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حممد بن را�شد يوجه حكومة 
يونيو  رات��ب  ب�شرف  دب��ي 
ال�شهر منت�شف  ملوظفيها 

•• دبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وج����ه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
لإمارة  حاكما  ب�شفته  ال����وزراء 
دبي .. حكومة دبي ب�شرف راتب 
�شهر يونيو يوم 15 من ال�شهر 
قبل حلول عيد الفطر ال�شعيد.

وت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه .. 
�شتبداأ حكومة دبي �شرف راتب 
�شهر يونيو اجلاري يف اخلام�س 
الع�شرين  امل��واف��ق   - م��ن��ه  ع�شر 
اأي   - امل��ب��ارك  �شهر رم�شان  من 
اأي��ام من حلول  قبل نحو ع�شرة 

عيد الفطر.
وقال �شعادة عبدالرحمن �شالح 
لدائرة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ���ش��ال��ح  اآل 
هذه  اإن  دب��ي  حكومة  يف  امل��ال��ي��ة 
م���ن �شاحب  ال���ك���رمي���ة  ال��ل��ف��ت��ة 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
�شموه  ح��ر���س  ت��وؤك��د  مكتوم  اآل 
على متكني موظفي حكومة دبي 
ال�شتعداد  م��ن  اأ���ش��ره��م  واأف����راد 
للعيد وتلبية متطلباته لإدخال 
يف  اجلميع  قلوب  على  ال�شعادة 

هذه املنا�شبة العطرة.
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حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله املتفوقني يف اجلامعات والكليات الوطنية الأكادميية والع�شكرية واأوائل الثانوية العامة )وام(

التقى الطلبة املتفوقني يف اجلامعات والكليات الوطنية الأكادميية والع�سكرية واأوائل الثانوية العامة
حممد بن را�شد: ننتظر منكم توظيف قدراتكم 

ومهاراتكم لبناء م�شتقبل واعد لكم وخدمة بلدكم 
•• دبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء اأم�س الطلبة 
املتفوقني يف اجلامعات والكليات الوطنية الأكادميية 
وبنات  اأبناء  من  العامة  الثانوية  واأوائ��ل  والع�شكرية 

ل�شموه  والتربيكات  التهاين  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال��وط��ن 
مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك.

وقد رحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  عهده  ويل  بح�شور  مكتوم 
بن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
ب�شباب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

الوطن املتفوقني.                   )التفا�شيل �س2(

لفروف للدوحة: نحن ل نتدخل يف ال�سوؤون الداخلية لدول اأخرى 

قطر توا�شل ال�شقوط يف م�شتنقع الفتنة

عملية ع�شكرية وا�شعة �شد امليلي�شيات االنقالبية جنوب تعز
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•• عوا�صم - وكاالت :

عناده  ال���ق���ط���ري  ال���ن���ظ���ام  ي���وا����ش���ل 
ان  بعد  ال��واق��ع  م��ع  للتعامل  ورف�شه 
العامل  ام���ام  وع���رت  ال��وث��ائ��ق  ك�شفته 
م��واق��ف��ه ال��داع��م��ة ل��الره��اب ومتويل 
نار  ا�شعال  يف  وم�شاهمته  الرهابيني 
التطرف  وت�شدير  املنطقة  يف  الفنت 
اىل م��ع��ظ��م ال���ب���ل���دان ال���ع���رب���ي���ة.. مل 
القيمة  ال���ق���ط���ري  ال���ن���ظ���ام  ي�������درك 
جمل�س  يف  ل��ع�����ش��وي��ت��ه  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
التعاون اخلليجي الذي ي�شم الأ�شقاء 
والرتابط  والتكامل  التن�شيق  ليحقق 
وير�شخ  م�����ش��احل��ه��م  وي���رع���ى  ب��ي��ن��ه��م 
اأم���ن���ه���م وا����ش���ت���ق���راره���م.. وب�����دل من 
لعب دور فعال �شمن منظومة العمل 
عن  يخرج  ب��ه  اذا  امل�شرتك  اخلليجي 

مباديء وقيم العمل امل�شرتك ويدعم 
الرهابيني  م�شالح  وي��رع��ى  الأع���داء 
ال�شيطانية  خم��ط��ط��ات��ه��م  ومي������ول 
وي�����اأوي ق��ادت��ه��م ب�����ش��ورة ب��ات��ت تهدد 
والعربي  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ق��وم��ي  الم����ن 
ي�شتهدف  م����درو�����س  خم���ط���ط  وف�����ق 
وحدة الأمة العربية وم�شاحلها.. كما 
ال�شريرة  واأح��الم��ه  اأوه��ام��ه  اأعجزته 
عن القراءة ال�شحيحة لدللة امل�شهد 
ال�شيا�شي فلم يعد له م�شداقية �شواء 
حقائق  ون�شي  ال��ع��امل  اأو  املنطقة  يف 
ال��ت��ى ي�شتحيل  وال��ت��اري��خ  اجل��غ��راف��ي��ا 

تغيريها!.
احلقائق،  تزييف  مل�شل�شل  وا�شتمراراً 
اإدع���ت ال��دوح��ة وق���وف اإري��رتي��ا معها 
ودول  العربية  ال���دول  م��ع  اأزم��ت��ه��ا  يف 
لإب����ع����اد حالة  اخل���ل���ي���ج، يف حم���اول���ة 

العزلة التي تواجهها اإل ان الرد جاء 
ام�س  كذبت  التي  اإريرتيا  من  �شريعا 
القطري  الإع�����الم  ادع������اءات  ال�����ش��ب��ت 
ب�شاأن وقوف اأ�شمرا اإىل جانب الدوحة 
وق��ال وزي��ر الإع��الم الإري��رتي مياين 
مي�شكيل، على ح�شابه مبوقع تويرت، 
باللغة  ال�����ش��ادر  ال�شحفي  البيان  اإن 
اخلارجية  ل���وزارة  واملن�شوب  العربية 

الإرتريية مزور.
النظام  خارجية  وزي��ر  م��ع  لقائه  ويف 
اخلارجية  وزي������ر  ����ش���رح  ال���ق���ط���ري 
اإن  ال��رو���ش��ي �شريجي لف���روف ام�����س 
قطر  ازم��ة  اإزاء  بالقلق  ت�شعر  ب��الده 

ودعا اإىل حمادثات حللها.
القطري  ل���ن���ظ���ريه  لف�������روف  وق������ال 
اآل ثاين  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ب���ن  حم��م��د 
خ���الل حم���ادث���ات يف م��و���ش��ك��و: فيما 

يتعلق باأمور ال�شيا�شة، نحن ل نتدخل 
اأو  اأخ��رى  الداخلية لدول  ال�شوؤون  يف 
عالقاتها الثنائية ولكن ل ي�شعدنا اأن 
نرى العالقات بني �شركائنا تتدهور.

من جانبه قال وزير خارجية الدوحة 
الرو�شي  نظريه  مع  حمادثاته  عقب 
مع  اإيجابية  عالقات  تريد  ب��الده  اإن 

اإيران. 
حماماة  �شركة  قطر  وكلت  ذل��ك  اىل 
اأمريكية لإدارة اأزمتها مع دول اخلليج 
املحامي  ال�����ش��ف��ق��ة  وي���ق���ود  وم�������ش���ر، 
من�شب  �شغل  ال��ذي  اأ�شكروفت  ج��ون 
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة بني 
وتعاقدت  و2005.   2001 ع��ام��ي 
الإرهاب  دع��م  تهم  تواجه  التي  قطر 
ومت��وي��ل��ه م���ع ال�����ش��رك��ة م��ق��اب��ل مبلغ 
املليون  ون�����ش��ف  مليونني  اإىل  و���ش��ل 

قرقا�ش: ال حوار قبل التزام قطر وقف دعم االإرهاب
قال معايل الدكتور اأنور قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية، ام�س 
اأ�شل  اأن  ال�شبت، ل حوار قبل التزام قطر بوقف دعم الإره��اب، موؤكداً 

الأزمة احلالية دعم قطر لالإرهاب.
وقال قرقا�س يف عدة تغريدات على تويرت: اإن حل الأزمة يكمن يف تغيري 
الإقليمية  قطر  �شيا�شات  اأن  اإىل  م�شرياً  ال�شتقرار،  ل�شالح  قطر  نهج 
قطر  مواقف  اأن  قرقا�س  واأ�شاف  والعنف.  والفو�شى  التطرف  اأنتجت 
اأن  م��وؤك��داً  للمنطقة،  ك���وارث  ت�شببت يف  الإره����اب  دع��م  م��ن  امل��زدوج��ة 

الدبلوما�شية هي احلل الوحيد لالأزمة احلالية مع قطر.

الربملان الليبي يطالب بت�سنيف 75 ا�سما و9 
كيانات على قوائم الإرهاب لعالقتهم بقطر

•• الفجر – ليبيا - خا�ص

وجه رئي�س جلنة الدفاع و المن القومي النائب طالل امليهوب كتاباً اىل 
املواطنني  بع�س  الدايري حول  املوؤقتة حممد  وزير خارجية احلكومة 
قائمة  �شمن  امل�شري  اخلليجي  البيان  يف  اأ�شمائهم  ال���واردة  الليبيني 

امل�شنفني كاإرهابيني مدعومني من دولة قطر .
)التفا�شيل �س15(

•• تعز-وكاالت:

اأعلن اجلي�س اليمني انطالق عملية ع�شكرية وا�شعة لتحرير عدد من القرى 
التي ت�شيطر عليها ميلي�شيات احلوثي و�شالح جنوب حمافظة تعز.

م�شادر ع�شكرية مينية اأو�شحت اأن اللواء 35 �شرع بالتقدم يف وقت مبكر من 
ام�س، بهدف ب�شط �شيطرته على قرى ال�شلو والقرو�س يف امل�شراخ، وال�شقب 
يف �شرب املوادم جنوب تعز. معركة جديدة يطلقها اجلي�س اليمني من �شاأنها 

ت�شييق اخلناق اأكرث على امليلي�شيات يف حمافظة تعز.
فبعد املعارك العنيفة التي تخو�شها قوات اجلي�س الوطني واملقاومة ال�شعبية 
على خمتلف جبهات تعز، اأعلن اللواء 35 اليوم اإطالق حملة وا�شعة لتحرير 

قرى الريف اجلنوبي للمدينة.
م�شادر ع�شكرية مينية اأكدت تقدم اجلي�س على اأكرث من جبهة جنوب تعز تقع 

حتت �شيطرة امليلي�شيات، اأبرزها جبهات امل�شراخ و�شرب املوادم.
القوات اليمنية �شنت هجوماً عنيفاً �شد مواقع النقالبيني يف ال�شلوا وال�شقب 
والقرو�س، ومتكنت حتى الآن من حترير تبة ال�شاحلني واملناطق املحيطة 

بها، كما متكنت من ال�شيطرة على تبة الع�شق.
كما اأ�شافت امل�شادر اأن اللواء 35 مدرع يعتزم ا�شتالم مواقع ع�شكرية هامة 

من املقاومة، اأهمها موقع العرو�س يف جبل �شرب.
ميلي�شيات احلوثي و�شالح يف املقابل جلاأت اإىل تنفيذ عمليات ق�شف انتقامية 
�شد الأحياء ال�شكنية يف مدينة تعز م�شتخدمة املدفعية و�شواريخ الكاتيو�شا.

القوات العراقية ت�شد هجوما 
لداع�ش جنوبي املو�شل 

•• تكريت-رويرتز:

اإن قوات عراقية �شدت هجوما �شنه تنظيم داع�س  اأمنية  قالت م�شادر 
الرهابي يف ال�شاعات الأوىل من �شباح ام�س ال�شبت على بلدة ال�شرقاط 
ال�شنية جنوبي املو�شل قتل خالله اأكرث من 30 من الع�شكريني واملدنني 

واأ�شيب 40 اأخرون.
واأ�شافت امل�شادر اأن نحو 12 م�شلحا من الدولة الإ�شالمية قتلوا اأي�شا 

يف املعركة التي انتهت قرب منت�شف النهار.
وكان نحو ن�شف القتلى يف املدينة من املدنيني والباقون من اأفراد القوات 
امل�شلحة ومقاتلي الع�شائر ال�شنية. ول يزال حظر للتجول مفرو�شا يف 

ال�شاعات الأوىل من امل�شاء.
العراقية  احل��ك��وم��ة  ل��ق��وات  ال�����ش��رق��اط  ع��ل��ى  ال�شيطرة  داع�����س  وخ�����ش��ر 
املا�شي.  العام  الع�شائر  من  ومقاتلني  املتحدة  ال��ولي��ات  من  املدعومة 
الرئي�شي  املعقل  امل��و���ش��ل  على  ال��ه��ج��وم  ب��دء  عليها  ال�شيطرة  وم��ه��دت 

للتنظيم الرهابي يف العراق.

قوات �شوريا الدميوقراطية تدخل مدينة الرقة من الغرب 
•• بريوت-اأ ف ب:

مدينة  ال�شبت  وا�شنطن  من  املدعومة  الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات  دخلت 
الرقة )�شمال( من اطرافها الغربية، ح�شب ما افاد املر�شد ال�شوري حلقوق 
الن�شان. وبعد �شبعة ا�شهر من قيام قوات �شوريا الدميوقراطية ب�شن حملة 
وا�شعة لطرد الرهابيني من الرقة يف �شوريا، متكنت هذا ال�شبوع من دخول 

املدينة للمرة الوىل من اجلهة ال�شرقية يف حي امل�شلب.
ومتكنت القوات ال�شبت من دخول املدينة من اجلهة الغربية، ح�شب ما افاد 

املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان.

وذكر مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س �شيطرت قوات 
ال�شباهية  الغربي من حي  الق�شم  ال�شبت على  الدميوقراطية �شباح  �شوريا 
والآن حت�شن مواقعها يف احلي. وا�شاف وتوجهت اي�شا اىل ال�شمال نحو حي 

الرومانية املجاور م�شريا اىل حدوث ا�شتباكات يف الق�شم الغربي من احلي.
حي  اقتحموا  مقاتليها  ان  الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات  ذك��رت  جهتها  م��ن 

الرومانية و�شط ا�شتباكات عنيفة تدور الآن يف احلي.
اإقامة   2014 ي��ون��ي��و  اع��ل��ن يف ح���زي���ران  داع�������س الره���اب���ي  ت��ن��ظ��ي��م  وك����ان 
التي �شيطر عليها يف  الرا�شي  من  وا�شعة  م�شاحة  من  "اخلالفة" انطالقا 

العراق و�شوريا، م�شتخدما كل اأ�شاليب الرتهيب.

ال���ن���ي���ج���ر ت�����ش��ت��دع��ي 
���ش��ف��ره��ا ل����دى ال���دوح���ة

•• نيامي -وام:

ا�شتدعت جمهورية النيجر ام�س 
ت�شامنا  ال��دوح��ة  ل��دى  �شفريها 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ع 
ودولة الإمارات ومملكة البحرين 
وم�شر التي قطعت عالقاتها مع 

دولة قطر يوم الثنني املا�شي.
يف  النيجر  خارجية  وزارة  وقالت 
بيانها .. اأن قرار ا�شتدعاء ال�شفري 
ال�شعودية  م���ع  ت�����ش��ام��ن��ا  ي���اأت���ي 
وم�شر  وال��ب��ح��ري��ن  والإم��������ارات 
اإىل  مواطنيها  �شفر  منعت  التي 
البحري  املجال  واإغ��الق  الدوحة 
وال�شفن  الطائرات  اأمام  واجلوي 
بجانب  ال���ق���ط���ري���ة  ال���ب���واخ���ر  و 

احلدود الربية .

جنديني  يقتل  اأفغاين  جندي 
اآخرين  وي�شيب  اأمريكيني 

•• جالل اآباد-رويرتز: 

جنديني  اإن  حملي  م�شوؤول  ق��ال 
اأم���ري���ك���ي���ني ع���ل���ى الأق��������ل قتال 
اأحد  فتح  عندما  اآخ��ران  واأ�شيب 
الأفغانية  اخلا�شة  القوات  جنود 
اأفغان�شتان  �شرق  يف  عليهم  النار 

ام�س ال�شبت.
وهو  اهلل خوجياين  ع��ط��اء  وق���ال 
اإقليم  ح����اك����م  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث 
النار وقع يف  اإط��الق  اإن  ننكرهار 
منطقة اأ�شني حيث تقاتل القوات 
بجانب  الأم���ري���ك���ي���ة  اخل���ا����ش���ة 
ال���ق���وات الأف��غ��ان��ي��ة ���ش��د تنظيم 

داع�س الرهابي وحركة طالبان.
اجلندي  اإن  خ���وج���ي���اين  وق������ال 

الأفغاين قتل كذلك يف احلادث.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ه��ن��اأت 
الأعلى لالأمومة  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
الدرا�شي  العام  يف  العامة  الثانوية  يف  املتفوقني  الطلبة  اأبناءها  والطفولة 
احلايل .. م�شيدة باملتفوقات من الطالبات الالتي ح�شلن على درجات عليا 

وحققن جناحا وتفوقا كبريين.
اإىل جانب  اأمور الطالبات والطالب الذين وقفوا  اأولياء  كما هناأت �شموها 
اأبنائهم و�شدوا من اأزرهم وهياأوا لهم الوقت والأجواء املريحة ليحققوا هذه 

امل�شتويات العليا من التفوق .
الثانوية  اإع��الن نتائج  اأعقاب  اأم الم��ارات يف ت�شريح لها يف  اأعربت �شمو  و 
بنات  بنيل  واع��ت��زازه��ا  الكبرية  فرحتها  ع��ن  ال��دول��ة  م�شتوى  على  العامة 

المارات درجات متقدمة يف هذا العام الدرا�شي بجميع م�شاراته .. وقالت اإن 
هذا يوؤكد اأن بنت المارات لها �ش�اأنها الكبري اإذا مت توفري الأجواء املنا�شبة 
لها. و قالت �شموها اإنها تهنئ اأبناء الإخوة املقيمني على اأر�س هذه الدولة 
حل�شولهم على م�شتويات عليا من التفوق الدرا�شي وهو ما يوؤكد اأن الأجواء 
املنا�شبة التي توفرها القيادة الر�شيدة لكل من يقيم على اأر�س الدولة لها 

دورها الكبري يف حتقيق النتائج العلمية املرجوة.
و اأ�شافت �شمو ال�شيخة فاطمة اإن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
اأن امل��راأة الإماراتية لها  طيب اهلل ث��راه مل ي��األ جهدا يف التاأكيد دوم��ا على 
املتاحة لها يف  الفر�س  اأخ��ذ جميع  املجتمع ولها حقها يف  الكبري يف  دوره��ا 
اأول من  البالد ولذلك كان  التنمية يف  العلم والتقدم وامل�شاركة يف م�شرية 

�شعى اإىل توفري كل ما حتتاجه املراأة الماراتية لتحقيق طموحاتها.
و اأكدت �شموها اأن القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل �شارت على نهج باين الدولة يف توفري فر�س 
العلم والعمل للمراأة يف القطاعات كافة فاأثبتت جدارتها وتفوقها يف كل ما 
اأكرب  الدولة  العليا يف  املنا�شب  تقلدها  اأن  اإىل  لها من جمال م�شرية  اأتيح 

مثال على النجاح الباهر الذي حققته يف م�شريتها .
واأو�شحت �شمو ال�شيخة فاطمة اأنها تفتخر مبا حققته بناتنا من نتائج علمية 
متفوقة يف مدار�شهن واأكدت اأنهن مدعوات لأن تكون �شنواتهن املقبلة �شنوات 
جد واجتهاد يف اجلامعة للح�شول على املعارف والعلوم النافعة وعربت عن 
ثقتها باأن بناتنا واأبناءنا ميلكون من الطموح والمكانيات والغايات النبيلة 

ما ميكنهم من حتقيق ذلك .
الماراتية  والأم  امل���راأة  ت�شريحها  ختام  يف  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  حيت  و 
لوقوفها اإىل جانب اأبنائها الطلبة يف م�شريتهم الدرا�شية حتى حققوا هذه 

النتائج الطيبة .

ال�شيخة فاطمة تعرب عن اعتزازها مبا حققته بنات االإمارات من تفوق يف الثانوية العامة هذا العام رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش الربتغال باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة مار�شيلو ريبيلو دي 
�شوزا رئي�س جمهورية الربتغال وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  لبالده.  
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س مار�شيلو ريبيلو دي �شوزا.

التقى الطلبة املتفوقني يف اجلامعات والكليات الوطنية الأكادميية والع�سكرية واأوائل الثانوية العامة

حممد بن را�شد: ننتظر منكم توظيف قدراتكم ومهاراتكم لبناء م�شتقبل واعد لكم وخدمة بلدكم 

اأمامكم  تفتح  ال��ت��ي  ق��ي��ادت��ك��م  م��ن 
ك��ل الأب�����واب وت��وف��ر ل��ك��م الفر�س 
م���ن مناهل  ل���ال����ش���ت���زادة  امل���وات���ي���ة 

العلم واملعرفة واخلربة.

