠            ١٨٣٫٦٥٠                   - مركزية
         

 ٩١٫٨٢٥-                  
 ١٫٥٨٦٫٧٢٢٩٥٩٫٦٠ -   ٢٫٥٢٤٫٢٧٧ ١٫٨٨٥٫٧٦٣ ٦٣٨٫٥١٤  مطالبات على بنوك 

١٫١٥١٫٢٠٤ ١٫١٦٨٫٧٥٨ ١٧٫٥٥٤ ١٫٩٠٧٫٧٥٦ ١٫٨١٥٫٦٨٦ ١١٥٫٠٢٧  مطالبات على شركات 
                ٩٫٨١٤ ١١٫٣٠٨ -   ١١٫٣٠٨               -    ١١٫٣٠٨  موجودات أخرى

١٫٢٢١٫٩٧٧  ٣٫١٣٩٫٦٩٢  ١٧٫٥٥٤  ٤٫٩٠٨٫٠٧٠  ٣٫٨٨٥٫٠٩٩  ١٫٠٤٥٫٩٢٨  مجموع المطالبات
 
 

 منه:
٢٫٥٢٤٫٢٧٧ ١٫٨٨٥٫٧٦٣ ٦٤١٫٠٣٧  تعّرض مصّنف

٢٫٣٨٣٫٧٩٣ ١٫٩٩٩٫٣٣٦ ٤٠٤٫٨٩١  تعّرض عير مصّنف
٤٫٩٠٨٫٠٧٠ مجموع التعّرض

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٤( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر السوق وفقاً للمنهجية الموحدة   ٣-٦-٣
 
تكلفة رأس المالالموجودات المرّجحة بالمخاطر 

 ٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم 

 مخاطر السوق
٥٠٢٤٦٣٦٠٥٦ مخاطر صرف العمالت األجنبية

 
 ).٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم احتساب تكلفة رأس المال للسنة المنتهية في 

 
 مخاطر التشغيل ٤-٦-٣
 

الناشئة عن قصور أو إخفاق العمليات والتقنيات والبنية مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة 
التحتية داخل البنك ومن عوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، مثل تلك 

 الناتجة عن االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموماً لألداء المؤسسي.
 

ع إلى إدارة مخاطر التشغيل بإحداث توازن بين تفادي الخسائر المالية وعدم اإلضرار بسمعة الفروع أو تهدف الفرو
 موجوداتها أو موظفيها مع االقتصاد بشكٍل عام في التكاليف.

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية ٤
 

وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في غضون السنة المالية يقوم الفرع بإعداد تقديرات 
القادمة. يتم تقييم التقديرات واآلراء بشكٍل متواصل وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة 

 تقديرات.وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه الباألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة. 
 

 خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
 

تقوم الفروع بتقييم محافظ القروض الخاصة بها لتحري مدى االنخفاض في قيمتها على األقل بشكٍل ربع سنوي. وفي سبيل 
تحديد ما إذا كان ينبغي قيد خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الشامل، فإن الفروع تقوم بإبداء رأيها حول ما إذا 

ير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من كانت هناك معطيات جديرة بالمالحظة تش
محفظة القروض قبل أن يكون باإلمكان تحديد االنخفاض في قيمة كل قرض في تلك المحفظة بشكٍل منفصل. قد يشمل هذا 

لظروف ي إحدى المجموعات أو االدليل معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد للمقترضين ف
االقتصادية 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 

على االنخفاض في قيمتها مماثالن لتلك المشمولة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. والدليل الموضوعي 
يتم بانتظام مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمتين في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك للحد من 

 علية. أي فروق بين تقديرات الخسائر وتجربة الخسارة الف
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٥( 

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف٥
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

نقد ورصيد حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
 المركزي

        
١٤١٫٨٩٧ ٣٨٢٫١٤٩

٤٨٫١٦٥ ١٠٩٫٣٥           وديعة إلزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
٠٠٣٫١٠٠٩١٫٠٢١ إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيشهادات 

 ٢٨١٫٠٨٣ ٤٩٤٫٢٨٤
 

إن الوديعة اإللزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متوفرة لتمويل عمليات الفروع اليومية. ال 
 يحمل النقد في الصندوق والرصيد في الحساب الجاري والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي أي فائدة. 

 
 ل شهر واحد.سنويا وتستحق خال ٪٠٫٥٥تحمل شهادات اإليداع معدل فائدة 

 
 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ٦
 

 تمثل المبالغ المستحقة من البنوك األخرى األرصدة المحتفظ بها داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 
 مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية ٧
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 ٩٠٥٫٥٨٢ ٩٣٠٫٣٩٣ ودائع
 ٨٥١           ٢٠٤           حسابات جارية

-٨٠٩٫١٤ إعادة تحميل إلى فروع أخرى
 ٧٥٦٫٥٨٣ ٩٤٣٫٤٠٨ 
 

يشتمل إعادة التحميل إلى الفروع األخرى على إعادة تخصيص المصاريف العامة مثل المصاريف المخصصة من قبل 
المركز الرئيسي وتكاليف اإلدارة العليا والعمليات البنكية العالمية للشركات المتكبدة من قبل فرع دبي إلى فرع مركز دبي 

 رادات التي يحققها كل من الفرعين. المالي العالمي. ويستند التخصيص إلى نسبة اإلي
 
 قروض وسلفيات ٨
 
 قروض وسلفيات (أ)٨
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ١٢٠٫١٤٩ ٠٩٢٫١٥٩ قروض للشركات
)٨٣٣٫٢٣( )٨٨٦٫٢٤(  مخصص االنخفاض في القيمة

٢٨٧٫١٢٥         ٢٠٦٫١٣٤ صافي القروض والسلفيات
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٦( 

 (تابع)قروض وسلفيات  ٨
 
 تحليل القروض والسلفيات (ب)٨
 
  ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم  
 

 -                   ٠٨٤٫٤٣ قروض ألجل
 ٠٢٨٫١١٥ ٧٣٠٫٨٢ سحوبات على المكشوف

 -                   ٢٩٣               قروض مقابل إيصاالت أمانة
 ٠٩٢٫٣٤ ٩٨٥٫٣٢ كمبياالت مخصومة 

١٢٠٫١٤٩ ٠٩٢٫١٥٩ مجموع القروض والسلفيات 
 
 مخصص االنخفاض في القيمة (ج)٨
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٢٢٫٠٥٠ ٢٣٫٨٣٣ الرصيد االفتتاحي
١٫٧٨٣ ١٫٩٢٩ مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

- (٨٧٦) المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة للسنة
٢٤٫٨٨٦٢٣٫٨٣٣ مجموع االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 
 موجودات أخرى٩
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٥٢       ١٫١٢١  فوائد مستحقة
٣٫٧٠٥    ٣٫٤١٥  مبالغ مدفوعة مقدماً ومبالغ أخرى

٣٨٠          ٩٥  )١٩العادلة لعقود العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاح القيمة 
٥٫٦٤٣٥٫١٤٠ )٢٥أصل ضريبة مؤجلة (إيضاح 

 ١٠٫٢٧٤٩٫٦٧٧
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٧( 

 أثاث ومعدات١٠
 

 
أثاث وتجهيزات 

وتركيبات

أجهزة معالجة 
البيانات ومعدات 

المجموعمركباتأخرى
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 التكلفة
٥٣٣٥٫٨٨٠٩٣٧٣٥٠٫٧ ٢٠١٥يناير  ١في 

 ٢٣٨٤٦٥٧٠٣- إضافات
(١٫٥١٤)-(١٫٥١٤)- استبعاد / حذف

٥٣٣٤٫٦٠٤١٫٤٠٢٥٣٩٫٦ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
٢٤١                 -  ٢٤١   -                    إضافات

)٦٧٠(           (٤٩٤)           (١٧٦)   -                    استبعاد / حذف
 ١١٠٫٦             ٩٠٨  ٦٦٩٫٤         ٥٣٣              ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 
 االستهالك المتراكم

٢٠٩٤٫٧٣٨٩٣٧٨٨٤٫٥ ٢٠١٥يناير  ١في 
٩٩٤٣٤١٠٥٤٣ المحّمل للسنة

(١٫٥١٤)-)٥١٤٫١(- استبعاد / حذف
٣٠٨٣٫٦٥٨٩٤٧٩١٣٫٤ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

٤٢١١١٦٦٣٧ ١٠٠               المحّمل للسنة
)٦٧٠(           (٤٩٤)           (١٧٦) -                    استبعاد / حذف

 ٨٨٠٫٤     ٥٦٩         ٣٫٩٠٣  ٤٠٨               ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 صافي القيمة الدفترية
 ٣٣٩٢٣٠٫١            ٧٦٦  ١٢٥               ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
٢٢٥٩٤٦٤٥٥٦٢٦٫١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٨( 

 مبالغ مستحقة لبنوك أخرى ١١
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٫٣٣٣٣٫٤٠٠ حسابات جارية
 

 مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية ١٢
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

              ٩٫١٠٤ ٢٣٨  ودائع ألجل
١٥٤٫٣٢٢١٩٫٩٠٤ حسابات جارية

  ١٥٤٫٥٦٠٢٩٫٠٠٨
 

 مبالغ مستحقة للعمالء ١٣
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

           ١٥٫٤٢٤   ١٧٫٠٩٧  ودائع ألجل
٣٠٤٫٥٣٤٥٩٦٫٧٤٢ حسابات جارية

 ٦١٢٫١٦٦ ٣٢١٫٦٣١
 

 ) من الودائع القائمة في نهاية السنة.٪٩٢٫٠٣: ٢٠١٥( ٪٩٢٫١٢تمثل أرصدة العمالء ما نسبته 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٩( 

 مطلوبات أخرى١٤
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

                ٢٥٢   ٧٥٢  فوائد دائنة
 ٢٫٢٢٢ ٢٫٥٩٣  )١٥مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 

٣٫٢٧٢ ٣٫٢٤٦  مخصص مكافآت أخرى للموظفين
٣٫٦٣٧ ٣٫٥٨١  )٢٥مخصص الضريبة (إيضاح 

٣٨٠    ٩٥  )١٩القيمة العادلة لعقود العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاح 
٦٫٧٦٢١٠٫٢٢٨ أخرى

 ١٧٫٠٢٩١٩٫٩٩١
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ١٥
 

 الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كالتالي:
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٢٫٢٢٢٢٫١٦٧  يناير ١في 
 ٣٧١٢٣٨ )٢٤مخصص مرصود خالل السنة (إيضاح 

 ٤٩٢- تحويل من نشاط آخر
)٦٧٥(             - مدفوعة خالل السنةمبالغ 

 ٢٫٥٩٣٢٢٢٫٢ ديسمبر ٣١في 
 

ديسمبر  ٣١، فقد قامت اإلدارة بإجراء تقدير للقيمة الحالية اللتزاماتها كما في ١٩وفقاً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 
الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون ، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة، بخصوص مكافآت نهاية ٢٠١٦

). لقد تم ٪٣: ٢٠١٥( ٢٠١٦في  ٪٣العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وبلغ متوسط تكاليف الزيادة / الترقية نسبة 
 ).٪٤٫١٦: ٢٠١٥( ٪٣٫٥١خصم االلتزام المتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ 

  
 رأس المال المخصص واالحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان ١٦

 
 رأس المال المخّصص )أ(

 
، وتعديالته، يمثل رأس المال ١٩٨٠لسنة  ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 المخصص رأس المال غير المحّمل بالفائدة المقدم من المركز الرئيسي.
 

 االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان  )ب(
 

قامت الفروع بإنشاء مخصص غير قابل للتوزيع بدالً من المخصص العام المقرر رصده وفق "التعميم رقم 
 " الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ٢٨/٢٠١٠
 
 
 
 

 احتياطي قانوني ١٧

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٥٠( 

 
، وتعديالته، يجب ١٩٨٠) لسنة ١٠لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ) من القانون االتحادي٨٢وفقاً لحكم المادة رقم (

من  ٪٥٠من صافي ربح السنة إلى احتياطي قانوني حتى يبلغ الرصيد في هذا االحتياطي ما يعادل  ٪١٠تحويل ما نسبته 
 رأس المال المصدر. وهذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. 

 
 مطلوبات طارئة والتزامات ١٨

 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ٣٦٩٫٧٧٧٫٢ ٩٩٩٫٨٠٧٫١ كفاالت
 ٥٨٩٫٤٣ ١٩٥٫٢٤ قبوالت 

 ٧١١٫١٨٤ ٩٤٤٫٥٦ اعتمادات مستندية 
 ٤٣١٫٨٧٩ ٠٢٠٫٧٠٧ التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون شروط)

 ١٠٠٫٨٨٥٫٣ ١٥٨٫٥٩٦٫٢
 

تمثل الكفاالت تأكيدات غير قابلة لإللغاء تتعهد الفروع بموجبها بالدفع نيابة عن العميل في حال لم يستطع الوفاء بالتزاماته 
 تجاه الغير وتحمل نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض.  

 
االت عليها لغير بسحب كمبيتعتبر االعتمادات المستندية تعهدات خطية من قبل الفروع نيابة عن العميل تفوض بموجبها ا

وفق المبلغ المنصوص عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة. تكون بعض هذه االعتمادات مضمونة بشحنات البضائع التي 
 تتعلق بها، وبالتالي تحمل مخاطر أقل. 

 
لتزام حيث مبلغ اال إن متطلبات الهامش النقدي بموجب الكفاالت واالعتمادات المستندية االحتياطية تقل قيمتها بكثير عن

 إن الفروع ال تتوقع عادًة قيام الغير بسحب أي أموال بموجب االتفاق.
 

تمثل التزامات منح االئتمان األجزاء غير المستخدمة من الموافقات الصادرة بمنح تسهيالت ائتمانية على شكل قروض. 
المحتمل أن تكون الفروع معرضة لخسارة تساوي  وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن التزامات منح االئتمان، فمن

في قيمتها مجموع االلتزامات غير المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة المحتمل، بالرغم من أن تحديد قيمته ليس باألمر 
 السهل، يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة السيما وأن معظم االلتزامات بمنح االئتمان تشترط أن

يتمتع العمالء بمعايير ائتمانية محددة. وفي حين أن هناك بعض المخاطر المرتبطة ببقية االلتزامات، إال أنه ُينظر إليها 
على أنها مخاطر متواضعة حيث إنها تنشأ أوالً من احتمال قيام العميل بسحب الجزء غير المستخدم من موافقات منح 

السحوبات الحقاً عند استحقاقها. تقوم الفروع بمراقبة فترة استحقاق االلتزامات  القروض، وثانياً من احتمال عدم سداد هذه
االئتمانية، ذلك أن مخاطر االلتزامات طويلة األجل تفوق مخاطر االلتزامات قصيرة األجل بشكٍل عام. ال يمثل إجمالي 

سوف  ستقبلية حيث إن العديد من هذه االلتزاماتالقيمة التعاقدية القائمة اللتزامات منح االئتمان بالضرورة متطلبات نقدية م
 تنتهي أو تنقضي دون تمويلها.

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٥١( 

 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة ١٩
 

تتكون عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة من التزامات بشراء وبيع عمالت أجنبية ومحلية بالنيابة عن العمالء فيما 
 يتعلق باألنشطة الخاصة بالفروع وكذلك العمليات الفورية غير المنجزة. 

 
 أبرمت الفروع المعامالت اآلجلة التالية لصرف العمالت األجنبية:

 

المطلوباتالموجودات 
القيمة االسمية 

للعقد 
ألف درهمألف درهمألف درهم 
 

٩٥٩٥١٧٣٫٥٠٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 

٣٨٠٣٨٠٥٦٦٫٢٤٨٫١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 

 إيرادات الفوائد ٢٠
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 إيرادات الفوائد من:
٩٥٥٫١٦٤٦٫٣ )٢٧والفروع الخارجية (إيضاح أرصدة لدى المركز الرئيسي -
٧٢٩٫٥٨٤١٫٥ قروض وسلفيات -
٧٤٨                  ٤٤١ أرصدة بنكية أخرى -
 ٢٣٥٫١٠             ١٢٥٫٨ 

 
 مصاريف الفوائد ٢١
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 مصاريف الفوائد عن:
١٩٦٠٢ )٢٧والفروع الخارجية (إيضاح أرصدة مستحق للمركز الرئيسي -
٤٧٣٣٧٫٢ مبالغ مستحقة للعمالء-
١٣٨٣٣٢ ودائع بنكية أخرى-
 ٢٧١٫٣              ٢٠٤ 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٥٢( 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٢٢
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٣٦٫١٥٧٩٣٫٢٠ إيرادات الرسوم والعموالت
)٤٥( )٣٩(  والعموالتمصاريف الرسوم 

            ٧٤٨٫٢٠         ٣٩٧٫١٥ 
 

 مصاريف العمليات ٢٣
 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ٩١٩٫١٤ ٦٠٩٫١٤ ) ٢٤تكاليف موظفين (إيضاح 
١٧٧٫١١٤٢٫١ إيجار مكتب

٥٨٠٫٦٢١٨٫٦ )٢٧تكاليف المركز الرئيسي (إيضاح 
٧٠٢٫١٨٢٥٫١          )٢٧الرئيسي والفروع (إيضاح  المركز -أخرى 

٦٣٧٥٤٣ )١٠استهالك (إيضاح 
٣٧٥٫٣٥٢٢٫٣ أخرى

-)٨٠٩٫١٤( )٧إعادة تحميل إلى فرع آخر (إيضاح 
 ١٦٩٫٢٨          ٢٧١٫١٣ 
 

 تكاليف موظفين ٢٤
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٠٥٠٫٧٨٣٩٫٧ رواتب وأجور
٦٩٣٫٣٣٢٩٫٣ عالوات

٣٧١٢٣٨ )١٥مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 
٤٩٥٫٣٥١٣٫٣ مزايا وبدالت أخرى

 ١٤٫٩١٩   ١٤٫٦٠٩  
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٥٣( 

 الضريبة٢٥
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
 

  ٣٫٥٣٨   ٣٫٥٨١ ضريبة الدخل للسنة الحالية
 -    ٣٫٦٨١ ضريبة الدخل للسنة السابقة

 ) ٧٨٣(   )٥٠٣( ضريبة مؤجلة
 ٢٫٧٥٥   ٦٫٧٥٩ 
 

 ).٪٢٠: ٢٠١٥( ٪٢٠يبلغ  ٢٠١٦إن معدل ضريبة الدخل المطبق على الفروع في سنة 
 

إلى  ٢٠٠٨تتعلق ضريبة الدخل للسنة السابقة بالمعالجة غير المسموحة لتكاليف اإلدارة العامة للسنوات الضريبية من 
 . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون درهم والتي تم دفعها خالل السنة المنتهية في  ٣٫٧مما نتج عنه ضريبة إضافية بقيمة  ٢٠١٥

 

 وفقاً لبيان الدخل الشامل ومخصص الضريبة للسنة هي على النحو التالي: التسوية بين ربح/ (خسارة) السنة قبل الضريبة
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

) ١٧٣(            ٧٩٧٫١٠ ربح / (خسارة) السنة قبل الضريبة
 

)٣٥( ١٦٠٫٢ ٪٢٠ضريبة الدخل بمعدل 
 تأثير الضريبة على:

٧٩٠٫٢ ٩١٨ الفروق الدائمة للضريبة
٧٨٣ ٥٠٣ الفروق المؤقتة للضريبة

٥٣٨٫٣ ٥٨١٫٣ ضريبة الدخل للسنة الحالية
 

 الحركة في مخصص الضريبة تحليلها كالتالي:
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٠١٩٫٣ ٦٣٧٫٣             يناير ١في 
نة للسمخصص مرصود خالل السنة بما في ذلك الضريبة اإلضافية 

 ٥٣٨٫٣             ٢٦٢٫٧               السابقة
)٩٢٠٫٢(            )٣١٨٫٧(            مبالغ مدفوعة خالل السنة

 ٦٣٧٫٣             ٥٨١٫٣ ديسمبر ٣١في 
 

. ال ٪٢٠تحتسب ضرائب الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة بموجب طريقة االلتزام باستخدام معدل ضريبة فعلي يبلغ 
 يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إال إذا كان من المرجح تحقيق االستحقاق الضريبي ذي الصلة. 

 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 

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

 

 )٥٤( 

 (تابع) الضريبة ٢٥
 

 على موجودات الضريبة المؤجلة هي كما يلي: إن الحركة
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٫٣٥٧            ٥٫١٤٠  يناير ١في 
            ٩٠٤             ١٫٠٤٩  مخصص مرصود خالل السنة

              (١٢١)(٥٤٦) مبالغ معكوسة خالل السنة
٥٫١٤٠ ٥٫٦٤٣ ديسمبر ٣١في 

 
 نقد وما في حكمه ٢٦

 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٢٤٩٫٣٨٥٢٣٢٫٩١٨ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
٢٠٫٦٦٦  ١٦٫٩٧٤  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٥٨٣٫٧٥٦  ٤٠٨٫٩٤٣  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
 ٦٧٥٫٣٠٢٨٣٧٫٣٤٠
 

 األطراف ذات العالقة ٢٧
  

يتم إبرام عدد من المعامالت مع المركز الرئيسي والفروع الخارجية في سياق العمل االعتيادي. تشمل هذه المعامالت   
القروض والودائع ومعامالت صرف العمالت األجنبية. وإضافة إلى األرصدة مع المركز الرئيسي والفروع المدرجة 

 منفصل، فقد تم إبرام المعامالت التالية باألحكام والشروط التجارية المعتمدة من قبل إدارة الفروع.بشكٍل 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 المعامالت خالل السنة:
٣٫٦٤٦    ١٫٩٥٥  )٢٠إيرادات الفوائد (إيضاح 

(٦٠٢)(١٩)  )٢١مصاريف الفوائد (إيضاح 
(٦٫٢١٨)(٦٫٥٨٠) )٢٣تكاليف المركز الرئيسي (إيضاح  -مصاريف العمليات 
(١٫٨٢٥)(١٫٧٠٢) )٢٣أخرى (إيضاح  -مصاريف العمليات 
إعادة التحميل إلى فرع مركز دبي المالي  -مصاريف العمليات 
-  ١٤٫٨٠٩  )٢٣العالمي (إيضاح 

(٥٫٩٢٠)(٥٫٦٨٩) مكافآت أعضاء اإلدارة العليا 
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عربي ودويل
لقاء تون�شي جزائري م�شري لبحث الأزمة الليبية

•• �لفجر - �جلز�ئر - خا�س

يومي  وتون�س  وم�صر  اجلزائر  خارجية  وزراء  يجتمع 
تقييم  الإع��داد  العا�صمة  باجلزائر  املقبل  يونيو  و6   5
على  االخ���رية  ال��ت��ط��ورات  ���ص��وء  على  ليبيا  يف  للو�صع 
الناطق  اك��ده  ح�صبما   ، واالأمني  ال�صيا�صي  ال�صعيدين 
علي  ب��ن  العزيز  عبد  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ص��وؤون  وزارة  با�صم 

ال�صريف يف ت�صريح لوكالة االنباء اجلزائرية. 
الت�صاور  اإط��ار موا�صلة  اإن��ه يف  ال�صريف  وق��ال بن علي 
ال�صوؤون  وزراء  يجتمع  وتون�س،  وم�صر  اجل��زائ��ر  ب��ني 

�صكري  و�صامح  م�صاهل  القادر  عبد  ال�صادة  اخلارجية 
القادم  ي��ون��ي��و  و6   5 ي���وم���ي  اجل���ي���ه���ن���اوي  وخ��م��ي�����س 
باجلزائر العا�صمة الإعداد تقييم للو�صع يف ليبيا على 
ال�صيا�صي  ال�صعيدين  على  االخ���رية  ال��ت��ط��ورات  �صوء 

واالأمني.
وخ��الل ه��ذا ال��ل��ق��اء، ق��ال امل�����ص��وؤول اإن ال����وزراء الثالث 
�صيعدون تقييما للجهود التي يبذلها الليبيون اأنف�صهم 
الدويل االخرين وتلك  املجتمع  ودول اجلوار واع�صاء 
امل��ب��ذول��ة يف اط���ار ه��ذا ال��ت�����ص��اور ال��ث��الث��ي ال��رام��ي اىل 
النهائية  الت�صوية  درب  الليبية على  االأط��راف  مرافقة 

لالزمة التي ت�صرب هذا البلد ال�صقيق و اجلار.

الق�صائي  ب��ال��ق��ط��ب  ال��ع��م��وم��ي��ة 
مل��ك��اف��ح��ة االره��������اب م���ن���ذ ح����وايل 
اأ����ص���ه���ر وذل�����ك ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق مع   6
الوحدة املخت�صة للحر�س الوطني 

بالعوينة.
العملية  ان  ال�����ص��ل��ي��ط��ي  وق�����ال     
على  الق�صاء  ا�صفرت عن  املذكورة 
م�����ص��ّن��ف خ���ط���ري يدعى  اره����اب����ي 
م���ن مواليد  وه����و  ت��ل��ي��ث��ي  ح�����ص��ام 
ينتمي  ك���ان  ان���ه  م�����ص��ريا   ،1997

فقد  ال�صرائب يف الواليات املتحدة”، 
اإىل  بيرتي�س  وي�صري دي  ك��ان حمقاً.  
ال���ذي مينع  ال�����ص��ب��ب  تف�صري  ���ص��ع��وب��ة 
العامل  االأغ���ن���ى يف  ال�����دول  ك��ت��ل��ة م���ن 
من زيادة ميزانياتها الدفاعية لت�صل 
ناجتها  اإج��م��ايل  م��ن   2% ن�صبة  اإىل 
ال���ق���وم���ي، وه����و ه����دف ي��ع��ت��ق��د بع�س 
قليل  اأنه  الع�صكريني  اال�صرتاتيجيني 
تواجهها  م�صاكل  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  ج���داً 
اأوروبا.  ويرى الكاتب اأنه من منطلق 
احل�صابات الرقمية وح�صب، ال يطالب 
ترامب بالكثري، الأن الواليات املتحدة 
تخ�ص�س مليزانيتها الدفاعية ما ي�صل 

يف ع��م��ل��ي��ات اره��اب��ي��ة خ���الل �صهر 
رم�صان ا�صافة اىل دراجة نارية.