الأجيال الالحقة اأف�شل امل�شتويات 
ت�شعكم  التي  العلمية  وال�شهادات 
توؤهلكم  و  الأويل  ال�����ش��ف��وف  يف 
الدولة  يف  ع��ل��ي��ا  م��ن��ا���ش��ب  ل�����ش��غ��ل 

توؤمن بقدراتكم ومهاراتكم وعليكم 
بناء  يف  املطلوب  بال�شكل  توظيفها 
بلدكم  لكم وخدمة  واع��د  م�شتقبل 

و�شعبكم وموؤ�ش�شاتكم الوطنية.

جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي اأبناءه املتفوقني 
وباجنازكم  ب��ك��م  ف��خ��ورون  ن��ح��ن   :
الك�����ادمي�����ي ون����ري����د م���ن���ك���م وم���ن 

�شئ  ه��ن��اك  لي�س   : �شموه  واأ���ش��اف 
توفرت  م���ا  اإذا  خ��ا���ش��ة  م�شتحيل 
والت�شميم  الرادة  الن�����ش��ان  ل��دى 
على فعل واجن��از �شئ ما وقيادتكم 

نر�شى  ل  احلبيبة  دولتنا  يف  لأننا 
اإل باملركز الول وهذا الهدف لي�س 
ما  الوطن  �شباب  على  املنال  ببعيد 
وت�شجيع  وحتفيز  دع��م  ه��ن��اك  دام 

•• دبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�شر �شموه 
الطلبة  اأم���������س  م�������ش���اء  زع���ب���ي���ل  يف 
والكليات  اجل��ام��ع��ات  يف  املتفوقني 
والع�شكرية  الأك��ادمي��ي��ة  الوطنية 
اأبناء  م��ن  العامة  الثانوية  واأوائ���ل 
وبنات الوطن الذين قدموا التهاين 
�شهر  مبنا�شبة  ل�شموه  والتربيكات 

رم�شان املبارك.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رح��ب  وق��د 
حممد بن را�شد اآل مكتوم بح�شور 
حمدان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ع��ه��ده  ويل 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
امل��ت��ف��وق��ني معربا  ال��وط��ن  ب�����ش��ب��اب 
ب��ل��ق��اء الأبناء  ���ش��ع��ادت��ه  ���ش��م��وه ع��ن 
والبنات يف اأم�شية رم�شانية جتلت 
الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  روح���ان���ي���ة  ف��ي��ه��ا 
بعيدا  ال�����واح�����دة  ال������ش�����رة  وروح 
ع��ن ال���ربوت���وك���ول وال��ر���ش��م��ي��ات اإذ 
لهم  وب���ارك  ال�شباب  �شموه  �شافح 
جامعاتهم  يف  وتفوقهم  جناحهم 
لهم  ومتنى  ومدار�شهم  وكلياتهم 
م��زي��دا م��ن التفوق وال��و���ش��ول اإىل 
ال����درج����ات وال�������ش���ه���ادات ال��ع��ل��ي��ا يف 
ي��ت��ب��واأوا منا�شب  ح��ت��ى  درا���ش��ت��ه��م 
اأعلى  وي�شغلوا  امل�شتقبل  يف  قيادية 
الوطنية  موؤ�ش�شاتنا  يف  ال��وظ��ائ��ف 
ومعارفهم  بعلومهم  ي�شهموا  حتى 
وخدمة  العامة  امل��راف��ق  تطوير  يف 
عالية  بكفاءة  وجمتمعهم  وطنهم 

واأداء مميز.
نائب  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  خ���اط���ب  و 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأردف  و 
قائال  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
عليكم  ن���ع���ول  واأه���ال���ي���ك���م  ن��ح��ن   :
كرجال اأ�شداء ي�شتطيعون مواجهة 
التحديات ب�شرب وعزمية والو�شول 
واإجتهادكم  بجهودكم  الهدف  اإىل 
و���ش��ع��ي��ك��م امل�����ش��ت��م��ر ف���احل���ي���اة دون 
حتديات ل معنى لها والنجاح دون 
جهد ل طعم له فمن يح�شل على 
�شئ دون جهد يفقده دون ندم هذه 
ملا  .. وف��ق��ك��م اهلل  ال��ع��ق��الء  ح��ك��م��ة 
فيه خريكم وخري ذويكم وم�شالح 
ح�شر  املقد�شة.  الوطنية  وطنكم 
اللقاء �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد 
اآل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة  بن را�شد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة 
و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن 
اآل م��ك��ت��وم و م��ع��ايل حممد  را���ش��د 
�شوؤون  وزير  القرقاوي  بن عبداهلل 
جمل�س الوزراء وامل�شتقبل و معايل 
وزير  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�شني 
جميلة  معايل  و  والتعليم  الرتبية 
وزيرة  امل��ه��ريي  م�شبح  ���ش��امل  بنت 
دولة ل�شوؤون التعليم العام ومعايل 
حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور 
بالهول الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون 
و����ش���ع���ادة خليفة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
���ش��ع��ي��د ���ش��ل��ي��م��ان م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
اإىل  دب��ي  يف  وال�شيافة  الت�شريفات 
جانب الطلبة والطالبات املتفوقات 

وعددهم نحو �شبعني متفوقا.
الفطار  طعام  اجلميع  تناول  وق��د 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ائ��دة  اإىل 
مكتوم  اآل  را�������ش������د  ب������ن  حم����م����د 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة ال��ع��ام��رة داع����ني اهلل 
العلي القدير اأن يدميها من نعمة 
يحفظها  واأن  الم���ارات  �شعب  على 

من زوال.

حاكم عجمان وويل عهده يوا�شالن ا�شتقبال املهنئني ب�شهر رم�شان املبارك
•• عجمان-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
ح���اك���م عجمان  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
املا�شيى  ال��ل��ي��ل��ة  ال����زاه����ر  ب��ق�����ش��ر 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 

املهنئني ب�شهر رم�شان املبارك.
التهاين  ���ش��م��وه��م��ا  ت���ق���ب���ل  ف���ق���د 
املنا�شبة  ب����ه����ذه  وال����ت����ربي����ك����ات 

�شعب الإم��ارات بالتقدم والزدهار 
وعلى الأمتني العربية والإ�شالمية 

باليمن واخلري والربكات.
حاكم  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت��ل��ق��ى  و 
التهاين  عجمان و�شمو ويل عهده 
�شعادة  من  املباركة  املنا�شبة  بهذه 
�شالح حممد اجلزيري مدير عام 
ومدراء  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة 
الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام وموظفي 

الدائرة.
ال���ت���ه���اين  ����ش���م���وه���م���ا  ت������ب������ادل  و 

عبيد  م����ع����ايل  م����ن  الإ�����ش����الم����ي����ة 
ب��ن ح��م��ي��د ال��ط��اي��ر وزي����ر الدولة 
لل�شوؤون املالية ومعايل ح�شني بن 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر الرتبية 
عبدالعزيز  وم����ع����ايل  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ذي���ن قدموا  ال���غ���ري���ر  ع���ب���داهلل 
التهاين  اآي�����ات  اأ���ش��م��ى  ل�����ش��م��وه��م��ا 
ال�شهر  مب��ن��ا���ش��ب��ة  وال���ت���ربي���ك���ات 
الف�شيل .. داعني اهلل عز وجل اأن 
�شموهما  على  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد 
وعلى  وال�شعادة  ال�شحة  مب��وف��ور 

امل�شوؤولني  ك��ب��ار  م��ع  وال��ت��ربي��ك��ات 
القبائل  واأب���ن���اء  واأع���ي���ان  ووج��ه��اء 
ال�شياحية  امل��ن��ت��ج��ع��ات  واأ���ش��ح��اب 
عجمان  يف  ال���ع���ام���ل���ة  وال����ف����ن����ادق 
املواطنني  م���ن  امل��ه��ن��ئ��ني  وج���م���وع 
واأب��������ن��������اء اجل�����ال�����ي�����ات ال���ع���رب���ي���ة 
الذين  والأج��ن��ب��ي��ة  والإ���ش��الم��ي��ة 
ت����واف����دوا ع��ل��ى ق�����ش��ر ال����زاه����ر .. 
يعيد  اأن  وج����ل  ع���ز  اهلل  ���ش��ائ��ل��ني 
مبوفور  �شموه  على  املنا�شبة  ه��ذه 

ال�شحة وال�شعادة.

اأحمد  ال�شيخ   .. امل��ق��اب��الت  ح�شر 
�شاحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن 
لل�شوؤون  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
الداري�������ة وامل���ال���ي���ة وال�����ش��ي��خ عبد 
رئي�س  النعيمي  حميد  بن  العزيز 
وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د 
دائرة البلدية والتخطيط ومعايل 
�شعيد  ب��ن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
النعيمي رئي�س ديوان احلاكم وعدد 

من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني.

الهالل االأحمر االإماراتي يقدم م�شاعدات غذائية اإىل اأ�شر األف و 48 �شهيدا يف حمافظة ال�شالع
•• ال�صالع -وام:

وزع�������ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
اإغاثية  م�������ش���اع���دات  الإم������ارات������ي 
األف  اأ���ش��ر وع��ائ��الت  غ��ذائ��ي��ة على 
و48 �شهيدا يف حمافظة ال�شالع.

و�شملت امل�شاعدات الإن�شانية التي 
قدمها الهالل الأحمر األفا و100 
طرد غذائي..وذلك يف اإطار حملة 
اأطلقتها  التي  ال�شهداء  اأ�شر  اإغاثة 
الهيئة خالل �شهر رم�شان املبارك 
وبداأت يف حمافظتي ال�شالع وعدن 
فيما �شتتوا�شل يف بقية املحافظات 

املحررة.
امل�شتفيدون  اأع�����رب  ج��ه��ت��ه��م  م���ن 
�شكرهم  ع���ن   .. امل�������ش���اع���دات  م���ن 
على  الإم����ارات  ل��دول��ة  وتقديرهم 
هذه اللفتة الإن�شانية التي �شملت 
اأ�شر ال�شهداء خالل �شهر رم�شان..
تتخذها  ال���ت���ي  الآل����ي����ة  م��ث��م��ن��ني 
امل�شاعدات  و�شول  ل�شمان  الهيئة 

الغذائية اإىل م�شتحقيها.
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت���ه���دف  و 
من  ال��ت��خ��ف��ي��ف  اإىل  الإم������ارات������ي 
الفجوة  و����ش���د  ال�������ش���ك���ان  م���ع���ان���اة 
����� خ��ا���ش��ة خ����الل �شهر  ال��غ��ذائ��ي��ة 
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اأخبـار الإمـارات

اأ�شغال ال�شارقة تنجز �شيانة 37 م�شجدا باالإمارة 
•• ال�صارقة -وام:

اأجنزت دائرة الأ�شغال العامة بال�شارقة بالتعاون مع دائرة 
 37 ل���  ال�شاملة  ال�شيانة  عمليات  الإ���ش��الم��ي��ة  ال�����ش��وؤون 
لتوجيهات  تنفيذا  ذلك  . جاء  ال�شارقة  اإم��ارة  م�شجدا يف 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ب�شرورة  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
وجه  اأكمل  على  احتياجاتها  وتوفري  بامل�شاجد  الهتمام 
ح��ت��ى ت��ك��ون ج���اه���زة ل���ش��ت��ق��ب��ال امل�����ش��ل��ني وامل�����ش��اه��م��ة يف 

املجتمع  يف  دوره��ا  وت���وؤدي  بر�شالتها  والرت��ق��اء  النهو�س 
وجت�شد ال�شورة احل�شارية لديننا الإ�شالمي.

دائرة  رئي�س  ال�شويدي  �شاهني  ب��ن  علي  املهند�س  واأك���د 
القيادة  م��ب��ادرات  �شمن  تقع  امل�شاريع  ه��ذه  اأن  الأ���ش��غ��ال 
العام لالإمارة  اإىل احلفاظ على املنظر  الر�شيدة الرامية 

وتوفري الأجواء الإميانية والطماأنينة ملرتادي امل�شاجد .
الدائرة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال�شيانة  اأع��م��ال  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
بناء على  تنوعت  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  بالتعاون مع 
جلنة  و�شعتها  والتي  واحتياجاته  م�شجد  كل  متطلبات 

موؤلفة من عدة دوائر حكومية كما تقوم الدائرة بتنفيذ 
بتوفري  ال�شارقة  اإم���ارة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
اإعداد  من  انتهت  حيث  اإم��ام  بكل  الالئق  املالئم  امل�شكن 
الدرا�شات وح�شر امل�شاجد وجاري ت�شميم امل�شاكن متهيدا 
للبدء بعمليات الإن�شاء. من جانبه اأكد املهند�س حممد بن 
يعروف مدير ادارة الفرع اأن �شيانة هذه امل�شاجد تقع يف 
اإطار خطة الدائرة الرامية اإىل مواكبة النمو ال�شكاين يف 
�شتى املدن و�شمان توفر املعايري املعمارية والبيئية ل�شيما 

يف �شوء روؤية الدائرة باإعمار ح�شاري م�شتدام.

خرية �شعود املعال ت�شت�شيف مبادرة قوافل ال�شواب  
•• اأم القيوين-وام:

ا�شت�شافت موؤ�ش�شة �شعود بن را�شد املعال لالأعمال اخلريية والإن�شانية مبادرة قوافل ال�شواب التي تنظمها �شنويا 
موؤ�ش�شة كوتوبيا للم�شوؤولية الجتماعية برعاية موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�شانية. 
ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف قاعة ال�شيخ خليفة لالأفراح واملنا�شبات - ال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد املعال رئي�س 
جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة �شعود بن را�شد املعال لالأعمال اخلريية والإن�شانية و�شعادة خلفان عبداهلل بن يوخه و�شعادة 

عائ�شة را�شد ليتيم ع�شوا املجل�س الوطني الحتادي وعدد من امل�شوؤولني واملتطوعني.
اإىل جانب م�شاركتهم يف  وال�شرور  الفرح  اأج��واء  نفو�شهم  الذين عمت  امل�شنني  اإفطاوا جماعيا مع  ت�شمن احلفل 
را�شد  املعال يرافقه  را�شد  �شعود بن  ال�شيخ ماجد بن  الثقافية والرتفيهية والرتاثية. وقام  الفقرات  العديد من 
احلمر مدير عام موؤ�ش�شة �شعود بن را�شد املعال لالأعمال اخلريية والإن�شانية ويو�شف العبيديل الرئي�س التنفيذي 

ملوؤ�ش�شة »كوتوبيا« بتكرمي امل�شنني وتوزيع الهدايا العينية والنقدية عليهم.

حاكم راأ�ش اخليمة يوا�شل ا�شتقبال املهنئني ب�شهر رم�شان املبارك

حاكم اأم القيوين ي�شتقبل اأمل القبي�شي واملهنئني ب�شهر رم�شان املبارك

•• راأ�ص اخليمة-وام:

وا�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة يف جمل�س ال�شيافة يف خزام ام�س ا�شتقبال املهنئني ب�شهر 

رم�شان املبارك.

فقد تقبل �شموه التهاين بهذه املنا�شبة الإ�شالمية املباركة من معايل �شعيد 
بن حممد الرقباين امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم الفجرية وعدد 
للفنون  الإم���ارات  جمعية  ووف��د  القبائل  واأب��ن��اء  واملواطنني  امل�شوؤولني  من 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ع��ب��داهلل  نا�شر  الت�شكيلي  الفنان  برئا�شة  الت�شكيلية 
وتقدم  الف�شيل.  ال�شهر  مبنا�شبة  التهنئة  ل�شموه  قدموا  الذين  اجلمعية 

اجلميع بالدعاء اىل اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة ال�شالمية املباركة 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه  على �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
والأمتني  الإم�����ارات  و�شعب  ق��ي��ادة  وع��ل��ى  وال��ع��اف��ي��ة  ال�شحة  مب��وف��ور  اهلل« 
ال�شيخ   .. املقابالت  ح�شر  والربكات.  واخلري  باليمن  والإ�شالمية  العربية 
جمل�س  رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  في�شل  وال�شيخ  القا�شمي  �شقر  بن  عمر 

بن خالد  وال�شيخ �شقر   « » جلفار  الدوائية  لل�شناعات  �شركة اخلليج  اإدارة 
بن حميد القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي 
وعلومه وال�شيخ حممد بن كايد القا�شمي رئي�س دائرة التنمية القت�شادية 
وال�شيخ �شقر بن �شعود بن �شقر القا�شمي وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر 

القا�شمي.

•• اأم القيوين- وام:

الأعلى  املجل�س  املعال ع�شو  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
را�شد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  املا�شية  الليلة  �شموه  بق�شر  القيوين  اأم  حاكم 
بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الذين قدموا  املجل�س  واأع�شاء  الوطني الحت��ادي  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي 

ل�شموهما اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك.

التهاين  ع��ه��ده  ويل  و���ش��م��و  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  تلقى  ك��م��ا 
حميد  بن  عبيد  معايل  من  املباركة  الإ�شالمية  املنا�شبة  بهذه  والتربيكات 
احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  ومعايل  املالية  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير 
وزير الرتبية والتعليم ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
املنا�شبة  اأن يعيد هذه  القدير  العلي  .. داعني  التحتية  البنية  وزير تطوير 
وعلى  وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  و�شموهما  الر�شيدة  القيادة  على  الكرمية 
والإ�شالمية  العربية  الأم��ت��ني  وع��ل��ى  والزده�����ار  بالتقدم  الإم�����ارات  �شعب 

باليمن والربكات.
وتقبل �شموهما التهاين والتربيكات من املواطنني ورجال الأعمال والتجار 
واأبناء القبائل ومديري الدوائر املحلية والحتادية بالدولة .. مبتهلني اإىل 

اهلل عز وجل اأن مين على �شموهما مبوفور ال�شحة والعافية.
بن  �شيف  وال�شيخ  املعال  اأحمد  بن  حميد  ال�شيخ  معايل   .. املقابالت  ح�شر 
�شعود  ب��ن  اأح��م��د  وال�شيخ  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  امل��ع��ال  را���ش��د 
وال�شيخ  القيوين  اأم  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را�شد  بن 

حممد بن �شعود بن را�شد املعال رئي�س جمل�س امناء جائزة را�شد بن احمد 
املعال للقراآن الكرمي والثقافة الإ�شالمية وال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد 
املعال رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة �شعود بن را�شد املعال لالأعمال اخلريية 
البلدية  دائ���رة  رئي�س  املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  على  وال�شيخ  والإن�شانية 
وال�شيخ عبداهلل بن �شعود بن را�شد املعال و�شعادة نا�شر �شعيد التالي مدير 
الت�شريفات وعدد من  اأحمد مدير  را�شد حممد  الأم��ريي و�شعادة  الديوان 

امل�شوؤولني.

مركز جامع ال�شيخ زايد الكبر ير�شخ اأهداف عام اخلر لدى �شركائه
•• اأبوظبي -وام:

كثف مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري �شراكاته ال�شرتاتيجية يف اإطار جهوده 
ملواكبة عام اخلري ومبا يدعم جهوده كمنارة ح�شارية يف الإمارات واملنطقة 

والعامل.
وعزا املركز هذه ال�شراكات اإىل م�شاعيه الدائمة ملواكبة روؤى القيادة الر�شيدة 
يف دعم عام اخلري وتعزيز دوره يف املجتمع ودعم توجهات هذه اجلهات يف 
تبنيها مفاهيم اأكرث فاعلية للم�شوؤولية الجتماعية خا�شة القطاع اخلا�س 

الذي يعد �شريكا حيويا للحكومة يف م�شرية التنمية ال�شاملة.
و�شمن م�شروع مزون اخلري وحتقيقاً لأهداف وحماور عام اخلري املتمثلة يف 
تر�شيخ ثقافة امل�شوؤولية املجتمعية قام املركز بالتعاون موؤخرا مع 19 جهة 
يف القطاعني العام واخلا�س يف مقدمتها و �شركة برتول اأبوظبي الوطنية  
اأدنوك  و نادي �شباط القوات امل�شلحة يف اأبوظبي و موا�شالت الإمارات و يف 

بي اإ�س للرعاية ال�شحية  و اإن اإم �شي للرعاية ال�شحية .
واعترب �شعادة يو�شف العبيديل مدير عام املركز اأن هذا العدد القيا�شي من 
ال�شراكات ياأتي �شمن اجلهود وامل�شاعي امل�شتمرة للمركز ملواكبة روؤى القيادة 
الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�شاحب  وتوجيهات  للخري  عاما   2017 اأعلن  ال��ذي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ال��ذي اأك��د اأن ع��ام اخل��ري هدفه خري املواطن 
بال  للمجتمع عطاء  واملوؤ�ش�شات  الأف��راد  العطاء يف  وتر�شيخ  الوطن  وخري 

مقابل .
واأو�شح اأن املركز ينطلق اأي�شا يف مبادراته و�شراكاته املتعددة ل� عام اخلري 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  ا�شم  يحمل  كونه  ا�شمه،  من 
الذي اقرتن عن جدارة بكل معاين العطاء فال يكاد يذكر اإل وتتبعه كلمة 

اخلري.
امل�شوؤولية الجتماعية  ال�19 يعك�س ح�س  ال�شراكات مع اجلهات  باأن  واأف��اد 
لديها منوها يف هذا ال�شدد اإىل اأن تطور ومنو وا�شتدامة اأي عمل اأو ن�شاط 
املحيط  املجتمع  تنمية  يف  م�شاهمته  مبدى  الأ�شا�س  يف  مرهون  اقت�شادي 
واإن�شانياً وثقافياً وح�شارياً. وعن تفا�شيل  وامل�شاركة يف تطويره اقت�شادياً 
هذه ال�شراكات اأو�شح �شعادة يو�شف العبيديل اأنها متعددة ومتفرعة وتت�شل 
�شهر  ويف  اخل��ري  ع��ام  يف  املركز  يتبناها  التي  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  من  بعدد 
رم�شان �شمن  م�شروع م��زون اخل��ري  م��ن خ��الل خدمة ورع��اي��ة امل�شلني 
والزوار وتقدمي خدمات الرعاية ال�شحية لهم يف فرتة تواجدهم باجلامع 
غري  واإىل  املتحركة،  واملقاعد  ال�شالة  ومقاعد  الطبية  العيادة  خالل  من 

ذلك.
واأعرب العبيديل عن اعتزازه بحر�س هذه اجلهات على التعاون مع املركز 
انطالقا من م�شوؤوليتها الجتماعية وخا�شة نادي �شباط القوات امل�شلحة 
يف اأبوظبي الذي يدعم جهود املركز من خالل اإعداد وجبات الفطار طوال 
�شهر رم�شان املبارك �شمن م�شروع  �شيوفنا ال�شائمون  اإ�شافة اإىل م�شاهمته 

يف توفري 30 األف �شندوق ملياه ال�شرب �شمن مبادرات عام اخلري.
اأدن��وك  التي دعمت  م��زون اخلري   اأبوظبي الوطنية   كذلك �شركة ب��رتول 
املتعددة  مبادراتها  اإىل  وتن�شم  املوؤ�ش�شية،  قيمها  تعك�س  نوعية  مب�شاهمة 
اأع���داد خمتلفة من  وامل��ت��ج��ددة.. كما ق��ام��ت م��وا���ش��الت الإم����ارات بتوفري 
�شيارات نقل كهربائية مل�شاعدة كبار ال�شن والعائالت واأ�شحاب الهمم على 
التنقل ب�شهولة وي�شر من مواقف اجلامع اإىل داخل حرم اجلامع.. اإ�شافة 
اإىل جمموعة  يف بي اإ�س للرعاية ال�شحية  التي وفرت60 كر�شيا متحركا 
25 كر�شيا متحركا  وف��رت  التي  ال�شحية   للرعاية  �شي  اإم  اإن  و جمموعة 
خل��دم��ة امل�شلني وال����زوار م��ن ك��ب��ار ال�شن واأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م..وغ��ريه��ا من 

املوؤ�ش�شات وال�شركات.

نهيان بن مبارك يح�شر حما�شرة دينية يف امل�شرح الوطني باأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

ح�����ش��ر م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
دينية  حم��ا���ش��رة  امل��ع��رف��ة  وتنمية 
ال����دك����ت����ور حم���م���د عبد  ق���دم���ه���ا 
علماء  م����ن  الأزه�����������ري  احل���ك���ي���م 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��وف 
امل�شرح  يف  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
ب��اأب��وظ��ب��ي حت���ت عنوان  ال��وط��ن��ي 
واأثني   . اهلل  روح  م��ن  تياأ�شوا  ول 
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
اآل نهيان يف كلمة له بالدور الذي 
دولة  يف  ال��ه��ن��دي��ة  اجل��ال��ي��ة  تلعبه 
الإمارات العربية املتحدة يف نه�شة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات  دول����ة 
وبخا�شة  الأ���ش��ع��دة  خمتلف  على 

ف�شيلة ال�شيخ اأبوبكر اأحمد رئي�س 
ال�شنية  ال��ث��ق��اف��ة  م���رك���ز  ج��ام��ع��ة 
بالهند ورجل الأعمال يو�شف علي 
العام ملجموعة لولو وح�شد  املدير 

خدمات اأهل ولية كريال الهندية 
ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون ب��خ��دم��ات كبرية 
منذ  ال���دول���ة  ب��اق��ت�����ش��اد  للنهو�س 
املحا�شرة  ح�شر  كما   . تاأ�شي�شها 

ويف   . الهندية  اجلالية  م��ن  كبري 
اأبوبكر  ال�شيخ  ق��دم  احلفل  نهاية 
ال�شيخ  ملعايل  تذكارية  درعا  اأحمد 

نهيان بن مبارك اآل نهيان .

الفجرة للموارد الطبيعية تنظم معر�شا خريا و افطارا جماعيا
•• الفجرية -وام:

واملعر�س  اجلماعي  الإفطار  الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�ش�شة  نظمت 
و  واللجان  الداعمة  للجهات  اأقامته  تكرمي  حفل  �شمن  وذل��ك  اخل��ريي 
امللتقى  اأع��م��ال  ب��ذل��وا ج��ه��ودا مثمرة خ��الل  ال��ذي��ن  املوظفني وامل�����ش��ارك��ني 

اخلام�س لل�شخور ال�شناعية والتعدين .
وذلك  القراءة2016  ع���ام  م���ب���ادرات  ع��م��ل  ف��ري��ق  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ك��رم��ت  ك��م��ا 
الم���ارات  اأوائ���ل  بلقب  وال��ف��وز  الفريق  حققها  ال��ت��ي  املتميزة  ل��الإجن��ازات 
القراءة  للت�شجيع على  الفجرية  امارة  كاأف�شل جهة حملية على م�شتوى 
بالإ�شافة اإىل تكرمي اجلهات العالمية امل�شاهمة والفعالة مع مبادراتها و 
اأن�شطتها . و �شلط املعر�س اخلريي ال�شوء على املواهب املتميزة مب�شاركة 
موظفي املوؤ�ش�شة املبدعني لتعريف اجلهات امل�شاركة باأهمية الدور املجتمعي 
الذي تقوم به الفجرية للموارد الطبيعية يف ت�شجيع املواهب والإبداعات 

وت�شخريها خلدمة خمتلف فئات املجتمع .
ح�شر احلفل �شعادة �شريف حممد رفيع – ع�شو جمل�س ادارة املوؤ�ش�شة و 
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اأخبـار الإمـارات

ثراه “ ،  ي�شرف عليها مركز زايد 
للدرا�شات والبحوث التابع للنادي 
التاريخية  “امل�شرية  ب���ع���ن���وان  
للعمل الربملاين يف عهد املغفور له 
، يتحدث فيها �شعادة  ال�شيخ زايد 
امل���زروع���ي ، الأمني  ���ش��امل  حم��م��د 
الوطني  للمجل�س  ال�شابق  ال��ع��ام 

الحتادي ،

�شهر  يف  اإميانية  تربويات  بعنوان 
طالب  ال���ش��ت��اذ  يلقيها   ، رم�����ش��ان 
�شاحب  ���ش��ي��وف  م���ن   ، ال�����ش��ح��ي 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة “ حفظه 
الأرب����ع����اء  ي�����وم  وي�����ش��ه��د   ، “ اهلل 
خا�شة  حم��ا���ش��رة   ، اجل����اري   14
مبنا�شبة ذكرى وفاة فقيد الوطن 
اهلل  طيب   “ زاي���د  ال�شيخ  الكبري 

••ابوظبي-الفجر:

ت���وا����ش���ل���ت ف���ع���ال���ي���ات امل���ه���رج���ان 
الذي   ، ع�شر  ال��ث��اين  ال��رم�����ش��اين 
ينظمه نادي تراث الإم��ارات حتى 
15 اجل���اري ب��رع��اي��ة ودع���م �شمو 
اآل نهيان،  ال�شيخ �شلطان بن زايد 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
، رئي�س النادي  بنجاح لفت ، حيث 
�شهد اليوم التا�شع منه على م�شرح 
الأم��واج مناف�شات  بكا�شر  اأبوظبي 
اجلولة  يف  املت�شابقني  ب��ني  ق��وي��ة 
الرابعة من م�شابقة اأف�شل مرتل  
لفئتي �شباب واأ�شبال القراآن ، ومت 
اإختبار 50 مت�شابقا ، من 10 دول 
عربية واإ�شالمية ، هي : الإمارات 
 ، بنغالدي�س   ، ال�شومال   ، ، م�شر 
املغرب ، �شورية ، الأردن ، باك�شتان 
تقييم  ال��ه��ن��د، ومت   ، م��وري��ت��ان��ي��ا   ،
امل���ت�������ش���اب���ق���ني م����ن قبل  ق���������راءات 
برئا�شة  متخ�ش�شة  حتكيم  جلنة 

وحما�شة على  املتناف�شني واأدائهم 
الذي كان مبهرا للجميع . 

املت�شابقني   م��ن  ع���دد  م��ع  ل��ق��اء  يف 
اأحمد  الإم���ارات���ي  املت�شابق  اأك���د   ،
���ش��ال��ح اأح��م��د ع��ب��د ال��رح��ي��م – 7 
�شنوات من فئة الأ�شبال ، وبحفظ 
جزاأين من القراآن ، على م�شتوى 
على  و�شفافيتها،  امل�شابقة  وج��ودة 
كافة امل�شتويات ، متمنيا  احل�شول 
بذلت  اأن  بعد   ، الأول  امل��رك��ز  على 
اأن يكون  ، ويريد  ق�شارى جهدي 
للقراآن،  وحمفظا  اهلل،  اإىل  داعياً 
ومعّلما  عاملاً  و�شيخاً  له،  ومف�شراً 
على  للقائمني  بال�شكر  متوجهاً   ،
ودعمهم  وج���ه���وده���م    ، امل�����ش��اب��ق��ة 

لكافة امل�شاركني . 
اأحمد  املوريتاين  املت�شابق  وو�شف 
بية – 19 عاما ، ويحفظ القراآن 
كامال ، امل�شابقة ب�النوعية، وتقدم 
خدمات عظيمة حلفظة كتاب اهلل 
وجميع املت�شابقني، موجها ال�شكر 

الأوائل  اخلم�شة  اأ�شماء  فرز  فيها 
ال�شباب  م���ن  امل�����ش��اب��ق��ة  ف��ئ��ت��ي  يف 

والأ�شبال.  
اإدارة النادي

المارات  ت��راث  ن��ادي  اإدارة  ثمنت 
الدعم الكبري الذي تتلقاه امل�شابقة 
زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  من 
�شاهم يف  ال��ذي  الأم���ر   ، نهيان  اآل 
ت��ط��وره��ا والرت���ق���اء ب��ه��ا ، وزي���ادة 
عدد املتناف�شني فيها عاما بعد عام 
، كما اأتاحت امل�شابقة التي اأ�شبحت 
اأه�����م امل�����ش��اب��ق��ات ع��ل��ى كافة  م���ن 
امل�شتويات ، لعدد كبري من ال�شباب 
 ، والأ���ش��ب��ال م��ن حفظة كتاب اهلل 
للم�شاركة بها ، وتقدمي خرباتهم 
جماليات  اإب�������راز  يف  وم���ه���ارت���ه���م 
القراآن ، وفق املعايري املعتمدة من 
، واأ�شادت بالإقبال  جلنة التحكيم 
الكبري من اجلمهور على امل�شابقة 
وما   ، للمت�شابقني  وت�شجيعهم   ،
اأج��واء روحانية  ذل��ك من  ي�شفيه 

تطور، وا�شتعدادات كبرية، واهتمام 
م��ن ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة، واإب������داع يف 
ب�����ش��ك��ل متميز  امل�����ش��اب��ق��ة  اإخ�������راج 
امل�شابقات  خ���الل���ه  م���ن  ت��ن��اف�����س 
الدولية  يف تالوة وجتويد القراآن 
اأن  اجلنابي  ولفت   ، كافة  الكرمي 
متمركزا  زال  ما   ، الذهبي  املثلث 
بني 3 دول هي : الإمارات ، م�شر ، 
املغرب ، منوها اإىل اأهمية م�شاركة 
7 م��ت�����ش��اب��ق��ني م���ن الإم��������ارات يف 
اجل���ول���ة ال���راب���ع���ة ، جن���ح���وا  من 
خ����الل ق���راءات���ه���م ال��ن��وع��ي��ة على 
وح�شن  الأح���ك���ام  �شبط  م�شتوى 
ح�شن  وك���ذل���ك  وال�������ش���وت  الأداء 
اإنتباه  لفت  ، يف  والب��ت��داء  الوقف 
وبني   ، واجلمهور  التحكيم  جلنة 
اجلنابي اأّن امل�شابقة اأثبتت جناحا 
وت��ف��اع��ل ج��م��اه��ريي غري   ، نوعيا 
اأنها  م�شبوق ، وهذا ما يدلل على 
ت�شري بخطى ثابتة ، حتى اجلولة 
يتم  وال��ت��ي   ، والأخ����رية  اخلام�شة 

اإبراهيم  الدكتور  الديني  الواعظ 
اأن�س  الدكتور  ، وع�شوية  اجلنابي 
اإبراهيم  ، والدكتور حممد  ق�شار 
اجلولة  ه��ذه  متيزت   ، امل�شهداين 
وهي ما قبل الأخ��رية ، وح�شرها 
�����ش����ع����ادة ����ش���ن���ان اح����م����د امل���ه���ريي 
لالأن�شطة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
باأنها  كبري  وجمهور  والفعاليات 
املثلث  حت��دي��د  نحو  حا�شمة  �شبه 
الأوىل  اخلم�شة  وامل��راك��ز  الذهبي 
الذي  التكرمي  حلفل  ا�شتعدادا   ،
للمهرجان  العليا  اللجنة  تنظمه 
م�شاء اخلمي�س املقبل 15 اجلاري 
الفائزين   ت��ك��رمي  ي��ج��ري  ح��ي��ث   ،
باملراكز  اخلم�شة الأوىل لكل فئة 

من امل�شابقة، بجوائز مالية قّيمة
اجل��ن��اب��ي : الإم��������ارات ع��ل��ى هرم 

املثلث الذهبي 
التحكيم   جل��ن��ة  رئ��ي�����س  واأ������ش�����اد  
بها  تتمتع  التي  املتميزة   باملكانة 
من  ���ش��ن��وي��اً  ت�شهده  مل��ا   ، امل�شابقة 

لإدارة النادي على جهودها املميزة 
يف امل�شابقة لتخرج ب�شكل متميز ، 
عماًل بقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: 
اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل 

اأن يتقنه . 
من ناحية ثانية يتوا�شل برنامج 
امل����ه����رج����ان ، ح���ي���ث ي�����ش��ه��د ي���وم 
، حما�شرة  اجل��اري   13 الثالثاء 

موؤ�ش�شة اإدارة املخاطر الدولية متنح مدير عام مركز اأبوظبي لل�شالمة ع�شويتها الت�شريفية
الوقاية  مبعايري  النهو�س  اإىل  وت�شعى  العمل  اأماكن  يف  املخاطر  اإدارة  جمال 
من احلوادث والإ�شابات املهنية من خالل ت�شجيع البحوث يف جمال احلوادث 
الدولية يف  املمار�شات  اأف�شل  تبني  على  املمار�شني  ت�شجيع  اىل  اإ�شافة  املهنية 

جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية ون�شر وتبادل املعلومات.
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  يف  خمت�شني  حاليا  ع�شويتها  يف  املوؤ�ش�شة  وت�شم 
من حوايل 70 دولة على م�شتوى العامل. وجاء اختيار الدكتور جابر عي�شة 
تطوير  يف  طويلة  مل�شرية  تتويجا  للموؤ�ش�شة  الفخرية  للع�شوية  اجل��اب��ري 
معايري ومتطلبات ال�شالمة وال�شحة املهنية يف الإمارة والتي بداأت منذ 10 
الأول  الإ�شدار  تطوير  على  اأ�شرفت  التي  الفنية  اللجنة  تراأ�س  حيث  �شنوات 
من نظام اإمارة اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية حتت رعاية جلنة وطنية مت 

ت�شكيلها من قبل املجل�س التنفيذي لالإمارة.

اأول  املركز  يعترب  حيث   IIRSM وال�شالمة  املخاطر  لإدارة  ال��دويل  املعهد 
اإىل ح�شوله على العديد  اإ�شافة  جهة يف املنطقة يح�شل على هذه الع�شوية 
املخاطر  اإدارة  موؤ�ش�شة  من  الدولية  املخاطر  اإدارة  جائزة  منها  اجلوائز  من 
ال�شالمة  جمل�س  م��ن  وج��ائ��زت��ني   2014 ع��ام  يف   CIRSM الربيطانية 
على  النظام  تطبيق  تفعيل  وجلهود  و2017.   2015 عامي  يف  الربيطاين 
املهنية من  وال�شحة  لل�شالمة  اأبوظبي  اإم��ارة  تبني نظام  الإم��ارة مت  م�شتوى 
كاأحد  العام  Exemplar Global خالل هذا  ال�شرتالية  املوؤ�ش�شة  قبل 
املهنية الدويل الوه�شا�س  ال�شالمة وال�شحة  اإدارة  البديلة عن نظام  املعايري 
اأنظمة  مدققي  لت�شجيل  الالزمة  اخلربة  اكت�شاب  لأغرا�س  وذلك   18001
اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية حيث تعترب هذه املوؤ�ش�شة اأحد اجلهات الكربى 

يف اعتماد املدققني يف هذا املجال على م�شتوى العامل.