   من جهته، اأكد الناطق الر�صمي 
ملكافحة  الق�صائي  القطب  با�صم 
اأم�س  ال�صليطي  �صفيان  االره����اب 
االح����ت����ف����اظ  ان��������ه مت  االث�������ن�������ني، 
بعن�صرين اأحدهما فتاة يف عالقة 
بعملية حا�صي الفريد بالق�صرين.

   وا�صاف ان عملية حا�صي الفريد 
النيابة  عليها  ا�صرفت  بالق�صرين 

وال���ك���ن���دي���ني ب��ت��ل��ك��ئ��ه��م ع����ن االإي����ف����اء 
بقواعد اإنفاق ع�صكرية خا�صة بالناتو 
�صنوات،  ع�صر  م��ن  اأك���ر  قبل  اأق��روه��ا 
املن�صة  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  ك�����اأن  ب����دا 
ع�������زاء.  وي�صري  م��ن��ا���ص��ب��ة  ي��ق��ف��ون يف 
جميع  م��ن  وبالرغم  اأن���ه،  اإىل  الكاتب 
على  �صجلت  التي  الالفتة  التغريدات 
ت���وي���رت، ج�����اءت ر����ص���ال���ة ت���رام���ب اإىل 
احللفاء، الذين اعتمدوا على الواليات 
امل��ت��ح��دة ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، ���ص��ائ��ب��ة ويف 
اأن  اإىل  ت��رام��ب  اأ���ص��ار  وعندما  وقتها. 
ت��وج��ه��ات االإن���ف���اق ال��ع�����ص��ك��ري احلايل 
ولدافعي  ل��ل�����ص��ع��ب  م��ن�����ص��ف��ة  “غري 

وجند  ن��اف��ع  اب��ن  عقبة  كتيبة  اىل 
اخلالفة.

كانت  ال��������ذي  امل����خ����ط����ط  وع�������ن    
القيام  تنوي  االإرهابية  املجموعة 
ب���ه، ق���ال ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي با�صم 
خليفة  ل��ل��ح��ر���س  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
املعلومات  ح�����ص��ب  اإن����ه  ال�����ص��ي��ب��اين 
االإرهابية  املجموعة  ف��اإن  املتوفرة 
بعمليات  ل��ل��ق��ي��ام  ت��خ��ط��ط  ك���ان���ت 

اإرهابية خالل �صهر رم�صان .

ناجتها  اإج����م����ايل  م����ن   3.6% اإىل 
القومي. ولذا ميكن لدولة غنية مثل 
اأملانيا اأن ترفع ن�صبة اإنفاقها الع�صكري 
يلفت  كذلك،   .2% ن�صبة  اإىل  لت�صل 
اأح���د  م���ن  م���ا  اأن�����ه  اإىل  ب��ي��رتي�����س  دي 
يطالب االأوروبيني اأو الكنديني ببلوغ 
اأو حتى  ال���ه���دف يف خ���الل ع���ام  ذل���ك 
اأع������وام، وه���و م��ط��ل��ب �صيكون  خ��م�����ص��ة 
غري منطقي ورمبا يبدو �صاذجاً. وكل 
اأملانيا  ما تطلبه وا�صنطن هو مطالبة 
وف��رن�����ص��ا واإ���ص��ب��ان��ي��ا واإي��ط��ال��ي��ا، وباقي 
العمل  ب��ال��ب��دء يف  امل��ت��ك��ا���ص��ل��ة  ال�����دول 

لالإيفاء بوعود قدموها باأنف�صهم. 

له ن�صرت يف اعياد امليالد 2013: 
متوا�صع،  رج����ل  اجل���دي���د  ال���ب���اب���ا 
مثلي متاما، وهذا هو ال�صبب على 

االرجح يف اأنني اأحبه كثريا!
اأع��ي��ن��ن��ا، ال، فهذه  ن��ف��رك  ه���ل      
�صنع  فيها من  الر�صالة ال مفردة 

اخليال.
عن لونوفال اوب�صرفاتور 

الفرن�صية

•• �لفجر - خرية �ل�صيباين
امل�صوق  ال���ت���وزي���ع  اح��ب��ب��ت��م  ه���ل     
الربيد  وت�����ص��ري��ب��ات  لويكيليك�س، 
كلينتون،  ل��ه��ي��الري  االل���ك���رتوين 
وب���ث ق��ر���ص��ن��ة ح��م��ل��ة م���اك���رون يف 
الدقيقة االأخرية؟ �صوف تع�صقون 
وث��ائ��ق ت��رام��ب : اأك���ر م��ن 700 
البيت  م��ن  ���ُص��ّرب��ت  داخ��ل��ي��ة  وثيقة 
املبّلغني  اأح�����د  ن��ق��ل��ه��ا  االأب���ي�������س، 
جم���ه���ول ال���ه���وي���ة. م��ده�����س! كما 
احلاالت  جميع  يف  يقول  اأن  يحب 

دونالد ترامب.
    اإال انه هذه املرة، امل�صالة وهمية 
اونيون،  ذي  باملائة:  مائة  وزائ��ف��ة 
ليك�س،  ترامب  ين�صر  ال��ذي  املوقع 
ه���و م���وق���ع حم���اك���اة ه��زل��ي��ة على 
يف  ومتخ�ص�س  االن���رتن���ت  �صبكة 
امل��ق��االت ال�����ص��اخ��رة. وب��ال��ت��ايل فاإن 
ال��ر���ص��ائ��ل امل��ت��ن��وع��ة وغ���ريه���ا من 
ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي ن�����ص��ره��ا يف االآون����ة 

االخ����رية ه���ذا امل���وق���ع، ه��ي وثائق 
خيالية بحتة، ولكنها ُم�صّلية.

موجز يومي
    جند يف املوقع، منوذجا الإحاطة 
جاءت  للرئي�س،  م�صحكة  يومية 
على طريقة لعبة لالأطفال. مثال 
)ال�صورة امل�صاحبة للمقال(: واحد 
الناتو،  من هوؤالء لي�س حليفنا يف 
هل ميكنك ر�صم دائرة حوله؟، اأو: 
امل�صارات  لتحديد  ال��ن��ق��اط  ارب���ط 

الرئي�صية لتهريب املخدرات...
    وحول م�صاألة امل�صابيح االأمامية 
اإلكرتونية  ر�صائل  ت��ب��ادل  ه��ن��اك   ،
يك�صف  وم�صت�صاريه  ت��رام��ب  ب��ني 
االأ�صواء  ب�صاأن  خماوفه  عن  فيها 
ال��ب��ح��ري��ة: ان��ه��ا ع��ال��ي��ة ج����دا من 

للظهور  لها مدخال  اأن جتد  نيوز 
ثمن،  باي  التلفزيون،  �صا�صة  على 
ولكي تتحدث عن اأي �صيء، مرورا 
بانون  �صتيف  امل�صت�صارين  بكبري 
جدا،  اخل��ا���ص��ة  املف�صلة  واط��ب��اق��ه 
وتفاعله الغريب مع مطابخ البيت 

االأبي�س.
   الهزل وال�صخرية احلارقة لهذه 
لكنها  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة،  لي�صت  ال��وث��ائ��ق 
ب��ط��ري��ق��ة مم��ت��ع��ة تقدمي  ت������وارب 

الت�صريبات احلقيقية .
اأي�صا  نكت�صف  ال��ك��ّم،  ه���ذا  ويف      
وخيالية،  وه��م��ي��ة  دائ���م���ا  اأ����ص���ي���اء 
�����ص����را�����ص����ة، مثل  اأك��������ر  ول���ك���ن���ه���ا 
ابنة  ترامب،  اإيفانكا  بني  احلديث 
الرئي�س التي تبيع ماركة مالب�س 
يف  مبيعات  ووكيلة  ا�صمها،  حتمل 

وج�����ه�����ة ن�����ظ�����ره وغ��������ري وط���ن���ي���ة 
ال�صواطئ  وراء  م��ا  ت�����ص��يء  الأن��ه��ا 

االأمريكية.
ر���ص��ائ��ل تك�صف عن      اىل ج��ان��ب 
ت���رام���ب، رئي�س  م��ط��ال��ب��ة دون���ال���د 
طائرة  كامل  تزويق  ب��اإع��ادة  بوينغ 

�صالح اجلو الرئا�صية بالرخام.

م�صت�صارون يف حالة هذيان
املجنونة  الوثائق  ه��ذه  وُتظهر      
رئ��ا���ص��ي��ا يف حالة  ف��ري��ق��ا  اأي�������ص���ا، 
هذيان، من الناطق الر�صمي �صني 
اإىل عمه  �صبي�صر وهو يروي قلقه 
ويلرب وغارقا يف بارانويا كاملة، اىل 
كيليان كونواي، امل�صت�صارة اخلالدة 
“احلقائق  م��ف��ه��وم  اب���دع���ت  ال��ت��ي 
فوك�س  ت�صتجدي  وهي  البديلة”، 

ت���رام���ب، ال���واق���ع ه��و يف ك��ث��ري من 
االأحيان اأغرب من اخليال. وهكذا، 
مبا انه التقى البابا فران�صي�س قبل 
نطاق  ع��ل��ى  تعميم  مت  ف��ق��د  اي����ام، 
وا���ص��ع يف االأي���ام االأخ���رية، تغريدة 

البيت  ل���رتام���ب يف  ي���وم      م��ائ��ة 
االأب��ي�����س: م��ائ��ة ���ص��ب��ب ل��ن��ق��ول له 
���ص��ك��را. وال���ذي���ن ق��د ي��ج��دون هذا 
ال�صهولة  يف  غاية  ال��ه��زيل  امل�صهد 
اأنه مع دونالد  اأن ال ين�صوا  عليهم 

اندوني�صيا كانت تروي لها ق�ص�س 
غري  اخلطورة،  مت�صاعدة  حوادث 
ان ال�صيدة االأمريكية ظلت عدمية 
االإح�صا�س ومل يوؤثر فيها اأي خرب 

وحدث.

الواقع معه اأغرب من اخليال:

ترامب ليك�س: 700 وثيقة مزيفة ل جتايف احلقيقة...!
تظهر هذه الوثائق املجنونة اأي�صا فريقا رئا�صيا يف حالة هذيان
 ترامب: البابا اجلديد رجل متوا�شع مثلي متاما وهذا هو ال�شبب يف اأنني اأحبه كثريا!

ترامب يعترب الأ�صواء البحرية غري وطنية لأنها ت�صيء ما وراء ال�صواطئ الأمريكية

ر�صائل تك�صف مطالبة ترامب رئي�س بوينغ باإعادة تزويق كامل طائرة �صالح اجلو الرئا�صية بالرخام

منوذج اخر من احاطة خمابراتيةن�صخة من موجز اعدته املخابرات اىل ترامب

االرهابي الذي لقي حتفه

ترامب .. البابا متوا�صع مثلي

قريبا لقاء ثالثي منتظر
 حول ال�صان الليبي

الحتفاظ بعن�صرين اأحدهما فتاة:

تون�س: الق�شاء على عن�شر اإرهابي يف عملية ا�شتباقية
م�صافحة الرئي�س الأمريكي وماكرون اأقرب اىل ن�صخة من م�صارعة غالدييتور

�شدقية الناتو على املحك...انتقادات ترامب يف حملها
•• �لفجر - تون�س - خا�س

     اأفادت وزارة الداخلية التون�صية 
للحر�س  امل��خ��ت�����ص��ة  ال����وح����دة  اأّن 
ال��وط��ن��ي )ال������درك( ، ن���ّف���ذت ليل 
نوعية  ع��م��ل��ي��ة  امل���ا����ص���ي  االح�������د 
ا�صتباقية وجنحت بعد ن�صب كمني 
بعد  ال�صلطانية على  حمكم بدوار 
4 كلم من معتمدية حا�صي الفريد 
الق�صاء  يف  ال��ق�����ص��ري��ن  حم��اف��ظ��ة 
ي�صتبه  ارهابي خطري  على عن�صر 
داع�س  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ق���ي���ادي  ك���ون���ه  يف 
ال�صلوم  بجبل  متح�صن  االره��اب��ي 
2014 و�صادر يف �صانه  منذ �صنة 
11 من�صور تفتي�س لفائدة وحدات 
امنية خمتلفة من اجل تورطه يف 
ك��م��ا مت حتقيق  اره���اب���ي���ة  اع���م���ال 
لعن�صر  ومبا�صرة  موؤكدة  ا�صابات 

ارهابي ثاين كان برفقته.
    وج��اء يف ب��الغ ل��وزارة الداخلية 
العملية  خ�����الل  اأي�������ص���ا  مت  اأّن��������ه 
عالقة  على  ا�صناد  عن�صر  اي��ق��اف 
ب��امل��ج��م��وع��ة االره���اب���ي���ة امل���ذك���ورة 
ع�صكرية  ي���دوي���ة  رم���ان���ة  وح���ج���ز 
كال�صنكوف  ن��وع  و�صالح  هجومية 
وخمزنني مزودة بالذخرية وكمية 
وح��ق��ي��ب��ة ظهرية  ال����ذخ����رية  م���ن 
الكرتونية  وادوات  م���واد  داخ��ل��ه��ا 
النا�صفة  ال���ع���ب���وات  ل�����ص��ن��ع  م��ع��دة 
ل��ل��ت��ف��ج��ري ع����ن ب���ع���د واالح����زم����ة 
ا�صتعمالها  �صيتم  ك��ان��ت  النا�صفة 

•• و��صنطن-وكاالت:
زميل  ب��ي��رتي�����س،  دي  دان��ي��ي��ل  و���ص��ف 
اأول  برايوريتيز  ديفين�س  معهد  ل��دى 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ع���ق���ده  م���وؤمت���ر 
دونالد ترامب مع زعماء حلف الناتو، 
وال����ذي ج���اء ب��ع��د اأ���ص��ه��ر م��ن تقريعه 
احلملة  خ��الل  االأط��ل�����ص��ي��ة،  للمنظمة 
مريح.   وغري  حمرج  باأنه  االنتخابية، 
اأن  اإنرتي�صت  وكتب يف جملة نا�صونال 
التح�صري لها  اللقاءات يتم  مثل تلك 
اأو  م�صافحة  كل  وتر�صم  اأ�صابيع،  قبل 
معانقة مع روؤ�صاء وقادة بدقة �صديدة. 
ك��م��ا ي��ت��م ال��ت��دق��ي��ق يف ك���ل ك��ل��م��ة يتم 
بها.  التفّوه  يتم  هم�صة  وكل  اإلقاوؤها، 
ال�صعب  م��ن  والأن���ه  ال��ك��ات��ب،  وبح�صب 
اأمامه  كتب  مب��ا  التقيد  ت��رام��ب  على 
ع��ل��ى ال����ورق، ه��ن��اك م��ن ي��ت�����ص��اءل عما 
االأملانية  امل�����ص��ت�����ص��ارة  م��ن  ك��ل  ك���ان  اإذا 
اأنغيال مريكل ورئي�س الوزراء الكندي 
بالندم  ���ص��ع��را  ق���د  ت������رودو،  ج��ا���ص��ت��ني 

لقطعهما الرحلة اإىل بروك�صل. 
وقبيل  اأن���ه،  اإىل  بيرتي�س  دي  ويلفت 
املقر  بافتتاح  احتفااًل  ال�صريط  قطع 
التقطت  ال����ن����ات����و،  حل���ل���ف  اجل����دي����د 
ال��ك��ام��ريا ت���رام���ب وه���و ي��ب��ع��د رئي�س 
يف  ع�صو  اأح���دث  مونتينيغرو)  وزراء 
الناتو( من اأمامه لكي يقف يف مقدمة 
ال�صحافة  ���ص��ب��ه��ت  ك���م���ا  ال����زع����م����اء. 
الفرن�صي  والرئي�س  ترامب  م�صافحة 
اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون، ب�������ص���يء اأق�����رب 
م�صارعة  م���ن  م��ع��ا���ص��رة  ن�����ص��خ��ة  اإىل 
غ��الدي��ي��ت��ور.  وع��ن��دم��ا األ��ق��ى ترامب 
االأوروبيني  فيها  ذك���ر  وال��ت��ي  كلمته، 
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اأرجاأ وزير اخلارجية ال�صوداين، اإبراهيم غندور، زيارة له اإىل القاهرة 
كانت مقررة يف اأواخر ال�صهر احلايل، بعد اأيام على اإعالن الرئي�س 
ال�صوداين عمر الب�صري �صبط معدات ع�صكرية م�صرية مع املتمردين 

الذين يقاتلون القوات احلكومية يف اإقليم دارفور.
اأن  االأربعاء  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  رئي�صها  ل�صان  على  القاهرة  ونفت 

تكون قدمت اأي دعم للمتمردين ال�صودانيني.
بتاأجيل  م�صر  يف  اال�صقاء  اأبلغنا  ال�����ص��وداين  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
اأن  وق��ت الح��ق، م�صيفاً  تتم يف  اأن  على  داخلية  ال��زي��ارة الن�صغاالت 
الغر�س من الزيارة كان انعقاد اجتماعات جلنة ت�صاور �صيا�صي متفق 
االن�صغاالت  طبيعة  عن  تفا�صيل  اي  يعطي  اأن  دون  م�صبقاً،  عليها 

الداخلية.
وانعقد يف اخلرطوم ال�صهر املا�صي اجتماع للجنة الت�صاور ال�صيا�صي 
اإىل عدد من  التطرق خالله  البلدين، مت  وزي��ري خارجية  برئا�صة 

النقاط اخلالفية بني الدولتني دون التو�صل اىل حل لها.

اأ�صدر املجل�س الرئا�صي حلكومة الوفاق الوطني قراًرا بتكليف اآمر 
احلر�س الرئا�صي التابع للحكومة، جنمي الناكوع، ووزير الداخلية 
املفو�س بحكومة الوفاق العارف اخلوجة، ال�صتالم وحماية وتاأمني 

موقع مطار طرابل�س الدويل.
ويف هذا االإط��ار تو�صل �صباح ام�س االثنني، مفو�صو احلكومة، مع 
مديرية اأمن ق�صر بن غ�صري، البلدية التي يقع مطار طرابل�س يف 

نطاقها االإداري، اإىل اتفاق حول توزيع مهام تاأمني املطار.
للمطار من قبل قوات  التاأمني اخلارجي  يتم  باأن  االتفاق  ويق�صي 
املرافق من  الرئا�صي، واأن يتم و�صع نقاط داخلية حلماية  احلر�س 
اأمن ق�صر بن غ�صري، وكذلك حتديد نقاط م�صرتكة  قبل مديرية 

بني قوات احلر�س الرئا�صي ومديرية اأمن ق�صر بن غ�صري.
كتيبة  اأو  ال�صابع  ال��ل��واء  ان�صحاب  ب��صرورة  ا  اأي�صً االت��ف��اق  ويق�صي 
املطار ومن متركزاتها خارجه  ملدينة ترهونة من  التابعة  الكانيات 
عند  االثنني  م�صاء  اأق�صاها  م��دة  يف  املوقع  بت�صليم  وقيامه   ، كافة 
ق���ّوة خ���ارج االت��ف��اق من  اأي���ة  اأن متنع  ال��راب��ع��ة م�����ص��اء، على  ال�صاعة 
التمركز اأو التواجد اأو مزاولة اأية مهام داخل املطار وحميطه، ويف 
حالة حدوث اأي اعتداء على القوات املكلفة بتاأمني املطار وحميطه، 

تعترب القوة املعتدية غا�صمة.
تدمريه  منذ  العمل  عن  املتوقف  ال��دويل  طرابل�س  مطار  اأن  يذكر 
كانت  ال��ت��ي  االإن��ق��اذ  حكومة  ل�صيطرة  يخ�صع  ك��ان   2014 �صيف 
الدولة، حتى  موؤ�ص�صات  بع�س  الوطني على  الوفاق  تناف�س حكومة 
بداأت اال�صتباكات التي �صهدتها طرابل�س منذ فجر اجلمعة املا�صية.

اأحد  ميت�صوتاكي�س  كون�صتانتني  ال�صابق  اليونان  وزراء  رئي�س  تويف 
اأبرز ال�صيا�صيني املحنكني يف اليونان يف �صاعة مبكرة من �صباح ام�س 

االثنني عن 98 عاما ح�صبما اأعلنت اأ�صرته.
وقالت اأ�صرته يف بيان مقت�صب ن�صرته وكالة اأنباء اأثينا �صبه الر�صمية 
اإن ميت�صوتاكي�س كان حماطا مبن كان يحبهم ويحبونه عند وفاته.

من  الفرتة  خالل  اليونانية  احلكومة  رئا�صة  ميت�صوتاكي�س  وتوىل 
من  اأك��ر  ال�صيا�صي  م�صواره  امتد  وق��د   1993 ع��ام  حتى   1990

ن�صف قرن.
وتقاعد ميت�صوتاكي�س من الربملان يف يناير 2004 ولكن ظل رئي�صا 
الأربعة  اأب  وميت�صوتاكي�س  اجل��دي��دة.  الدميقراطية  حل��زب  �صرفيا 

اأوالد.
الدميقراطية  ح��زب  رئي�س  من�صب  حاليا  كريياكو�س  ابنه  وي�صغل 

اجلديدة وهو حزب املعار�صة الرئي�صي يف اليونان.

عو��صم

القاهرة

اأثينا

طرابل�س

�شريالنكا تن�شر اجلي�س مع ارتفاع 
ح�شيلة �شحايا الفي�شانات 

•• كولومبو-�أ ف ب:

امل�صاعدات  لتاأمني  اأم�����س  ال�صريالنكي  اجلي�س  عنا�صر  م��ن  اآالف  انت�صر 
في�صانات  اأ���ص��واأ  ب�صبب  ل��ل��ن��زوح  ا���ص��ط��روا  �صخ�س  مليون  ن�صف  ل��ق��راب��ة 

ت�صهدها البالد منذ اكر من عقد وا�صفرت عن مقتل 169 �صخ�صا.
واأعلن اجلي�س ان توقف االمطار الغزيرة لفرتة وجيزة اتاخ ن�صر مروحيات 
و�صفن وعنا�صر على االر�س الإجالء ال�صكان من املناطق املنكوبة واي�صال 

امل�صاعدات الغذائية واحتياجات اولية اخرى.
يف  تربة  وان��زالق��ات  في�صانات  بح�صول  اجلمعة  الغزيرة  االمطار  ت�صببت 
هذه اجلزيرة الواقعة على املحيط الهندي ما ارغم حواىل ن�صف مليون 

�صخ�س يف جنوب وغرب البالد على مغادرة منازلهم. 
ب�صبب  ومعظمهم  قتلوا  �صخ�صا   169 ان  ال��ك��وارث  ادارة  م��رك��ز  واأع��ل��ن 
انزالقات تربة ت�صببت بها االأمطار الغزيرة اجلمعة. واعترب حواىل 102 

اآخرين يف عداد املفقودين فيما هناك 88 م�صابا يف امل�صت�صفيات.
املو�صمية  االم��ط��ار  ب��دء  م��ع  منتظم  ب�صكل  في�صانات  �صريالنكا  وت�صهد 
ال�صنوية. لكن جاي. ات�س �صرييباال الذي كان يقيم يف احد املناطق االكر 

ت�صررا قال انه مل ي�صهد في�صانات مماثلة يف ال�صابق.
وروى لوكالة فران�س بر�س لقد اعتقدت ان نهايتي دنت حني وجد نف�صه 

االحد غارقا حتت املياه اىل ان القى اإليه احد االأ�صخا�س حبل االإنقاذ.
وقال على منت �صفينة رجال االنقاذ اأقيم يف هذه املنطقة منذ 27 عاما، 

و�صهدنا في�صانات يف ال�صابق لكن لي�س بهذا امل�صتوى .
ومن املرتقب هطول امطار جمددا االثنني والثالثاء كما توقعت م�صلحة 

االأر�صاد اجلوية ما ميكن ان يعقد جهود االإغاثة.
من جهته قال دانو�صكا فرناندو لوكالة فران�س بر�س ان منزله غمرته املياه 
االحد م�صيفا لقد �صهدنا في�صانات عام 2003 لكن لي�س بهذا امل�صتوى .

وقال املتحدث با�صم اجلي�س رو�صان �صينيفرانتي ان توقف االمطار لفرتة 
اتاح للجنود الو�صول اىل املناطق التي عزلتها الفي�صانات.

تو�صيع تدري�س املنهاج الإ�صرائيلي يف املدار�س الفل�صطينية

خمطط اإحتاليل جديد لتكري�س تهويد التعليم يف القد�س 

وا�صنطن بو�صت تدعو اإىل الإ�صراع ب�صن معركة الرقة 

الق�شاء البطيء على داع�س 
يكلف العامل مزيدًا من ال�شحايا 

مريكل: لي�س بو�شع اأوروبا العتماد على اأمريكا اأو بريطانيا

اجلي�س الفلبيني يعزز الأمن قرب مدينة عريقات: الإجراءات الإ�شرائيلية يف القد�س املحتلة باطلة قانونيا
ال�صفة  ل�صم  اال�صتعماري  م�صروعها  با�صتكمال  وتقوم 
الغربية مبا فيها القد�س وحتاول كقوة ا�صتعمار تغيري 
ب�صكل  املحتلة  القد�س  و�صم  القائم  التاريخي  الطابع 
املتحدة  االأمم  ل��ق��رارات  خمالفاً  يعترب  وال���ذي  خا�س 
كافة مبا فيها قرارات جمل�س االأمن واجلمعية العامة 
القد�س مدينة  اأن  اأكدت جميعها على  التي  واليون�صكو 
حمتلة وجزء ال يتجزاأ من االأر�س الفل�صطينية املحتلة 
وطالب عريقات االأمم املتحدة واملجتمع   . عام 1967 
اال�صتفزازي  و�صلوكها  االح��ت��الل  �صلطة  ب��ردع  ال��دويل 
املقد�صة  واالأم��اك��ن  القد�س  القائم يف  الو�صع  واح��رتام 
لردع  العملية  االإج���راءات  واتخاذ  م�صوؤولياتها  وحتمل 

االحتالل والعمل على اإنهائه.