•• اأبوظبي-وام:

الدكتور جابر   IIRSM وال�شالمة  املخاطر  الدولية لإدارة  املوؤ�ش�شة  منحت 
عي�شة اجلابري مدير عام مركز اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية الع�شوية 
موؤ�ش�شات  م��ن  لأع�����ش��اء  منحها  مت  درج���ة  اأع��ل��ى  وه��ي  للموؤ�ش�شة  الت�شريفية 
حكومية يف ال�شرق الأو�شط. ياأتي ذلك تقديرا جلهوده الكبرية خالل ال�شنوات 
على  العمل  اأماكن  يف  املخاطر  لإدارة  العام  الإط��ار  وو�شع  حتديد  يف  املا�شية 
م�شتوى اإمارة اأبوظبي من خالل نظام الإمارة لل�شالمة وال�شحة املهنية وذلك 
اأبوظبي. واملوؤ�ش�شة الدولية لإدارة املخاطر وال�شالمة  بتوجيهات من حكومة 
بتوفري  وتعنى   1975 ع��ام  اإن�شاوؤها  مت  مهنية  ع�شوية  ذات  دولية  جهة  هي 
يف  واملتخ�ش�شني  املهنيني  ق��درات  لتعزيز  الفني  والدعم  واملعلومات  الأبحاث 

واأ�شرف على متابعة تطبيق متطلبات النظام منذ العام 2009 وحتى تاريخه 
ال�شالمة  اإدارة  جمال  يف  الإيجابية  التطورات  من  العديد  �شهدت  فرتة  وهي 
وال�شحة املهنية يف الإمارة ومنها ن�شر الإ�شدارين الثاين والثالث من النظام 
لت�شجيل  اإل���ك���رتوين  ب��رن��ام��ج  وت��ط��وي��ر   - و2016   2012 ع��ام��ي  خ���الل   -
املمار�شني واملوؤ�ش�شات املهنية العاملة يف جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية قدرات 
والذي �شاهم يف تاأهيل عدد كبري من املمار�شني و�شل عددهم اإىل األف و 660 

. واملوؤ�ش�شات املهنية حيث و�شل عددهم اإىل 70 
وقد لقي املركز ونظام الإمارة الكثري من التقدير والإ�شادة من خالل الع�شوية 
واجلوائز التي منحت للمركز من قبل موؤ�ش�شات دولية متخ�ش�شة يف جمال 
ال�شالمة  جمل�س  ع�شوية  على  املركز  ح�شل  حيث  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة 
الربيطاين BSC الذي يعترب اأحد املوؤ�ش�شات املهنية الدولية الهامة وع�شوية 

توا�سل فعاليات املهرجان الرم�ساين باجلولة الرابعة مل�سابقة اأف�سل مرتل 

مناف�شات قوية بني 50 مت�شابقا من 10 دولة عربية واإ�شالمية، واملثلث الذهبي بني االإمارات وم�شر واملغرب 

مكتب متثيل االإمارات ي�شرف على تنفيذ م�شاريع رم�شان يف فل�شطني
•• رام اهلل-وام:

على   2017 ل��ع��ام  فل�شطني  الإم�������ارات يف  دول����ة  م��ك��ت��ب مت��ث��ي��ل  ي�����ش��رف 

زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  تقدمه  ال��ذي   “ الغذائية  ال�شلة   “ م�شروعي 
جمعية  تقدمه  “ ال��ذي  ال�شائم  و” اإفطار  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل 
ال�شارقة اخلريية طيلة اأيام ال�شهر الف�شيل. و�شيتم توزيع �شتة اآلف طرد 

غذائي يف الأرا�شي الفل�شطينية على الفقراء واملحتاجني حيث يقيم املكتب 
موائد الإفطارات الرم�شانية ويوزع ما يقارب األف و500 وجبة غذائية 
على مدار ال�شهر وذلك بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية واملراكز واللجان 
الفل�شطيني لتوزيع احل�ش�س على  الزكاة  املخيمات و�شندوق  ال�شعبية يف 
املناطق  خمتلف  يف  وال��ق��رى  وامل���دن  املخيمات  م��ن  العديد  يف  م�شتحقيها 
جتمع  التي  الطيبة  للعالقات  جت�شيدا  امل�شاريع  هذه  تاأتي  الفل�شطينية. 
امل�شرقة  ال�شورة  تعك�س  اأنها  اإىل  اإ�شافة  والفل�شطيني  الإماراتي  ال�شعبني 

ملوؤ�ش�شة خليفة بن زايد الإن�شانية وجمعية ال�شارقة اخلريية اللتني تنفذا 
امل�شاريع اخلريية يف فل�شطني. واأعربت الأ�شر امل�شتفيدة عن جزيل �شكرها 
وتقديرها للدور الكبري الذي تقوم به موؤ�ش�شات دولة الإم��ارات يف املجال 
اأطلقت  اأخرى  الر�شيدة. من جهة  بتوجيهات قيادتها  والإن�شاين  اخلريي 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد لالأعمال الإن�شانية بالتعاون مع املركز الفل�شطيني 
العائالت  على  الغذائية  الطرود  توزيع  حملة  “فتا”  الن�شاين  للتوا�شل 
املحتاجة يف حمافظات قطاع غزة. وقال م�شوؤول يف موؤ�ش�شة “فتا” اإن هذه 

احلملة �شي�شتفيد منها ما يقارب 25 األف اأ�شرة .. لفتا اإىل اأنه مت توزيع 
اأكرث من األفني و500 طرد غذائي . واأ�شاد امل�شوؤول بجهود موؤ�ش�شة خليفة 
بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية املتوا�شلة لدعم ال�شعب الفل�شطيني 
وم�شتوى ومتيز الطرد الغذائي وحمتوياته. وقدم ال�شكر والتقدير با�شم 
اآلف الأ�شر امل�شتفيدة لدولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة وموؤ�ش�شة خليفة 
املتوا�شل  ودعمهم  جهودهم  على  فيها  العاملني  وكل  الإن�شانية  لالأعمال 
العائالت  م��ع��ان��اة  تخفيف  يف  الكبري  الأث���ر  ل��ه  مم��ا  الفل�شطيني  لل�شعب 

•• اأبوظبي-الفجر:

يوم  اأبوظبي  مدينة  بلدية  تعقد 
ي��ون��ي��و احلايل   12 الث���ن���ني  غ���د 
���ش��ع��ار ) يدا  ملتقى اخل���ري حت��ت 
بيد نبني مدينتنا( وذلك يف فندق 
بهدف  ال���ب���ح���ر  ب�����اب  ف���ريم���ون���ت 
القطاع  وم�����ش��اه��م��ة  دور  ت��ع��زي��ز 
البنية  م�شاريع  دع��م  يف  اخل��ا���س 
احلياة  ج���ودة  وحت�����ش��ني  التحتية 

جلميع ال�شكان .
امللتقى  ه���ذا  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�����دت 

ياأتي انعكا�شا لتوجيهات احلكومة 
توطيد  اإىل  ال��داع��ي��ة  ال��ر���ش��ي��دة 
ع��الق��ات ال��ت��ك��ام��ل وال��ت��ع��اون مع 
القطاع اخلا�س يف تنفيذ امل�شاريع 
الرتقاء  يف  وامل�شاهمة   ، احليوية 
واإتاحة  املعي�شة  مب�شتوى  امل�شتمر 
واخلدمية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  امل���راف���ق 
�شعيد  على  وخ�شو�شا  املعا�شرة 
الرتفيهية  امل���ن���ت���زه���ات  ت���وف���ري 
واحلدائق ومالعب الأطفال التي 
تلبي احتياجات وتطلعات املجتمع 
،وت�شاهم يف دعم متطلبات التنمية 

امل�شتدامة يف اأبوظبي مبا ين�شجم 
مع خطة اأبوظبي 2030.

امللتقى  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأو����ش���ح���ت 
�شي�شم ع�شرات ال�شركات الوطنية 
رجال  و   ، الإم�������ارات  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
بالقت�شاد  وامل��ه��ت��م��ني  الأع���م���ال 
وال��ت��خ��ط��ي��ط وم��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 

جمال التنمية امل�شتدامة .
القطاع  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  ت���وؤك���د  ك��م��ا 
اأ�شا�شي و جزء ل  �شريك  اخلا�س 
يف  التنمية  منظومة  م��ن  ي��ت��ج��زاأ 
اأب��وظ��ب��ي، ول��ه دور وواجب  اإم���ارة 

املجتمع   ت���ن���م���ي���ة  يف  حم���������وري 
خالل  م��ن  املجتمعية  وامل�شاهمة 
ال��ت��ي توؤثر  امل���ب���ادرات وامل�����ش��اري��ع 
تنمية  ع����ل����ى  حم���������وري  ب�������ش���ك���ل 
امللتقى  ي���ط���رح  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع، 
ف���ر����ش���ة ل���ت���ع���زي���ز ال�������ش���راك���ة مع 
القطاع اخلا�س والعمل جنبا اىل 
فيما  احلكومي  القطاع  مع  جنب 
املحلي، من خالل  املجتمع  يخدم 
اإ�شراك القطاع اخلا�س يف تطوير 
ان�شاء حدائق  مدينتنا عن طريق 
ومواقع األعاب لالأطفال وغريهم 

من �شرائح املجتمع.
القطاع  اىل جمع  امللتقى  ويهدف 
مبختلف  واحل���ك���وم���ي  اخل����ا�����س 
لعر�س  واح��د،  �شقف  حتت  فئاته 
ف���ر����س امل�������ش���ارك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
الألعاب  وم��واق��ع  احل��دائ��ق  اإن�شاء 
يف مدينة اأبوظبي دعم مبادرة عام 
اخلري ومواءمة التوجهات القيادة 
اأبوظبي،  اإم����ارة  حل��ك��وم��ة  العليا 
القطاعات  ب��ني  ال�شراكة  وتعزيز 
:القطاع  ال���ث���الث���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اخل�����ا������س، ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي، 

القطاع ال�شبه احلكومي .واأ�شارت 
ي�شعى  التي  ال�شرائح  اأن  البلدية 

امل��ل��ت��ق��ى ل���ش��ت��ق��ط��اب��ه��ا ت��ت��م��ث��ل يف 
وال�شت�شاريني  امل�������ش���ت���ث���م���ري���ن 

 ، واملقاولني واملطورين، واملجتمع 
واجلهات احلكومية ذات العالقة.

حتت �سعار )يدا بيد .. نبني مدينتنا( وبهدف دعم منظومة املنتزهات الرتفيهية واحلدائق ومالعب الأطفال
بلدية مدينة اأبوظبي تعقد غدا )ملتقى اخلر( 

بهدف تعزيز م�شاهمة القطاع اخلا�ش يف م�شاريع البنية التحتية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

���ش��ه��د م���ع���ايل  ال����ل����واء  حم��م��د خلفان 
الرميثي  القائد  العام  ل�شرطة اأبوظبي 
، احلفل ال�شنوي  لقطاع  �شوؤون الأمن 
وامل��ن��اف��ذ  حت��ت �شعار “ م��ع��اً  ن�شت�شرف  
ن����ادي �شباط  “  ،وذل�����ك يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

ال�شرطة  باأبوظبي.
واأكد معايل اللواء الرميثي اأن  القيادة 
ال���ر����ش���ي���دة وف�������رت  ك���اف���ة الإم����ك����ان����ات  
والأمان   الأم��ن  �شبل   اأق�شى   لتحقيق  
يف  اإمارة  اأبوظبي ، اإىل جانب  حر�شها  
التطوير  امل�شتمر على  متابعة  م�شرية 
والتحديث وموا�شلة البحث عن اأف�شل  
املكت�شبات   ي��ع��زز   مب��ا  التح�شني   فر�س 
العمل   ال��ت��ي  حتققها  م�شرية  ال��رائ��دة 

ال�شرطي والأمني .
قطاع   ، باحلفل  كلمة  يف  معاليه  وه��ن��اأ 
ب�شرطة  وامل����ن����اف����ذ   الأم��������ن  �������ش������وؤون  
اب���وظ���ب���ي مب��ن��ا���ش��ب��ة ح�������ش���ول���ه   على 
املتكامل  الإداري   ال���ن���ظ���ام   ����ش���ه���ادة 
اأول  PAS-99:2012باعتباره  
املوا�شفة  على  يح�شل  �شرطي   ق��ط��اع  
املتكامل عاملياً  الإدارة  ال�شرطية  ونظام 
على م�شتوى   الأنظمة الإداري��ة والتي  
اإدارة   ن��ظ��ام   اأن��ظ��م��ة ،وه���ي :   5 �شملت  
وال�شحة  البيئة  اإدارة   ونظام  اجل���ودة،  
ونظام    ، والأو�شا�س  املهنية  وال�شالمة  
اإدارة  املوا�شفات ال�شرطية ، ونظام  اإدارة  

ال�شكاوى ، ونظام اإدارة  املخاطر .
العامة  ال��ق��ي��ادة  ت��ق��دي��ر  معاليه  واأك����د   
من  منت�شبوها   يحققه   مل��ا  لل�شرطة  
م�شتوى  ت��ط��وي��ر  يف   ت�شهم  اإجن������ازات  
اخلدمات ، وحر�شهم على  بذل اأق�شى 

اجل��ه��ود  م��ن واق���ع الح�����ش��ا���س  العايل 
والخالقي   املهني  والواجب  بامل�شوؤولية 
جتاه املوؤ�ش�شة  ال�شرطية التي  ميثلونها 
واحل�شارية  الطيبة  ال�شورة  وتعزيز    ،
اإىل   ان  ، م�����ش��رياً   اب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة 
اط����الق  ق��ط��اع ����ش���وؤون الأم����ن واملنافذ  
ملبادرات  العام  2017  هو تاأكيد  على 
الأداء  والإب�����داع  يف   بالتميز  المي����ان  

وجودة اخلدمات . 
العامة   القيادة  بحر�س   معاليه   ون��وه 
م�شرية  تدعيم  على   اأبوظبي   ل�شرطة 
بكافة  للمجتمع   وال���ش��ت��ق��رار   الأم����ن 
ت��ع��زي��ز  ثقافة  قطاعاته وال��ع��م��ل ع��ل��ى  
ال�شعادة  وال�شعور  باليجابية  على اأر�س 
الواقع  يف  اإطار احلر�س على  جت�شيد  
تطلعات  وروؤي��ة  قيادتنا  الر�شيدة  باأن 
ن��ك��ون  يف  م��ق��دم��ة  املجتمعات  الأكرث 
�شعادة  ، مثمناً  معاليه  جهود ال�شركاء  
امل�����ش��ت��م��رة  وال���ت���ي  ت��ع��د  حم���ل تقدير 
،داع��ي��اً  منت�شبي قطاع �شوؤون   واح��رتام 
اإىل موا�شلة  اجلهود   وامل��ن��اف��ذ   الأم���ن 
ال��ع��م��ل  البتكارية  اآل���ي���ات   يف ت��ط��وي��ر  

والحرتافية  املتجددة  .
ح�شر احلفل  �شعادة اللواء مكتوم علي 
اأبوظبي  �شرطة   ع��ام  مدير  ال�شريفي  
والعميد  ال�شيخ حممد بن طحنون  اآل 
���ش��وؤون الأمن  نهيان  مدير ع��ام  قطاع 
واملنافذ  و امل��دراء العامني   للقطاعات 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة   ال���ع���ام���ة  ب���ال���ق���ي���ادة 

وال�شركاء املحليني . 
وبح�شور  احل��ف��ل  خ��الل  معاليه  وك���رم 
مدير عام �شرطة اأبوظبي، و  مدير عام 
قطاع  �شوؤون  الأمن واملنافذ ،  الفائزين 
العلمي  الداخلية  للبحث  بجائزة وزير 

واملوظفني   ال��ع��م��ل  وف����رق  وال�����ش��رك��اء   ،
اأ�شهمت يف  ملا قدموه من جهود  تقديراً 

الرتقاء بجودة وم�شتوى العمل.
واأكد العميد ال�شيخ حممد بن طحنون 
اآل نهيان مدير عام  قطاع �شوؤون الأمن 
واملنافذ ب�شرطة اأبوظبي، يف ت�شريح له 
ان القطاع  جنح  بالتعاون  مع ال�شركاء 
على  اأم��ن��ي��ة  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ت�شكيل  يف 
التي  قدٍر عاٍل من الحرتافية واملهنية 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  م��ع  تتما�شى 

ل�شمان اأعلى م�شتويات اجلودة.
تعزيز م�شرية   اأك��د  احلر�س على  كما   
اأبوظبي،  اإم����ارة  الأم���ن وال���ش��ت��ق��رار يف 
من خالل جاهزية القوة وقدرتها على 
مواجهة اأي م�شتجدات مهما كان نوعها، 
يف  الإيجابية  ال�شعادة  مفاهيم  تعزيز  و 
لتطلعات  ترجمة  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  املجتمع 
اإن   م�شيفاً   ، ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  وروؤي����ة 
ال�شنوي انطلق حتت �شعار”معاً  احلفل 

�شباق  يف  ،لنبقى  امل�شتقبل”  ن�شت�شرف 
باأن  امل�شتقبل  على  وعيوننا  ال��زم��ن  م��ع 

نكون  يف موقع الريادة دائماً.   
وا�شتعر�س مدير عام قطاع �شوؤون الأمن 
واملنافذ ب�شرطة اأبوظبي، جمموعة من 
الإجن���ازات وامل��ب��ادرات التي مت تنفيذها 
ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع، م��ن��وه��اً  باحلر�س 
اأجل  م��ن  حتقيقه  مت  م��ا  مراجعة  على 
التح�شني  ف��ر���س  ع��ن  امل�شتمر  ال��ب��ح��ث 
جودة  على  الدائم  والتاأكيد  والتطوير 
م�شتوى اخلدمات الأمنية وال�شرطية. 

وق������دم واف������ر ال�����ش��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر لكل 
امل��ت��م��ي��زي��ن واأ�����ش����ح����اب امل�����ب�����ادرات من 
كافة  يف  ال���ع���ام���ل���ني  ال����ق����وة  م��ن��ت�����ش��ب��ي 
اأبوظبي،  اإم�����ارة  يف  وامل��ن��اف��ذ  امل���ط���ارات 
الفنية  الإدارات  زمالئهم يف  اىل جانب 
اجلنائية  الأدل����������ة  يف  وامل���ت���خ�������ش�������ش���ة 
والأ�شلحة واملتفجرات والتفتي�س الأمني 

وم�شرح اجلرمية. 

باأن  ال��ع��ه��د  ال��ق��ط��اع،   وج����دد  منت�شبو  
يكونوا دائماً  دعامة الأمن وال�شتقرار 
يف اإمارة اأبوظبي  و تعزيز حتقيق العدل 
والأمن وال�شتقرار وفق اأف�شل املقايي�س 
اأق�شى  وب�����ذل  ال��ع��امل��ي��ة،  وامل���وا����ش���ف���ات 
اجلهود من اأجل اأداء املهام وامل�شوؤوليات 
على اأكمل وجه مبا يحقق ا�شرتاتيجية 

�شرطة ابوظبي.
 وج������رى خ�����الل احل���ف���ل ع���ر����س فيلم  
وواجبات   وم��ه��ام   اجن����ازات  ا�شتعر�س  
وم�������ش���وؤول���ي���ات  ق���ط���اع �����ش����وؤون  الأم����ن 
وامل���ن���اف���ذ ، واجل����وائ����ز  ال���ت���ي  ف����از بها  
القطاع على م�شتوى العامل اإىل  جانب 
“ ر�شالة  ت��وع��وي  بعنوان  عر�س فيلم  

الرميثي ثمن دعم القيادة الر�سيدة خالل ح�سوره  “احلفل ال�سنوي”

  �شرطة اأبوظبي اأول قطاع  يح�شل  على املوا�شفة ال�شرطية ونظام االإدارة املتكامل عامليًا

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

 19 “ لقي اإماراتي اجلن�شية يبلغ من العمر 
البليغة  ب��ج��روح��ه  م��ت��اأث��راً  “ م�شرعه  ع��ام��اً 
بعد تعر�شه حلادث ت�شادم بني عدة مركبات 
على �شارع الإمارات -الدقداقة واإ�شابة خم�س 
اأو�شحه  م��ا  ح�شب  احل���ادث  نتيجة  اأ�شخا�س 
العميد الدكتور حممد �شعيد احلميدي مدير 

عام العمليات املركزية بالقيادة العامة ل�شرطة 
راأ�س اخليمة.

و���ش��دد احل��م��ي��دي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ات��ب��اع قائدي 
للقواعد  ال����ط����رق  وم�����ش��ت��خ��دم��ي  امل���رك���ب���ات 
�شالمة  ت�شمن  ال��ت��ي  امل���روري���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
والوقاية من  امل��روري��ة  احل���وادث  اجلميع من 
اإياهم  وق���وع الإ���ش��اب��ات وال��وف��ي��ات ، م��ط��ال��ب��اً 
التي  ل��الأوام��ر  اتباعهم  عرب  الآم��ن��ة  بالقيادة 

من �شاأنها حتقق باأن تكون الطرق اآمنة للحد 
م��ن احل���وادث امل��روري��ة وع��دم الن�شغال بغري 
الطريق والقيادة بال�شرعات املحددة والتحلي 
اإل  بال�شرب ، وعدم الدخول يف الطريق العام 
بعد التاأكد من خلوه من املركبات ناقاًل تعازيه 
احلارة لأ�شرة الفقيد داعياً املوىل عز وجل اأن 
للجميع  ومتمنياً   ، وال�شلوان  ال�شرب  يلهمهم 

ال�شالمة.