•• ر�م �هلل-و�م:

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �صر  اأم��ني  ا�صتنكر 
االحتالل  حكومة  عقد  عريقات  �صائب  الفل�صطينية 
الجتماعها االأ�صبوعي يف حميط حائط الرباق وحماولة 
والبلدة  القد�س  لتهويد  ال��ق��رارات  م��ن  �صل�صلة  ات��خ��اذ 
امل�صاريع  م��ن  ع��دد  على  امل�صادقة  خ��الل  م��ن  القدمية 
التهويدية واالجراءات املنافية للقانون الدويل. واعترب 
عريقات يف بيان �صحفي ام�س ان جميع هذه االجراءات 
باطلة وتنتهك قرارات ال�صرعية الدولية املتعلقة بو�صع 
القد�س املحتلة. وقال اأن حكومة االحتالل تعطل ب�صكل 
متعمد جميع اجلهود الدولية الإحياء العملية ال�صيا�صية 

•• برلني-وكاالت:

اأنغيال  االأمل��ان��ي��ة  امل�صت�صارة  ق��ال��ت 
اأوروب��ا مل يعد بو�صعها  اإن  مريكل 
االعتماد كليا على الواليات املتحدة 
ان��ت��خ��اب دونالد  ب��ع��د  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
الربيطانيني  وت�����ص��وي��ت  ت��رام��ب 
ل�������ص���ال���ح اخل���������روج م�����ن االحت������اد 
مريكل  واأو�����ص����ح����ت  االأوروب������������ي. 
اأن��ه��ا ت��رغ��ب يف ع��الق��ات ودي���ة مع 
اإىل جانب رو�صيا، لكنها  الدولتني 
اأن  عليها  اأوروب�����ا  اأن  ع��ل��ى  ���ص��ددت 

تنا�صل من اأجل م�صريها.
رف�س  ب��ع��دم��ا  تعليقاتها  وج����اءت 
ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي، اأث���ن���اء قمة 
التاأكيد  ال�صبع،  جمموعة  ل���دول 
باري�س  ب��ات��ف��اق��ي��ة  االل����ت����زام  ع��ل��ى 
يف  اإليها  التو�صل  مت  التي  للمناخ 

مريكل  وت��خ��و���س   .2015 ع���ام 
ح���م���ل���ة دع�����ائ�����ي�����ة ل���الن���ت���خ���اب���ات 
ال���ربمل���ان���ي���ة امل���زم���ع اإج�����راوؤه�����ا يف 

�صبتمرب اأيلول املقبل.
انتخابي  جت��م��ع  اأم�����ام  ك��ل��م��ة  ويف 

اأمل���ان���ي���ا، قالت  ب��ج��ن��وب  يف م��ي��ون��خ 
التي كان بو�صعنا  االأوق��ات  مريكل 
اآخرين  ع��ل��ى  كليا  االع��ت��م��اد  فيها 
االأم��ر يف  راحلة. لقد واجهت هذا 

االأيام القليلة املا�صية .
واع��ت��ربت اأن م��ن ال�����ص��روري منح 
بالرئي�س  اأمل��ان��ي��ا  ل��ع��الق��ة  اأول���وي���ة 
ال���ف���رن�������ص���ي اجل����دي����د اإمي���ان���وي���ل 
علينا  بالقول:  م�صيفة  م��اك��رون، 
نحن االأوروبيني اأن نقرر م�صرينا 
ال�����ص��ب��ت، و�صفت  ب��اأن��ف�����ص��ن��ا. وي����وم 
مريكل املحادثات ب�صاأن املناخ اأثناء 
غري  ب��اأن��ه��ا  ال�صبع  جمموعة  قمة 

ُمر�صية للغاية.
وكندا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  زع���م���اء  واأع�������اد 
واليابان  واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�صا 
باري�س،  اتفاقية  التاأكيد على دعم 
لكن ترامب قال اإنه �صيتخذ قرارا 

م�شيحيون �شحية بحرب املدن يف الفلبني 
•• �إليجان �صيتي-رويرتز:

كان اإدوين ديال بينا ير�صف القهوة بعد الع�صاء يف مدينة �صاحلية بجنوب الفلبني 
يوم الثالثاء املا�صي عندما تلقى مكاملة هاتفية من اأحد الق�صاو�صة يتحدث بنربة 

ت�صي بالذعر واحلزن.
ملدينة  العام  الكاهن  �صوجارنو  “�صيتو”  تريي�صيتو  االأب  مت�صددون  احتجز  فقد 

ماراوي مع نحو ع�صرة من اأفراد اأبر�صيته.
ملطالب  ت��ردي��دا  بب�صاطة  وك��ان��ت  ليلقيها  �صطور  ب�صع  “اأعطوه  بينا  دي��ال  وق���ال 
�صيء  ف�صيحدث  املطالب  تلب  اإذا مل  اإن��ه  له  وقيل  القوات”.  بان�صحاب  اخلاطفني 

�صيء. 
ومل ترد اأنباء اأخرى عن هذه املجموعة منذ اختطاف اأفرادها يف اإطار معركة �صر�صة 

بني املتمردين وقوات اجلي�س الفلبيني يف ماراوي خالل االأ�صبوع االأخري.
وفر ما ي�صل اإىل 180 األفا ميثلون 90 يف املئة من �صكان املدينة التي اأ�صبحت بني 

ع�صية و�صحاها تقريبا م�صرحا حلرب مدن االأ�صبوع املا�صي.
اأبعد  مينداناو  يف  العرفية  االأح��ك��ام  دوتريتي  رودري��ج��و  الفلبيني  الرئي�س  واأعلن 
جزر البالد جنوبا يف الوقت الذي �صعت فيه القوات لت�صييق اخلناق على ا�صنيلون 
اآ�صيا العام املا�صي عندما بايع تنظيم  هابيلون الذي اأعلن اأمريا على جنوب �صرق 

داع�س االإرهابي.

•• مانيال-وكاالت:

عززت القوات احلكومية الفلبينية، ام�س االإثنني، االإجراءات االأمنية 
م�صلحني  قبل  م��ن  حم��ا���ص��رة  جنوبية  ملدينة  املتاخمة  امل��ن��اط��ق  يف 
ال��رع��ب يف  وزرع  ال��ف��رار  م��ن حماولتهم  و�صط خم��اوف  اإ�صالميني، 

البلدات املجاورة.
وقال الكولونيل األيك�س ادوكا، اإنه مع هروب املزيد من ال�صكان من 
مدينة ماراوي )800 كيلومرت جنوب مانيال(، اأمر اجلي�س اإغالق 
مت  ال��ذي��ن  االأ�صخا�س  معظم  توجه  حيث  القريبة  اليجان  مدينة 

اإجالوؤهم.
اإننا نكثف من عملياتنا االمنية ... لقد وفرنا مناطق  وقال ادوك��ا: 

احتواء حتى نتمكن من معاجلة االأ�صخا�س الذين مت اإجالوؤهم ب�صكل 
�صحيح. واأ�صار ادوكا اإىل اأنه “يف ظل ا�صتمرار الهجوم الع�صكري يف 
امل�صلحني يحاولون  اأن  اال�صتخباراتية تظهر  التقارير  فاإن  م��اراوي، 

الفرار واأنهم يف طريقهم بالفعل للخروج من منطقة ال�صراع«.
املغادرة  باإمكانهم  الذين  وه��وؤالء  االن�صحاب  يحاولون  اأنهم  واأ�صاف 

ميكنهم دخول اليجان عرب االند�صا�س بني الجئني.
االأن�صطة  انت�صار  ع��دم  ل�صمان  جهدنا  ق�����ص��ارى  ن��ب��ذل  اإن��ن��ا  وت��اب��ع 
 100 مقتل  اإىل  اأدى  ال�صراع  “هذا  اإن  اجلي�س  وق��ال   . االإره��اب��ي��ة 
و19  احلكومية  القوات  من  و20  م�صلحاً   61 بينهم  من  �صخ�س 
مناطق  يف  حما�صرين  �صخ�س  اآالف   3 م��ن  اأك��ر  زال  وم��ا  مدنياً. 

ال�صراع، وفقاً ملا ذكره ال�صليب االأحمر.

ما بعد داع�س 
ويقول اإغناثيو�س: “اأو�صكت اللعبة على االنتهاء اأي�صاً 
الع�صكريني مل يتبق �صوى  القادة  املو�صل؛ فبح�صب  يف 
ا�صتعادة ما يقرب من %6 فقط من املدينة من قب�صة 
مقاتل   700 اإىل   500 بني  ما  مطاردة  وتتم  داع�س، 

داع�صي يف املدينة القدمية غرب نهر دجلة«. 
ومبجرد تطهري الرقة واملو�صل، �صيكون التحدي اإعادة 
االأمن  وتوفري  والعراق  �صوريا  يف  ال�صنية  املناطق  بناء 
اإع���ادة ظهور  ل��ل��ح��وؤوؤول دون  واحل��ك��م احلقيقي، وذل��ك 
تداول  من  الرغم  وعلى  �صريعاً.  املتطرفة  اجلماعات 
�صناع ال�صيا�صة االأمريكيون لق�صية كيفية اال�صتعداد ملا 
بعد داع�س منذ ثالث �صنوات، فاإنه حتى االآن ال يوجد 
اأن يكون  املقال  اأو متويل، ويقرتح كاتب  تخطيط جاد 
وحلفائها  املتحدة  للواليات  عاجلة  اأول��وي��ة  االأم��ر  ه��ذا 

ال�صنة الرئي�صيني. 

الأكراد ..الورقة الرابحة
يف  الرابحة  ال��ورق��ة  باأنهم  االأك���راد  اإغناثيو�س  وي�صف 
فعاًل  ال�صوريون  االأك���راد  ي�صيطر  اإذ  و���ص��وري��ا؛  ال��ع��راق 

مل��ن��ظ��م��ة التحرير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت ع�����ص��و 
غايتها  اخلطة  ه��ذه  اإن  ع�صراوي،  حنان  الفل�صطينية، 
حت��وي��ل ال��ق��د���س اإىل ي��اف��ا اأو ع��ك��ا. ف��ق��د اأدخ���ل���وا جهاز 
اأزمة، واالآن هم يبتزون. واإ�صرائيل هي قوة  التعليم يف 
التدخل يف م�صامني  القد�س ويحظر عليها  حمتلة يف 
ُيخف  مل  جانبه،  م��ن  الفل�صطينية.  التدري�س  مناهج 
القد�س  اإن  وق��ال  اخلطة،  ه��ذه  وراء  من  الهدف  بينت 

•• و��صطن-وكاالت:

“وا�صنطن  ب�صحيفة  اإغناثيو�س،  ديفيد  الكاتب  راأى 
ارتكبه  الذي  مان�ص�صرت  هجوم  اأن  االأمريكية،  بو�صت” 
اأن  �صاأنه  من  االإره��اب��ي  داع�س  لتنظيم  املجندين  اأح��د 
بدحر  االإ���ص��راع  اإىل  وحلفاءها  املتحدة  ال��والي��ات  يدفع 
املو�صل  مدينتي  يف  معاقله  على  واال�صتيالء  التنظيم 

بالعراق والرقة ب�صوريا. 
يلفت اغناثيو�س اإىل اأنه ينبغي يف الوقت نف�صه الرتكيز 
على اإجراء بع�س املناق�صات العاجلة ب�صاأن اإ�صرتاتيجيا 
و�صوريا.  العراق  يف  اال�صتقرار  لتحقيق  داع�س  بعد  ما 
االأمريكي  الرئي�س  ت�صريحات  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
االإرهابي،  التنظيم  على  الق�صاء  ب�صاأن  ترامب  دونالد 
يناق�س �صناع  اإذ  م��وؤج��ل��ة؛  ت��زال  ال��رق��ة ال  ف��اإن معركة 
ال����ق����رار االأم���ري���ك���ي���ون م����دى ج�����دوى االع���ت���م���اد على 
وحدات  با�صم  )املعروفة  ال�صورية  الكردية  امليلي�صيات 
جماعة  تركيا  تعتربها  التي  الكردية(  ال�صعب  حماية 

اإرهابية.

موؤامرات داع�س
وي�صري اإغناثيو�س اإىل اأن وحدات حماية ال�صعب الكردية 
واملقاتلني ال�صنة املتحالفني معها يقفون على بعد اأقل 
من 10 اأميال من مدينة الرقة يف انتظار القرار ببدء 
املعركة. ويف هذه االأثناء، يعكف الداع�صيون على تدبري 
تنفيذها من  اأوام���ر  ت�صدر  التي  االإره��اب��ي��ة  امل��وؤام��رات 

عا�صمة خالفتهم املزعومة يف الرقة. 
ب�صعة  قبل  اأم��ري��ك��ي��ون  م�����ص��وؤول��ون  ذك���ره  م��ا  وبح�صب 
اأ�صابيع، فاإنهم كانوا على دراي��ة مبا ال يقل عن خم�س 
اأوروبا،  اأه��داف يف  داع�س �صد  ينفذها  اإرهابية  عمليات 
املتحدة  ال��والي��ات  االأوروب��ي��ون  احللفاء  يح�س  ولذلك 

على اإنهاء املهمة يف الرقة يف اأقرب فر�صة ممكنة. 

رف�س الحتجاجات الرتكية
�صهدته  ال���ذي  امل���روع  التفجري  اأن  اإغناثيو�س  ويعترب 
ب�صعوبة  ت��ذك��ري  مب��ث��اب��ة  ُي��ع��د  مان�ص�صرت  يف  اإجن���ل���رتا 
احتواء موؤامرات داع�س، كما اأنه دليل على كلفة الرتدد 
يف �صن ال�صربات النهائية لدحر هذا التنظيم االإرهابي 
الذي يرتاجع والذي ُدّمرت خالفته املزعومة على اأر�س 
�صتظل  لداع�س  االفرتا�صية  اخلالفة  اأن  بيد  ال��واق��ع. 
العبيدي،  �صلمان  ا�صتقطبت  ال��ت��ي  ال�صبكة  يف  ب��اق��ي��ة 
االنتحاري الذي نفذ هجوم مان�ص�صرت، وغريهم ممن 

ي�صعون اإىل االنتقام. 
الرقة،  معركة  ب�صن  االإ���ص��راع  على  اإغناثيو�س  ويح�س 
االحتجاجات  ت��رام��ب  اإدارة  رف�����ص��ت  اأن  ب��ع��د  وخ��ا���ص��ة 
ال�صعب  الرتكية واختارت �صراحة دعم وحدات حماية 
اأو�صع  حت��ال��ف  يف  الفقري  العمود  باعتبارها  ال��ك��ردي��ة 
وهم  الدميقراطية”،  ���ص��وري��ا  “قوات  ب��ا���ص��م  ُي���ع���رف 
مقاتلون جيدون وملتزمون، كما راأى اغناثيو�س خالل 
زيارته لهم يف مع�صكر تدريب للقوات اخلا�صة ب�صمال 

�صوريا منذ عام. 
وي�صيف اغناثيو�س اأن اإدارة ترامب قد ا�صتمعت ب�صرب 
اأنقرة،  ب�صاأن قوات بديلة تدعمها  اإىل احلجج الرتكية 
لها  لي�س  ال��ق��وات  تلك  اأن  اإىل  خل�س  البنتاغون  ولكن 
املتحدة  ال��والي��ات  واأن  امل��ع��رك��ة،  �صاحة  يف  كبري  وج���ود 
التحالف الذي  اأن تختار بني االعتماد على  كان عليها 
يقوده االأكراد يف ا�صتعادة الرقة اأو اإر�صال اآالف اجلنود 

االأمريكيني للقيام بهذة املهمة. 
ويرى اإغناثيو�س اأن البيت االأبي�س كان على �صواب يف 
اختياره االعتماد على االأكراد، ومن اأجل تبديد املخاوف 
الع�صكري  الوجود  اأن  املتحدة  الواليات  اأك��دت  الرتكية 
التي  ال�صنية  القبائل  الكردي �صوف يت�صمن قوات من 
اإدارة االأمن يف الرقة ودير  جنّدت حديثاً للم�صاعدة يف 

الزور القريبة منها. 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

جل�صتها  خ�����الل  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة  احل���ك���وم���ة  ����ص���ادق���ت 
اأم�س االأول، ب�صاحة الرباق، يف  االأ�صبوعية التي عقدت 
الدرا�صي  املنهاج  تدري�س  تو�صيع  االأق�صى، على  امل�صجد 
االإ�صرائيلي يف املدار�س الفل�صطينية يف القد�س املحتلة، 
التي  االأول  ال�����ص��ف  ���ص��ف��وف  ع����دد  زي�����ادة  خ����الل  م���ن 
امل�صتحقني  وزي��ادة عدد  االإ�صرائيلي،  للمنهاج  �صتخ�صع 
للح�صول على �صهادة “البجروت” االإ�صرائيلية املوازية 

ل�صهادة الثانوية العامة الفل�صطينية.
اخلطة  ه��ذه  بتطبيق  االحتالل  حكومة  ق��رار  ويق�صي 

على مدار ال�صنوات اخلم�س املقبلة.
ووفًقا ل�صحيفة هاآرت�س العربية، تق�صي هذه اخلطة، 
االإ�صرائيلي،  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ب��ه��ا  ب���ادر  ال��ت��ي 
ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ت، ووزي����ر ����ص���وؤون ال��ق��د���س، زئ��ي��ف اإلكني، 
تدري�س  اقت�صادية مقابل  املدار�س على مزايا  بح�صول 
املنهاج االإ�صرائيلي، مثل متويل زيادة ح�ص�س التدري�س، 
البنية  وحت�صني  امل��در���ص��ة،  يف  التعليم  ب��رام��ج  وتو�صيع 
االأ�صلية  امل��ي��زان��ي��ة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل���دار����س،  يف  التحتية 

املخ�ص�صة لهذه املدار�س.
بينما ال حت�صل املدار�س التي ال تطبق هذه اخلطة على 

زيادة مبيزانياتها املالية.
بيان،  يف  االإ�صرائيلية  والتعليم  الرتبية  وزارة  وزعمت 
االأحياء  �صكان  ح��ي��اة  ج���ودة  حت�صني  اخل��ط��ة  ه��دف  اأن 
يف  االن��دم��اج  على  قدرتهم  وتعزيز  القد�س  يف  العربية 
مناعة  تقوية  وبذلك  االإ�صرائيلي،  واالقت�صاد  املجتمع 

�صفوف  عدد  �صيزيد  اخلطة،  وبح�صب  كلها.  العا�صمة 
ُيدر�س  التي  املحتلة  القد�س  م��دار���س  يف  االأول  ال�صف 
مو�صوعي  على  يركز  ال��ذي  االإ�صرائيلي،  املنهاج  فيها 
اللغة االإجنليزية والريا�صيات، 100 �صف اآخر ب�صورة 
خريجي  ن�صبة  رف��ع  اإىل  اإ���ص��رائ��ي��ل  وت�صعى  تدريجية. 
املدار�س الفل�صطينية امل�صتحقني ل�صهادة البجروت من 
ل�صهادات  امل�صتحقني  ن�صبة  وزي��ادة   ،26% اإىل   12%
وتدعي   .33% اإىل   11% م��ن  تكنولوجية  ت��خ��رج 
ت�صعى  اخلطة  اأن  االإ�صرائيلية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
يف  الدرا�صة  من  املت�صربني  التالميذ  ن�صبة  خف�س  اإىل 

ال�صفوف الثانوية من %28 اإىل 25.5%.
واأثارت هذه اخلطة غ�صًبا يف اجلانب الفل�صطيني، كونها 
وزارة  ع��ربت  حيث  املحتلة.  القد�س  تهويد  اإىل  ت�صعى 
ا�صتهجانها  عن  الفل�صطينية  العايل  والتعليم  الرتبية 
م�صروع  فر�س  اإ�صرائيل  ملحاولة  ال�صديدين  ورف�صها 
بحجة  القد�س،  يف  التعليمية  املناهج  تهويد  ي�صتهدف 
حت�صني نوعية التعليم يف القد�س ال�صرقية، االأمر الذي 
يك�صف عن خمططات االأ�صرلة واملحاوالت الرامية اإىل 

�صرب مقومات الهوية الوطنية الفل�صطينية.
وج����ددت ال�����وزارة ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ح��ق ال��ط��ل��ب��ة واأطفال 
القد�س يف التم�صك بهويتهم الوطنية عرب تلقي تعليم 
وطني نوعي، وفق ما كفلته املواثيق والقوانني الدولية، 
ت��ه��وي��دي��ة بحق  ���ص��ي��ا���ص��ات  م��ن  م��ا يح�صل  اأنَّ  م��ع��ت��ربًة 
اخل�صو�س  وج��ه  على  فيها  والتعليم  املقد�صة  املدينة 
جرمية ب�صعة، موؤكدًة اأنها �صتوا�صل الدفاع عن التعليم 

يف القد�س حتى الرمق االأخري.

“روج  ا�صم  عليه  يطلقون  عرقي  جيب  يف  احلكم  على 
اآفا”، ورمبا يكون ذلك حافزاً لل�صنة ال�صوريني لت�صكيل 
حتريرها،  مت  التي  مناطقهم  يف  مماثلة  قوية  حكومة 
للم�صوؤولني  العراقيون  االأك��راد  اأ�صار  نف�صه  الوقت  ويف 
حول  ا�صتفتاء  الإج����راء  يخططون  اأن��ه��م  االأم��ري��ك��ي��ني 
املقبل على  �صبتمرب  اأوائ��ل  االأك��راد قريبا، يف  ا�صتقالل 
االأرجح.  وي�صعر امل�صوؤولون االأمريكيون بامتنان عميق 
ك��ان��وا حلفاء موثوقاً  ال���ذي  ال��ع��راق��ي��ني  االأك����راد  جت��اه 
بهم منذ اأوائل الت�صعينيات، ولكن قد ي�صكل اال�صتفتاء 
يحاول  اال�صتقالل ق�صية خالف حمتملة، ورمبا  على 
امل�صوؤولون االأمريكيون تاأجيل الق�صية الكردية اإىل ما 
�صبتمرب  يف  املقررة  العراقية  املقاطعات  انتخابات  بعد 

املقبل.
اإعادة  اإىل  و�صوريا  العراق  “يحتاج  اإغناثيو�س  ويختتم 
�صمولية  اأك��ر  كونفيديراليتني  دولتني  لتكونا  ت�صور 
التحدي  ويكمن  احل��ك��م،  يف  امل�صاركة  االأق��ل��ي��ات  ومتنح 
اأمام �صناع القرار يف كيفية جعل مرحلة ما بعد داع�س 
مب��ث��اب��ة ط��ري��ق ن��ح��و ال��ت��ق��دم ب����داًل م��ن اال���ص��ت��م��رار يف 

الكارثة الطائفية التي اأ�صابت البلدين«.   

اأن تكون موحدة باالأفعال ولي�س بالكالم. وكلما  يجب 
يتم تعميق التعليم مبوجب املنهاج الدرا�صي االإ�صرائيلي، 
كلما نوا�صل تقوية جهاز التعليم يف �صرقي املدينة. اأما 
وزير �صوؤون القد�س زئيف اإلكني، فقد قال “اأوؤمن باأن 
ال�صيادة م�صاوية للقدرة على احلكم، وامل�صوؤولية وينبغي 
التعبري عن ذلك يف جمال مناهج التعليم التي �صتطبق 

يف املدار�س الفل�صطينية بالقد�س ال�صرقية”.

ب�صاأنها بعد اأ�صبوع.
ال�����ص��اب��ق بنبذ  ت���رام���ب يف  وت��ع��ه��د 
االتفاقية، م�صككا يف ظاهرة تغري 

املناخ.
واأثناء حديث يف بروك�صل االأ�صبوع 
دول  اأع�صاء  ت��رام��ب  اأب��ل��غ  املا�صي، 
اأن  )ن��ات��و(  االأطل�صي  �صمال  حلف 
الدفاع،  على  امل��زي��د  اإن��ف��اق  عليهم 
التزام  على  التاأكيد  يعيد  اأن  دون 
امل�صرتك  االأم���ن  �صمانات  اإدارت����ه 

بني اأع�صاء احللف.
وتقول كاتيا ادلر، حمررة ال�صوؤون 
اإن  ����ص���ي،  ب����ي  ب����ي  االأوروب������ي������ة يف 
جزئيا  تعترب  م��ريك��ل  ت�صريحات 

خطوة ال�صتمالة الناخبني.
اأن  اإىل  الراأي  ا�صتطالعات  وت�صري 
بفرتة  للفوز  طريقها  يف  م��ريك��ل 

رابعة يف من�صبها.
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امل�����ص��ال��ة ترتبط  ك��ان��ت  االأ�����ص����ل،     يف 
ع�صرات  ت�صخري  عرب  بالتنمية،  اأ�صا�صا 
البنية  يف  ال��������دوالرات  م���ن  امل���ل���ي���ارات 
التحتية والنقل واخلدمات اللوج�صتية 
التي �صتعّزز التجارة على طول طريق 
احلرير االأ�صطوري يف االألفية االأوىل، 
بني ال�صني، واأوروب��ا وحتى ابعد ذلك، 
اف��ري��ق��ي��ا. وه��ّب��ت ع��دي��د ال��ب��ل��دان، مبا 
فر�صة  ت��ف��ّوت  ال  حتى  ال��غ��رب��ي��ة،  فيها 
املالية  االع����ت����م����ادات  ع��ل��ى  احل�������ص���ول 
ال�صينية ...     لقد اأ�صبح، اليوم، هيكال 
لعوملة اقت�صادية موازية تتمحور حول 
نعي�س  ال��ذي  ال��ع��امل  اأن  حيث  ال�صني، 
مهد  مركزه،  الغرب  ميثل  اليوم،  فيه 
ال�صركات  وم��ق��ر  ال�����ص��ن��اع��ي��ة،  ال���ث���ورة 
الكربى املهيمنة على االقت�صاد العاملي 
الت�صريح  ق���ري���ب.     ودون  وق���ت  اىل 
ب��ذل��ك، ت��ت��ح��دى ال�����ص��ني ه���ذا النظام 
اإعادة  ظ��اه��رة  م��ن  م�صتفيدة  ال��ق��ائ��م، 
العاملي  لالقت�صاد  امل��زدوج��ة  ال��ت��وازن 
بداأت  التي  ال�صاعدة،  البلدان  ل�صالح 
احلادي  ال��ق��رن  م��ن  االأول  العقد  منذ 
والع�صرين، ولكن اأي�صا، ورمبا خا�صة، 
ع�صر الرتاجع واالرتباك الذي دخلته 
على  املهيمنة  القوة  املتحدة،  الواليات 

مدى اأكر من ن�صف قرن.