�شيف  اإب��راه��ي��م  اأول  امل���الزم  ي�شري  وتف�شياًل 
امل�����زروع�����ي م���دي���ر ف�����رع امل�������رور وال�����دوري�����ات 
ورود  اإىل  ال�شامل  ال��دق��داق��ة  �شرطة  مب��رك��ز 
عند  ال��ع��ام��ة  بالقيادة  العمليات  لغرفة  ب��الغ 
بوقوع  يفيد  ال��ي��وم   فجر   1:30 “ ال�شاعة 
الفور  ، وعلى  3 مركبات  ب��ني  م���روري  ح��ادث 
الإ�شعاف  و�شيارات  ال�شرطة  دوري���ات  حتركت 
�شبب  اأن  ات�شح  ، حيث  ال��ب��الغ  ملكان  والإن��ق��اذ 

احل����ادث ه��و ال��دخ��ول يف ال��ط��ري��ق ال��ع��ام دون 
التاأكد من مرور املركبات واأ�شفر احلادث عن 
الثالث  يف  اأ�شخا�س   5 واإ�شابة  مواطن  وف��اة 
والبليغة  امل��ت��و���ش��ط��ة  ب��ني  ت���راوح���ت  م��رك��ب��ات 
وواحد  الإم��ارات��ي��ة  اجلن�شية  م��ن  وجميعهم 
 ، العمر  م��ن  ال��ث��اين  العقد  يف  وكلهم  خليجي 
ومت حتويل ملف احلادث اإىل اجلهات املخت�شة 

ل�شتكمال الإجراءات القانونية الالزمة . 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ال��ق��ي��ادة احلكيمة  مل���ب���ادرة  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
امل��وق��ر لتبني  ال���وزراء  وق���رار جمل�س 
فئات  ب��ني  ون�شرها  ال�����ش��ع��ادة  م��ب��ادرة 
املجتمع نظم  ق�شم املبادرات املجتمعية  
يوم   الطبية   اخليمة  راأ����س  مبنطقة 
اإ�شعادكم    “ مبادرة  املا�شي  اخلمي�س 
حتت  ال��ت��وايل،  على  الثاين  للعام   “
  “ فرحة  واأدخ��ل  دمعة  “اأم�شح  �شعار 
اخليمة  ب��راأ���س  الكورني�س  �شاله  يف 
�شخ�س    2000 م��ن  اك��رث  بح�شور 
واملعاقني  والأي������ت������ام  امل���ر����ش���ي  م����ن 
وامل��ع��وزي��ن م��ن ام����اره راأ�����س اخليمة 
كلمة  ويف    .. عجمان   ، القيوين  ام   ،
لها بهذه املنا�شبة ذكرت مهره حممد 
ورئي�س  للفعالية  املنظمة  �شراي  بن 
دولة  اأن  املجتمعية   امل���ب���ادرات  ق�شم 
الإمارات العربية املتحدة وبتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
“حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل” 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
واأخوانهما  “حفظه اهلل”  دبي  حاكم 
اأ����ش���ح���اب ال�����ش��م��و ح���ك���ام الإم��������ارات 

رم���زاً  دائ���م���اً  ت��ظ��ل  اهلل”،  “حفظهم 
للخري و العطاء والإن�شانية وال�شعادة 
اأر�شها  على  يقيم  وكل من  ملواطنيها 
دواعي  مل��ن  “ اإن��ه  وا�شافت  الطيبة.  
اأن نعمل معا كيد واحدة مع  �شرورنا 
ج��م��ع��ي��ة الح�����ش��ان اخل���ريي���ة وفريق 
����ش���واع���د اخل����ري م���ن حم��ك��م��ه راأ�����س 
التطوعي  ال��ن��ي��اب��ة  وف���ري���ق  اخل��ي��م��ة 
وفريق اخلري من التنمية القت�شادية 
املجتمعية   وال�شرطة  اخليمة  ب��را���س 

لرنتقي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
اأطفالنا  اإ�شعاد  اأج��ل  م��ن  ب�شيا�شاتنا 
يف  عليهم  والبهجة  ال�شرور  واإدخ���ال 
قائلة  وتابعت   . ال��ك��رمي  ال�شهر  ه��ذا 
اإن هذه املبادرة ال�شامية، “اإ�شعادكم” 
وال���ت���ي ن��ت�����ش��رف ب��ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ماهي 
زرعها  �شجرة  م��ن  جننيها  ث��م��رة  اإل 
بالعطاء   ا�شمه  ارتبط  رج��ل  و�شقاها 
رج���ل ك��ان��ت اأي���ادي���ه ال��ب��ي�����ش��اء ت�شل 
زرع  .. رجل  والغرب  ال�شرق  لأقا�شي 

يف اأمته معنى اخلري وال�شخاء ..رجل 
كان همه الإن�شان قبل امل��ادة رجل مل 
يد  ول   .. ت��ن��زل  اأن  يتيم  دم��ع��ة  ي���دع 
اأن متد .. رجل �شاعد املحتاج  حمتاج 
ال�شعيف  عند  ووق��ف  املري�س  وعالج 
واأف���رح احل��زي��ن وع��ا���س م��ع النا�س يف 
اأح��زان��ه��م ق��ب��ل اأف��راح��ه��م  رج���ل علم 
الإن�شان ومكانته بقدر  اأن قدر  اأبناءه 
م��اي��ع��ط��ي ول��ي�����س ب��ق��در م��ا ي��اأخ��ذ ... 
رجل قال ) اإننا نوؤمن اأن خري الرثوة 

التي حبانا بها اهلل عز وجل يجب اأن 
تعم اأ�شقاءنا واأ�شدقاءنا (  اإنه املغفور 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل  له 
تاأتي  وت�شيف  اهلل.  رح��م��ه  نهيان  ال 
ا�شرتاتيجية  مع  املبادرة متا�شياً  هذه 
الدولة وا�شتنارة بفكر �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اهلل”،  “حفظه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
اأ�شلوب  باأن تكون ال�شعادة والإيجابية 
حقيقية  وروح  حكومي  وال��ت��زام  حياة 
ت��وّح��د جمتمع الإم�����ارات ،وم���ن هذا 
املنطلق فاإن على كل فرد  يف املجتمع 
م�شوؤولية جتاه حتقيق هدف ال�شعادة 
للجميع ، ومن هذا املنطلق مت اإطالق 
ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ال�����ش��ام��ي��ة م����ب����ادرة ) 
اإىل زرع روح  اإ�شعادكم ( والتي تهدف 
نفو�س  يف  وال�شرور  والبهجة  ال�شعادة 
اأحباوؤنا الطفال ودجمهم مع بع�شهم 

يف اإفطار جماعي وجو عائلي بهيج«. 
  كما اأ�شارت اإىل اأن ال�شحة تعترب من 
اأهم مقومات ال�شعادة، فعندما يتمتع 
الإن�شان ب�شحة جيدة يكون قادراً على 
ال�شعور بال�شعادة وال�شتمتاع باحلياة، 
ل���ذا ح��ر���ش��ت  اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة من 
العيون   ق�����ش��م   ( ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

ابراهيم  وم�شت�شفى  �شقر  مب�شت�شفى 
الرقابة  وق�����ش��م  ع��ب��ي��داهلل  ح��م��د  ب���ن 
الطبية(  وامل�������ش���ت���ودع���ات  ال���دوائ���ي���ة 
والقيا�شات  الفحو�شات  اإج���راء  على 
ال�شحية ا�شتملت على فحو�شات طبية 
على  ا�شتملت  وع��ائ��الت��ه��م  ل��الأط��ف��ال 
والكرت�شرتول  ب��ال��دم  ال�شكر  فح�س 
ال�شارة  ال��ده��ون   ، النافعة  وال��ده��ون 
الرتاكمي  املعدل  الثالثية،  الدهون   ،
للدهون  بالإ�شافة اىل ن�شبة تعر�س 
والوعية  القلب  لأم��را���س  ال�شخ�س 
ال��دم��وي��ة وق��ي��ا���س ال�����ش��غ��ط وال����وزن 
.فحو�شات  اجل�����ش��م  وك��ت��ل��ة  وال���ط���ول 
على  ل��الإط��م��ئ��ن��ان  للح�شور   . ال��ع��ني 
ا�شعادهم.  حالتهم ال�شحية لكتمال 
���ش��ه��دت ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي و����ش���ل عدد 
فطورا   2000 اإىل  فيها  امل�����ش��ارك��ني 
بالإ�شافة  امل�شاركني  لكافه  جماعيا 
وال�����ذي  ال�شعادة”  “معر�س  اىل 
ا����ش���ت���م���ل ع���ل���ى  ك�������ش���وه ال���ع���ي���د وهي 
العيد  واحتياجات  مالب�س  عن  عبارة 
لالأطفال وال�شيدات والرجال وعيدية 
العيد. ومما يزيدنا فخرا  لهذا اليوم 
ه���و وج�����ود اأف������راد اأ����ش���ح���اب الي�����ادي 
املبادرة  اإجناز هذه  بي�شاء �شاهموا يف 

وجناحها . 

وف���اة م��واط��ن واإ�شاب��ة 5 يف ح��ادث ت�ش��ادم ب��راأ�ش اخليم��ة

املر�شى واليتامى واملعاقني يف �شيافة افطار طبية راأ�ش اخليمة 

توا�شل فعاليات مهرجانات مراكز نادي تراث االإمارات يف ال�شمحة والعني 
•• اأبوظبي-وام:

تنفذها  التي  الرم�شانية  املهرجانات  فعاليات  تتوا�شل 
لتوجيهات  تنفيذا  الإم��ارات  تراث  لنادي  التابعة  املراكز 
�شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س ال���ن���ادي ب��ال��ت��زام��ن مع 
اأبوظبي وذلك يف  املهرجان الرم�شاين القائم يف م�شرح 

خمتلف مراكز النادي .
وت��وا���ش��ل ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا ال���ن���ادي على 
هام�س بطولة العني الرم�شانية ا�شتقبال زوارها الذين 

ت�شاعفوا خالل عطلة نهاية الأ�شبوع .

وتبداأ يف مركز ال�شمحة اليوم ت�شفيات الربع النهائي لكرة 
القدم التي تقام مباراته النهائية مع اختتام املهرجان يوم 
يف  ال�شغار  دوري  ت�شفيات  كانت  فيما   .. املقبل  الأرب��ع��اء 
الألعاب ال�شعبية قد بداأت اأم�س الأول لتختتم اليوم الأحد 
.. بينما تتوا�شل مناف�شات دوري ال�شغار يف اليولة وتختتم 

الثالثاء املقبل .
يف  الرم�شاين  مهرجانه  فعاليات  العني  مركز  ويوا�شل 
بطولت كرة القدم وزيارات املجال�س الرم�شانية تتوا�شل 
فيه بطولة النادي الرم�شانية للرماية يف دورتها الأوىل 
نادي  اأر���س  املركز يف  ينفذها  التي  املهرجان  اأهم فعاليات 
مديره  ويحر�س  واجل��ول��ف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  ال��ع��ني 

مبارك العرياين على ح�شور جانب من فعاليات البطولة 
م��دي��ر م�شنع  ال��ط��اه��ري  �شالح  اخل��ال��ق  عبد  ج��ان��ب  اإىل 
اأع�شاء  الراعية للبطولة وكذلك  الرو�شة للحجر اجلهة 
اللجنة املنظمة للبطولة . كما يوا�شل كل من مركز العني 
واملركز الن�شائي يف العني ومركز زايد للدرا�شات والبحوث 
النادي  اأقامها  التي  الرتاثية  القرية  يف  الفاعل  احل�شور 
�شريكا  باعتباره  الرم�شانية  العني  بطولة  هام�س  على 
من  ع���ددا  القرية  ا�شتقبلت  اإذ  البطولة  يف  اإ�شرتاتيجيا 
امل�شوؤولني يف موؤ�ش�شات خمتلفة اإىل جانب مئات الزوار من 
واملناطق  العني  الأه��ايل يف مدينة  البطولة ومن  جمهور 

القريبة منها .

مبادرات  العام 2017
ال�شرتاتيجي   التخطيط   ق�شم   رئي�س   الكعبي   حمد   ال��رائ��د  ا�شتعر�س    
بقطاع �شوؤون  الأمن واملنافذ  خالل احلفل  مبادرات  العام 2017 ،م�شرياً  
اإىل  ا�شتحداث  جائزة  املوظف القارئ  مبنا�شبة �شهر القراءة  ، كما  مت اإطالق  
وال�شلوك  ال�شرية  �شهادة ح�شن  ر�شوم   الدولة من   مواطني   اإعفاء  مبادرة  
احلا�شلني   املتميزين  العامة  الثانوية   “ لطلبة   اجلنائية  احلالة  “ بحث 
على   ن�شبة 90 %  فما فوق  ،وذل��ك تزامناً  مع “عام اخلري” ، كما �شيتم 
الأمن  �شوؤون  واملبدعني  على م�شتوى  قطاع  للمبتكرين  ا�شتحداث  مركز  

واملنافذ ب�شرطة اأبوظبي . 

 

�صح الكالم 

ما حدث بالأم�س القريب ، من تخبط وت�شارب يف الت�شريحات عن موعد 
اإعالن نتائج الثانوية وقوائم الع�شرة الأوائل ، مل يكن وليد ال�شاعة بل 
كان وراءه وقائع واأحداث تخت�س بتخبط القرارات وامتحانات ال� اإم�شات 
) EMSAT ( ، فقد مرت اأعمال الت�شحيح والر�شد ب�شالم ، واأنهت 
مراكز المتحانات بكافة اإمارات الدولة اأعمالها ، ورفعت نتائج الر�شد 
والت�شحيح للقطاع املعني بالوزارة نهاية الثالثاء املا�شي ، وكان يفرت�س 
�شركة  ، ومن خالل  الر�شد  اأعمال  ت�شلمه  املعني هذا فور  القطاع  على 
باإجراء عمليات   ،  I.T ال�  باأعمال  مكلفة  ال��وزارة  معها  تعاقدت  خا�شة 
احت�شاب نتيجة نهاية العام ، وتغذية النظام بتلك النتائج ، وهي عملية 
ل ت�شتغرق اأكرث من �شاعات ، على اأن يتم اإعالن النتائج اخلمي�س املا�شي 
اأ�شماء  كما وعدت قيادات ال��وزارة ، وي�شبق اعالن النتائج  العالن عن 
ب�شركة  ال�شتعانة  ودون  ال�شابق  يف  املهام  تلك  وكانت   ، الأوائ��ل  الع�شرة 
 ، اأق��ل  اأو  الواحدة  اليد  اأ�شابع  يعدون على  بها موظفني  يقوم   ، خا�شة 
وتتم يف �شال�شة تامة خالل �شاعات ، يتبعها بعد ذلك تلقي كافة و�شائل 
العالم قوائم الع�شرة الأوائل والنتائج اإما على C.D اأو عرب الربيد 
اللكرتوين ، اإل اأن الوزارة ويف ظل ما تن�شده من تطوير ، اأنهت خدمات 
موظفي ال� I.T ، وا�شتعا�شت عنهم ب�شركة خا�شة ، واإن كانت ال�شركة 
 ، ال�شفن  ت�شتهي  ال��ري��اح ج��اءت مب��ا ل  اأن  ،اإل  التخبط  ه��ذا  م��ن  بريئة 
املعني  القطاع  قبل  م��ن  امل�شبق  التن�شيق  ع��دم  يف  ال��ري��اح  تلك  ومتثلت 
بالوزارة ، وغياب الإح�شا�س بامل�شوؤولية من بع�س امل�شوؤولني ، ون�شيان اأن 
 EMSAT ( هناك اأكرث من األفي طالب مل يوؤدوا امتحانات ال� اإم�شات
، كل يدلو بدلوه مقرتحا اقرتاحا  اأكرث من ربان لل�شفينة  ، وظهور   )
لل�شركة اخلا�شة املنفذة ، فما اأن تبداأ ال�شركة يف تنفيذ تلك القرتاحات 
والتوجيهات وتغذية النظام ، تفاجئ مبقرتح اأخر نقي�س املقرتح الأول 
�شاعات   اإل  وم��ا هي   ، الآخ��ر  املقرتح  تنفيذ  وتبداأ يف  فتعيد ح�شاباتها   ،
يخرج ربان اأخر مبقرتح ثالث خالف الأول والثاين ، حتى كانت النتيجة 

احلتمية لهذا التخبط والت�شارب اأن تعطل النظام .
وبالرغم من اأن هذه امل�شكلة معلومة لدى اجلميع اإل اأن اأحدا مل يفكر 
والتي   ، الم��ت��ح��ان  لهذا  تخ�شع  مل  التي  الكبرية  الع���داد  يف  قبل  م��ن 
بات  وبالتايل   ، النهائية  ال��درج��ات  ملجموع  درجته  ت�شاف  اأن  يفرت�س 
يخ�شعوا  مل  واآخرين   ، درجتهم  واأ�شيفت  المتحان  اأدوا  طالب  هناك 
لالمتحان ومل تكن لهم درجات ، وعلى الرغم من اأن هذا املو�شوع منذ 
فرتة ، اإل اأن ال��وزارة مل تتخذ ب�شاأنهم اأي خطوة اىل اأن واجهتها تلك 
والأ�شباب  الفر�س  ك��ان مربط  وم��ن هنا    ، النتائج   اع��الن  امل�شكلة عند 
عرب  ووع��وده��ا  بالتزاماتها  الإي��ف��اء  ال����وزارة  ا�شتطاعة  لعدم  اأدت  التي 
�شتعلن  النتائج  اأن   ، و�شبيهه   - تويرت    - بها  اخلا�شة  التوا�شل  قنوات 
الأمور  اأول��ي��اء  واأ���ش��ت��اط  واجل��م��ع��ة  واخلمي�س  الأرب���ع���اء  وم��ر  اخلمي�س 
النتائج لتبداأ  الإف��راج عن  انتظار  ، وكافة و�شائل الإع��الم يف  والطالب 
الثالثة مل  الأي��ام  الناجحني، وخالل  اللقاءات لأوائ��ل  بدورها مبتابعة 
يخرج م�شوؤول واحدا من باب امل�شداقية وال�شفافية ليربد نار املنتظرين 
امل�شوؤولني  م��ع  يتوا�شل  اأن  منهم  اأ�شتطاع  م��ن  حتى   ، النتائج  لإع���الن 
بالوزارة مل يجد اإجابة �شافية اأكرث من “ انتظروا قريبا - �شوف تر�شل 
م��ع تقرير تف�شيلي ال��ي��وم  - ب��ل يف اأ���ش��رع وق��ت -  ممكن خ��الل ن�شف 
– ل بعد �شالة  – رمب��ا بعد �شالة املغرب  – بل خ��الل �شاعة  ال�شاعة 
الع�شاء “ اىل اأن مت الفراج عنها بعد اأن قلبت عقارب ال�شاعة تاريخ يوم 
جديد يف ال�شاعات الأوىل من �شباح يوم اأم�س ال�شبت ، ووا�شل م�شوؤويل 
الوزارة نداءاتهم لإدارات املدار�س طوال يوم اأم�س على ال� “ جروبات “ 
، عرب و�شائل التوا�شل ينا�شدونهم بالإبالغ عن الطالب الذين �شقطت 
اأ�شمائهم ومل تظهر  نتائجهم ، فهل من املمكن اأم اأنه من امل�شتحيالت اأن 
تخرج الوزارة عن �شمتها املعهود وتعقد موؤمترا �شحافيا ، تعلن فيه عن 
الأ�شباب التي حالت دون التزامها مبا وعدت به بتوقيت اإعالن النتائج 
اأع�شاء املنظومة التعليمية  ، وكان �شببا يف حرج كبري للوزارة مع كافة 
ه��وؤلء قيادات عليا  ، وقبل كل  واإدارة مدر�شية ومعلم  اأمر  طالب وويل 
ه��ذا ما يحدث  ك��ان  ف��اإن   ، امليدان  بالتاأكيد كل �شغرية وكبرية يف  تعلم 
مع نتائج طالب الثاين ع�شر واجهة الوزارة ، وعنق الزجاجة لالإنطالق 
من  وامل��زي��د  املزيد  فنتوقع   ، اجلامعية  للمرحلة  الثانوية  املرحلة  من 
اأبحث عن كب�س  اأن  باملحا�شبة  املحا�شبة ول يق�شد  ال�شقطات مع غياب 
الوزارة   داخ��ل  ، فيما اجلميع  نتاج ما ح��دث  اأحمله  ف��داء موظف فقري 
يعلم جيدا اأنها لي�شت خطاأ موظف ب�شيط اأو ال�شركة اخلا�شة ، فالكل 
يرتحم على اأيام زمان و�شنوات م�شت ، مل نكن ن�شمع ونرى فيها ما نراه 
اليوم ، ومل نكن ن�شمع ونرى ما كان يحدث بالمتحانات من ت�شريب ، 
مل ت�شتطع ال��وزارة حتى اليوم ويف المتحانات الأخ��رية هذه ، اأن متنع 
م�شل�شل ت�شريبات المتحانات وخروج اأ�شئلة لأوراق امتحانيه باأجوبتها 
داخل  للطلبة  ، و�شور  الجتماعي  التوا�شل  قنوات  وتداولت على  متت 
قاعات المتحانات تداولت ، ومل ن�شمع اأن الوزارة عاقبت طالبا تبني اأنه 
وراء واقعة الت�شوير ، ومل ن�شمع اأن الوزارة عاقبت �شخ�شا ما اأيا كانت 
طبيعة وظيفته وكان وراء هذا الت�شريب ، ولذا فيحق لنا اأن نرتحم على 
اأيام م�شت كان يحال فيها اإدارات مدار�س للتقاعد ومعلمني وموظفني 
كما  جميعا  فناأمل   ، امتحانات  ت�شريب  يف  لتورطهم  اخل��دم��ة  لإن��ه��اء 
حتر�س الوزارة على انتقاء الكفاءات من معلميها ، واإخ�شاعهم لختبارات 
تعجيزية كما اأجمع كافة املعلمني ، ودفع مبوجهني وم�شوؤولني تربويني 
على قنوات التوا�شل ، ي�شتهزوؤون باملعلمني قائلني لهم “ مللموا حقائبكم 
ا�شتعدادا لإنهاء اخلدمة “ ، اأهكذا يكون التكرمي يا �شادة ، ما عليه لكم 
ما �شئتم ، ولكن كما حر�شنا على اختيار الكفاءات بامليدان من معلمني 
وادارات مدار�س ، يجب اأن نحر�س اأي�شا على انتقاء الكوادر امل�شوؤولة يف 
ال��وزارة ، حتى ل يتكرر ما حدث ، واإل �شيبقى احلال على ما هو عليه 

واهلل امل�شتعان . 