من “م�صنع العامل” اىل
 مناف�صة للوليات املتحدة

    هناك �صيء مده�س يف ر�صد ال�صرعة 
على  نف�صها  ال�����ص��ني  ب��ه��ا  اك����دت  ال��ت��ي 
االلفني،  ب��داي��ة  يف  ال��دول��ي��ة.  ال�صاحة 
اأ�صبحت ال�صني، التي مل تن�صم اال عام 
العاملية،  التجارة  منظمة  اإىل   2001
لال�صتثمار  ج�����ذب  ع���ام���ل  اأ����ص���ب���ح���ت 
للعامل.      اإىل م�صنع  االأجنبي، متحولة 
عدد قليل من املراقبني انتبهوا عندما 
االأفريقية،  القارة  مغازلة  بكني  ب��داأت 
ك��م��ا ميكن  ال����ق����ارة  دول  ك���ل  ج��ام��ع��ة 
اال�صتعمارية  ال��ق��وة  فرن�صا،  تفعل  اأن 
ال�صابقة. وبدت ال�صني خا�صة يف ذلك 
اإىل  و�صولها  تامني  يف  ترغب  الوقت، 
املواد اخلام التي ا�صبحت اأكرب م�صتورد 

لها يف العامل.
ن��ق��ط��ة حتول،   2008    ومي��ث��ل ع���ام 
�صواء من الناحية النف�صية مع تنظيم 
االألعاب االأوملبية يف بكني، رمزا لتاأكيد 
ن��ف�����ص��ه��ا، ولكن  ث���ق���ة يف  اأك������ر  ����ص���ني 
العقاري  ال��ره��ن  اأزم���ة  م��ع  خ�صو�صا، 
يف  الغربية  االقت�صادات  اأغ��رق��ت  التي 
وجه  على  اأوروب����ا،  منها  خرجت  اأزم���ة 
اخل�������ص���و����س، ب�����ص��ع��وب��ة. يف ح����ني ان 
ال�صني، �صرعان ما خرجت من االأزمة، 

اين  البلقان  يف  بها  مرحب  والطريق، 
القدرة،  االأوروب�������ي  ل���الحت���اد  ت��ك��ن  مل 
قوة  ل��ي��ك��ون  االم���ك���ان���ات،  اأو ال مي��ل��ك 
ال��رخ��وة من  النقطة  ه��ذه  ا�صتقرار يف 
اأو  القارة والتي ال تزال غري م�صتقرة، 
حتى داخل االحتاد االأوروبي، يف بلدان 
التي تتوّدد  اأوروبا الو�صطى وال�صرقية 
لها بكني.     بل ان ال�صني نّزلت �صمن 
ح�صتها  وال���ط���ري���ق  احل�����زام  م�����ص��روع 
يف مت��وي��ل ال��ن��ووي ال��ربي��ط��اين، الذي 
االأخ��رية مع موؤ�ص�صة  تعمل عليه هذه 

الكهرباء الفرن�صية!

املراهنة على املدى الطويل
الواليات  ت��ع��رف  ���ص��ن��وات، ال  م��ن��ذ      
ال�صني،  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  امل��ت��ح��دة 
وت�صتت بني االحتواء �صكل من احلرب 
�صريكا. يف  واالل��ت��زام جلعلها  ال��ب��اردة، 
ترامب  دون��ال��د  م��ار���س  اأ�صهر،  غ�صون 
اال�صلوبني، من القدح على تويرت، اىل 
�صهر ع�صل دون ج��دوى مع ت�صي جني 
الواليات  اأن  ال�صني  اأدرك��ت  لقد  بينغ. 
اأح�صن  امل��ت��ح��دة مت��ر مب��رح��ل��ة ه��ي يف 
االأحوال مرتبكة، ويف االأ�صواأ يف ك�صوف.     
اأم��ا بالن�صبة الأوروب��ا، فقد فقدت هذه 
التي  والديناميكية  التنا�صق  االخ��رية 
رئي�صيا  م��ن��ه��ا الع��ب��ا  ان جت��ع��ل  مي��ك��ن 
تعريفها.  اإع���������ادة  ي���ج���ري  ع���ومل���ة  يف 
تريد  ال  ال�����ص��ني  اأن  امل���ف���ارق���ات  وم����ن 
امل��وح��دة هذه،  اأوروب���ا  ت��رى اختفاء  اأن 
رو�صيا  امللتب�صة،  �صريكتها  عك�س  على 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني، الأن��ه��ا ال ت��ري��د ان 
تبقى يف مواجهة منفردة ومبا�صرة مع 
اأوروبا  ت��رى  اأن  ل  وتف�صّ االأمريكيني، 

قوية كثقل ا�صرتاتيجي م�صاد.
    ���ص��ارك االأوروب���ي���ون يف قمة احلزام 
رف�صوا  ول��ك��ن��ه��م  ب��ك��ني،  وال��ط��ري��ق يف 
بذريعة  اخلتامي  البيان  على  التوقيع 
اإىل  ال�������ص���ف���اف���ي���ة واالح�����������االت  غ����ي����اب 
واالجتماعية.  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
تاأثري  دون  م��ن  ���ص��غ��رية  “مقاومة” 
ك��ب��ري، ول��ك��ن ه���ذا ي���دل ع��ل��ى اأن هذه 
للبنية  برنامج  جم��رد  لي�صت  العملية 

التحتية بدون تاأثري جيو�صيا�صي.
���ص��وى خطوة  ب��ك��ني لي�صت  ق��م��ة      ان 
اإع��ادة ت�صكيل عاملية. ال�صني  يف عملية 
ل��ي�����ص��ت ق���وة اإم��ربي��ال��ي��ة ع��ل��ى النمط 
ال����ق����دمي، وامن������ا اإم����رباط����وري����ة على 
املدى  على  تراهن  القدمية  الطريقة 
ال��ط��وي��ل، ان��ه��ا ت��ت��ق��دم خ��ط��وة خطوة، 
ولكن دون �صابق اإنذار، انها ب�صدد بناء 
ال�صينية  اخل�صائ�س  ذات  العوملة  هذه 

التي �صتغري العامل الذي نعي�س فيه.

جنونية  ب�صرعة  ال��ل��ح��اق  يف  م�صتمرة 
العاملي  االق��ت�����ص��اد  لت�صبح  ب��ال��رك��ب، 
الثاين، وقريبا االوىل.    وخالل هذه 
التي  املظفرة  ع�صر  اخلم�صة  ال�صنوات 
خّلفت تدريجيا مرحلة اأخرى، مرحلة 
م��ن مكانة  ال�����ص��ني  انتقلت  اأق����ل،  من��و 
انه  يعتقد  الغرب  ك��ان  للعامل،  م�صنع 
قادرة  فيها، اىل قوة عظمى  يح�صرها 
على مناف�صة الواليات املتحدة واليابان 
الت�صلطية  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  دون  واأوروب�����ا 
ذلك،  من  العك�س  على  بل  ال�صيا�صية؛ 

اأو بع�س الدول ال�صغرية التي تخ�صى 
ثقل جارتها ال��ق��وي��ة.     ولكن ال�صني 
القارة  يف  اآ�صيا،  خارج  جناحيها  تنت�صر 
�صريكها  اأ���ص��ب��ح��ت  ح��ي��ث  االف��ري��ق��ي��ة 
االأول، من خالل متويل البنى التحتية 
للموؤ�ص�صات  املعتادة  ال�صروط  دون  من 
املالية الكربى، كما ان القارة ال�صمراء 
�صركاتها  ان���ت���ق���ال  وج���ه���ة  ا���ص��ب��ح��ت 
اجلديدة  امل��رح��ل��ة  ه����ذه  يف  اخل��ا���ص��ة 
م��ن ال���ع���ومل���ة.     ويف اأوروب�����ا، ح��ي��ث ان 
اع���ت���م���ادات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة احل����زام 

رحلة موؤخرا، للطائرة االأوىل �صنع يف 
ال�صني )حتى لو كان معظم مكوناتها، 
انتاج  م����ن  امل����ح����رك����ات،  ذل�����ك  يف  مب����ا 
ايربا�س وبوينغ(، هي تعبري رمزي عن 
الطموح ال�صيني كي ت�صبح قوة عاملية 
من الدرجة االوىل يف جميع املجاالت.

ما وراء اآ�صيا
    ال�صيارة تقدم مثاال اآخر: قبل عقد من 
الزمن، كان ال�صينيون �صركاء “�صغار” 
يف ال�صركات امل�صرتكة التي تاأ�ص�صت مع 

مب���ا ان ع��ه��د ���ص��ي ج���ني ب��ي��ن��غ، ُوج���د 
�صابقيه.      من  اأ�صلب  انه  وثبت  ليبقى، 
االلفني،  �صنوات  اعتقدوا يف  الذين  ان 
باملناولة، وتي  ال�صني �صوف تكتفي  ان 
���ص��ريت م��ق��اب��ل ي����ورو واح����د، وجتميع 
ال�صيارات  اأو  االخ��ري��ن،  ايفون  هواتف 
اأخرى،  اأماكن  يف  امل�صممة  والطائرات 
ه��ا ه��م ي��دف��ع��ون ث��م��ن ذل���ك االعتقاد 
اخلاطئ. ان ال�صني تطالب مبكانتها، 
ال�صابق  ك��ان��ت لها يف  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  ك��ل 
زم��ن ام��رباط��وري��ة ال��و���ص��ط.    ان اأول 

�صيني يف اوج حتّوله من منوذج يعتمد 
على الت�صدير، اإىل منوذج اأكر ن�صجا، 
املحلي،  اال�صتهالك  زي��ادة  على  ي�صتند 

وعلى عوملة ذات قيمة م�صافة اأعلى.
االقت�صادية،  ال�����روؤي�����ة  وت����ه����دف      
اإىل  اجليو�صيا�صية،  خ�صو�صا  ول��ك��ن 
اآ�صيا  يف  لل�صني  مهيمن  دور  ���ص��م��ان 
�صيا�صيا  اأي�����ص��ا  ول���ك���ن  اق��ت�����ص��ادي��ا،   -
اليوم  اىل  حتتله  – ال���ذي  وع�����ص��ك��ري��ا 
املتحدة، والذي تناف�صها فيه  الواليات 
الهند،  اأو  ال��ي��اب��ان  مثل  اقليمية  ق��وى 

واليوم  ال��ك��ربى.  الغربية  املجموعات 
االأوىل   - ال�صينية  ال�صوق  يف  تفوقت 
التجارية  ال��ع��الم��ات  على  ال��ع��امل-  يف 
ال��رائ��دة يف ال��ع��امل، ب��ل ان واح���دة من 
ب�صع  قبل  انقذت  ال�صينية  املوؤ�ص�صات 
الفرن�صية  ال�����ص��ي��ارات  ���ص��رك��ة  ���ص��ن��وات، 
كبرية،  �صعوبات  من   PSA ال�صهرية 
و�صاهمت يف راأ�صمالها بن�صبة ت�صل اإىل 
14 باملائة    ان مبادرة احلزام وطريق، 
الوقت  م�صلك بري وبحري، ج��اءت يف 
املنا�صب لتعطي نف�صا جديدا القت�صاد 

ال�صني ..افريقيا يف قلب املعادلة اجلديدة ال�صني تعيد �صياغة العوملة

 امل�شروع ال�شيني لي�س جمرد برنامج 
للبنية التحتية بدون تاأثري جيو�شيا�شي

لقد اأدركت ال�صني اأن الوليات املتحدة متر 
مبرحلة ارتباك ان مل تكن يف حالة ك�صوف

مبادرة احلزام والطريق هيكل لعوملة 
اقت�شادية موازية تتمحور حول ال�شني

معر�س املبادرة ال�صينية خالل القمة

طريق احلرير اجلديد مفرو�س بنوايا الهيمنة االقت�صادية ال�صني ت�صتعيد امرباطوريتها

م�صاركة من جميع انحاء العامل

تهدف الروؤية القت�صادية واجليو�صيا�صية اإىل �صمان هيمنة ال�صني يف اآ�صيا وح�صورها يف افريقيا واوروبا
من املفارقات اأن ال�شني مع بقاء اأوروبا املوحدة لأنها ل تريد ان تبقى يف مواجهة منفردة مع الأمريكيني

لي�شت ال�شني قوة اإمربيالية على النمط القدمي وامنا اإمرباطورية على الطريقة القدمية تراهن على املدى الطويل
فقدت اأوروبا الديناميكية التي ميكن ان جتعل منها لعبا رئي�صيا يف عوملة يجري اإعادة تعريفها

من م�صنع للعامل اإىل مناف�س على عر�صه:

هكذا يغريرّ التنني ال�شيني الزاحف قطار العوملة...!
•• بيري ها�صكي

    يف الثمانينات، �صاغ دنغ �صياو بينغ، الربان ال�صغري 
ذات  ال�صوق  “اقت�صاد  عبارة  �صاغ  ماو،  خلف  الذي 
لو�صف  جديدة  لغة  وهــي  ال�صينية”،  اخل�صائ�س 

14 و15 مايو يف بكني، فان املقاربة ال�صيا�صية لل�صني 
هي التي ت�صتوجب خا�صة الهتمام.     هذا امل�صروع 
2013 مــن قبل  اإطــالقــه عــام  الــذي مت  الــطــمــوح، 
الباروك  ا�صمه  تعديل  مت  بينغ،  جني  �صي  الرئي�س 
“مبادرة  اإىل  واحد”،  طريق  ــد..  واح “حزام  من 

الراأ�صمالية املتوح�صة التي بداأت ترت�صخ يف البالد.
ذات  الــعــوملــة  ــن  نــتــحــدث ع اأن  يــجــب  والـــيـــوم،      
على  املعلقون  رّكز  لئن  لأنه   ، ال�صينية  اخل�صائ�س 
القمة  رافقت  التي  ال�صخمة  ال�صتثمارات  اأرقــام 
يومي  عقد  الذي  اجلديد  احلرير  لـطريق  الأخــرية 

�صوى  يوجد  ل  اأنه  على  للتاأكيد  والطريق”  احلزام 
م�صلك واحد على “ طريق احلرير” الع�صر احلديث.    
ولكن تغيري ال�صم يدل على اأن هناك غمو�س حول 
الرئي�س  تطمينات  من  الرغم  على  امل�صروع،  طبيعة 

�صي جني بينغ بعدم وجود اأجندة �صيا�صية.
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�صمن فعاليات امللتقى الرم�صاين التا�صع لريا�صة املراأة

مواجهة ا�شتعرا�شية لأ�شحاب الهمم يف افتتاح م�شابقات كرة ال�شلة
وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ���ص��ه��دت �صالة 
املراأة   لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة 
قبل   ما  املواجهات  اأم�س  من  اأول 
ال�صارقة  ف��ري��ق  وجن���ح  ال��ن��ه��ائ��ي 
فريق  ع���ل���ى  ال����ف����وز  حت��ق��ي��ق  يف  
�صر�صة  م��واج��ه��ة  بعد   ،E.S.V
نادي  ك�صب  حيث  الفريقني  م��ن 
بنتيجة  االأول  ال�صوط    E.S.V
فريق  جن����ح  ف��ي��م��ا    20-25
معادلة  يف  ل��ل�����ص��ي��دات  ال�����ص��ارق��ة 
الثاين  اللعب  �صوط  يف  النتيجة 
بنتيجة 25 17- ليكون ال�صوط 
الثالث من ن�صيب فريق ال�صارقة 
2-1 ويدخل  ليتقدم   15  25-
حل�صم  الرابع  ال�صوط  الفريقان 
الفريق املرتقي لالأدوار النهائية 
 E.S.V وكان من ن�صيب فريق 
بنتيجة 25-14 لتكون  النتيجة 
ال��ل��ج��وء اىل  2-2 وي��ت��م  ت���ع���ادل 
فريق  به  ف��از  خام�س  لعب  �صوط 

ال�صارقة بنتيجة -15 13.
ال��ث��ان��ي��ة مبثابة  امل����ب����اراة  وك���ان���ت 
الغرميني  ب�����ني  م���ب���ك���ر  ن���ه���ائ���ي 
التقليدين يف كرة الطائرة فريق 
الطائرة  ل��ل��ك��رة  ال��و���ص��ل  ���ص��ي��دات 
وف����ري����ق ����ص���ي���دات ����ص���ك���اي داي����ف 
ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة وال��ت��ي ف���از فيها 
داي���ف على  ���ص��ي��دات �صكاي  ف��ري��ق 
ف��ري��ق ���ص��ي��دات ال��و���ص��ل ب��ع��د اأداء 
 1-3 بنتيجة  حما�صي  ماراثوين 
ن�صيب  م��ن  االأول  ال�صوط  وك��ان 
 11  25- الو�صل  �صيدات  فريق 
وال�����ص��وط ال��ث��اين ل�����ص��ك��اي دايف 
دايف  ل�صكاي  والثالث   21-25
ال����راب����ع  وال���������ص����وط   18-25
م���ن ن�����ص��ي��ب ���ص��ك��اي داي����ف -25 
النهائية  للمواجهة  11لريتقي 

امام فريق �صيدات ال�صارقة.

فئة  يف  ال����رم����اي����ة  ن���ت���ائ���ج  وم������ن 
البندقية 10 اأمتار والتي حظيت 
للرماية  الكويت  ن��ادي  مب�صاركة 
فوز نادي الذيد مبجموع 241.2 
وامل��رك��ز ال��ث��اين م��ن ن�صيب نادي 
لل�صيدات  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارق��ة 
اأي�صا  236.2 والثالث  مبجموع 

مبجموع 216.8.

اخلتامية يف متام احلادية ع�صرة 
�صيفرولية  بلقاء بن حمودة  ليال 

مع رافن.
كل  من  والثاين  االأول  اأن  ويذكر 
ملواجهات  ���ص��ي��رتق��ي��ان  جم��م��وع��ة 
�صتلعب  وال���ت���ي  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ص��ف 
�صيكون  فيما  اخلمي�س  غ��دا  بعد 

النهائي يوم اجلمعة.

غدا  الثانية  املجموعة  م��ب��اري��ات 
يلتقي  مواجهات  بثالث  االأربعاء 
الن�صر  ���ص��ي��دات  ن���ادي  االأوىل  يف 
ل���ك���رة ال�������ص���ل���ة م����ع ف���ري���ق ن����ادي 
يلتقي  م�صاء  العا�صرة  ويف  راف���ن 
ف��ري��ق ���ص��ي��دات ن����ادي ب��ن حمودة 
����ص���ي���ف���رول���ي���ه م�����ع ف����ري����ق ن�����ادي 
املواجهة  و�صتكون  الن�صر  �صيدات 

حمرتفة.
الفرق  ب���ني  امل���ب���اري���ات  وت��ن��ط��ل��ق 
ال�صارقة  ليلعب  املتناف�صة،  ال�صتة 
الكويتي،  ال�����ص��ب��اح  ���ص��ل��وى  اأم�����ام 
ال�صرقية،  اأم���ام  ال�صباح  و�صلوى 
فيما   ، ال�صارقة  اأم���ام  وال�صرقية 
الثاين  يف  النهائية  امل��ب��اراة  ت��ق��ام 
تنطلق  فيما  امل��ق��ب��ل،  ي��ون��ي��و  م��ن 

امللتقى  اأن متيز  واأو�صحت ع�صكر 
يف رم�����ص��ان ب��ث��الث األ���ع���اب غري 
ال��������دورات  م����ت����واف����رة يف م��ع��ظ��م 
الرم�صانية جعل اللجنة املنظمة 
والور�س  الفعاليات  تنظيم  تلغي 
على  وال�����رتك�����ي�����ز  امل���������ص����اح����ب����ة، 
االأل���ع���اب ال��ث��الث��ة خ��ا���ص��ة يف ظل 
م�صاركة 20 فريقا و350 العبة 

الريا�صة  ممار�صة  عن  االنقطاع 
عائلياً  ملتقى  ك��ون��ه  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
مناف�صات   �صهدت  حيث  للجميع 
الطائرة  الكرة  يف  االأوىل  االأي���ام  
حما�صي  واأداء  متميزة  م�صتويات 
اجلماهريي   احل�����ص��ور  ب��ف�����ص��ل  
الكثيف  الذي انعك�س اإيجابا على 

اأداء جميع الفرق.

كرمية من قرينة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
ال�صيخة  ���ص��م��و  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م 
القا�صمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
ل�صوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة 
ال�صارقة  موؤ�ص�صة  رئي�صة  االأ�صرة، 
الدورة  تتوا�صل  امل���راأة،  لريا�صة 
الرم�صاين  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
�صعار  ل���ل���م���راأة حت���ت  ال���ري���ا����ص���ي 
رم�صان  يف  معانيها  “للريا�صة 
نحييها”، والتي تنظمها موؤ�ص�صة 
وتفتتح  امل���راأة،  لريا�صة  ال�صارقة 
اليوم م�صابقات كرة ال�صلة بثالث 

مواجهات.
ع�صكر  ن�����دى  ����ص���ع���ادة  وك�������ص���ف���ت 
موؤ�ص�صة  يف  ع���ام  م��دي��ر  ال��ن��ق��ب��ي، 
ال�������ص���ارق���ة ل���ري���ا����ص���ة امل��������راأة عن 
مبادرة غري م�صبوقة يف امللتقيات 
مباراة  ينظم  حيث  الرم�صانية 
اأ�صحاب  فريق  ب��ني  ا�صتعرا�صية 
ونظرائهم  ال�����ص��ل��ة،  ل��ك��رة  ال��ه��م��م 
مبادرة  يف  االأخ������رى  ال���ف���رق  م���ن 
اأ�صحاب  وق���درات  مواهب  الإب���راز 

الهمم يف كرة ال�صلة.
هذا  ملتقى  اإن  ع�����ص��ك��ر:  ق��ال��ت  و 
ال���ع���ام  مت��ّي��ز مب�����ص��ت��وى تنظيمي 
كبري واإ�صراف حتكيمي من نخبة 
الن�صوية  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل�����ان  م����ن 
ريا�صية  احت����ادات  اإىل  ال��ت��اب��ع��ني 
اإم����ارات����ي����ة، وه�����و ال�������ص���يء ال����ذي 
الالعبات  جلميع  الفر�صة  اأت���اح 
خلو�س مناف�صات �صريفة و�صمن 
ت��ق��دمي م�����ص��ت��وي��ات متميزة  ل��ه��ّن 
وهو الهدف من تنظيم مثل هذه 
ريا�صياً  امللتقيات لتكون  متنف�صاً 
ن�صاطهن  مل���وا����ص���ل���ة  ل��ل�����ص��ي��دات 
ال�����ص��ي��ام وعدم  ���ص��ه��ر  ال��ب��دين يف 

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني اإىل حملة اأ�شهم  كي ئي بي هانا بنك - فرع اأبوظبي

  نحصل على فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة
 لرقابة الداخلية للفرع. في ظل هذه الظروف، وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية ا

  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات
 ذات الصلة من قبل اإلدارة. 

  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية للمحاسبة واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها، سواء كان هناك عدم يقين جوهري متعلق باألحداث أو الظروف التي قد تثير 

ين إذا استنتجنا وجود عدم يقشكوكا كبيرة حول قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مستمرة. 
جوهري، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات باإلفصاحات ذات الصلة في 

لتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة القوائم المالية أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، 
بب التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، قد تتس

 األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف الفرع عن االستمرار كمنشأة مستمرة. 
  نقيم العرض العام والهيكل والمحتوى للقوائم المالية بما في ذلك اإلفصاحات وسواء كانت القوائم

 المالية تمثل المعامالت واألحداث األساسية بالطريقة التي تحقق العرض العادل أم ال. 
ل مع مجلس اإلدارة بخصوص بعض األمور التي من بينها النطاق المخطط والتوقيت نتواصونحن 

للتدقيق ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية التي نحددها خالل 
 تدقيقنا. 