 حم�شن را�شد
R_dubai2005@yahoo.com

كوالي�ش نتائج الثانوية 
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العدد 12043 بتاريخ 2017/6/11

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بقالة زهرة غياثي  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

رخ�شة رقم:CN 1049147 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

را�شد حممد حممد حممد الق�شيلي املن�شوري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

را�شد حممد حممد حممد الق�شيلي املن�شوري من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بالت ايندين كوتي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12043 بتاريخ 2017/6/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلوبال ايروا�شبي�س لوج�شتك�س 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1006635 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شركة المارات لل�شناعات الع�شكرية
Emirates Defence Industries Company

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة المارات املتقدمة لال�شتثمارات ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENT GROUP LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12043 بتاريخ 2017/6/11

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/قو�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1069086:قزح لت�شليح املوتورات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12043 بتاريخ 2017/6/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ رجل ال�شحراء للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1051618  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�شم جتاري من/رجل ال�شحراء للنقليات العامة

DESERT MAN GENERAL TRANSPORTING

اىل/ رجل ال�شحراء للنقل واملقاولت العامة
DESERT MAN TRANSPORTING & CONTRACTING

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12043 بتاريخ 2017/6/11

اعالن قبل �سدور الرتخي�ص
بان  التجارية  ال�شوؤون  قطاع   - القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN بال�شم التجاري :ور�شة  الرخ�شة التجارية رقم :1844347 
حممد  عبداهلل  حممد  ال�شيد  وميلكها  ال�شيارات  لت�شليح  التكتيك 

عبداهلل احلمادي امارات اجلن�شية. 
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد غامن علي هميلة املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل حممد عبداهلل احلمادي

وذلك قبل �شدور الرتخي�س
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  اأ�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3664   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : ان ا�س ان خلدمات مكافحة احل�شرات   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 44535  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 12185  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / H ، النوع : تويوتا 

هايلوك�س - بيك اب  ، اللون : ابي�س 
يف  امل�شتحقة  املالية  الق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ  هذا الن�شر ، واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3655   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : كان تيك للتجارة   )جمهول حمل القامة(
حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 18768  درهم( 

مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 60517  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / B ، النوع : تويوتا 
ياري�س - �شالون  ، اللون : بني 

يف  امل�شتحقة  املالية  الق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ  هذا الن�شر ، واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3663   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : رويال ا�شتيب لتجارة املواد الغذائية   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 64780  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 11312  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / Q ، النوع : تويوتا 

هاي ا�س - فان  ، اللون : ابي�س 
يف  امل�شتحقة  املالية  الق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ  هذا الن�شر ، واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3644   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : املفيد لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 398214  درهم( 
 : ال��ن��وع   ،  M  / دب��ي   : الفئة   ،  2015 : م��ودي��ل    22946 : رق��م  ال�شيارة  مبوجب قر�س متويل 

هيونداي الينرتا - �شالون  ، اللون : ف�شي 
يف  امل�شتحقة  املالية  الق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ  هذا الن�شر ، واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3658   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : هدج�س للخدمات الفنية - �س ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 43098  درهم( 
مب��وج��ب ق��ر���س مت��وي��ل ال�����ش��ي��ارة رق��م : 35793  م��ودي��ل : 2013 ، الفئة : دب��ي / k ، ال��ن��وع : 

ميت�شوبي�شي L200 - بيك اب  ، اللون : ابي�س 
يف  امل�شتحقة  املالية  الق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ  هذا الن�شر ، واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة  اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3643   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �شاهمري لتاأجري  ال�شيارات - �س ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 44338  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 33836  موديل : 2016 ، الفئة : دبي / I ، النوع : هيونداي 

اك�شنت - �شالون  ، اللون : بني 
يف  امل�شتحقة  املالية  الق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ  هذا الن�شر ، واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة  اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3661   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : اوبال لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 52923  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 76714  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / k ، النوع : ني�شان 

ميكرو - با�س  ، اللون : ابي�س 
يف  امل�شتحقة  املالية  الق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ  هذا الن�شر ، واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة  اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3662   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �شاهمري لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 45796  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 16849  موديل : 2016 ، الفئة : دبي / F ، النوع : هيونداي 

اك�شنت - �شالون  ، اللون : ف�شي 
يف  امل�شتحقة  املالية  الق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ  هذا الن�شر ، واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة  اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2016/12  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-خلفان علي حمد بالكور املزروعي جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/3  يف الدعوى 
بان  عليه  املدعي  بالزام  ���س.م.ع  ال�شالمي  دب��ي  ل�شالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم ف�شال  ال�شالمي( مبلغ )233724.00(  دبي  املدعي )بنك  للبنك  ي��وؤدي 
عن الر�شوم وامل�شاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1785  جتاري جزئي
املدعي/  ان  القامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  املدعي عليه / 1-�شمان  اىل 
الردهة للتجارة �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية الوىل مبلغ )249.224( درهم والفائدة التاخريية بواقع 12% من اقامة 
الدعوى وحتى متام ال�شداد ، الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية الثانية مبلغ )61.962( 
درهم والفائدة التاأخريية بواقع ن�شبة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى متام ال�شداد ، 
لها جل�شة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  عليها  املدعي  ثالثا:الزام 
فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة  املوافق  2017/6/21    الربعاء  ي��وم  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1555  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رمييا راجان راجان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
قد  اهلي  م�شطفى  عبدامللك  وميثله:حممد  دب��ي  ف��رع   - الول  اخلليج  بنك 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )62.816/14(
املوافق  الربعاء  ي��وم   لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة     2017/6/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/710 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ش��ده/1-ب��ي��رت ه��رم��ز ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الين�س للتاأمني )ال�شرق الو�شط  اند �شن  التنفيذ/�شركة رويال  طالب 
اأقام  ���س.م.ب وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال  قد  املحدودة( 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم 
به وقدره )27284( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1218  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شتيفاين ا�شتورل بيكوزي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
كاترين اوماهوى ليموكون قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها قيد الدعوى وحتديد 
اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي �شده قانونا بها الق�شاء بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي املبلغ املطالب به وقدره )16.000( درهم 9% فائدة قانونية من تاريخ 
بالر�شوم  �شده  املدعي  ال��زام  للتحقيق  ال��دع��وى  احالة  ال�شداد  مت��ام  وحتى  املطالبة 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق  2017/6/19   ال�شاعة 09.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة احل�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3639   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : رويال ا�شتيب لتجارة املواد الغذائية   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 64780  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 88379  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / C ، النوع : تويوتا 

هاي ا�س - فان  ، اللون : ابي�س 
يف  امل�شتحقة  املالية  الق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ  هذا الن�شر ، واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3640   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : رويال ا�شتيب لتجارة املواد الغذائية   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 64780  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 88379  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / C ، النوع : تويوتا 

هاي ا�س - فان  ، اللون : ابي�س 
يف  امل�شتحقة  املالية  الق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ  هذا الن�شر ، واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/4428   عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-فخر الدين للعقارات  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مارا�شيجان  مي�شا  دي  ايلوي�شا   /
درهم(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  مب�شتحقات عمالية وقدرها )16932 
والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى)MB171227717( وحددت لها جل�شة 
فاأنت  ل��ذا  القا�شي   8.30 �س مبكتب  ال�شاعة   2017/6/14 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 
مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
اأي��ام على الأق��ل وام��رت املحكمة مع  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تق�شري مدته
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2017/1127  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عبا�س داود فرحات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ البنك 
العربي �س.م.ع وميثله: فهد �شلطان علي لوتاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم   )82.106.72( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/6 ال�شاعة 08.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

 اأعلن جمل�س املهند�س ال�شيخ �شامل بن 
�شلطان القا�شمي رئي�س دائرة الطريان 
هو  التطوع  اأن  اخليمة  راأ����س  يف  امل��دين 
الوطنية  هويتنا  م��ن  وج��زء  ثقايف  اإرث 
املجل�س  واأو�شى  والإ�شالمية،  والعربية 
باإطالق مظلة موحدة للعمل التطوعي 
يف كل اإمارة لتندرج حتت املظلة الوطنية 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  للتطوع 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
حاكم دبي، كما اأو�شى املجل�س مبراجعة 
ومنحها  ال��ع��ام  النفع  جمعيات  اأن�شطة 
املتطوعني  ع������دد  وف������ق  ال���رتاخ���ي�������س 
باإطالق  املجل�س  واأو�شى  بها،  الفاعلني 
�شهر  خ��الل  املتطوعني  لتكرمي  ج��ائ��زة 
رم�����ش��ان وا���ش��ت��ب��دال ���ش��ه��ادات اخلربة 

ب�شاعات عمل للمتطوعني. 
التطوع  اإن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  واأك��د 
عمل توارثته الأجيال احلالية من اأبناء 
الوطن، وهو مي�س جميع فئات املجتمع، 
ي��ف��زع��ون مل�شاعدة  ك���ان الآب����اء  وق��دمي��اً 
ب��ع�����ش��ه��م ال��ب��ع�����س وت���ق���دمي ي���د العون 
الآن  ال��ت��ط��وع  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ل��ل��م��ح��ت��اج، 
املجتمعي  ال��رتاب��ط  ثمار  م��ن  ه��و ثمرة 
والرقي احل�شاري الذي حققته دولتنا، 
وقد �شهد العمل التطوعي عدة مراحل 
من التطور بني القدمي واحلا�شر، حيث 
ي�شهد حالياً وجود املوؤ�ش�شات التي تقوم 

بتنظيم التطوع والإ�شراف عليه.
وق���ال ان ال��ت��ط��وع ه��و م�����ش��وؤول��ي��ة، نحو 
�شوره  اإح��دى  يف  ي�شاهم  كونه  املجتمع 
يف ال��ن��ه��و���س ب��امل��ج��ت��م��ع��ات ب���ل وع���الج 
مبادرة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل�����ش��اك��ل  بع�س 
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
على  الأم���ل  �شناع  تكرمي  يف  مكتوم  اآل 
م�شتوى الوطن العربي، ك�شفت العديد 
من النماذج التي قدمت جهدها ووقتها 
خلدمة جمتمعاتنا العربية، م�شرياً اإىل 

للتطوع”  الوطنية  املن�شة  اإط���الق  اأن 
متطوعو الإمارات” هي ا�شتمرار جلهود 

الدولة يف تعزيز مفهوم التطوع.
ومن جهته ذكر �شعيد بالليث الطنيجي 
ال���ري���ادة  م��ع��ه��د  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اأحد  التطوع  اإن  وال�شت�شارات  للتدريب 
املو�شوعات املهمة التي عني بها املجتمع 
منذ فرتة طويلة، كونه جزءا من ثقافة 
والتي  والإ�شالمية  العربية  جمتمعاتنا 
ان��ت��ق��ل��ت ل���الأج���ي���ال ج��ي��اًل ب��ع��د الآخ����ر، 
التطوعي  العمل  تطور  اأن  اإىل  م�شرياً 
اإىل الإطار املوؤ�ش�شي  من الفزعة قدمياً 
حالياً هو تطور تقت�شيه ظروف التطور 

املجتمعي والتطور احل�شاري للدولة.
وا���ش��ت��ط��رد: ب��ع��د ان��ط��الق دول��ت��ن��ا ر�شخ 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
التطوع  مفهوم  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان 
جمعية   145 الآن  لدينا  اأ���ش��ب��ح  حتى 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الإم��������ارات ك��ل��ه��ا تندرج 
التطوع  على  وتعتمد  املجتمع  وت��خ��دم 
يف خدمتها للمجتمع بجميع موؤ�ش�شاته، 
تعزز  الر�شيدة  قيادتنا  اأن  اإىل  م�شرياً 
اخلالقة  املبادرات  باإطالق  املفهوم  هذا 
اأطلقها  ال���ت���ي  ال���ت���ط���وع،  م���ب���ادرة  م��ث��ل 
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي والتي �شمت 
والتي  للمتطوعني  من�شة  اأول  اإط��الق 

متطوع،  األ���ف   90 ح���وايل  حالياً  ت�شم 
اأن يتخطى عدد امل�شجلني فيها   متوقعاً 
العام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  م��ت��ط��وع  200األف 

اجلاري.
لأن  حاجة  هناك  اأن  نظره  وجهة  وم��ن 
متخ�ش�شة  جمعية  اإم���ارة  ك��ل  يف  تكون 
اجلمعيات  اأن�شطة  لتوحيد  التطوع  يف 
ت��ع��م��ل حت����ت مظلة  احل���ال���ي���ة، وك���ل���ه���ا 
واحدة، ويجب تدري�س منظومة التطوع 
ا�شطحاب  ع���دم  م��ت��م��ن��ي��اً  امل����دار�����س،  يف 
الأط���ف���ال ال�����ش��غ��ار يف ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
هوؤلء  على  حفاظاً  ال�����ش��وارع،  يف  توجد 
الأطفال، م�شرياً اإىل �شرورة تنظم عمل 
ال��ت��ط��وع، ب��ني ال��ذك��ور والإن�����اث بحيث، 
يقت�شر عمل الإناث على �شاعات النهار 
وتخ�شي�س العمل الليلي للذكور وذلك 

حفاظاً على العادات والتقاليد.
�شيخان  بن  الدكتور مالك حممد  اأم��ا   

خبري ومدرب يف التنمية الب�شرية، قال 
اإن فوائد العمل التطوعي تعلم ال�شباب 
احتياجات  وتلبي  امل��ه��ارات  م��ن  العديد 
و�شغل  ط��ائ��ل��ة،  مبالغ  وت��وف��ر  املجتمع، 
غري  ال�شلوك  م��ن  احل��د  ال�شباب،  ف��راغ 
ال�شوي لل�شباب، كما يعد التطوع عالجاً 
ل��الك��ت��ئ��اب وت��غ��ذي��ة ال����روح ع��رب تقدمي 
امل�����ش��اع��دة ل��ل��غ��ري، وه���و م��وؤ���ش��ر للرقي 
اأن  اإىل  م�شرياً  للمجتمعات،  احل�شاري 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  بن را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، حققت 
هدفاً �شامياً لل�شباب العربي يف نبذ العنف 
املجتمعات،  على  واحل��ف��اظ  وال��ك��راه��ي��ة 
اإىل ان�شاء وزارة الت�شامح �شب يف  لفتاَ 
والتمييز،  الكراهية  اأ�شكال  كل  حماربة 
مبيناً اأن العمل التطوعي يوؤدي اإىل بناء 
املجتمع املتالحم املجتمعات، م�شرياً اإىل 

حتكم  التي  هي  الأخالقية  ال�شلطة  اأن 
العمل التطوعي، ويجب تدريب املتطوع 
والذكاء  املجتمعي  ال��ذك��اء  تنمية  على 
جا�شم  ها�شم  حت��دث  واأي�شا  العاطفي. 
املتحدة،  الوايل مدرب معتمد يف الأمم 
ان العمل التطوعي يعود بالفائدة على 
خالل  من  والوطن  واملجتمع  ال�شخ�س 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  وال��ت��ك��ات��ف،  ال���رتاب���ط 
اخلا�شة  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  اإط���الق 
البت�شامة  ل��زرع  واملر�شى  ال�شن  بكبار 
اإىل  نفو�شهم، لفتاً  ال�شعادة يف  واإدخ��ال 
ع��ل��ى مبادرات  ال�����ش��وء  اإل���ق���اء  ����ش���رورة 
التطوعي  ودوره�������م  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب 

واخلريي يف املجتمع.
كبرياً  اهتماماً  اأول���ت  الإم����ارات  وق���ال: 
وتثقيفهم  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  يف  ب���اأب���ن���ائ���ه���ا 
و�شاهم  املتميزة،  �شخ�شيتهم  و�شناعة 
ه��ذا يف اجن��از العديد من الأع��م��ال ويف 

مقدمتها الأعمال التطوعية يف الداخل 
���ش��رورة تكريث  اإىل  م�����ش��رياً  واخل�����ارج، 
مفهوم �شاعات العمل اخلدمية املعتمدة 
بن  ع��زي��ز  ف��را���س  وك�شف  للمتطوعني. 
اأم��ني ع��ام جائزة اخل��ري للعمل  دروي�س 
للعمل  اخل����ري  ج���ائ���زة  ان  ال���ت���ط���وع���ي، 
عامني  ح��وايل  منذ  تاأ�ش�شت  التطوعي 
املتطوعني  ل��ت��ك��رمي  وت���ه���دف  ون�����ش��ف 
م�شرياً  اخل��ريي،  العمل  يف  واملتطوعات 
العام  ب���داي���ة  اخل����ري  ع����ام  اإط������الق  اإىل 
ال�شيخ  ال�شمو  اجلاري من قبل �شاحب 
خليفة بن زايد اآل نهيان �شاهم يف تعزيز 
م�شتوى  على  التطوعي  العمل  مفهوم 
املن�شة  اإط������الق  ���ش��اه��م  ك��م��ا  ال����دول����ة، 
الوطنية للعمل التطوعي يف فتح املجال 
ال���دول���ة لاللتحاق  اأب���ن���اء  ل��ل��ع��دي��د م��ن 
ينعك�س  ال��ذي  املنظم  التطوعي  بالعمل 

عليهم ب�شورة اإيجابية.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اخلريية  الإح�����ش��ان  جمعية  اأع��ل��ن��ت   
ع���ن اإن�������ش���اء جم��م��ع ط��ب��ي خ����ريي يف 
راأ�س اخليمة، يقدم خدماته ال�شحية 
جم��ان��ا ل��ل��م��ر���ش��ى امل��ح��ت��اج��ني وذوي 
اخليمة  راأ��������س  يف  امل����ح����دود  ال����دخ����ل 
والإمارات املجاورة والقريبة، ومقابل 
من  الآخرين  للمر�شى  رمزية  ر�شوم 
للم�شروع  اأ�شا�شية  بكلفة  ال��ق��ادري��ن، 
ق��درت بنحو 3 ماليني دره��م، وكلفة 
 5 ح��وايل  اإىل  ت�شل  �شنوية  ت�شغيلية 

ماليني درهم.
وبح�شب اجلمعية فان الباب مفتوحا  
الإن�شاين  امل�شروع  دعم  يف  للم�شاهمة 
ال�����ش��ح��ي م���ن ق��ب��ل رج�����ال الأع���م���ال 
واملح�شنني،  اخل���ريي���ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
الطبي  امل���������ش����روع  ب����دع����م  م���ط���ال���ب���ا  
اخلريي، ك�شدقة جارية ، عرب التربع 
بالأدوية وامل�شتلزمات الطبية واملبالغ 
املادية، وهو ما ي�شب يف �شالح املر�شى 
التربع  ���ش��ي��ك��ون  ف��ي��م��ا   ، امل��ح��ت��اج��ني 
للم�شروع اخلريي مفتوحا على مدار 

العام.
اإ�شماعيل،  حقي  د.  ي��ق��ول   مل��ا  ووف��ق��ا 
الإح�شان  مل��ج��م��ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 

امل�شروع  اإن  اخليمة:  راأ����س  يف  الطبي 
اخل������ريي ي���ح���اك���ي ن���ظ���ريه يف ام�����ارة 
تقدمي   يف  ان���ت���ظ���م  ال������ذي  ع���ج���م���ان، 
خ��دم��ات��ه ل��ل��م��ر���ش��ى خ����الل الأع�����وام 

املا�شية.
براأ�س  اخل���ريي  الطبي  املجمع  يقع   
مبدينة  مول”  “راك  مقابل  اخليمة 
افتتاحه  املتوقع  وم��ن  اخليمة،  راأ����س 
ليبداأ  ال����ق����ادم،  ي��ول��ي��و مت����وز  خ����الل 
تقدمي خدماته ال�شحية للمحتاجني، 
مو�شحا اأن اجلمعية ا�شتكملت توريد 
والأجهزة  املعدات  من   50% حوايل 

الطبية للم�شروع الطبي الإن�شاين.
الإح�شان  اأن جممع  وبح�شب د. حقي 
راأ����س اخليمة،  ف��رع  اخل���ريي،  الطبي 
الأ�شا�شية،  الطبية  اخل��دم��ات  ي��ق��دم 
الأ�شنان،  العام، الأطفال،  وهي الطب 
وي�������ش���م �شمن  ال���ن�������ش���اء،  واأم�����را������س 
متخ�ش�شا  ط��ب��ي��ا  خم��ت��ربا  م��راف��ق��ه 