 (يوجد توقيع)
 وقع عليه: 
 رائد أحمد 

 شريك 
 ويونغ إرنست

   ٨١١رقم التسجيل: 
  ٢٠١٧مارس  ٣٠

 أبوظبي 
  

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 

 بيان الوضع المالي 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 ٢٠١٦ ملحوظة  
 الدرهم اإلماراتيب

٢٠١٥ 
 الدرهم اإلماراتيب

    األصول 
  ١٨٦،٧٥٩  ١٢٥،٠٦٤ ٦ النقد واألرصدة لدى البنك المركزي 

  ٢٥١،٠٣٩  ٣١٧،٢٥٩ ٧ المستحقات من البنوك 
  ٥٥٣،٩٠٣  ٤٤٧،٧٦١ ٨ القروض والسلفيات 

  ٢،٥٦٩  ٣،٥٦٥ ٩ أصول أخرى 
  ٦٠٨  ١٦٨ ١٠ الممتلكات والمعدات 

  ٩٩٤،٨٧٨  ٨٩٣،٨١٧  إجمالي األصول 
    االلتزامات 

  ٢٠٥،٦٦٠  ١٦٧،٠٩٩ ١١ المستحقات للبنوك 
  ٦٦٦،٣٠٣  ٥٨٦،٦٣٣ ١٢ ودائع العمالء 

  ٣،٩٤١  ٣،٧١٠ ١٣ التزامات أخرى 
  ٢،٧٢٥  ٣،٨٤٣ ١٤ التزام دفع ضريبة الدخل 

  ٨٧٨،٦٢٩  ٧٦١،٢٨٥  إجمالي االلتزامات 
    حقوق الملكية 

  ١١٠،٠٠٠  ١١٠،٠٠٠ ١٥ رأس مال الفرع  
  ٨٨٩  ٢،٥١٧ ١٦ االحتياطي القانوني 

  ٥،٣٦٠  ٢٠،٠١٥    غير الموزعة األرباح 
  ١١٦،٢٤٩  ١٣٢،٥٣٢  إجمالي حقوق الملكية 

  ٩٩٤،٨٧٨  ٨٩٣،٨١٧  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية 
 (يوجد توقيع)  

 المدير العام 

 أبوظبي) –(يوجد ختم كي ئي بي هانا بنك 

  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

  

بيان الو�صع املايل كما يف 31 دي�صمرب 2016

 
 إي واي

 بناء عالم أفضل للعمل
 ويونغ إرنست

 ١٣٦ص. ب. رقم: 
 ٢، برج األمة ٢٧الطابق 

 كورنيش أبوظبي
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 +٩٧١ ٢ ٤١٧ ٤٤٠٠هاتف: 
 +٩٧١ ٢٦٢٧ ٣٣٨٣فاكس: 
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  حملة أسهم إلى الحسابات المستقلين  مدققيتقرير 

 ظبي أبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
 تقرير المراجعة للقوائم المالية 

 الرأي 
كما  الوضع الماليبيان  تمثل والتي ،")الفرع(" – كي ئي بي هانا بنكلفرع  المالية القوائم بمراجعة قمنا لقد

 التدفقات وبيان حقوق الملكيةالتغيرات في  وبيانالدخل الشامل  وبيان، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١هو الحال في 
 ملخص على القوائم المالية بما في ذلكاإليضاحات  وكذلك التاريخ هذا في المنتهية السنة في النقدية

 .الهامة المحاسبية السياسات
 كما من جميع النواحي للفرع المالي للوضع وعادال مطابقا عرضا تعطيالمجمعة  المالية القوائم أن نرى
 إلعداد الدولية للمعايير طبقا المنتهي العام فيالنقدية  وأدائه المالي وتدفقاته ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

  .المالية التقارير
 أساس الرأي 

إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير موضحة بمزيد لقد قمنا بعملية التدقيق طبقا للمعايير الدولية للتدقيق. 
نحن مستقلين عن مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية في تقريرنا. قسم من التفصيل في 

لمعايير األخالقيات الدولية وقواعد أخالقيات مجلس المحاسبين للمحاسبين المهنيين مع الفرع طبقا 
لة بتدقيقنا للقوائم المالية في اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا ذات الصالمتطلبات األخالقية 

معايير األخالقيات الدولية وقواعد أخالقيات قواعد و مسؤولياتنا األخالقية األخرى طبقا لهذه المتطلبات 
ة ونحن نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبمجلس المحاسبين للمحاسبين المهنيين. 

 لتوفير أساسا لرأينا. 
 مسؤوليات اإلدارة وهؤالء المكلفين من قبل الحكومة إلدارة القوائم المالية 

 طبقا للمعايير الدولية إلعداد القوائم الماليةعن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة  اإلدارة مسؤولة
 من خالية تكون بحيثوالرقابة الداخلية من هذا القبيل التي تحددها اإلدارة ضرورية إلعداد القوائم المالية 

 . الخطأ أو الغش عن ناتجة كانت سواء الجوهرية األخطاء
 مستمرةعند إعداد القوائم المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة 

واستخدام مبدأ االستمرارية أساسا واإلفصاح حسب االقتضاء واألمور التي تتعلق بمبدأ االستمرارية 
للمحاسبة ما لم تعتزم اإلدارة تصفية الفرع أو التوقف عن التشغيل أو ال يكون لديها بديل واقعي غير 

 القيام بذلك. 
 لمالية للفرع. عملية إعداد التقارير امجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على 

 عن مراجعة القوائم المالية  الحسابات مدققي مسئولية
يتمثل هدفنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من األخطاء 

وٕاصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ،  الجوهرية
يجري طبقا للمعايير الذي والضمان المعقول هو مستوى عال من الضمان، ولكن ليس ضمانا بأن التدقيق 

البيانات غير نشأ ويمكن أن تسوف يكشف دائما عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. الدولية للتدقيق 
بر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل فردي أو إجماال أن تؤثر على وتعتالصحيحة من الغش أو الخطأ 

 القرارات االقتصادية للمستخدمين على أساس هذه القوائم المالية. 
وكجزء من عملية التدقيق طبقا للمعايير الدولية للتدقيق، نمارس حكمنا المهني ونحافظ على الشكوك 

 المهنية طوال عملية التدقيق كما أننا: 
 ونقيم مخاطر األخطاء الجوهرية للقوائم المالية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ،  نحدد

ونصمم وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ونحصل على األدلة التدقيقية الكافية 
خطر عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناتج عن الغش أعلى والمناسبة لتوفير أساسا لرأينا. 

الناتج عن الخطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو من 
 التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

  نحصل على فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة
 لرقابة الداخلية للفرع. في ظل هذه الظروف، وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية ا

  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات
 ذات الصلة من قبل اإلدارة. 

  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية للمحاسبة واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها، سواء كان هناك عدم يقين جوهري متعلق باألحداث أو الظروف التي قد تثير 

ين إذا استنتجنا وجود عدم يقشكوكا كبيرة حول قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مستمرة. 
جوهري، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات باإلفصاحات ذات الصلة في 

لتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة القوائم المالية أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، 
بب التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، قد تتس

 األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف الفرع عن االستمرار كمنشأة مستمرة. 
  نقيم العرض العام والهيكل والمحتوى للقوائم المالية بما في ذلك اإلفصاحات وسواء كانت القوائم

 المالية تمثل المعامالت واألحداث األساسية بالطريقة التي تحقق العرض العادل أم ال. 
ل مع مجلس اإلدارة بخصوص بعض األمور التي من بينها النطاق المخطط والتوقيت نتواصونحن 

للتدقيق ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية التي نحددها خالل 
 تدقيقنا. 

 (يوجد توقيع)
 وقع عليه: 
 رائد أحمد 

 شريك 
 ويونغ إرنست

   ٨١١رقم التسجيل: 
  ٢٠١٧مارس  ٣٠

 أبوظبي 
  

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
  الدخل الشامل بيان 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ٢٠١٦ ملحوظة  

 الدرهم اإلماراتيب
٢٠١٥ 

 الدرهم اإلماراتيب
  ١٠،٣٣٧  ١٣،٣٦٣ ١٧ اإليرادات من الفوائد 

 ) ١،٢٤٨( ) ١،٧٩٥( ١٨ نفقات الفوائد 
  ٩،٠٨٩  ١١،٥٦٨   اإليرادات من الفوائدصافي 

  ٨،١٨٩  ٨،٦٥٩ ١٩ اإليرادات من الرسوم والعموالت 
 ) ٩٤٥( ) ٦٣٩( ١٩ النفقات من الرسوم والعموالت 

  ٧،٢٤٤  ٨،٠٢٠  صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت 
  ٣،٧٤٠  ٥،٤٩٩ ٢٠ صافي ربح الصرف األجنبي 

  ٢٠،٠٧٣  ٢٥،٠٨٧  اإليرادات التشغيلية 
 ) ٦،٥٨٨( ) ٥،٩١٨(  ٢١ نفقات التشغيل العامة واإلدارية 

مصاريف وضرائب من التشغيل قبل الربح 
    المنخفضة القيمة األصول 

 ١٣،٤٨٥  ١٩،١٦٩  

 ) ٧،٩٥٠(  ٩٣٩   ، صافياالنخفاض الشامل احتياطي
  ٥،٥٣٥  ٢٠،١٠٨  قبل خصم الضرائب  ربح العام
 ) ٢،٧٠٧( ) ٣،٨٢٥( ١٤  الضرائب إيرادات 

  ٢،٨٢٨  ١٦،٢٨٣  إجمالي الربح والدخل الشامل للعام 
  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

  

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
 بيان التدفقات النقدية  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ٢٠١٦ ملحوظة  

 الدرهم اإلماراتيب
٢٠١٥ 

 الدرهم اإلماراتيب
    األنشطة التشغيلية 

  ٥،٥٣٥  ٢٠،١٠٨  قبل خصم الضرائب  ربح العام
    التعديالت من أجل: 

  ٧١٠  ٥٤٢ ١٠ اإلهالك 
  ٧،٩٥٠ ) ٩٣٩(   في القيمة، صافي االنخفاض الشاملاحتياطي 

 ) ١١( ١٨ ١٣ احتياطي مكافآت نهاية خدمة الموظفين 
  ١٤،١٨٤  ١٩،٧٢٩  

ربح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات 
  التشغيل 

   

 ) ١٨٠،٨٩٨(  ٣٣،٠٠١  المستحقات من البنوك 
 ) ١٤٥،٥٤٦(  ١٠٧،٨١٧  القروض والسلفيات 

 ) ٩٥٦( ) ١،٠١١(  األصول األخرى 
 -  ١٢٨،٥٣٨  المستحقات للبنوك 

  ١٧٣،٠٠٤ ) ٧٩،٦٧٠(  ودائع العمالء 
 ) ١،١١٣( ) ٢٤٩(  االلتزامات األخرى 

 ) ٥٦،٣٢٣(  ٣٢،٧٤٠  ودائع االحتياطي النقدي 
 ) ١٩٧،٦٤٨(  ٢٤٠،٨٩٥ النقد (المستخدم)/ الناتج عن األنشطة التشغيلية 

 ) ١،٣٣٢( ) ٢،٧٠٧( ١٤ المدفوعة ضريبة الدخل 
 ) ١٩٨،٩٨٠(  ٢٣٨،١٨٨ صافي النقد (المستخدم)/ الناتج عن األنشطة التشغيلية 

    األنشطة االستثمارية 
 ) ١٥٠( ) ١٠٢( ١٠ شراء الممتلكات والمعدات 

 ) ١٥٠( ) ١٠٢( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  
    األنشطة المالية 

  ٣٠،٠٠٠ - ١٥ رأس مال الفرع المقدم من المقر الرئيسي 
  ٣٠،٠٠٠ -   المالية الناتج عن األنشطة صافي النقد 

 ) ١٦٩،١٣٠(  ٢٣٨،٠٨٦  زيادة (ناقص) في النقد ومكافئات النقد ال
  ٨٢،١٧٤ ) ٨٦،٩٥٦(  النقد والمكافآت النقدية في بداية العام 

 ) ٨٦،٩٥٦(  ١٥١،١٣٠ ٢٢ النقد والمكافآت النقدية في نهاية العام 
  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

  

بيان الدخل ال�صامل كما يف 31 دي�صمرب 2016

بيان التدفقات النقدية كما يف 31 دي�صمرب 2016

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

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
    حقوق الملكيةالتغيرات في بيان 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 رأس مال الفرع  

بالدرهم 
 اإلماراتي 

االحتياطي 
 القانوني 

 بالدرهم اإلماراتي 

غير األرباح 
   الموزعة

 بالدرهم اإلماراتي 

 اإلجمالي 
 بالدرهم اإلماراتي 

  ٨٣،٤٢١  ٢،٨١٥ ٦٠٦  ٨٠،٠٠٠  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  ٣٠،٠٠٠ - -  ٣٠،٠٠٠  )١٥ اإليضاح( ضخ رأس المال

  ٢،٨٢٨  ٢،٨٢٨ - - إجمالي الدخل الشامل للعام 
 - ) ٢٨٣( ٢٨٣ - التحويل إلى احتياطي قانوني 

  ١١٦،٢٤٩ ٥،٣٦٠ ٨٨٩  ١١٠،٠٠٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ١١٦،٢٤٩ ٥،٣٦٠ ٨٨٩  ١١٠،٠٠٠  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

  ١٦،٢٨٣  ١٦،٢٨٣ - - إجمالي الدخل الشامل للعام 
 - ) ١،٦٢٨(  ١،٦٢٨ - التحويل إلى احتياطي قانوني 

  ١٣٢،٥٣٢  ٢٠،٠١٥  ٢،٥١٧  ١١٠،٠٠٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

 
 
 
 

 ارجية فيها وإضافتها على الترجمة من قبل المترجم. ال يجوز تقديم هذه الوثيقة إلى قسم التصديقات في وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ما لم يتم تصديق األصل من وزارة الخ تمت ترجمة صورة هذا المستند بناء على طلب صاحب العالقة ومسؤوليته. مالحظة المترجم:

 

كي ئي بي هانا بنك - اأبوظبي
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الكروّي  الكرنفال  اليوم  م�صاء  ينطلق 
الريا�صية  “ال�صارقة  بطولة  ملناف�صات 
واملقامة  القدم”  ل��ك��رة  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 
ال�صارقة  ل��ن��ادي  امل��غ��ّط��اة  ال�����ص��االت  يف 
ال��ري��ا���ص��ي، حت��ت رع��اي��ة ���ص��م��و ال�صيخ 
�صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي، 
ويل العهد نائب حاكم ال�صارقة، �صمن 
فريقاً   16 ي��خ��و���ص��ه  ���ص��ري��ف  ت��ن��اف�����س 
دورتها  ل��ق��ب  حل�صد  ب��ق��ّوة  يتطلعون 

الثانية لهذا العام. 
وُت���ع���ت���رب ال��ب��ط��ول��ة واح������دة م���ن اأك���رب 
ال���ب���ط���والت ال��ري��ا���ص��ي��ة امل���ق���ام���ة على 
على  جمّهزة  ريا�صية  �صاالت  مالعب 
م�صتوى االإم��ارة، واالإم��ارات ال�صمالية، 
والتي تنّظمها قناة ال�صارقة الريا�صية 
يف ال��ف��رتة م��ن 30 م��اي��و وح��ت��ى 12 
ال�صهر  اأي�������ام  خ�����الل  امل���ق���ب���ل،  ي���ون���ي���و 

الف�صيل.
وي�����ص��ت��َه��لُّ م�������ص���وار م��ن��اف�����ص��ات ال����دور 
ب��ل��ق��اء ي��ج��م��ع ب��ني فريقّي  ال��ت��م��ه��ي��دي 
وفريق  ال�صابقة،  الن�صخة  بطل  روي��ال، 
 10:45 ال�����ص��اع��ة  ال��وط��ن��ي��ة، يف مت���ام 
لعدٍد من  واع��دة  ت�صكيلة  م�صاًء، �صمن 
يف  اجلانبني،  من  املوهوبني  الالعبني 
ال��ك��روي��ة على  ل��ل��ت��ج��ارب  اأويّل  اخ��ت��ب��ار 
التاأهل اإىل االأدوار املتقدمة لنيل لقبها 

الثمني.

ر�صمياً  ح�����ص��وراً  االأول  ال��ي��وم  وي�صهد 
ممّيزاً لعدد من ال�صخ�صيات يتقّدمهم 
القا�صمي،  اأح��م��د  ب��ن  ���ص��ل��ط��ان  ال�����ص��ي��خ 
لالإعالم،  ال�����ص��ارق��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  رئ��ي�����س 
ي��راف��ق��ه ���ص��ع��ادة حم��م��د ح�����ص��ن خلف، 
املدير العام ملوؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم، 
اإىل ج��ان��ب ع���دد م���ن روؤ����ص���اء وم����دراء 
ي�صت�صيف  كما  امل��وؤ���ص�����ص��ة،  يف  االأق�����ص��ام 
اأ�صماء المعة ذات ح�صور الفت  احلفل 
والريا�صية  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����ص��اح��ت��ني  ع��ل��ى 
التي  تلك  �صيما  ال  والعربية،  املحلّية 
مالعب  يف  وا����ص���ح���ة  ب�����ص��م��ة  ت���رك���ت 
حتت�صنها  ال��ت��ي  ال��ك��روي��ة  ال��ب��ط��والت 

ال�صاالت املغطاة.
وع���ن اال���ص��ت��ع��دادات اخل��ا���ص��ة بتنظيم 
هذا احلدث الكروي قال را�صد العوبد، 
نعتّز  الريا�صية:  ال�صارقة  قناة  مدير 
ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ري وامل��ت��وا���ص��ل م��ن قبل 

قيادتنا الر�صيدة للريا�صة والريا�صيني، 
احلري�صة دوماً على االرتقاء مب�صتوى 
ال������دول������ة، وااله����ت����م����ام  ال���ري���ا����ص���ة يف 
تنمية  اإىل  الهادفة  امل��ج��االت  مبختلف 
املجتمع االإماراتي ال�صيما فئة ال�صباب، 
ب��دوره على قيمة  انعك�س  ال��ذي  االأم��ر 

البطوالت الريا�صية املقامة.
االإعالمية  التحديات  ت�صعنا  واأك��م��ل: 
الريا�صية اأمام واقع ن�صعى فيه للتاأكيد 
على ح�صورنا يف تقدمي جودة اإعالمية 
اجلمهور  ل��ت��ط��ل��ع��ات  ت���رق���ى  ري��ا���ص��ي��ة 
العا�صق لكرة القدم، اإىل جانب خمتلف 
���ص��ي��م��ا تلك  االأخ��������رى ال  ال���ري���ا����ص���ات 
على  ���ص��واء  بخ�صو�صية  حت��ظ��ى  ال��ت��ي 
احلدث  طبيعة  اأو  التنظيم  م�����ص��ت��وى 
امل��ق��ام��ة يف  نف�صه ك��ال��ب��ط��ول��ة احل��ال��ي��ة 
القناة  اخ��ت��ارت  وق��د  املغطاة،  ال�صاالت 
اأن تكون متواجدة  ومنذ بداية عهدها 

�صواء  الريا�صية  االأح���داث  خمتلف  يف 
االإقليمي،  اأو  امل��ح��ل��ي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
وهي  اإ�صافية  م�صوؤولية  لدينا  واالآن 
ت�صل  اأن  ونتمنى  الن�صخة  هذه  تنظيم 
نوعية  تعك�س  مرموقة  م�صتويات  اإىل 

متطورة للريا�صة االإماراتية.
اأم��ام م�صهد كروّي  االآن  واأو�صح: نحن 
اجلماهريية  ال�صاحة  على  ح�صوره  له 
ل�����ذا خ�����ص�����ص��ن��ا مل���واك���ب���ت���ه ط��ي��ل��ة اأي�����ام 
��ات ب��ث م��ت��ع��ددة، حيث  امل��ن��اف�����ص��ة م��ن�����صّ
من  املجّهز  االإع��الم��ي  طاقمنا  �صيقوم 
املباريات  ج��م��ي��ع  ب��ب��ّث  احل����دث  اأر������س 
ال����ه����واء م���ب���ا����ص���رة، ك��م��ا جتّهزت  ع��ل��ى 
بّثاً  لتقّدم  االجتماعي  التوا�صل  ف��رق 
البث  اأق��ن��ي��ة  ع��رب  ون��وع��ي��اً  متخ�ص�صاً 
التوا�صلية  املواقع  خالل  من  املبا�صرة 
كلها لنعمل على تغطية �صاملة ومهنية 
�صافرتها  انطالق  منذ  تبداأ  للبطولة 

االأوىل.  وتابع: ي�صاركنا يف هذا العر�س 
الكروّي الذي ن�صعى اإىل تاأكيد مكانته 
االإماراتية،  ال��ري��ا���ص��ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
كوكبة من ال�صخ�صيات الر�صمية وغري 
االأ�صماء  من  عدد  جانب  اإىل  الر�صمية 
الفنية  ال�������ص���اح���ت���ني  ع���ل���ى  امل����ع����روف����ة 
والريا�صية املحلية، كما خ�ص�صنا خالل 
ومتطورة  جديدة  باقة  االإط��الق  حفل 
من عرو�س خا�صة وت�صويقية تت�صمن 
م�صرية  حتاكي  التي  التقنيات  اأح���دث 
الوا�صعة  اجلماهريية  ذات  اللعبة  هذه 
وت�����ص��ل��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى ج��ان��ب م�صرق 
البطولة  يف  ويتناف�س  تاريخها.    م��ن 
16 ف��ري��ق��اً م���ن اأ����ص���ح���اب اخل����ربة يف 
جمال كرة قدم ال�صاالت على م�صتوى 
 4 �صمن  تق�ّصموا  امل��ح��ل��ي��ة،  ال��ري��ا���ص��ة 
جمموعات ك�صفت عنها قرعة البطولة 
التي اأقيمت الثالثاء املا�صي، لت�صع كل 

من فرق روي��ال، والوطنية، والبحري، 
يف   ،A االأوىل  املجموعة  يف  وال��ربك��ان 
امل��ق��اب��ل ج���اءت ف��رق ���ص��ب��ورت ف��ور اول، 
والعاملي،  والم��اج��ي��ك��ا،  ���ص��ف��ن،  اآر  و���ص��ي 
  .B الثانية  املناف�صات  جمموعة  �صمن 
�صّمت  فقد   ،C املجموعات  ث��ال��ث  اأم���ا 
ك��ل م��ن ف���رق ال��ع��م��ي��د، واالإم���رباط���ور، 
وف���ر����ص���ان امل���وال���ي���ف، وال���زع���ي���م، وجاء 
�صّم  نحو  على   D املجموعات  ترتيب 
ك���ل م���ن ف���ري���ق اإك�������ص���رتا، واجل�������وارح، 

واحلمرية، ومركز �صباب ال�صارقة.
للبطولة  املنظمة  اللجنة  وخ�ص�صت 
املراكز  الأ���ص��ح��اب  قّيمة  مالية  ج��وائ��ز 
�صيح�صل  ح���ي���ث  االأوىل،  ال����ث����الث����ة 
على  االأول  ب���امل���رّك���ز  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق 
األف دره��م، و�صينال   200 تبلغ  جائزة 
و�صيكون  دره���م،  األ���ف   100 الو�صيف 
ن�����ص��ي��ب ���ص��اح��ب امل���رك���ز ال���ث���ال���ث 50 
األ��ف دره��م.  وب��دوره �صيح�صل جمهور 
كروية  مل��ن��اف�����ص��ات  املتعط�س  ال��ب��ط��ول��ة 
البطولة  اأي���ام  طيلة  وحما�صية  ق��وّي��ة 
ع��ل��ى ج��وائ��ز ق��ّي��م��ة ت����وّزع يف ن��ه��اي��ة كل 
يوم تت�صمن هواتف ذكية ذات طرازات 
واآيفون  )�صام�صونغ  فِئات  من  حديثة 
7( اإىل جانب تذاكر �صفر والعديد من 
اجلوائز العينية االأخرى التي �صرتافق 
احل�صور طيلة اأيام املناف�صات.  وتتقّيد 

ب��ال��ق��وان��ني اخل��ا���ص��ة بكرة  ال��ب��ط��ول��ة 
�صت  القدم لل�صاالت املغّطاة، حيث خ�صّ
التعليمات الالزمة ل�صمان  حزمة من 
عالية  ب���ك���ف���اءة  ت��ت��م��ّت��ع  دورة  ت���ق���دمي 
وتناف�صية �صريفة، كما حتظى البطولة 
الريا�صيني  ق��ب��ل  م���ن  ك��ب��ري  ب��اه��ت��م��ام 
ال��ع��ا���ص��ق��ني ل��ه��ذه ال��ل��ع��ب��ة م��ن خمتلف 
باملناف�صة،  ال��راغ��ب��ة  ال��ك��روي��ة  ال��ف��رق 
يف  �صابقتها  يفوق  اق��ب��ااًل  �صهدت  حيث 
ال�صارقة  ق��ن��اة  وت�صعى  امل��ا���ص��ي.   ال��ع��ام 
م����ن خ�����الل اإق���ام���ت���ه���ا ل���ل���ب���ط���ول���ة، يف 

دورتها الثانية، اإىل زيادة قاعدة اللعبة 
نطاق  تو�صيع  اإىل  اإ�صافة  جماهريياً، 
ال��ب��ح��ث ع��ن امل��واه��ب ال��ك��روي��ة ال�صابة 
ال�صعبية  االأو����ص���اط  ب��ه��ا  ت��ت��م��ّت��ع  ال��ت��ي 
االإماراتية م�صتفيدة بذلك من �صنوات 
ط����وال م���ن اخل����ربة ال��ت��ي ق��ّدم��ت��ه��ا يف 
ميادين التغطيات االإعالمية الريا�صية 
حملياً واإقليمياً، لت�صّدر �صورة م�صّرفة 
عن الواقع الريا�صي يف دولة االإمارات 
من  بذلك  ولتتحّول  املتحّدة،  العربية 

ناقٍل اإعالمّي اإىل �صانع للحدث. 