خدمات  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  و���ش��ي��دل��ي��ة، 
املحتاجني  للمر�شى  جمانية  املجمع 
قبل فرع اجلمعية  املكفولني من  من 
خ�شعت  ال���ذي���ن  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س  يف 
لدرا�شة  وال�شحية  امل��ادي��ة  ح��الت��ه��م 
يف  وفرعها  اجلمعية  قبل  من  خا�شة 
الإم�����ارة،  وب��ر���ش��وم رم��زي��ة للمر�شى 
الكلفة  ل����دع����م  م�����ادي�����ا،  ال����ق����ادري����ن 
الت�شغيلية للمجمع الطبي وتعزيزها، 
اأقل بكثري من نظرياتها،  وهي ر�شوم 
يف  الطبية  الك�شفية  ر�شوم  تبلغ  ل  اإذ 
القادرين،  للمر�شى  اخلريي،  املجمع 
امل�شجلني  درهما فقط، من غري   50
اخليمة،  ب��راأ���س  اجلمعية  ف���رع  ل���دى 
باأ�شعار  الأدوي�������ة  ت���ق���دمي  اإىل  لف���ت���ا 
ترتاوح  بن�شب  وخم��ف�����ش��ة  م��دع��وم��ة 

بني 40 و50%.
اخلريي  الطبي  املجمع  اأن  وا�شتطرد 
ل يرد املر�شى يف “احلالت الطارئة”، 

وامل�شجلني  املكفولني  غ��ري  م��ن  حتى 
لدى اجلمعية، ممن خ�شعت حالتهم 
ل��ل��درا���ش��ة، وي��ق��دم خ��دم��ات��ه ال�شحية 
لتلك ال�شريحة من احلالت العاجلة 
للمرة الأوىل والثانية، يف حني يتحتم 
ع��ل��ي��ه��م لح���ق���ا ت���ق���دمي ط���ل���ب لفرع 
اجلمعية يف الإمارة، لدرا�شة حالتهم 
املادية واأو�شاعهم ال�شحية، لإدراجهم 
انطبقت  ح����ال  يف  امل��ك��ف��ول��ني  ���ش��م��ن 
لتقدمي  امل��ت��ب��ع��ة،  ال�������ش���روط  ع��ل��ي��ه��م 
خ���دم���ات امل��ج��م��ع ل��ه��م لح��ق��ا جمانا 

ب�شفة دائمة.
جمعية  ل�������دى  اأن  د.ح�����ق�����ي  وق��������ال 
الإح�������ش���ان اخل���ريي���ة، ع���رب ف��رع��ه��ا يف 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، ق��ائ��م��ة ج��اه��زة حاليا 
حمتاج،  مري�س   100 ح��وايل  ت�شم 
يف  البدء  املقرر  من  حالتهم،  در�شت 
ال�شحية  وتقدمي اخلدمات  عالجهم 
ل��ه��م جم��ان��ا مب��ج��رد اف��ت��ت��اح املجمع 

ال���ط���ب���ي اخل�������ريي اجل�����دي�����د، ال����ذي 
تدر�س  ح��ني  يف  فيه،  العمل  يتوا�شل 
مادية  �شحية-  ح���الت  اأي  اجلمعية 
ا�شتحقاقها  م��دى  لتحديد  ج��دي��دة، 
للح�شول على خدمات املجمع الطبي 
وال�شروط،  ال�����ش��واب��ط  وف���ق  جم��ان��ا، 

التي تطبقها اجلمعية اخلريية.
�شوفة  اأح�����م�����د  اأك��������د  ج���ه���ت���ه  وم������ن 
الزعابي، مدير فرع جمعية الإح�شان 
املجمع  اأن  ب��راأ���س اخل��ي��م��ة،  اخل��ريي��ة 
متكامل  اجل���دي���د  اخل�����ريي  ال��ط��ب��ي 
اإطار  امل���راف���ق و���ش��ام��ل اخل���دم���ات، يف 
وميتد  �شيوفرها،  التي  التخ�ش�شات، 
ع��ل��ى م�����ش��اح��ة ك���ب���رية ���ش��م��ن مبنى 
وي���غ���ط���ي ط���اب���ق���ا كامال  م�������ش���ت���اأج���ر، 
خدماته  ل��ت��ق��دمي  وي�شعى  امل��ي��زان��ني، 
درج���ات  اأع��ل��ى  ���ش��وء  يف  للمحتاجني 
وت�شل  اخل����دم����ات،  واأرق�������ى  اجل������ودة 
مري�شا   50 اإىل  ال�شتيعابية  طاقته 

ي��وم��ي��ا، ف��ي��م��ا ي�����ش��م ال��ط��اق��م الطبي 
وال���ت���م���ري�������ش���ي وال���ف���ن���ي ال���ع���ام���ل يف 
ي��ت��وزع��ون على  اأط��ب��اء،  “املجمع” 4 
التي  الأرب���ع���ة،  الطبية  التخ�ش�شات 
ي��ق��دم��ه��ا ل��ل��م��ر���ش��ى امل��ح��ت��اج��ني، و4 
خمترب،  وف��ن��ي  واإداري،  مم��ر���ش��ات، 

و�شيدلين، وموظف ا�شتقبال.
وقال �شوفة : تتطلع اجلمعية للتو�شع 
الإن�شاين  الطبي  امل�شروع  خدمات  يف 
اخلدمات  ت���ق���دمي  ع���رب  م�����ش��ت��ق��ب��ال، 
من  و���ش��واه��ا  الكلى  ملر�شى  ال�شحية 
فيما  طبية،  واخلدمات  التخ�ش�شات 
ت��ف��ت��ح اجل��م��ع��ي��ة ب����اب ال���ت���ط���وع اأم����ام 
التخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م���ن  الأط���ب���اء 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��م ل��ل��م��ر���ش��ى ذوي 
الطبي،  امل��ج��م��ع  امل���ح���دود يف  ال���دخ���ل 
ل����ش���ي���م���ا غ����ري امل����ت����وف����رة ف���ي���ه، وهو 
ن���وع���ني م���ن الأط�����ب�����اء، الأول  ي�����ش��م 
موظفني على املالك الدائم للمجمع، 
خ�ش�شت  فيما  م��ت��ط��وع��ني،  وال��ث��اين 
الطبيب  “عيادة  م�شمى  حت��ت  ع��ي��ادة 
املتطوعون  الأطباء  ليقدم  املتطوع”، 
خ��دم��ات��ه��م ل��ل��م��ح��ت��اج��ني ب���واق���ع يوم 
غري  التخ�ش�شات  يف  اأ�شبوعيا،  واح��د 
امل��ت��وف��رة حت��دي��دا، ك��اأم��را���س العيون 

والأمرا�س اجللدية.

•• الذيد –الفجر:

�شلطان  ب����ن  م����اج����د  ال�������ش���ي���خ  ك������رم 
ال���ق���ا����ش���م���ي م����دي����ر دائ���������رة �����ش����وؤون 
ال�شواحي والقرى بحكومة ال�شارقة 
الذيد  ن���ادي   م�شابقة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال��ك��رمي يف دورت��ه��ا العا�شرة  ل��ل��ق��راآن 
نادي  اإدارة  اأق���ام���ه  جمل�س  ب��ح��ف��ل 
اأم�شية  يف  الريا�شي  الثقايف  ال��ذي��د 

رم�شانية.
ج���رى ت��ن��ظ��ي��م احل��ف��ل م�����ش��اء اأم�س 
بالفائزين  لالحتفال  النادي   مبقر 
للقراآن  ال���ذي���د  ن�����ادي  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
العا�شر  للعام  يقيمها  والتي  الكرمي 
على التوايل يف �شهر رم�شان  بعد اأن 

بلغ عدد املكرمني47 فائزا.
�شهدت م�شابقة القراآن الكرمي لنادي 
العام،  ه��ذا  الريا�شي  الثقايف  الذيد 

والتي مت تنظيمها للعام العا�شر على 
التوايل بالتعاون مع موؤ�ش�شة القراآن 
تطوراً  ال�شارقة  يف  وال�شنة  ال��ك��رمي 
امل�شاركني  اأع���داد  ك��ب��رياً، وازدي����اد يف 
لإمارة  الو�شطى  املنطقة  اأب��ن��اء  م��ن 
ال�شارقة للم�شاركة فيها، لي�شل عدد 
امل�شاركني اإىل 180 م�شاركاً خا�شوا 

املناف�شة النهائية للم�شابقة .
ماجد  ال�شيخ  بجانب  احلفل  ح�شر 
حممد  �شامل  القا�شمي   �شلطان  بن 
بن هويدن رئي�س رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي الذيد وحممد �شامل الطنيجي 
الذيد  ملدينة  البلدي  املجل�س  ع�شو 
ع�شو  هويدن   ب��ن  ع��ب��داهلل  وخليفة 
ال�شابق  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ورا�شد عبداهلل املحيان رئي�س جمل�س 
اآباء طلبة وطالبات املنطقة الو�شطى 
موؤ�ش�شة  م���دي���ر  ال�����ش��ام�����ش��ي  وع���م���ر 

املطهرة  وال�����ش��ن��ة  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن 
ال��ك��ت��ب��ي وحممد  م�����ش��ب��ح  وع����و�����س 
املجل�س  ع�����ش��وا  ال��ك��ت��ب��ي  ن���وم���ه  ب���ن 
و�شالح  ال�شارقة  لإم��ارة  ال�شت�شاري 
م���دي���ر مكتب  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ب��ال��ل��ي��ث 
وال�شنة  ال���ك���رمي  ال���ق���راآن  م��وؤ���ش�����ش��ة 
جمل�س  واأع�شاء  الو�شطى   باملنطقة 
اإدارة النادي والدكتور حمود العنزي 
ن���ادي الذيد  وجم��م��وع��ة من  م��دي��ر 
املنطقة  ���ش��خ�����ش��ي��ات  وك���ب���ار  وج���ه���اء 

وامل�شاركون واأولياء اأمورهم .
ق��دم��ه العالمي  ال���ذي  بداأ  احل��ف��ل 
اإ����ش���الم ال�����ش��ي��وي ع��ل��ى م�����ش��رح نادي 
الذيد م�شاء اأم�س بتالوة اأيات عطرة 
اأحمد  للم�شارك  احلكيم  الذكر  من 
حممد م�شبح الطنيجي بعدها قدم 
حممد �شليمان البلو�شي من �شندوق 
الزكاة حما�شرة عن اأهمية ال�شدقة 

والزكاة يف رم�شان ث��م    األقى �شامل 
حم��م��د  ب��ن ه��وي��دن رئ��ي�����س جمل�س 
الريا�شي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  اإدارة 
كلمة اأ�شاد فيها بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
وال�����ش��ن��ة يف تنفيد  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
امل�شابقة بجانب تقاطر الع�شرات من 
ومب�شتوى  مناف�شاتها  يف  امل�شاركني 
احل���ف���ظ���ة يف ك���اف���ة اأج��������زاء وف�����روع 
اب���ن هويدن  وا���ش��ت��ع��ر���س  امل�����ش��اب��ق��ة 
اأعداد امل�شاركني يف اجلائزة وعددهم 
180 م�شاركا من املنت�شبني حللقات 

املنطقة الو�شطى.
بعدها األقى  �شالح بالليث الطنيجي 
مدير مكتب موؤ�ش�شة القراآن الكرمي 
وال�شنة باملنطقة الو�شطى  وجه فيها 
تنظيمه  ع��ل��ى  ال��ذي��د  ل��ن��ادي  ال�شكر 
لفتا  ال��ق��راآن��ي��ة  للم�شابقة  ال�شنوي 
اإىل اأن املوؤ�ش�شة و�شعت ن�شب اأعينها 

دع���م امل�����ش��اب��ق��ة م���ن م��ن��ط��ل��ق حتفيز 
النا�شئة على حفظ كتاب اهلل عزوجل 
والعتناء به وا�شار اإىل التطور الذي 
قبل  انطالقتها  منذ  امل�شابقة  راف��ق 
امل�شاركني  ومب�����ش��ت��وى  ���ش��ن��وات  ت�شع 

واإزدياد اأعدادهم .
ث���م ق���ام ال�����ش��ي��خ م��اج��د ب���ن �شلطان 

هويدن  ب��ن  �شامل  يرافقه  القا�شمي 
وحممد �شامل الطنيجي وخليفه بن 
هويدن وعو�س م�شبح الكتبي وعمر 
العنزي   حمود  والدكتور  ال�شام�شي 
الأوائل  اخلم�شة  الفائزين  بتكرمي 
وتكرمي  امل�شابقة،  ف��روع  خمتلف  يف 
موؤ�ش�شة  من  التحكيم  جلنة  اأع�شاء 

بال�شارقة،  وال�شنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
جنحوا  ال��ذي��ن  املحفظني  وامل�����ش��اي��خ 
القراآن  ح��ف��اظ  م��ن  ع��دد  تخريج  يف 

الكرمي واأولياء اأمور الفائزين  .
القا�شمي  م���اج���د  ال�����ش��ي��خ  واأع�������رب 
يف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بهذا 
النادي  جل���ائ���زة  ال����رائ����ع  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

اأبناء  وب��ح��ر���س  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  يف 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ال��و���ش��ط��ى  امل��ن��ط��ق��ة 
اأن  اإىل  م�شريا  ف��روع��ه��ا  خمتلف  يف 
اجل���ائ���زة ب��ات��ت ع��الم��ة م�����ش��ي��ف��ة يف 
�شماء الو�شطى مقدرا جهود جمل�س 
تنظيمها  ع��ل��ى  ال���دي���د  ن����ادي  اإدارة 

للجائزة .

�ش��رط��ة اأبوظب���ي تطل���ق حمل���ة »مكافح���ة الت�ش���ول االإلكت��رون���ي« 
•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي حملة توعية ملكافحة 
الوعي  تعزيز  على  حر�شها  اإط���ار  يف  الإل���ك���رتوين  الت�شول 

بالق�شايا التي تهم املجتمع . 
وقال اللواء عمري حممد املهريي مدير قطاع  الأمن اجلنائي 
من  يتحايلون  اللكرتونيني  املت�شولني  اإن  اأبوظبي  ب�شرطة 
مزورة  بتقارير  النا�س  با�شتعطاف  امل��ال  على  احل�شول  اأج��ل 
�شريحة من  اأكرب  اإىل  ال�شهولة و�شولها  ووثائق مزيفة من 

اأفراد املجتمع .  

الت�شول من خالل  مكافحة  تدعم جهود  احلملة  اأن  واأو�شح 
ر���ش��ائ��ل ال��ت��وع��ي��ة ال��ت��ي حت��ر���س ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى بثها 
للجمهور عرب من�شات التوا�شل الجتماعي اإىل جانب و�شائل 
الإعالم لتوعية املجتمع بالأ�شاليب املتطورة اخلادعة للت�شول 
الل���ك���رتوين وق��ن��وات��ه امل��ت��ج��ددة وت��ع��زي��ز وا���ش��ت��دام��ة  الأمن 

والأمان .
واأ�شاف اأن املت�شولني اللكرتونيني يقومون ب�شياغة ق�ش�س 
على  الطيبة لال�شتيالء  القلوب  وذوي  النا�س  وهمية خلداع 
املا�شة  باحلاجة  الإدع��اء  الكالم واحليلة مثل  بعذب  اأموالهم 
اأو  اإج���راء عملية جراحية  اأج��ل  م��ن  دراه���م فقط  ب�شعة  اإىل 

اإكمال ق�شط مدر�شي اأو زرع كلية اأو ما�شواه .
واأكد مدير قطاع الأمن اجلنائي اأن �شرطة اأبوظبي م�شتعدة 
ل��ن يتم  اأن���ه  ال��ك��رتوين م�����ش��ددا ع��ل��ى  ب���الغ  اأي  للتعامل م��ع 
اإىل  وحتويلهم  مالحقتهم  و�شيتم  امل��ت��ورط��ني  م��ع  ال��ت��ه��اون 
خط  يعد  اجلمهور  ت��ع��اون  اأن  اإىل  لفتا  الق�شائية  اجل��ه��ات 

الدفاع الأول يف مواجهة هذه الآفة .    
الإلكرتوين  للت�شول  واقعية  اأمثلة  اأبوظبي  �شرطة  وعر�شت 
عرب النرتنت .. مطالبة بعدم الن�شياق ورائها اأو ت�شديقها 
واإبالغ اجلهات املخت�شة لتخاذ الإجراءات القانونية ب�شاأنها 

.

ال�شيخ ماجد القا�شمي يكرم الفائزين يف م�شابقة 
الذيد للقراآن الكرمي يف دورتها العا�شرة 

يف جمل�ص �سامل بن �سلطان الرم�ساين

التو�شية باإطالق مظلة موحدة للعمل التطوعي يف كل اإمارة
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت �شركة اأبوظبي للخدمات العامة “م�شاندة” عن بدء تنفيذ م�شروع 
مركز الغويفات احلدودي بني الإم��ارات العربية املتحدة واململكة العربية 
ال�شعودية والذي يت�شمن اإعادة تاأهيل املنفذ احلدودي من جانب اأبوظبي 

بدولة الإمارات.
ويهدف امل�شروع ت�شهيل حركة مرور امل�شافرين بني البلدين ورفع الطاقة 
والتنمية يف  ال�شتثمار  ي�شهم يف دفع عجلة  للمنفذ ووفق ما  ال�شتيعابية 
النقل  خدمات  قطاع  وتطوير  البلدين  بني  وال�شياحة  التجارة  جم��الت 

وامل�شافرين.
الطرق  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��زروع��ي  ال�شيبة  �شالح  املهند�س  وق��ال 
حري�شة  ال�شركة  اإن   : “م�شاندة”  �شركة  يف  ب��الإن��اب��ة  التحتية  والبنية 
على تنفيذ امل�شاريع التي ت�شاهم يف تطوير البنية التحتية وتعزز احلراك 
اأبوظبي والتي من بينها م�شروع مركز  اإم��ارة  القت�شادي والجتماعي يف 

الغويفات احلدودي .
وال�شاحنات  ال�شيارات  م�شارات  تاأهيل  اإع��ادة  يت�شمن  امل�شروع  اأن  واأو���ش��ح 
ال�شريعة وكبائن ال�شرطة واجلمارك واجلوازات بالإ�شافة اإىل �شبكات اإنارة 
وال�شرف  واملياه  التغذية  و�شبكات  املعلومات  وتقنية  والت�شالت  الطرق 
الن��ت��ظ��ار واحلدائق  واأم��اك��ن  والأ���ش��وار  والأم����ان  امل��راق��ب��ة  ال�شحي ونظم 
والأعمال اخلارجية املرافقة مبا فيها امل�شاحات اخل�شراء على اأن يتم اجناز 
امل�شروع الذي ي�شمل حزمتي البنية التحتية واملباين بتكلفة اجمالية تبلغ 

نحو 119 مليون درهم.
2017و�شيتم الت�شليم  اأعمال التنفيذ قد بداأت يف �شهر يونيو  ولفت اإىل 

خالل 16 �شهرا ليتم الت�شليم نهاية �شبتمرب من العام 2018.
م�شريا اإىل اأن م�شاندة قامت بعد التن�شيق والتعاون مع الهيئة العامة لأمن 
بو�شع  املعنني  ال�شرتاتيجيني  وال�شركاء  واملناطق احلرة  املنافذ واحلدود 

ت�شميم منا�شب يفي مبتطلبات الت�شغيل اخلا�شة باملركز .
وفقاً  م�شاريعها  وتنفيذ  بت�شميم  م�شاندة  �شركة  ال��ت��زام  امل��زروع��ي  واأك���د 
لأف�شل املمار�شات على م�شتوى العامل لتلبي متطلبات ال�شتدامة البيئية 
التي ت�شهم يف رفع كفاءة ال�شتخدام وحتافظ على موارد الطاقة املتعددة 
�شالمة  واأجهزة  متطورة  ومرئية  �شوتية  اأنظمة  ا�شتخدام  اىل  بالإ�شافة 
ومكافحة حريق فعالة مع �شمان اللتزام مبطابقة جميع املواد واملعدات 
والأجهزة امل�شتخدمة لأحدث املوا�شفات اخلا�شة بال�شتدامة ومع �شروط 

الدفاع املدين.