اأكدت ال�صيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان 
مبارك  بنت  فاطمة  اكادميية  اإدارة  رئي�صة جمل�س 
لل�صيدات  اأبوظبي  نادي  رئي�صة  الن�صائية  للريا�صة 
الرم�صانية  الريا�صية  ال�صباط  ن��ادي  بطولة  اأن 
املفتوحة ال�صنوية، اأ�صبحت من االأحداث الريا�صية 
الكبرية التي ينتظرها الريا�صيون وابناء املجتمع، 
ملا متثله من عالمة ب��ارزة يف اجندة �صهر رم�صان 
ال�صباط  ن��ادي  اأوملبياد  با�صتمرار  م�صيدة  املبارك، 
دعم  يف  الكبري  ودوره  ع��ام��ا   21 مل��دة  الرم�صاين 
الن�صائي يف  الريا�صي  التفاعل  الريا�صيني وتعزيز 

جميع االألعاب وامل�صابقات املعتمدة يف كل عام.
اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  بنت  فاطمة  ال�صيخة  وتقدمت 
اإىل مقام  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�صمى  نهيان 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل اأخيه �صاحب ال�صمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن  ال�صيخ حم��م��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  و�صاحب 
ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى للقوات 
امل�صلحة، واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء 
االإم��ارات، مبنا�صبة  االأعلى لالحتاد حكام  املجل�س 

حلول �صهر رم�صان املبارك.
واأ�صادت باجلهود املخل�صة ملجل�س ابوظبي الريا�صي 
برئا�صة �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  موؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س 
ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة واالإن�����ص��ان��ي��ة ، وث��م��ن��ت رعاية 
�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
لالأوملبياد  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 

الرم�صاين ال�صنوي لنادي �صباط القوات امل�صلحة، 
اإىل  و�صل  حتى  ال�صنوية  جناحاته  يوا�صل  ال��ذي 
ال��رق��م 21 يف م�����ص��وار ال��ب��ط��ول��ة امل��م��ي��ز، مم��ا كان 
ريا�صة  �صعيد  على  واالإي��ج��اب��ي  الكبري  االأث���ر  ل��ه 
ال��ن�����ص��ائ��ي��ة على  وال��ري��ا���ص��ة  ع���ام  ب�صكل  االإم������ارات 
وجه اخل�صو�س ملا توفره من احتكاك وخربة مع 
م�صاركة نخبة من جنوم العامل يف االألعاب املختلفة 
يف البطولة، موؤكدة ان املونديال الرم�صاين اأ�صبح 
قبلة الريا�صيني العرب واالأجانب من خمتلف دول 

العامل.
وا�صارت ال�صيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان 

الدائمة  امل�صاركة  االإماراتية على  املراأة  اإىل حر�س 
يف البطولة حتت مظلة �صمو ال�صيخة فاطمة بنت 
الرئي�صة  ال��ع��ام  الن�صائي  االحت���اد  رئي�صة  م��ب��ارك 
املجل�س  رئي�صة  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى 
االأعلى لالأمومة والطفولة اأم االمارات ، وانطالقا 
ل�����ص��ري��ح��ة الريا�صة  امل��ت��وا���ص��ل  ���ص��م��وه��ا  م��ن دع���م 
مونديال  يف  الن�صائية  امل�صاركة  وا�صفة   ، الن�صائية 
ن�صخته  يف  واملميزة  باملهمة  الرم�صاين  ال�صباط 
ال�صياقة  االإمارات”  “اأم  �صمو  دعم  21 يف ظل  ال� 
االإماراتية.  امل��راأة  دوما لكل ما فيه �صالح ونه�صة 
الرم�صاين  ال�صباط  ن��ادي  اأوملبياد  ظل   “ وقالت 

 ، الن�سء  م��ه��ارات  وي�صقل  ج��دي��دة،  م��واه��ب  يقدم 
ويطور الكفاءات ب�صكل عام، وهو ما نحتاجه للرقي 
بريا�صتنا، خا�صة واأن البطولة ت�صهد م�صاركة من 
العامل، وهو ما  العبني والعبات من خمتلف دول 

يتيح فر�صة االحتكاك الأبنائنا وبناتنا .
القيادة  روؤي��ة  مع  متا�صياً  االأوملبياد  يقام  واأ�صافت 
الهادفة لتقدمي الدعم والرعاية واالهتمام جلميع 
ال��ري��ا���ص��ات م���ن اأج����ل خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، وحتقيق 
االإجنازات على �صعيد االأندية واملنتخبات ..م�صرية 
اىل ان املراأة االإماراتية حققت الكثري من املكا�صب 
لي�س  الريا�صي  ال�صعيد  على  خا�صة  واالجن���ازات 

، واإمنا خليجيا وعربيا  امل�صتوى املحلي فقط  على 
ودول���ي���ا، ال���ص��ي��م��ا يف ال��ب��ط��ول��ة ال��رم�����ص��ان��ي��ة التي 
املواهب  واإب��راز   ، للتناف�س  اأ�صبحت حمطة مميزة 
من  ومب�صاركة  �صامل  ريا�صي  ملتقى  يف  الن�صائية 

الريا�صيني والريا�صيات.
وقالت ال�صيخة فاطمة بنت هزاع ما يح�صب لبطولة 
املفتوحة  الريا�صية  امل�صلحة  القوات  �صباط  ن��ادي 
وريا�صيات  ريا�صيي  لكافة  احت�صانها  هو  ال�صنوية 
املراأة،  بريا�صة  كبري  ب�صكل  واهتمامها  االإم���ارات، 
حيث باتت م�صاركتها مميزة، وحتقق اأرقاما متميزة 
مل تكن حتققها م�صبقا ، كما �صاهمت البطولة يف 

بطلة  لت�صبح  ال�صحيح  الطريق  على  امل��راأة  و�صع 
ترفع ا�صم دولة االإمارات عاليا.

القدم  كرة  خما�صيات  م�صابقة  اأهمية  على  واأك��دت 
21 ودورها الكبري يف  ال�  لل�صيدات �صمن الن�صخة 
اليها  و�صلت  التي  والتقدم  االرت��ق��اء  م�صرية  دع��م 
ال��ل��ع��ب��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة ، م��ع��ت��ربة توا�صل 
امل�صابقة على مدار العام العا�صر باالأمر املميز الذي 
ان  وقالت  الن�صائية،  الكرة  تفوق  جناحات  ير�صخ 
امل�صاركة الكبرية للفرق تعزز من تطور كرة القدم 
الن�صائية وت�صاهم يف زيادة التجارب واخلربات مبا 
ينعك�س ايجابا على رفد املنتخب الوطني باملواهب 
البطوالت  الواعدة، وي�صاعد على موا�صلة حتقيق 
م�صاركة  �صمن  وال��ق��اري  االإقليمي  امل�صتوى  على 

املنتخبات الوطنية يف املو�صم املقبل.
ب���ن���ت ه������زاع يف ختام  ف���اط���م���ة  ال�����ص��ي��خ��ة  ومت���ن���ت 
ال��ري��ا���ص��ي��ة النجاح  ل��ف��ت��اة االإم�������ارات  ت�����ص��ري��ح��ه��ا 
وخربات  مبكت�صبات  واخل��روج  مب�صوارها،  والتقدم 
التي  امل��راأة،  البطولة، ت�صب يف �صالح  جديدة من 
الذي  امل��ح��دود  غ��ري  وبالدعم  حققتها،  مب��ا  تفخر 

حتظى به من كافة امل�صتويات.
امل��ن��ظ��م��ة للبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  ب��ال��ل��ج��ن��ة  اأ����ص���ادت  ك��م��ا 
الرم�صانية برئا�صة الفريق الركن متقاعد �صعادة 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  الكعبي  ه���الل  حم��م��د 
���ص��ب��اط ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة واأع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة على 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة الإخ���راج احل���دث يف اأب��ه��ى �صورة 
 ، املا�صية  ال�صنوات  م��دار  على  التميز  وا�صتمرار   ،
حتققها  التي  الكبرية  النجاحات  على  ي��وؤك��د  مم��ا 

البطولة من عام الآخر .

اأبوظبي  �صرطة  اف���راد  ن���ادي  يف  االأول  ام�����س  انطلقت 
اأبوظبي  ل�����ص��رط��ة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات 

الريا�صية الرم�صانية “�صباعيات كرة القدم”.. 
كما انطلقت باقي البطوالت يف نادي �صباط ال�صرطة 
باأبوظبي و�صملت كرة الطائرة ال�صاطئية، و�صد احلبل 
خلفان  ال��ل��واء  معايل  واك��د  وال��ب��ل��ي��اردو.  وال�صنوكر،   ،
الرميثي القائد العام ل�صرطة اأبوظبي خالل افتتاحه 
لل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  البطولة  فعاليات 
ودعمها لالرتقاء مب�صتوى جميع االأن�صطة الريا�صية 
ال�����ص��رط��ي��ة وت���ك���رمي ال��الع��ب��ني امل��ت��م��ي��زي��ن.. م�صريا 
معاليه اإىل اعتزازه بالتطور امللمو�س يف امل�صتوى الفني 
لالأفراد واملنتخبات يف االألعاب املختلفة. و�صكر معاليه 

بطي  خليفة  العميد  برئا�صة  العليا  الريا�صية  اللجنة 
ال�صام�صي نائب مدير عام املالية واخلدمات واالأع�صاء 
على الرتتيبات املتميزة للبطولة الريا�صية الرم�صانية 
للفرق  امل��ع��وق��ات  جميع  بتذليل  موجها  ال��ع��ام.  ل��ه��ذا 
املراكز  ت�صدر  على  وت�صجيعهم  والالعبني  امل�صاركة 
االأوىل، واحراز النتائج املتقدمة با�صتمرار.  وكان حفل 
افتتاح البطولة بداأ فعالياته بال�صالم الوطني ودخول 
معايل  و���ص��اف��ح  امللعب  ار���ص��ي��ة  املتناف�صني  الفريقني 
القائد العام ل�صرطة اأبوظبي رئي�س اللجنة الريا�صية 
التقاط  التحكيمي وجرى  العليا والالعبني والطاقم 
الريا�صية  اللجنة  رئي�س  وال��ق��ى  ال��ت��ذك��اري��ة.  ال�صور 
العليا كلمة او�صح فيها ان البطولة الرم�صانية تنطلق 

بحلتها االأوىل وتعك�س تنفيذ توجيهات معايل القائد 
الريا�صي  باملجال  باالهتمام  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام 
ال�صرطي واطالق امل�صابقات الريا�صية وامل�ص����������اركة يف 
العامة  القيادة  ا�صرتاتيجية  وفق  املختلفة  البطوالت 
بالريا�صة  االهتمام  يف  املتوا�صلة  وجهودها  لل�صرطة 
املدراء  من  عدد  البطولة  افتتاح  ح�صر  والريا�صيني. 
وتاأت���������ي   . ال�صب������اط  وكبار  اأبوظبي  ب�صرطة  العامني 
البطولة يف اطار حر�س القيادة العامة لل�صرطة على 
ت�صجيع منت�صبيها للتميز يف املجال الريا�صي وتوطيد 
م�صتويات  وحت��ق��ي��ق  ب��ي��ن��ه��م  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
طيلة  امل�صتمرة  فعالياتها  يف  امل�صاركة  خالل  متقدمة 

ال�صهر الف�صيل.

الدوري  و�صافة  بح�صمه  توتي  فران�صي�صكو  االأ���ص��ط��وري  قائده  روم��ا  ودع 
االإيطايل لكرة القدم والبطاقة املبا�صرة املوؤهلة اىل م�صابقة دوري ابطال 
يف  االأح���د   2-3 جنوى  �صيفه  على  ال�صعب  ب��ف��وزه  املقبل  املو�صم  اوروب���ا 

املرحلة الثامنة والثالثني االخرية.
الثاين  املركز  على  للحفاظ  بالفوز  مطالبا  ك��ان  كونه  االه��م  روم��ا  وحقق 
نقطة  �صوى  تف�صله  تكن  مل  اإذ  االأم،  القارية  امل�صابقة  اىل  مبا�صرة  املوؤهل 
واحدة عن مالحقه نابويل الثالث الذي عاد بفوز كبري على ح�صاب ممثل 
املوؤهل  الفا�صل  امللحق  بالتايل  و�صيخو�س   2-4 �صمبدوريا  الثاين  جنوى 

اىل دوري االأبطال.
وعزز روما مركزه الثاين بر�صيد 87 نقطة مقابل 86 لنابويل.

يف املباراة االأوىل، غ�صت مدرجات ملعب “اأوملبيكو” يف العا�صمة بامل�صجعني 
حل�صور املباراة االأخرية لتوتي )40 عاما( مع جالورو�صي، الفريق الذي 
رائعة  احتفالية  اجلماهري  وخ�ص�صت  مو�صما.   25 طيلة  األوانه  عن  دافع 
منذ  للفريق  وفيا  بقي  جن��م  وداع  يف  ال��دم��وع  منهم  العديد  وذرف  لتوتي 
مباراته االوىل عام 1993 يف �صن ال�صاد�صة ع�صرة حتى بات اأكر الالعبني 

ال��دوري( �صجل  619 يف  العا�صمة )786 مباراة منها  م�صاركة مع نادي 
الدوري. يف  هدفا  و250  امل�صابقات  خمتلف  يف  اهداف  خاللها 307 

واأكد توتي اخلمي�س اأن مباراة جنوى �صتكون االأخرية له مع فريق العا�صمة 
الذي �صيغادره من اأجل خو�س حتد جديد مل يحدده.

وكتب توتي عرب “تويرت”، “روما - جنوى االحد 28 اأيار مايو 2017، 
�صاأرتدي قمي�س روما للمرة االخرية«.

املتحدة  الواليات  اىل  توتي  ينتقل  ان  االيطالية  االع��الم  و�صائل  ورجحت 
لاللتحاق بفريق ميامي )يف الدرجة الثانية( الذي يدربه مواطنه و�صديقه 
تلقيه  عن  حتدثت  كما  �صابقا.  والت�صيو  ميالن  الع��ب  ني�صتا،  األي�صاندرو 
عرو�صا من فرق قطرية واماراتية. ودفع املدرب لوت�صيانو �صباليتي الذي 
ال�صحافية  التقارير  االأخ��رية مع روم��ا حيث ترجح  ب��دوره مباراته  خا�س 
57 بدال من امل�صري  انتقاله اىل تدريب انرت ميالن، بتوتي يف الدقيقة 

حممد �صالح.
امل��ا���ص��ي وهو  امل��و���ص��م  وت��وت��ي ج��ي��دة منذ  �صباليتي  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ومل تكن 
ا�صركه مرة واحدة ا�صا�صيا هذا املو�صم مقابل 13 مرة كاحتياطي، ومنحه 
االأحد وقتا اأطول مقارنة مع املرات ال�صابقة حني كان ي�صركه يف الدقائق 

االأخرية.
ويف جم��ري��ات امل��ب��اراة، ف��اج��اأ ج��ن��وى اأ���ص��ح��اب االر����س ب��ه��دف مبكر �صجله 
الواعد بييرتو بيليغري )16 عاما( عندما تلقى كرة من ال�صربي داركو 
الزوفيت�س فتوغل داخل املنطقة و�صددها قوية بيمناه داخل مرمى احلار�س 

الدويل البولندي فوي�صييت�س ت�صي�صني .
دزي��ك��و عندما  ادي��ن  البو�صني  ال���دويل  ع��رب  التعادل  ادراك  روم��ا يف  ونحج 
ا�صتغل كرة عر�صية داخل املنطقة من الهولندي كيفن �صرتومتان فهياأها 
اأمامه  وتهياأت  االمي��ن  القائم  ارت��دت من  بي�صراه  و�صددها  ب�صدره  لنف�صه 

مرة اخرى فتابعها ببطنه داخل املرمى اخلايل.
وهو الهدف ال�29 لدزيكو الذي توج هدافا للكال�صيو.

وتابع روما البحث عن الت�صجيل وجنح يف م�صعاه عرب دانييلي دي رو�صي 
قبل  املرمى،  داخ��ل  بي�صراه  قوية  ف�صددها  لدزيكو  بينية  كرة  ا�صتغل  ال��ذي 
ان يدرك الزوفيت�س التعادل جلنوى بعد خم�س دقائق براأ�صية من م�صافة 

قريبة اثر عر�صية من مواطنه نيكوال نينكوفيت�س.
دييغو  االرجنتيني  �صجل  عندما  ال�صعداء  العا�صمة  جماهري  وتنف�صت 
بريوتي، بديل �صتيفان ال�صعراوي، هدف الفوز م�صتغال كرة اأمام املرمى من 

راأ�س دزيكو ف�صددها قوية بي�صراه داخل املرمى .
�صباك  لهز  وعلى ملعب “لويجي فرياري�س”، انتظر نابويل الدقيقة 36 
م�صيفه ع���رب ال�����دويل ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي دري��ي�����س م��ريت��ن�����س ال����ذي ا���ص��ت��غ��ل كرة 
خاطئة من الدفاع ف�صددها “على الطاير” من خارج املنطقة داخل املرمى 

اخلايل.
على  و�صيفا  فاأنهاه  املو�صم  ه��ذا  ملريتن�س  والع�صرين  الثامن  الهدف  وه��و 

الئحة الهدافني.

روما يودع توتي بالبطاقة املبا�شرة لدوري الأبطال 

تنطلق م�صاء اليوم يف نادي ال�صارقة الريا�صي برعاية ويل عهد ال�صارقة

ة لنيل لقب الدورة الثانية من  فريقًا يتطلعون بقورّ  16
»ال�شارقة الريا�شية الرم�شانية لكرة قدم ال�شالت«

انطالق بطولة القائد العام ل�شرطة اأبوظبي الريا�شية الرم�شانية

فاطمة بنت هزاع : امل�شاركة الن�شائية يف اأوملبياد ال�شباط الريا�شي مهمة ومميزة
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الفجر الريا�ضي

اأبو ظبي لل�شطرجن ينظم بطولة عام اخلري ل�شالح الهالل الأحمر

بح�صور حمدان بن حممد

اأحمد بن حممد يفتتح الن�شخة اخلام�شة لدورة ند ال�شبا الريا�شية

امل��ف��اج��اأة م��ع ���ص��ب��اي��در ت��ي��م، وفهود 
زعبيل مع احلزم.

لعبا يف انطالق   278
ت�صفيات املبارزة 

بطولة  ال���ث���الث���اء  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
 278 م�صاركة  ت�صهد  التي  املبارزة، 
ريا�صيا من اجلن�صني من 27 دولة، 
التي  الت�صفيات  اإق��ام��ة  م��ع  وذل���ك 
يحت�صنها النادي االأهلي، وتتوا�صل 
ملدة 3 اأيام، على اأن تكون النهائيات 
ي����وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل 2 ي��ون��ي��و يف 

جممع ند ال�صبا الريا�صي.
ال��ب��ط��ول��ة خم�س ف��ئ��ات هي  وت�����ص��م 
الرجال،  لفئة  امل��ب��ارزة  �صيف  �صالح 
�����ص����الح ال�������ص���ي�������س ل���ف���ئ���ة ال����رج����ال، 
الفتيات،  لفئة  امل��ب��ارزة  �صيف  �صالح 
الرجال  لفئة  امل��ب��ارزة  �صيف  ���ص��الح 
املواطنني، �صالح �صيف املبارزة �صالح 

لفئة الفتيات املواطنات.

البادل تن�س
الرجال  ب��ط��ول��ة  يف  ال���ي���وم  ي��ل��ت��ق��ي 
�صاندي  الثنائي  للتن�س،  املفتوحة 
ف��ارك��ه��ار���ص��ون وخ��اف��ي��ري ل��وب��ي��ز مع 
واإيجنا�صيو  دي��و���س  خ���وان  الثنائي 
املجموعة  يف  وذل�����ك  ف��ال��ي��ن��زوي��ال 
الثالثاء  ال���ي���وم  وت��ن��ط��ل��ق  االأوىل. 
بطولة الالعبني االإماراتيني، حيث 
يلتقي الثنائي حمد حممد وجالل 
الرحمن  الثنائي عبد  اإ�صماعيل مع 
وع���ل���ى �صعيد  امل����رزوق����ي.  واأح����م����د 
بي”  جي  “بي  فريق  يلتقي  الفرق، 

جروب مع فريق راكيت�س اأكادميي.

املفاجاأة هو االأبرز ومعه را�صد اأيوب 
كاميجو،  ومواطنه  حممود  وخالد 
يف الوقت ال��ذي ح��اول فريق احلزم 
جماراة املفاجاأة، وت�صل النتيجة اإىل 
االأوىل  ال��ف��رتة  وتنتهي   ،15-21

مل�صلحة فريق املفاجاأة 16-25.
يتكرر ال�صيناريو يف ال�صوط الثاين، 
التعادل،  اجت��اه  يف  املواجهة  وت�صري 
را�صد  ويلعب  و4-4،  و3-3،   2-2
ال�صبكة،  ع��ل��ى  ك���ب���ريا  دورا  اأي������وب 
ويرتكب املفاجاأة عدة اأخطاء تكلفه 
و9-15،   ،9-13 احل������زم  ت���ق���دم 
-25 احل��زم  ويح�صمها  و15-21، 

املفاجاأة  م��ع  احل���زم  ل��ي��ت��ع��ادل   ،17
ب�صوط لكل فريق.

تغري �صكل املباراة يف ال�صوط الثالث 
ال�����ص��ي��ط��رة على  وجن�����ح احل������زم يف 
م�����ص��ت��وى متميز  وق���دم���وا  امل����ب����اراة 
و�صط حالة هبوط لالعبي املفاجاأة 
ويح�صم   ،16-23 احل���زم  وي��ت��ق��دم 
2-1 يف  25-18، ويتقدم  ال�صوط 
االأ����ص���واط، وي��ع��ود امل��ف��اج��اأة ويحقق 
الرابع  بال�صوط  فاز  بعدما  التعادل 
ال�صوط  ويف   .19-25 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
بزمام  امل���ف���اج���اأة  ال��ف��ا���ص��ل مت�����ص��ك 
اأغ����ل����ب االأوق�����������ات، وجنح  امل�����ب�����ادرة 
بالفوز فيه 15-12، وك�صب اللقاء 

ل�صاحله.

مواجهتان يف كرة الطائرة
يف  مواجهتان  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  تقام 
م��ن��اف�����ص��ات ك����رة ال���ط���ائ���رة يف اإط����ار 
حيث  االأول،  للدور  الثانية  اجلولة 
االأوىل  امل���ج���م���وع���ة  ���ص��م��ن  ي��ل��ت��ق��ي 

ال�صركات  اأجنحة  كذلك  و  ال��وط��ن، 
الراعية.     

ال�صبا  ن��د  دورة  ت��وا���ص��ل  واأ����ص���اف: 
ت�صجيع  الرائد يف  الريا�صية دوره��ا 
فئات املجتمع على ممار�صة الريا�صة 
والتعاون  ال��ت��ع��ارف  اأوا���ص��ر  وتعزيز 
ا�صتقطاب  توا�صل  كما  بينهم،  فيما 
الريا�صات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال���ن���ج���وم 
الوطن  الأب���ن���اء  ال��ف��ر���ص��ة  وت���وف���ري 
وتطوير  م��واه��ب��ه��م  ع���ن  ل��ل��ك�����ص��ف 
م�����ص��ت��وي��ات��ه��م ال��ف��ن��ي��ة م����ن خالل 
املناف�صات القوية التي تقام بح�صور 
اآالف اجلماهري من خمتلف االأعمار 

واجلن�صيات. 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ت���ت���ق���دم  وخ����ت����م: 
و�صركاء  رع���اة  اىل  بال�صكر  ل��ل��دورة 
احل�����دث، وه���م : جم��م��وع��ة ميدان 
ال��راع��ي امل��ا���ص��ي، و���ص��وق دب��ي احلرة 
ال�����راع�����ي ال���ب���الت���ي���ن���ي، وال���ط���اي���ر 
لل�صيارات �صريك ال�صيارات الر�صمي، 
اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ون  ال���������ص����رك����اء  و 
الطرق  وهيئة  دبي  بلدية   : للدورة 
ال�صحة  وهيئة  دبي  يف  واملوا�صالت 
دبي  وم��ي��اه  وكهرباء  وهيئة  دب��ي  يف 
، وال�����ص��رك��اء ال��ذه��ب��ي��ون: ���ص��ن اأند 
واللجنة  ومونفي�صو  �صبورت  �صاند 
العليا للم�صاريع واالإرث ، و ال�صركاء 
الداعمون: البّداد ، وك�صاب وباري�س 
االإعالميان  ال��راع��ي��ان  و  ج��ال��ريي، 
االإذاعة  و�صبكة  الريا�صية  دبي  قناة 

العربية، وجلميع احلا�صرين.  

ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
التي  ال���دورة  ه��ي  و  الريا�صي،  دب��ي 
الريا�صة  ع�����ص��اق  ملتقى  اأ���ص��ب��ح��ت 
واجلن�صيات،  االأع��م��ار  خمتلف  م��ن 
بني  ال��ري��ا���ص��ي  للتناف�س  وم��ي��دان��ا 
نخبة النجوم واأف�صل الالعبني من 

خمتلف الريا�صات.
ال�صبا  ن��د  دورة  اأن  وي�صرنا  وت��اب��ع: 
الثاين  ل��ل��ع��ام  ت��وا���ص��ل  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
مناف�صات  تخ�صي�س  ال��ت��وايل  على 
الهمم،  الأ�صحاب  ومتنوعة  عديدة 
وه����ي حت��م��ل ���ص��ع��ار ي���رتج���م نظرة 
املهمة  الفئة  لهذه  الر�صيدة  القيادة 
وهو  لهم  وت��ق��دي��رن��ا  جمتمعنا  م��ن 
اأن  و  “قدرات ال حدود لها”،  �صعار 
الن�صخة  يف  الريا�صات  ع��دد  يرتفع 
احلالية من ال��دورة اىل 9 ريا�صات 
الكرة  ال�������ص���االت،  ق����دم  ك����رة   : ه���ي 
ال�صلة  ك��رة  تن�س،  ال��ب��ادل  ال��ط��ائ��رة، 
 ، اجل���ري  املتحركة،  الكرا�صي  على 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة، امل���ب���ارزة، كرة 
ال�صمعية،  االإع����اق����ة  ل��ف��ئ��ة  ال���ق���دم 
والريا�صات  الليلي،  ن��ا���س  وحت���دي 
لربنامج  اأ�صيفت  االأخ��رية  الثالثة 
العام،  ه��ذا  االوىل  للمرة  املناف�صات 
مليون   6 تتخطى  م��ال��ي��ة  ب��ج��وائ��ز 
درهم، كما وي�صرفنا اأن يكون للدورة 
م�صاهمتها يف عام اخلري من خالل 
“خيمة اخلري” التي جتمع م�صاريع 
خمتلفة يف مقدمتها م�صاريع �صباب 

ومعه  الفهود  مع  الفارق  الي�صاندو 
اإىل  النتيجة  وو�صلت  حمزة،  خالد 
الفهود  اع��ت��م��اد  وظ��ه��ر   ،17-21
يف  ال�صبكة،  على  ب��ق��وة  اللعبة  على 
�صبايدر  فريق  ارتكب  ال��ذي  الوقت 
تيم العديد من االأخطاء التي كلفته 
ويح�صم  النقاط  م��ن  الكثري  �صباع 
باإر�صال  االأوىل  الفرتة  حمزة  خالد 

ناري ويتقدم الفهود 20-25.
م��ع ب��داي��ة ال��ف��رتة ال��ث��ان��ي��ة، يتقدم 
�صبايدر تيم 3-0، اإال اأن الربازيلي 
بالفريق  ي����ع����ود  األ����ف����ي���������س  ك����اي����و 
مواطنهم  عليهم  وي���رد  ت��دري��ج��ي��ا، 
الذي ظهر  �صبايدر  �صريجيو العب 
مب�صتوى اأف�صل عن الفرتة االأوىل، 
 ،4-7 ال��ت��ق��دم  اإىل  ف��ري��ق��ه  وي���ق���ود 
ويظهر االأمريكي كروز مع �صبايدر 
اإىل  ال��ن��ت��ي��ج��ة  رف�����ع  وي�������ص���اه���م يف 
الفارق  الي�صاندرو  وي�صيق   ،6-10
فهود  الع��ب��و  ويرتكب   ،3-11 اإىل 
زعبيل عدد من االأخطاء ت�صببت يف 

تقدم �صبايدر 10-15.
ب�����ص��ك��ل مفاجئ،  امل��واج��ه��ة  ت��ت��ح��ول 
بعدما حتولت االأخطاء اإىل �صبايدر 
تيم وتعود املباراة اإىل نقطة التعادل 
ويتقدم  و18-18،   ،17-17
-21 نقتطني،  بفارق  زعبيل  فهود 
يف  ال�����ص��ر  وك��ل��م��ة  و19-22،   ،19
ويتقدم  الفهود  عودة  يف  الي�صاندرو 
-25 الفهود  ويح�صمها   ،19-23
اأخر  ���ص��ريج��ي��و  اأه�����در  ب��ع��دم��ا   ،21

اإر�صال على ال�صبكة.
ويحاول �صيايدر الفوز ب�صوط للعودة 
للمباراة، ورغم تقدم امل�صتوى اإال اأن 
االأف�صلية كانت له وو�صلت النتيجة 
اإىل 7-6، ثم التعادل 7-7، و9-9، 
بفارق  ل��ل��م��ق��دم��ة  ال���ف���ه���ود  وي��ق��ف��ز 
و11-14،   ،11-13 ن��ق��ط��ت��ني 

وتنتهي املباراة 19-25.

»املفاجاأة” يتجاوز “احلزم«
الفريقني  امل��ب��اراة قوية، بني  ج��اءت 
وكان التعادل عنوان البداية، اإال اأن 
ال�صيطرة  يف  جنحوا  املفاجاأة  جنوم 
-16 والتقدم  االأوىل،  الفرتة  على 
العب  ل��ي��ف��ا  ال���ك���وب���ي  وك������ان   ،11

مباراة ا�صتعرا�صية مميزة
على   2-2 االإي��ج��اب��ي  التعادل  خيم 
التي  ال��ودي��ة  اال�صتعرا�صية  امل��ب��اراة 
ج��م��ع��ت جن����وم ال����ع����امل، م���ع جنوم 
بينهما  اأق��ي��م��ت  وال���ت���ي  االم��������ارات، 
اخلام�صة  الن�صخة  افتتاح  مبنا�صبة 
من الدورة، التي قام فيها الربتغايل 
بتنفيذ  ف��ال��ك��او  وال��ربازي��ل��ي  فيجو 

�صربة البداية.
البادي  االماراتي هو  املنتخب  وكان 
�صبيت  ط��ري��ق  ع��ن  اأواًل  بالت�صجيل 
متريرة  م��ن  ا�صتفاد  ال���ذي  خ��اط��ر، 
اأثرها  على  وان��ف��رد  ال��ن��ي��ادي  نا�صر 

بحار�س املرمى.
من  مت��ك��ن��وا  ال���ع���امل  جن����وم  اأن  اال 
عبد  ط���ري���ق  ع���ن  ال���ت���ع���ادل،  ادارك 
ت�����ص��دي��دة خارج  م���ن  ���ص��ل��ط��ان،  اهلل 
حار�س  ي�صار  على  �صكنت  ال�صندوق 
مرمى جنوم منتخب االم��ارات، ثم 
جن��ح امل���ايل ف��ري��درك ك��ان��وت��ي��ه من 
هجمة  م��ن  باملقدمة  فريقه  و���ص��ع 

مرتدة �صريعة.
وجنح يا�صر �صامل يف اإدراك التعادل 
دقيقة  ق��ب��ل  االم����ارات����ي  للمنتخب 
ال���ن���ه���اي���ة ع����ن طريق  واح�������دة م����ن 
ت�����ص��دي��دة اأر����ص���ي���ة خ���دع���ت م���درب 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  م���رم���ى  ح���را����س 
و�صكنت  اإ���ص��م��اع��ي��ل  ح�صن  ال�����ص��اب��ق، 

على ميينه.

فهود زعبيل يتفوق على 
�صبايدر تيم

حقق فريق فهود زعبيل الفوز على 
افتتاح  يف   0-3 تيم  �صبايدر  فريق 
الطائرة  ال���ك���رة  ب��ط��ول��ة  م���ب���اري���ات 
وج���اءت  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  ���ص��م��ن 
-25  ،21-25  ،20-25 النتائج 
امل���واج���ه���ة ق���وي���ة بني  19 وج������اءت 
ال��ف��ري��ق��ني وي��ت��ك��رر ال��ت��ع��ادل كثرية 
 8-8 اإىل  يف الفرتة االأوىل، وت�صل 
 ،12-12 اإىل  وو����ص���ل���ت  و9-9 
زعبيل  فهود  فريق  يتحرك  بعدها 
ويرد   ،12-15 بالتقدم  وينجحوا 
�صبايدر تيم بقوة ويقل�س الفارق اإىل 
الربازيلي  و�صنع   ،14-15 نقطة 

بناء م�صتقبل الوطن.
ج�صدت  فنية  ع��رو���ص��ا  ت�صمن  كما 
ج��م��ال��ي��ة االأل���ع���اب ال��ري��ا���ص��ي��ة التي 
واأداها  املناف�صات،  برنامج  يت�صمنها 
اأدائهم  جمع  حمرتفون،  ريا�صيون 
والعرو�س  واالإب���ه���ار  اجل��م��ال  ب��ني 
االكروباتية التي �صفق لها اجلمهور 

كثريا.
�صمو  ال���ت���ق���ى  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 
را�صد  ال�صيخ حمدان بن حممد بن 
رئي�س  دب����ي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل 
بالطفل  ال��ري��ا���ص��ي،  دب����ي  جم��ل�����س 
ظاهر املهريي، واأثنى على م�صاركته 

واأ�صاد بروحه االإيجابية.
كما التقى �صموه عددا من امل�صاركني 
االفتتاح  حفل  و�صيوف  ال���دورة،  يف 
الربتغايل  النجمان  مقدمتهم  ويف 
لوي�س فيجو، اأف�صل العب يف العامل 
اأف�صل  ف��ال��ك��او  وال��ربازي��ل��ي  �صابقا، 

العب كرة �صاالت يف العامل.
وق��������ام ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ اأح�����م�����د بن 
رئي�س  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
اآل مكتوم  موؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  للمعرفة، 
ال��وط��ن��ي��ة، ب��ج��ول��ة ل���الإط���الع على 
“خيمة  ال��ب��ط��ول��ة، وزي�����ارة  م��راف��ق 
اخلري” التي ت�صم اأجنحة الدوائر 
وال�صركات الراعية للدورة، ومنطقة 
زيادة  ت�صهد  التي  ال�صباب،  م�صاريع 
امل�صاركني فيها بدعم من  اأع��داد  يف 
متثل  كما  ل��ل��دورة،  املنظمة  اللجنة 
اجلمهور  لتجمع  منطقة  اخل��ي��م��ة 
اأف�����ص��ل اخلدمات  ع��ل��ى  واحل�����ص��ول 
�صا�صة  ع���رب  امل��ن��اف�����ص��ات  وم��ت��اب��ع��ة 

عمالقة.

ح�صن املزروعي: ملتقى اجلميع 
وميدان التناف�س

الدورة  مدير  املزروعي  ح�صن  األقى 
كلمة يف حفل االفتتاح، وقال: ببالغ 
بكم  اللقاء  يتجدد  وال�صرور  الفخر 
ال�صامخ  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��رح  يف ه��ذا 
هذه  م��ن  اخل��ام�����ص��ة  الن�صخة  ويف   ،
التي  املجتمعية  الريا�صية  ال���دورة 
الريا�صي  دب����ي  جم��ل�����س  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
بتوجيهات وحتت رعاية �صمو ال�صيخ 

ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��دان بن 
حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل م��ك��ت��وم، ويل 
ع���ه���د دب������ي رئ���ي�������س جم���ل�������س دب���ي 
افتتح  ال�������دورة،  راع�����ي  ال���ري���ا����ص���ي، 
بن  حم��م��د  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو 
موؤ�ص�صة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د 
حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة، 
الوطنية،  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س 
ال�صبا  ند  ل��دورة  اخلام�صة  الن�صخة 
ال��ري��ا���ص��ي��ة، ال��ت��ي ت��ق��ام حت��ت �صعار 
وتعد  لها”،  ح������دود  ال  “قدرات 
احل��دث الريا�صي االأك��رب من نوعه 
يف �صهر رم�صان الف�صيل من ناحية 
وتنوع  امل�صاركني  الريا�صيني  اأع��داد 

االألعاب املدرجة فيها.
بن  �صعيد  ال�صيخ  االفتتاح:  وح�صر 
رئي�س  مكتوم،  اآل  جمعة  بن  مكتوم 
احتاد االإمارات للبادل تن�س، ال�صيخ 
زايد بن مكتوم بن را�صد اآل مكتوم، 
�صلطان  ب��ن  ���ص��امل  ال�صيخ  املهند�س 
ال��ق��ا���ص��م��ي رئ��ي�����س احت����اد االإم�����ارات 
ع���ب���داهلل خليفة  ال���ل���واء  ل��ل��م��ب��ارزة، 
ورئي�س  دبي  �صرطة  قائد عام  املري 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل�����ل�����دورة، مطر 
ال��ط��اي��ر ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
الريا�صي، �صامي القمزي مدير عام 
الدائرة االإقت�صادية يف دبي والع�صو 
امل���ن���ت���دب مل��وؤ���ص�����ص��ة دب����ي ل���الإع���الم، 
ع��ام هيئة دبي  اأه��ل��ي م��دي��ر  حممد 
اأمني  عبدامللك  ل��ل��ط��ريان،اإب��راه��ي��م 
ال�صباب  لرعاية  العامة  الهيئة  عام 
عام  اأم��ني  ح��ارب  �صعيد  والريا�صة، 
جمل�س دب��ي ال��ري��ا���ص��ي، وع���دد من 
روؤ�صاء االحتادات الريا�صية ومدراء 

الدوائر احلكومية واخلا�صة.
وج�صد  مبهرا  االفتتاح  حفل  وج��اء 
بناء  يف  ال���ر����ص���ي���دة  ال����ق����ي����ادة  ن���ه���ج 
الوطن واالإن�صان االإماراتي واإعداده 
الهمم،  اأ�صحاب  ودع��م  للم�صتقبل، 
ب���اع���ت���ب���اره���م ج������زءا اأ����ص���ا����ص���ي���ا من 

املجتمع.
احلفل  يف  ال���ب���ط���ول���ة  دور  ول����ع����ب 
ال��ذي ميثل  املهريي،  الطفل ظاهر 
من��وذج��ا رائ��ع��ا ل��ق��درة اأب��ن��اء الوطن 
من اأ�صحاب الهمم يف اإثبات ذاتهم، 
يف  وامل�صاهمة  التحديات  ومواجهة 

م�صاركة قوية مرتقبة لـ »غولتييه« يف نهائيات دبي لبطولت حمرتيف ال�صكوا�س

 غولتييه: اأطمح لإنهاء مو�شم ال�شكوا�س بنجاح يف اأوبرا دبي
يتوجه جنم اال�صكوا�س الفرن�صي غريغوري غولتييه اإىل دبي االأ�صبوع املقبل 
للم�صاركة يف نهائي بطوالت حمرتيف اال�صكوا�س، التي ت�صت�صيفها اأوبرا دبي 
خالل الفرتة من 6-10 يونيو املقبل، ويتطلع امل�صنف الثاين عاملياً للدفاع 
عن لقبه وتتويج مو�صمه باإجناز يليق بامل�صتوى العايل الذي ظهر عليه موؤخراً 
.  جنح غولتييه 34- �صنة- يف انتزاع األقاب �صت من بطوالت اجلولة العاملية 
املا�صي،  يناير  نيويورك  يف  اأقيمت  التي  االأب��ط��ال  دورة  يف  ثانياً  حل  اأن  منذ 
اإىل الرتبع على قمة الت�صنيف العاملي يف ابريل بعد  وقادته عرو�صه القوية 
اأن حقق الفوز يف 30 مباراة متتالية دون التعر�س الأية هزمية، واأ�صبح اأكرب 
العب ا�صكوا�س يت�صدر الت�صنيف االأول عاملياً، وتاأهل  ثانياً اإىل نهائيات دبي. 
ويتطلع غولتييه لتكرار االأداء القوي الذي ظهر به العام املا�صي يف دبي،حيث 
بنجاح  اإنهاء مو�صمي  اأري��د  وبالطبع  يناير،  منذ  رائعة  »كانت م�صريتي  قال: 
يف دبي واآم��ل اأن اأق��دم اأف�صل ما ل��دي، ال يوجد �صر يف اأدائ��ي، واالأم��ر متعلق 
30 عاماً، ودافعي الرئي�س هذا العام  بالعمل اجلاد والتدريب املتوا�صل منذ 
العديد من  بعد تغيبي عن   2016 به يف مو�صم  اأ�صبت  ال��ذي  االإح��ب��اط  هو 
حمرتيف  لبطوالت  دب��ي  نهائيات  اإىل  يتاأهل  االإ���ص��اب��ة.«    نتيجة  ال��ب��ط��والت 
اال�صكوا�س امل�صنفني وامل�صنفات الثمانية االأوائل على �صلم ترتيب الطريق اإىل 

دبي، ويتوزع املتناف�صون على جمموعتني للرجال ومثلهما لل�صيدات، وت�صم كل 
جمموعة اأربعة العبني، ويطمح جميعهم للظفر بن�صيب من جائزة احلدث 
املالية البالغة 160،000 دوالر لكل من بطولتي الرجال وال�صيدات. ويواجه 
رامي  وهم:  �صابقاً  عاملياً  االأوائ��ل  امل�صنفني  من  غولتييه يف جمموعته ثالثاً 
عا�صور وحممد ال�صوربجي وجيم�س ويل�صرتوب. ومل يخ�صرغولتييه الذي ُتوج 
ببطولة العامل يف عام 2015 �صوى �صوطني يف طريقه النتزاع لقب دبي العام 
املا�صي بح�صور زوجته وابنه، واأ�صاف: »الفوز الذي حققته يف زيارتي االأوىل 
اإىل دبي العام املا�صي كان رائعاً، وقد اأم�صيت حلظات مميزة ال تن�صى مع ابني 
هذا  ب�صحبتي  �صتكون  وعائلتي  بالفوز،  ليحتفي معي  امللعب  اإىل  دخل  ال��ذي 
العام اأي�صاً واآمل اأن جتلب يل احلظ جمدداً.« ومن املقرر اأن يتم االإعالن عن 
جدول املباريات االإثنني 5 يونيو، و�صتبث جمريات احلدث على الهواء مبا�صرة 
تقام  العامل.  باقي دول  اأوروب��ا فقط و�صكوا�س تي يف  �صبورت  ي��ورو  على قناة 
17:30م  16:45م،  3:45 م،  3:00 م�صاًء،  مباريات املجموعات ال�صاعة: 
املجموعة اأ، و21:30م، 22:15م، 23:15م، 00:00 �صباحاً املجموعة ب 
خالل الفرتة من 6-8 يونيو، بينما تقام مواجهات ن�صف النهائي يف 9 يونيو، 

ال�صاعة 21:30م، والنهائي يف 10 يونيو، ال�صاعة 21:30م.

ينظم نادي اأبو ظبي لل�صطرجن والثقافة  يف مقره 
واجلمعة  اخلمي�س  ي��وم��ي  يف  ال��ب��ط��ني  منطقة  يف 
لل�صطرجن  املفتوحة   اخل��ري  ع��ام  بطولة  املقبلني 
واجلن�صيات  االأع���م���ار  ومل��خ��ت��ل��ف  ال��راغ��ب��ني  ل��ك��اف��ه 
اب��ت��ه��اج��ا ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ، وق���د حت���دد م�����ص��اء يوم 
املوقع  ع��رب  للت�صجيل  م��وع��د  اآخ����ر  االأرب���ع���اء  غ��د 
والثقافة  لل�صطرجن  ظبي  اأب��و  لنادي  االل��ك��رتوين 
)www.abudhabichess.com.( حيث 
يتم اإغالق باب اال�صرتاك فور و�صول العدد 100 
م�صارك من اجلن�صني وال يقبل اأي طلب اإال يحمل 
 FIDE( ل��ل�����ص��ط��رجن  ال����دويل  االحت����اد  ت�صنيف 

االأحمر  للهالل  للبطولة  ري��ع  يقدم  حيث   )ID
م�����ص��اه��م��ة يف ع���ام اخل����ري.   وت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة على 
النظام ال�صوي�صري من ت�صع جوالت ،و�صيتم تطبيق 
لل�صطرجن وحتدد  ال���دويل  ق��وان��ني االحت���اد  ك��اف��ة 
10 دق��ائ��ق لكل الع��ب و�صيتم  زم��ن ك��ل م��ب��اراة ب 
عملية  الإج���راء  م��اجن��ر  �صوي�س  برنامج  ا�صتخدام 
والتي  ال��ت��ع��ادل  ك�صر  عملية  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ت��زوي��ج 
ا�صطحاب  ،ومي��ن��ع  امل��راك��ز  ب��ني  للف�صل  ت�صتخدم 
اأو االأجهزة اليكرتونية االخري  الهواتف املتحركة 

املزعجة وفقا لالئحة البطولة.
وقد ر�صد نادي اأبو ظبي لل�صطرجن والثقافة جوائز 

حيث  االأوائ�����ل  ال��ث��الث��ة  للفائزين  وعينية  ن��ق��دي��ة 
يح�صل الفائز االأول على كاأ�س البطولة وميدالية 
ذهبية ومبلغ 1500 درهم وللثاين مبلغ 1000 
500 درهم  درهم وميدالية ف�صية وللثالث مبلغ 
النادي  ر�صد  كما  ال��ربون��زي��ة..  للميدالية  اإ�صافة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ح�����ص��ني ع���ب���داهلل اخل�����وري رئي�س 
جمل�س اإدارة النادي حوافز ت�صجيعية للنا�صئني من 
وم�صاركة  م�صارك  اأف�صل  يح�صل  حيث  اجلن�صني 
حتت 16 �صنة حققا نتيجة ايجابية خالل البطولة 
على مبلغ 500 درهم وكاأ�س تذكارية ، كذلك حتت 

. الفئتني  من  �صنة   12

بات�شوليا يعود اىل غولدن �شتايت يف نهائي املحرتفني
اأعلن نادي غولدن �صتايت ووريرز ان العبه اجلورجي زازا بات�صوليا �صيعود خلو�س نهائي دوري كرة ال�صلة االأمريكي للمحرتفني يف 

مواجهة حامل اللقب كليفالند كافاليريز، بعد غياب ب�صبب اال�صابة.
وقال م�صاعد مدرب الفريق مايك براون يف ت�صريحات م�صاء االأحد، ان بات�صوليا “بداأ بالرك�س، و�صارك يف التدريبات... بات جاهزا 
بالكامل«. وكان الالعب )33 عاما(، اأ�صيب يف الكعب خالل املباراة الثانية من نهائي املنطقة الغربية �صد �صان انتونيو �صبريز، وغاب 
اال�صا�صيني  اخلم�صة  الالعبني  اأح��د  بات�صوليا  ويعد  -4�صفر.  ب�صهولة  فريقه  ح�صمها  التي  ال�صل�صلة  من  االأخريتني  املباراتني  عن 
لكليفالند يف  و�صيفا  وح��ل   2015 لقب  اأح��رز  بعدما  موا�صم،  خ��الل ثالثة  ال��دوري  الثاين يف  لقبه  الباحث عن  �صتايت،  لغولدن 
اأوف هذا املو�صم، معدل 6،1 نقاط و4،3 متابعات يف املباراة.  بالي  االق�صائية  االأدوار  بداية  منذ  االرتكاز  العب  وحقق   .2016
الثالث تواليا بني غولدن �صتايت وكليفالند، بعدما  2 حزيران يونيو،  املو�صم، والذي ينطلق اجلمعة  ال��دوري هذا  و�صيكون نهائي 
تاأهل االأخري اىل النهائي على ح�صاب بو�صطن �صلتيك�س 4-1. واأقر جنم كليفالند ليربون جيم�س االأحد ان النهائي املرتقب �صيكون 
على االأرجح اأكرب التحديات التي واجهها يف م�صريته االحرتافية. اأ�صاف “�صيكون النهائي �صعبا للغاية، هوؤالء ال�صبان العبو غولدن 

�صتايت �صيتحدونني، �صيتحدون فريقنا، نادينا، ذهنيا وبدنيا«.



اأنقذها هاتفها من املوت
جن��ت ال�����ص��ي��دة، ل��ي��زا ب��ري��دج��ي��ت، م��ن امل���وت يف ه��ج��وم مان�ص�صرت اأري��ن��ا يف 

بريطانيا، الأنها كانت تتحدث عرب هاتفها ال� اآيفون يف ذلك الوقت.
انحراف  �صاعد يف  زوجته  هاتف  اإن  في�صبوك،  ليزا، عرب موقع  زوج  وق��ال 
وتباطاأ م�صار قطعة معدنية ناجتة عن انفجار القنبلة، كانت متجهة نحو 
راأ�صها. وكانت االأم البالغة من العمر 45 عاما، ذاهبة الأخذ ابنتها، اآ�صلي، 
و�صديقتها من حفلة اأريانا غراندي، م�صاء االثنني 23 مايو، عندما فّجر 
االنتحاري، �صلمان عبيدي، قنبلة حملية ال�صنع يف موقع احلفل. وُيعتقد 
القطعة  اأن  ال��زوج  واأو���ص��ح  اإ�صابات.  دون  النجاة  من  متكنتا  الفتاتني  اأن 
الذي  الهاتف،  اأن تخرتق  قبل  لزوجته،  االأو�صط  االإ�صبع  املعدنية قطعت 
ُيعتقد اأنه اأبطاأ وحول م�صار ال�صظية، لتمر بدال من ذلك عرب خدها اإىل 
اأنفها. وقال �صتيف بريدجيت )45 عاما(، اإن زوجته يف مزاج جيد، وت�صعر 
يف  ب��ج��روح  اإ�صابتها  اإىل  باالإ�صافة  اأن��ه  واأو���ص��ح  للغاية.  حمظوظة  باأنها 
يف  كبري  جرح  مع  الكاحل،  يف  بك�صر  ليزا  اأ�صيبت  اإ�صبعها،  وقطع  وجهها، 
فخذها. واأفادت التقارير باأن ال�صيدة ليزا، كانت قد اأجرت عملية جراحية 
يوم الثالثاء، 24 مايو، ومن املقرر اأن تخ�صع لعملية اأخرى، وهي ما تزال 
يف امل�صت�صفى يف مان�ص�صرت. وكتب زوجها �صتيف، من�صورا على في�صبوك متت 
م�صاركته اأكر من 7 اآالف مرة: “احلقيقة اأنها كانت تتحدث على هاتفها 
وقت وقوع احلادث، االأمر الذي رمبا اأنقذ حياتها، حيث ا�صطدمت القطعة 

املعدنية بالهاتف الذي حرف م�صارها«.

طفل يخرتق اأمن مطار
بريوت  مطار  يف  املفرو�صة  االأمنية  االإج����راءات  اخ���رتاق  م��ن  طفل  متكن 
ال��ذي��ن هرعوا  االأم���ن،  اأي���ار، يف غفلة م��ن رج��ال  16 مايو  ي��وم  اللبناين، 
يف  طفال  اإن  اللبنانية  “االأخبار”  �صحيفة  وق��ال��ت  ف�صيحتهم.  لتغطية 
الثانية ع�صرة من عمره اخرتاق اأمن مطار بريوت حيث جنح يف االقرتاب 
من الطائرات امل�صتقرة على اأحد مدارج املطار، يف واقعة نادرة من نوعها. 
ومت تدارك االأمر عندما �صاهد موظف مدين الطفل يف هذا املكان الغريب، 
واأ�صرع بت�صليمه اإىل جهاز اأمن املطار، الذي حاول بدوره تدارك ف�صيحته 
اجلي�س.  ال�صتخبارات  التابع  ال�صاحية  اأم��ن  مكتب  اإىل  الطفل  بت�صليم 
مدرج  اإىل  دخ��ل  الطفل  اأن  منها  تبني  ال��واق��ع��ة  ح��ول  حتقيقات  واأج��ري��ت 
الطائرات بعد اأن قفز فوق ال�صور من اإحدى اجلهات التي ال يتجاوز ارتفاع 
ال�صور فيها مرًتا واحًدا، يف غياب تام للحرا�صة على تلك الناحية، يذكر اأنه 
اإىل  والت�صلل  اإىل طائرة  الو�صول  لبناين من  �صاب  2010 متكن  عام  يف 
مق�صورة االإطارات فيها، لتقله اإىل ال�صعودية حيث ُعِر عليه ميًتا وت�صبب 

احلادث يف ا�صتقالة رئي�س جهاز اأمن املطار العميد وفيق من من�صبه.
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تعرف على �شروط حجز 
جاكيت ميالنيا ترامب

ارت���������دت م���ي���الن���ي���ا ت�����رام�����ب زوج�����ة 
دار  من  جاكيت  االأمريكي  الرئي�س 
 ،Dolce & Gabbana اأزياء
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه اأك�����ر م���ن 50 األ���ف 
الكثري  اأث������ار  ال�����ذي  االأم������ر  دوالر، 
املتحدة  ال����والي����ات  يف  اجل�����دل  م���ن 
ترتدي  ميالنيا  ك��ان��ت  االأم��ريك��ي��ة. 
زي���ارت���ه���ا جلزيرة  اأث���ن���اء  اجل��اك��ي��ت 
فعاليات  �صمن  االإيطالية،  �صقلية 
ال�صبع ال�صناعية  انعقاد قمة الدول 
الكربى، وظهرت من خالله متاألقة 
يف يوم �صيفي م�صم�س. وقال موقع 
»US Today« الذي ن�صر تقريًرا 
اإن م���ا حت��م��ل��ه على  ع���ن اجل��اك��ي��ت، 
اأ�صرة  دخ��ل  متو�صط  ي��ع��ادل  كتفيها 
التقرير  واأ���ص��اف  ع���ام.  يف  اأمريكية 
اأغنى  واأح�����د  مل��ل��ي��اردي��ر،  “كزوجة 
ال�صيدة  ت�صتطيع  اأمريكا،  حكم  من 
بال  لكنه  ال�صعر،  ه��ذا  دف��ع  ت��رام��ب 
ارتدته  ال���ذي  االأغ��ل��ى  اللبا�س  �صك 

منذ اأن اأ�صبحت ال�صيدة االأوىل«.
 U.S. Census« اأن   ي����ذك����ر 
االإح���������ص����اء  دائ��������رة   »Bureau
 2015 العام  يف  ذك��رت  االأمريكية، 
االأمريكية  العائلة  اأن متو�صط دخل 
يبلغ 56.516 .  ونقل املوقع اأي�صاً 
التوا�صل  العديد على مواقع  انتقاد 
الظهور  ع��ل��ى  االج��ت��م��اع��ي ج��راأت��ه��ا 
زوجها  ب��ي��ن��م��ا  ال����ب����اذخ،  ب��اجل��اك��ي��ت 
املرفو�صة  �صيا�صاته  �صمن  ي�صتعد 
م��ن قبل ال��ع��ام��ة، وال��ت��ي ي��رم��ي من 
خاللها اإىل حرمان ما يزيد عن 23 
مليون �صخ�صاً من التاأمني ال�صحي 

بحلول عام 2026.

انتظرا 17 عاما.. فرزقا ب�شتة توائم
ابنا  تنجب  اأن  عاما،   17 طيلة  اأمريكية  �صيدة  حاولت 
يف  م���رة  الأول  حملت  وح���ني  االأم���وم���ة،  ب�صعور  وحت��ظ��ى 
“اإن�صايد  نقل  ما  وبح�صب  ت��وائ��م.  �صتة  اأجنبت  حياتها، 
ت��وائ��م��ه��ا يف  و���ص��ع��ت  ت���اي���وو،  اأج��ي��ب��وال  ف����اإن  اإيدي�صن”، 
والية  عا�صمة  ريت�صموند،  مبدينة  االأط��ف��ال  م�صت�صفى 
فرجينيا. واأ�صرف طاقم طبي من 40 فردا على عملية 
الوالدة القي�صرية التي اأجريت خالل االأ�صبوع الثالثني 
من احلمل، وا�صتقبلت ثالثة مواليد من الذكور وثالث 
اإناث اأخريات. ويتمتع املواليد التوائم ب�صحة جيدة رغم 
400 غرام وكيلوغرام  ي��رتاوح بني  الذي  �صعف وزنهم 

واحد، وجرى االحتفاظ بهم يف وحدة للعناية املركزة.
واأثنى االأب اأيدي بويل، على الطاقم الطبي الذي �صاهم 
يف عملية الوالدة، قائال اإن الطاقم اأ�صحى مبثابة عائلة 
ثانية له. ومتكن االأبوان من �صم التوائم اإىل ح�صنهم، 
وا�صت�صعار االإح�صا�س الذي انتظراه �صنوات طويلة، فلما 

جاء غمرهما بثلة اأبناء ال بر�صيع واحد فقط.

حمام يهرب خمدرات
يف واقعة جديدة وقد تكون االأوىل من نوعها يف عمليات 
كويتيون  جمارك  رج��ال  �صبط  عربياً،  املخدرات  تهريب 
178حبة خمدرة ملفوفة حول طائر حمام زاجل قادم 
من احلدود العراقية. �صبطت جمارك منطقة العبديل 
حقيبة  يف  بعناية  ملفوفة  خم��درة  حبة   178 الكويتية 

�صغرية مربوطة على ظهر طائر حمام زاجل.
ويف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا ق���ال���ت ���ص��ح��ي��ف��ة ال������راأي ال��ك��وي��ت��ي��ة اإن 
العراق  من  القادم  الطائر  بتتبع  قاموا  االإدارة  موظفي 
دائ��رة اجلمارك، حيث  واق��ت��ادوه فوق مبنى بالقرب من 
اإىل جهات  امل�صبوطات  اإحالة  به. ومتت  االإم�صاك  جرى 
الكويتية،  ال���راأي  �صحيفة  ذك��رت  م��ا  وف��ق  االخت�صا�س، 
التي مل ت�صر اإىل تاريخ اإلقاء القب�س على �صاعي الربيد 
املميزة من احلمام،  االأن���واع  الزاجل من  ه��ذا.  واحلمام 
وا�صتخدم قدمياً يف املرا�صالت، حيث كان ينقل الر�صائل 
هذا  يقطعها  التي  امل�صافات  وت�صل  اآخ��ر.  اإىل  مكان  من 

احلمام اإىل 100 ميل تقريباً.

طفلة تتهم معلمتها ب�جرمية حرب
ما  غالبا  ال�صيفية،  عطلتهم  اإىل  ال��ط��الب  توجه  قبيل 
اأداء املعلمني طوال  ا�صتبيان لتقييم  تقوم املدرا�س بعمل 
ال�صنة، وخالفا ملعظم الطالب اأ�صارت اإحدى الطالبات يف 

بريطانيا اإىل اأن معلمتها ارتكبت جرمية حرب«.
وعمرها  ال�صغرى،  كرو�س  ماي�صون  الكاتب  ابنة  وكتبت 
11 عاما ال يجب اأن تلجاأ املعلمة اإىل العقاب اجلماعي، 
وفيما  �صيئا،  يفعلوا  مل  ال��ذي��ن  ملعظم  ع��دال  لي�س  فهذا 

يخ�س اتفاقية جنيف 1949 فهذا يعد جرمية حرب«.
اإياها باأنها  ون�صر كرو�س تعليق ابنته على تويرت وا�صفا 
طفلة يف احلادية ع�صرة من عمرها ولكنها بعقلية �صيدة 
العثور  ال�صعب  من  اأي�صا  لكن   ، واالأرب��ع��ني  ال�صابعة  يف 
اال�صت�صهاد  عاما وميكنه   47 العمر  يبلغ من  اأح��د  على 

باتفاقيات جنيف دون اللجوء اإىل غوغل.

خط اأنابيب لنقل »اجلعة«
اإىل نقل اجلعة عن طريق خط  اأملانيا  لتكاليف النقل واخلدمات جلاأ منظمو احتفال مو�صيقي يقام كل عام يف  توفرياً 
اأنابيب بطول �صبعة كيلومرتات. الفكرة فريدة من نوعها، فكم هي كمية اجلعة املنقولة خالل 3 اأيام من االحتفال تتجه 
اأنظار ع�صاق مو�صيقى امليتال والهارد روك اإىل والية �صليزفيج هول�صتاين االأملانية يف عطلة نهاية االأ�صبوع االأوىل من �صهر 
اآب اأغ�صط�س �صنويا، ملتابعة اأحد اأكرب االحتفاالت املتخ�ص�صة يف هذا النوع من املو�صيقى. اجلديد خالل احتفال هذا العام 
بجانب املو�صيقى، هو اإقامة خط اأنابيب بطول �صبعة كيلومرتات من االأنابيب التي ي�صل قطرها حلوايل 35 �صنتيمرتا، 
ال�صخمة  نقل احلاويات  توفر  االأنابيب  اأن هذه  واأو�صح منظم االحتفالية هولغر هوبرن،  زوار احلفل باجلعة.  الإم��داد 
عن طريق مركبات كبرية اإىل مكان االحتفال، االأمر الذي يقلل من التزاحم املروري عالوة على حماية االأر�صيات من 
احلاويات ال�صخمة. ويرى منظمو االحتفالية اأن هذه املزايا ت�صتحق اال�صتثمار يف هذه الفكرة والذي يقدر بنحو مليون 
يورو. ومن املنتظر اأن متر نحو 400 األف لرت من اجلعة عرب هذه االأنابيب خالل االحتفالية التي تعد االأكرب من نوعها 
على م�صتوى احتفاالت مو�صيقى امليتال. ويتناول زوار املهرجان الذين يقدر عددهم �صنويا بنحو 75 األف �صخ�س، نحو 
1. 5 لرت للفرد خالل اأيام االحتفال الثالثة، وفقا لالإح�صائيات. وتقول ال�صرطة اإن رواد املهرجان يحت�صون عادة الكثري 

من اجلعة لكنهم م�صاملون بدرجة كبرية.
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يغيب عن العمل ليجال�س �شمكته
ك�صف بع�س اأ�صحاب العمل النقاب عن اأغرب االأ�صباب واالأعذار 
بع�س  اأن  والغريب  العمل،  عن  للتغيب  موظفون  قدمها  التي 

هذه االأ�صباب حقيقية.
عن  التغيب  لتربير  املوظفون  �صاقها  التي  االأ�صباب  وت���رتاوح 
موظفة  وبني  اليوم،  �صتبي�س  التي  املوظف  �صمكة  بني  العمل 
تلد على جانب الطريق اأثناء ذهابها اإىل العمل، وبني موظف 

اآخر حتجج باأن جدته �صتموت خالل �صتة اأ�صهر.
ول��ك��ن االأك����ر غ��راب��ة ه��و اأن جميع ه���ذه االأع�����ذار ه��ي اأع���ذار 

�صحيحة ولي�صت اأكاذيب.
التي  الق�ص�س  بع�س  الربيطانية  ميل  ديلي  �صحيفة  واأوردت 
حكاها اأ�صحاب العمل عن اأغرب االأ�صباب التي متنع املوظفني 

من الذهاب اإىل العمل.
ل��دي��ه مل يتمكن من  اإن م��وظ��ف��اً  اأ���ص��ح��اب ال��ع��م��ل  اأح���د  وق���ال 
املخا�س،  مرحلة  يف  كانت  عنزته  اأن  ب�صبب  العمل  اإىل  املجيء 
االأخرى  االأ�صباب  اأح��د  ذل��ك.  ليو�صح  �صورة  املوظف  اأر�صل  اإذ 
ق��رر اجل��ل��و���س بجانب �صمكته  اأن م��وظ��ف��اً  االأك���ر غ��راب��ة ه��ي 
اأم��راً بالغ االأهمية  وهي تبي�س. ويبدو اأن االأدل��ة بال�صور تعد 
لكثري من اأ�صحاب العمل، اإذ اأن موظفا كان عليه تقدمي دليل 
مرئي على اأن اأنفه تعر�صت للنزيف واأن مالب�صه التي يرتديها 
�صورة  اإر���ص��ال  اإىل  اآخ��ر  موظف  ا�صطر  بينما  ب��ال��دم،  تلطخت 
تبني تراكم احل�صى يف كليتيه. وقال موظف اآخر اإنه مل يتمكن 
من الذهاب اإىل العمل ب�صبب اأن والدته التقطت �صيئاً له من 
احلديقة ُيعتقد اأنها �صبانخ، حيث مكث بقية اليوم يف املرحا�س 
من االأمل بداًل من الذهاب اإىل مكتبه للعمل. فيما ذكر موظف 
اأنه مل يتمكن من الذهاب اإىل مكتبه ب�صبب اأن قطته احتجزت 
داخل مكتبه يف البيت، ما اأجربه على اجللو�س معها يف البيت 

للم�صاعدة على اإطالق �صراحها.

هكذا منعت هذه الفتاة
 ال�شجاعة �شرقة �شيارتها!

من  هناك  اأن  �صميث،  ميلي�صا  االأم��ريك��ي��ة،  ال�صابة  تلحظ  مل 
�صيارتها  م��ن  خروجها  ومب��ج��رد  اأن��ه��ا  تت�صور  مل  ب��ل  يراقبها، 

لتملوؤها بالبرتول، �صوف يحاول اأحدهم اأن ي�صرق �صيارتها.
لذا فبمجرد اأن حدث ذلك بالفعل، انق�صت ال�صابة االأمريكية 
من  ال�����ص��ارق  لتمنع  االأم���ام  م��ن  فوقها  و�صعدت  ال�صيارة  على 
ميلي�صا  ب��دت  فقد  �صجاعة،  حلظة  بالفعل  كانت  بها.  ال��ه��روب 
ما  فبح�صب  ال�صرقة.  منع  على  العزم  كل  عازمة  عاماً(   28(
اأظهر مقطع الفيديو، املرفق، الذي التقطته الكامريا الداخلية 
االأمريكية،  وي�صكون�صن  �صواحي  اإح���دى  يف  ال��ب��رتول  ملحطة 
حماوالته  اأن  اإال  ال�صيارة،  على  من  يوقعها  اأن  ال�صارق  ح��اول 
ال�صيارة لريكب  ن��زل من  اأن��ه  اإال  منه  ك��ان  فما  بالف�صل،  ب��اءت 
فظلت  ال�صجاعة  الفتاة  اأم��ا  ب��ال��ف��رار.  وي��ل��وذا  �صريكه  ب�صيارة 
فما  ال�صارع،  نحو  تتجه  بالفعل  كانت  التي  ب�صيارتها،  متعلقة 
اإال اأن قفزت بداخلها لتمنعها من اال�صطدام  كان من ميلي�صا 
باإحدى ال�صيارات يف ال�صارع. وبالفعل جنحت يف النهاية يف اإنقاذ 

ال�صيارة ومنع ال�صارق من اال�صتيالء عليها.
املمثلة اأوما ثورمان، رئي�س جلنة التحكيم الختيار فيلم »Un Certain Regard« خالل ح�صورها حفل اختتام مهرجان كان ال�صينمائي. )رويرتز(

مو�شيقيون برازيليون 
ينظمون حفال ملطالبة 

الرئي�س بال�شتقالة 
اأب��رز مو�صيقيي  اأحيت جمموعة من 
ال��ربازي��ل ام�����س االأول االأح���د حفال 
احتجاجيا يف ريو دي جانريو ح�صره 
الرئي�س  با�صتقالة  للمطالبة  املئات 
م��ي�����ص��ال ت���ام���ر وال�����دع�����وة الإج������راء 

انتخابات جديدة.
حتا�صره  ال�������ذي  ت����ام����ر  وي���رف�������س 
بالف�صاد  واالت����ه����ام����ات  ال��ف�����ص��ائ��ح 
اال�صتقالة، ويتم�صك مبن�صبه يف وجه 
وخطر  املتنامية  ال�صعبية  ال�صغوط 
الربملانية.  حتالفاته  ق��اع��دة  انهيار 
املو�صيقي  احلفل  يف  احل�صور  وهتف 
عليه  اذا �صغطنا  واآخ���ر  ع��ر���س  ب��ني 
احلفل  جن��م  وك���ان  �صي�صقط.  ف��اإن��ه 
كوباكابانا  �صاطئ  على  اق��ي��م  ال���ذي 
كايتانو فيلو�صو، احد اأ�صهر الفنانني 
وانت�صار  ب��ت��ط��وي��ر  ���ص��اه��م��وا  ال���ذي���ن 
ال�صبعينات،  يف  الربازيلية  املو�صيقى 
وهو  نا�صيمينتو  ميلتون  جانب  اىل 

جنم اآخر من نف�س اجليل.
وت��ع��ه��د ت���ام���ر يف م��ق��ال��ة ن�����ص��رت له 
كتب  اذ  من�صبه،  يف  بالبقاء  االأح���د 
ولن  تتوقف  ال��ربازي��ل مل  ان  ي��ق��ول 
التي  ال�صيا�صية  االأزم��ة  رغم  تتوقف 
بالقيادة  م�صتمرون  ونحن  بها،  اأق��ر 
.وب��ع��د ع���ام ع��ل��ى خ��الف��ت��ه للزعيمة 
العمالية ديلما رو�صيف التي حوكمت 
املوازنة،  ب���اأرق���ام  لتالعبها  واأق��ي��ل��ت 
املحاكمة  ان  اع��ت��ب��اره��ا  م��ن  ب��ال��رغ��م 
االآن  تامر  ي��واج��ه  �صيا�صيا،  موجهة 
ن�صر  بعد  مبحاكمته  مطالب  اأي�صا 
دفع  ت�صجيالت تظهر موافقته على 
ر�صى الأحد حلفائه ال�صيا�صيني الذي 

يق�صي عقوبة يف ال�صجن.

 

جون�شون يك�شف عن 
اأ�شرار  اختياره لأدواره

����ص���رح امل��م��ث��ل االأم����ريك����ي دواي����ن 
ج��ون�����ص��ون ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 45 
يتبعها  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري  اأن    ، ع��اًم��ا 
الخ��ت��ي��ار ���ص��ي��ن��اري��و ال��ف��ي��ل��م الذي 
ان�صغاله  اأن��ه خالل  ي�صارك به هي 
اإذا  ي���ف���ك���ر  ال�������ص���ي���ن���اري���و  ب�����ق�����راءة 
اجلمهور  ���ص��ي��ح��ب��ه��ا  ال��ف��ك��رة  ك����ان 

ويرغبون يف م�صاهدتها .
تاأدية  اإذا كان يريد   اأنه يفكر  كما 
اإذا  ويفكر  عليه،  امل��ع��رو���س  ال���دور 
ال�صيناريو  ه��ذا  حتويل  يريد  ك��ان 
الكثري  يجذب  عاملي  مو�صوع  اإىل 

من امل�صاهدين .
واأ���ص��اف: هذا املعيار االأخ��ري مهم 
املجال  ه��ذا  يف  الأين  يل،  بالن�صبة 
اأرغ�����ب يف اإ����ص���ع���اد اأك�����رب ع����دد من 

النا�س .

مناق�صات  يف  ت�صبب  اأملانيا  يف  املدار�س  تالميذ  �صيام 
ال�صيام.  ���ص��اع��ات  ع����دد  م���ع ط����ول  ع���دي���دة ال���ص��ي��م��ا 
ال�صغار  تعود  اأهمية  على  ت�صدد  اإ�صالمية  موؤ�ص�صات 
من  تخ�صى  اأملانية  واحت���ادات  ال�صوم،  على  تدريجيا 
ال��ت��الم��ي��ذ وحت�صيلهم  ال�����ص��ي��ام ع��ل��ى ���ص��ح��ة  ت��اأث��ري 

الدرا�صي.
ال�����ص��ي��ام وغ��ي��اب االأج�����واء الرم�صانية  ���ص��اع��ات  ع���دد 
بال  ت�صغل  عديدة  موا�صيع  رم�صان..  ه��الل  وروؤي���ة 
اإل��ي��ه��ا ق�صية حتظى  ي�����ص��اف  اأمل��ان��ي��ا،  ال�����ص��ائ��م��ني يف 
بالكثري من النقا�س داخل العائالت التي لديها اأبناء 
�صاعات  ع��دد  ب��ني  التوفيق  اأال وه��ي  امل��در���ص��ة،  يف �صن 
وامل�صاركة  املدر�صية  الواجبات  واأداء  الطويلة  ال�صيام 

يف ح�ص�س الريا�صة والرحالت املدر�صية.
وال ت�صغل هذه الق�صية العائالت امل�صلمة فح�صب، بل 
اإدارات املدار�س يف اأملانيا اأي�صا، اإذ دعت روابط املعلمني 
يف اأملانيا، عائالت التالميذ امل�صلمني للتعامل بحكمة 
مع ال�صيام. وقال اأودو بيكمان، رئي�س رابطة التعليم 
والرتبية يف اأملانيا يف ت�صريحات لوكالة “كي اإن اإيه” 

الدينية..  الفرائ�س  ممار�صة  “نحرتم  االإخ��ب��اري��ة: 
التعليمي،  وحت�صيله  التلميذ  �صحة  تاأثرت  اإذا  لكن 

ف�صيكون االأمر تخطى احلدود«.
واأ����ص���ار رئ��ي�����س راب���ط���ة امل��ع��ل��م��ني يف اأمل���ان���ي���ا، جوزيف 
ك����راوز اإىل ���ص��ع��وب��ة ت��غ��ي��ري اجل�����داول ال��درا���ص��ي��ة يف 
رم�صان نظرا الزدحام املخططات املدر�صية ومواعيد 
االخ���ت���ب���ارات ال��ث��اب��ت��ة. يف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه دع���ا رئي�س 
مركز الدرا�صات االإ�صالمية بجامعة مون�صرت، مهند 
اجلانبني  من  مرنة  حللول  التو�صل  اإىل  خور�صيد، 
ال�صائمني  للتالميذ  ت�صل  اأن  ���ص��رورة  اإىل  م�صريا 
نف�صه  الوقت  يف  الديني.  للتنوع  املجتمع  تقبل  فكرة 
االإفطار ملن ال ي�صمح  اإباحة  اأكد خور�صيد على مبداأ 
كل  اأن  اإىل  م�صريا  بال�صيام،  ال�صحي  و�صعهم  لهم 
القرار يف هذا  باتخاذ  �صخ�س يف هذه احلالة خمول 
ال�صيام  ال�صاأن وم�صيفا: ال يوجد حكم مطلق حول 
خ��الل ف��رتة االخ��ت��ب��ارات على �صبيل امل��ث��ال.. فبع�س 
النا�س بو�صعهم الرتكيز جيدا اأثناء ال�صوم يف حني اأن 

العك�س هو ال�صحيح عند البع�س االآخر. 

جدل يف اأملانيا حول �شيام تالميذ املدار�س

هل ت�شوم ليند�شي لوهان �شهر رم�شان
اإذا كانت جنمة هوليوود، ليند�صي  ت�صاءلت عدد من و�صائل االإع��الم العاملية، حول ما 

ن�صر  اأن  اإىل  فيد  �صتيب  واأ�صار موقع  رم�صان من عدمه.  �صهر  �صيام  ق��ررت  لوهان، 
عليه  مطبوع  طويل  اأبي�س  لف�صتان  ب�صورة  رم�صان،  �صهر  ببداية  تهنئتها  ل��وه��ان 
اأفعال  االأزهار احلمراء، مرفقا بها�صتاغ رم�صان �صعيد. وحظت تلك ال�صورة بردود 
وا�صعة، معظمها تبادل النجمة الهوليوودية التهاين. منذ عام 2015، ويتم ر�صد 
لوهان وهي حتمل القراآن، وتتحدث عن عالقتها مع االإ�صالم، كما اأنها تق�صي فرتات 
طويلة يف ال�صرق االأو�صط، وتلتقي اأ�صدقاء وقادة م�صلمني، وتتطوع يف اأعمال مل�صاعدة 

مبقابلة  �صابق  وقت  يف  اأعلنت  اأنها  ورغ��م  احلجاب.  مرتدية  تظهر  واأحيانا  الالجئني، 
تليفزيونية فرباير �صباط املا�صي، اأنها مل تتحول اإىل االإ�صالم، اإال اأنها عربت عن تقديرها 

للدين االإ�صالمي. وقالت لوهان يف نف�س املقابلة اإنها حاولت ال�صيام ملدة 3 اأيام، خالل �صهر 
رم�صان، واأنها �صعيدة بالتجربة، رغم �صعوبتها. ونقل بدوره املوقع عن م�صادر تاأكيدهم 

اأن لوهان تدر�س بجدية اإمكانية �صيام رم�صان هذا العام، حتى لو اأيام معدودة منه.