»ق�شاء اأبوظبي« تطلق مبادرة 
القانونية الثقافة  “جمال�شنا” لن�شر 

•• اأبوظبي-وام: 

اإىل  تهدف  التي  “ جمال�شنا”  مبادرة  اأبوظبي  يف  الق�شاء  دائ��رة  اأطلقت 
ن�شر الثقافة القانونية وبث الر�شائل التوعوية بني اأفراد املجتمع لتحقيق 
عرب  الأم��ن  على  احلفاظ  يف  بامل�شاهمة  املتمثلة  ال�شرتاتيجية  اأولويتها 

امل�شاركة امل�شتدامة مع مكونات املجتمع املحلي والدويل.
وقال �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد العربي وكيل دائرة الق�شاء يف اأبوظبي 
الق�شاء من  لدائرة  التوعوي  ال��دور  تعزيز  ت�شتهدف  ان مبادرة جمال�شنا 
اأجل تر�شيخ املعرفة القانونية انطالقا من توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س 
معدلت  ورف��ع  القانونية  الثقافة  ن�شر  بتعزيز  اأبوظبي  يف  الق�شاء  دائ��رة 

الوعي القانوين لدى جميع اأفراد املجتمع.
م�شاركتها  الق�شاء عرب  دائ��رة  اهتمام  اإىل  العربي  يو�شف  امل�شت�شار  واأ�شار 
القانونية  الثقافة  بن�شر  اأبوظبي  اإم��ارة  م�شتوى  على  املحلية  املجال�س  يف 

بطريقة مبتكرة واإي�شال الر�شائل التوعوية ب�شكل مب�شط .
الت�شال  الدكتور �شالح خمي�س اجلنيبي مدير قطاع  اأو�شح  ومن جهته 
اإطار  تاأتي يف  “جمال�شنا”  اأن مبادرة  املوؤ�ش�شي والتعاون الدويل بالدائرة 
والعمل  ال��ت��وع��وي  للجانب  الق�شاء  دائ���رة  توليه  ال��ذي  الكبري  اله��ت��م��ام 
التي ت�شتهدف تر�شيخ  املبادرات والفعاليات  اأجل �شمان تنوع  امل�شتمر من 

املعرفة القانونية.
فعالياتها  ا�شتهلت  جمال�شنا  م��ب��ادرة  ب��اأن  اجلنيبي  �شالح  الدكتور  واأف���اد 
مبجل�س رم�شاين عقد مبجل�س الوثبة يف اأبوظبي م�شاء اأم�س تناول فوائد 

واأ�شول احلياة الزوجية و�شبل املحافظة على كيان الأ�شرة .

»م�شاندة« تبداأ تنفيذ م�شروع اإعادة 
تاأهيل مركز الغويفات احلدودي 

يبداأ ن�ساطه يف يوليو القادم  

جممع طبي خري براأ�ش اخليمة يعالج املر�شى جمانا
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•• دبي-الفجر:

قراآنية  باأ�شوات  مت�شابقني   9 تناف�س 
ال��ي��وم الثامن  ن��دي��ة ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
للقراآن  ال��دول��ي��ة  دب��ي  ج��ائ��زة  مل�شابقة 
غرفة  م�شرح  على  تقام  التي  ال��ك��رمي، 
جتارة و�شناعة دبي، وتتوايل يوماً بعد 
يوم يف �شباق مع الزمن واأجواء اأم�شيات 
دبي الرم�شانية الإميانية والروحانية 
للدورة  الكرمي  ال�شهر  وليايل  اأي��ام  يف 
احل�����ادي�����ة وال���ع�������ش���ري���ن ل����ع����ام اخل���ري 
امل�شت�شار  بح�شور  1438ه�/2017 
م�شت�شار  ب��وم��ل��ح��ه  حم��م��د  اإب���راه���ي���م 
لل�شوؤون  دب���ي  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
اللجنة  رئ��ي�����س  والإن�����ش��ان��ي��ة  الثقافية 
اللجنة  واأع�������ش���اء  ل��ل��ج��ائ��زة  امل��ن��ظ��م��ة 
الدبلوما�شي  ال�شلك  رج��ال  من  وع��دد 
وال��ق��ن�����ش��ل��ي ال���ذي���ن ح�����ش��روا مل�����وؤازرة 
وبح�شور  امل�شابقة،  يف  بالدهم  ممثلي 
ع�������دد م�����ن امل�����������ش�����وؤول�����ني وم����راف����ق����ي 
املت�شابقني وجمهور احل�شور املتابعني 

لفعاليات امل�شابقة الدولية.
اأم�س  امل�شابقة  ت�شفيات  �شارك يف  وقد 
فليتناف�س  ذل�����ك  “ويف  ����ش���ع���ار  حت����ت 
زكريا  اأح��م��د   : م��ن  ك��ل  املتناف�شون” 
اأحمد  مهنا  ال�����ش��ودان،  م��ن  اآدم  حممد 
مهنا ال�شي�شي البوعينني من البحرين، 
حذيفة �شديقي من الوليات املتحدة، 
ال�شنغال،  من  �شامب  الب�شري  حممد 
حممد فوفانا من مايل، عبداهلل حاج 
اإليا�شوف من داغ�شتان، حممد عي�شى 
ع��ل��ي م��ن ت��ري��ن��ي��داد وت��وب��اج��و، كرمي 
نافع من فرن�شا، وح�شن بارذو�شي من 

األبانيا.
اأحمد  ����ش���ع���ادة ع��م��ر حم���ج���وب  وق�����ال 
اأو������ش�����ي�����ك ن�����ائ�����ب ال���ق���ن�������ش���ل ال����ع����ام 

اهلل  ن�شكر  بدبي:  ال�شودان  جلمهورية 
ت���ع���اىل ون��ح��م��ده ع��ل��ى جن����اح اجلهود 
جائزة  مل�شابقة  امل��ب��ذول��ة  ال�شتثنائية 
دب��ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي لتكون 
�شكره  قدم  كما  عاملياً،  الأوىل  اجلائزة 
بوملحه  حممد  اإبراهيم  امل�شت�شار  اإىل 
دبي  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
رئي�س  والإن�شانية  الثقافية  لل�شوؤون 
اللجنة  واأع�������ش���اء  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الدولية  امل�����ش��اب��ق��ة  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ني 
امل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى ج��ه��وده��م امل���ب���ذول���ة يف 
خدمة العلماء وحفظة كتاب اهلل لتكون 
ي�شارك  التي  الدولية،  امل�شابقات  اأوىل 
بها  اأكرث من 100 مت�شابق من كافة 
والإ�شالمي  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  اأق���ط���ار 

واجل��ال��ي��ات م��ن ال����دول الأخ�����رى، كما 
املنظمة  اللجنة  ج��ه��ود  ���ش��ع��ادت��ه  ث��م��ن 
وت��ن��ظ��ي��م امل�����ش��اب��ق��ة م���ن ب��داي��ت��ه��ا قبل 
احلالية  امل�شابقة  وحتى  عاماً  ع�شرين 
للدورة احلادية والع�شرين لعام اخلري 
دولة  جمتمع  اأن  اإىل  واأ�شار   ،  2017
وحلقات  ب���اخل���الوي  ي��ه��ت��م  ال�������ش���ودان 
امل�شابقات  وت��ن��ظ��ي��م  ال���ق���راآن  حت��ف��ي��ظ 
لتخريج  وال��دول��ي��ة  املحلية  ال��ق��راآن��ي��ة 
اأف�شل  واخ���ت���ي���ار  اهلل  ك���ت���اب  ح��ف��ظ��ة 
املت�شابقني  م��ن  ميثلهم  مل��ن  العنا�شر 
يف ج��ائ��زة دب��ي ال��دول��ي��ة ال��ت��ي نت�شرف 
الكثري  لنا  يعني  وه��ذا  فيها  بامل�شاركة 
ال�شقيقة  الإم����ارات  ب��دول��ة  تربطنا  مل��ا 
من عالقات قوية واأوا�شر تعاون قوية 

العرب  الأ���ش��ق��اء  وم���ع  معها  م�شرتكة 
نتمنى  ونحن  ا�شرتاتيجي،  بعد  وذات 
ملت�شابقنا التوفيق يف ظل هذه املناف�شة 
التي  ال��ق��راآن��ي��ة  للم�شابقة  ال�����ش��ري��ف��ة 
ت�شم اأف�شل احلفاظ ومتمنني للجميع 
التوفيق ، وحول اختيار خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  م���ل���ك  ����ش���ع���ود  اآل 
الإ�شالمية،  العام  �شخ�شية  ال�شعودية 
بالعطاء  اأهله  �شادف  اختيار  اإن��ه  ق��ال 
ال���دوؤوب  املتوا�شل  الإن�����ش��اين  وال��ع��م��ل 
ال����داخ����ل واخل�������ارج دون  جل��الل��ت��ه يف 
واملعتمرين  احلجيج  وخ��دم��ة  انقطاع 
ونتمنى  ال�شريفني،  وزائ��ري احلرمني 
امل�شرية  لهذه  وال��ن��ج��اح  التوفيق  دوام 

العربية  اأم���ت���ن���ا  خ���دم���ة  يف  امل���ب���ارك���ة 
والإ����ش���الم���ي���ة ل��ت��ك��ون ي����دا واح������دة يف 
ال�شعاب  ملواجهة  ووحدتها  م�شريتها 
والتحديات ورعاية كتاب اهلل والعتناء 

به واهلل املوفق لكل خري.
زكريا  اأحمد  ال�شوداين  املت�شابق  وق��ال 
ت��خ��رج من  اإن���ه  23 ع��ام��اً  اآدم  حم��م��د 
كلية ال�شريعة والقانون بجامعة وادي 
الثمانية  عمر  يف  احلفظ  وب���داأ  النيل 
ب���واق���ع ���ش��ف��ح��ت��ني ي��وم��ي��ا واأن����ه����ى يف 
ع��م��ر ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة يف خ��ل��وة املويلح 
وفاته  قبل  وال���ده  و�شجعه  درم���ان  ب��اأم 
حيث كان حري�شا على حتفيظ القراآن 
وحم��ب��ا ل����ه، وق����ال اإن ل���ه 4 اإخ�����وة يف 
طور احلفظ، وقد �شارك يف م�شابقات 

حملية بال�شودان، وخارجيا يف جيبوتي 
وح�������ش���ل ع���ل���ى امل����رك����ز ال�����ث�����اين، وقد 
ر�شحته مل�شابقة اجلائزة وزارة الإر�شاد 
يكون  اأن  ويحب  بال�شودان،  والأوق���اف 
وقد  اهلل،  اإىل  وداع��ي��ا  ل��ل��ق��راآن  مدر�شا 
وجعله  �شخ�شيته  �شكل  يف  القراآن  اأث��ر 

حمل احرتام وتقدير من اجلميع.
اأحمد  مهنا  البحريني  املت�شابق  وق��ال 
عاما   22 البوعينني  ال�شي�شي  مهنا 
خريج هند�شة اإنه بداأ احلفظ يف عمر 
واأنهى يف عمر 17 �شنة بعد  �شنوات   5
ف���رتة ت��وق��ف، وك����ان ي��ح��ف��ظ يف مركز 
التحفيظ بامل�شجد و�شجعه والده وهو 
وقد  ب��ي��ده،  اأخ����ذ  ال����ذي  الأول  �شيخه 
كما  كثرية  حملية  م�شابقات  يف  �شارك 

وال�شعودية  م�شر  يف  خ��ارج��ي��ا  ���ش��ارك 
املركز  على  فيها  ح�شل  التي  والكويت 

الأول.
ال��داغ�����ش��ت��اين عبداهلل  امل��ت�����ش��اب��ق  اأم����ا 
يف  تعلم  فقد  عاماً   23 اإليا�شوف  حاج 
وب���داأ احلفظ  ال��ن��ووي  الإم���ام  مدر�شة 
بت�شجيع   15 يف  واأمت   12 ع��م��ر  يف 
الوالد والوالدة واأخيه واأخته، و�شارك 
وخارجيا  ال��رو���ش��ي��ة  بامل�شابقة  حمليا 
تعلم  وقد  رو�شيا،  وم�شابقة  تنزانيا  يف 
ور�شحته  امل��در���ش��ة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
بداغ�شتان  الإ�شالمية  ال�شوؤون  وزارة 
عاملا  ي���ك���ون  اأن  وي��ت��م��ن��ى  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة 
بالقراآن والقراءات ومقرئا وداعيا اإىل 

اهلل.

ك��م��ا ق���ال امل��ت�����ش��اب��ق ال�����ش��ن��غ��ايل حممد 
اإنه در�س يف  21 عاما  الب�شري �شامب 
مركز تكوين العلماء مبوريتانيا وتعلم 
اللغة العربية الف�شحى به وبداأ احلفظ 
يف  واأن��ه��ى  ال�شنغال  يف  الطفولة  منذ 
اأبي  حم�شرة  يف  حفظ  كما   14 عمر 
بن كعب للتحفيظ ووال��ده �شيخ عامل 
اأي�شا  والدته  وت�شجيع  بتحفيظه  ق��ام 
اأخ  واأخ���ت يحفظ منهم  اأخ���ا   14 ول��ه 
اأط���ف���ال يف مراحل  وال���ب���اق���ون  واأخ�����ت 
التعليم الأوىل، وقد �شارك يف م�شابقة 
ال�شنغال وم�شابقة جائزة دبي ويتمنى 
مثل  حلياته  منهجا  ال��ق��راآن  يكون  اأن 
وين�شئ  ل��ل��ق��راآن  معلما  وي��ك��ون  وال���ده 
مراكز للتحفيظ يف بالده لتعليم اأبناء 

وطنه كتاب اهلل.
مراد  ح��اج��ي  ال��رو���ش��ي  املت�شابق  وق���ال 
حم����م����دوف 23 ع���ام���ا اإن������ه ت��ع��ل��م يف 
وب���داأ احلفظ  ال��ن��ووي  الإم���ام  مدر�شة 
 16 واأن��ه��ى يف عمر  12 عاما  يف عمر 
على  وال����داه  و�شجعه  امل��در���ش��ة  بنف�س 
القراآن  �شقيقان يحفظان  وله  احلفظ 
مو�شكو  م�����ش��اب��ق��ت��ي  يف  �����ش����ارك  وق�����د 
م�شر  وم�����ش��اب��ق��ات  حمليا  وداغ�����ش��ت��ان 
خارجيا،  وتنزانيا  وتركيا  وال�شعودية 
وق������د ت���ع���ل���م ال���ع���رب���ي���ة ال���ف�������ش���ح���ى يف 
املفتني  �شوؤون  املدر�شة، ور�شحته وزارة 
يكون  اأن  ويتمنى  للم�شابقة  رو�شيا  يف 
القراآن منهج حياته ويكون عاملا وداعيا 

اإىل اهلل ومعلما للقراآن.
وقامت اللجنة املنظمة بتكرمي جمهور 
النقدية  الهدايا  بت�شليمهم  الفائزين 
وال���ع���ي���ن���ي���ة ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا اجل����ائ����زة 
ب��ال�����ش��ح��ب ع��ل��ي��ه��ا ي��وم��ي��ا ط�����وال اأي����ام 
امل�شابقة بح�شور اأع�شاء اللجنة ورعاة 

امل�شابقة و�شيوف الفعاليات

•• دبي – الفجر:

�شهر  خ��الل  ال���رب«  »دار  اأق��ام��ت جمعية 
رم�������ش���ان امل�����ب�����ارك م�������ش���روع )اإف����ط����ار 
ا�شتفاد  ال���ذي  ال�����ش��وم��ال،  ال�����ش��ائ��م( يف 
منه، حتى الآن، 540 �شخ�شا من اأبناء 

البلد العربي الأفريقي. 
اأو�شح عبد اهلل علي بن زايد الفال�شي، 
م�شروع  اأن  للجمعية،  التنفيذي  املدير 
توزع،  ال�شومال  يف  ال�شائمني«  »اإفطار 
خالل الأيام املا�شية من ال�شهر املبارك، 
ه���ي هرجي�شا،  ه���ن���اك،  م��ن��اط��ق   3 ب���ني 
من  ا�شتفاد  حيث  ل��ت��اج��ي،  دب  منطقة 
�شخ�شا،   90 ال�����ش��ائ��م  اإف���ط���ار  م���وائ���د 
برعو،  م��دي��ن��ة   ،2 ه��رج��ي�����ش��ا  وم��ن��ط��ق��ة 
من  �شخ�شا   150 فيها  ا���ش��ت��ف��اد  ال��ت��ي 
امل�شروع اخلريي الرم�شاين، والعا�شمة 
امل�شروع  ا���ش��ت��ف��اد م��ن  م��ق��دي�����ش��و، ح��ي��ث 

الأك���رب من  ال��ع��دد  300 �شخ�س، وه��و 
الأه�����ايل امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن امل�����ش��روع يف 
حتى  الف�شيل،  ال�شهر  خالل  ال�شومال 

الآن.
وبني عبد اهلل الفال�شي اأن جمعية »دار 
ال�شائم(  )اإف��ط��ار  م�شروع  نفذت  ال��رب« 
هذا العام بالتعاون والتن�شيق مع ثالثة 
م���ن ���ش��رك��ائ��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني، حتى 
الآن، وهم من الهيئات املنفذة مل�شاريعها 
ال�شنة  م���رك���ز  وت�����ش��م��ل  ال�������ش���وم���ال،  يف 
الإ�شالمية،  احل���ي���اة  ه��ي��ئ��ة  اخل������ريي، 
وم��رك��ز اأه����ل احل���دي���ث، م���وؤك���دا حر�س 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على  اجلمعية 
لل�شائمني  واخل�����ريي�����ة  الإن�������ش���ان���ي���ة 
والأه���ايل خ��الل رم�شان احل���ايل، نحو 
ت���ع���زي���ز ال���ع���م���ل اخل������ريي والإن���������ش����اين 
من  والتخفيف  الف�شيل،  ال�شهر  خالل 
اأبناء  م��ن  والأه����ايل  ال�شائمني  معاناة 

ال�شومال، على غرار ما تقدمه يف دول 
عديدة اأخرى.

واأك�����د ع���م���ران حم��م��د ع���ب���داهلل رئي�س 
م�شروع  اأن  اخل���ريي���ة  امل�����ش��اري��ع  ق��ط��اع 
ال���رب ياأتي  ل���دى دار  ال�����ش��ائ��م«  »اإف���ط���ار 

وتقاليدها  اجلمعية  ع���ادة  ع��ل��ى  ج��ري��ا 
املا�شية،  وامل�����راح�����ل  الأع����������وام  خ�����الل 
وعطاء  وامل�شاهمات  التربعات  بت�شخري 
اأهل اخلري والإح�شان يف الإمارات، الذي 
ال�شائمني  ل�شالح  اجلمعية،  ت�شتقبله 

داخ���ل ال��دول��ة وال��ف��ق��راء ح���ول العامل، 
وثقافتنا  الدينية  قيمنا  م��ن  ان��ط��الق��ا 
الوطنية وتراثنا الأ�شيل وروؤية الدولة 
و���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا يف ح��ق��ل ال��ع��م��ل اخل���ريي 

الإن�شاين وتوجيهات القيادة الر�شيدة. 

م�شت�شفى الكورني�ش ي�شتعد للح�شول على اعتماد م�شت�شفى �شديق للطفل للمرة الرابعة
•• اأبوظبي-الفجر:

املعلومات  وت��وف��ري  الم��ه��ات  تثقيف  ن��ح��و  امل�شت�شفى  منطلق حر�س  م��ن 
وتقدمي الدعم الالزم لكت�شاب اخلربات حول الر�شاعة الطبيعية ي�شتعد 
 “ ال�شحية  للخدمات  ابوظبي  �شركة  من�شاآت  اح��د  الكورني�س  م�شت�شفى 
�شحة” للح�شول على اعتماد م�شت�شفى �شديق للطفل للمرة الرابعة من 
ال�شحة  ومنظمة  )اليوني�شيف(  للطفولة  امل��ت��ح��دة  المم  ���ش��ن��دوق  قبل 

العاملية. 
قالت د. فايزة نا�شر ، نائب الرئي�س التنفيذي مل�شت�شفى الكورني�س »مبادرة 
لتح�شني  الأ���ش��ر  متكني  نحو  ج��دي  ال��ت��زام  ه��و  للطفل  �شديق  م�شت�شفى 

�شحة ورفاه الطفال  والرتكيز على �شحة  الأ�شر يف جمتمعنا.  واأ�شافت 
مرات  للطفل لثالث  �شديق  م�شت�شفى  اعتماد  على  امل�شت�شفى  »ح�شول 
متتالية ،مينحنا ثقة و فخر وي�شعدين القول  للمر�شى واأ�شرهم اأننا نقدم 
البالغة  الأهمية  على  اأوؤك��د  كما  ال��ولدة  منذ  لالأطفال  والرعاية  الهتمام 

لجتماع الأ�شرة فالأيام الوىل من حياه الطفل .
الر�شاعة  ح��ول  اأن حت�شل املراأة علي معلومات  ال�����ش��روري  م��ن  وا���ش��اف��ت 
الطبيعية. مع الأن�شطة املجتمعية خا�شتنا ، نحن ن�شعى لنقل التعليم باأن 
الأهمية  غ��اي��ة  احلياة تعد يف  م��ن  الأوىل  الأي�����ام  م��ن��ذ  اجل��ي��دة  ال��ت��غ��ذي��ة 
كل  ورفاهية  �شحة  على  كبري  ب�شكل  الطبيعية  وكيفية م�شاعدة الر�شاعة 

من الأطفال واأمهاتهم.

ويعترب م�شت�شفى الكورني�س امل�شت�شفى الوحيد على م�شتوى املنطقة حا�شل 
الر�شاعة الطبيعية  ا�شت�شاري  ملمتحنني  الهيئة الدولية  من  تقدير  على 
والرابطة الدولية ل�شت�شاري الر�شاعة للتميز يف دعم الر�شاعة الطبيعية 
يف عام 2013. ،مت اعتماد  م�شت�شفى الكورني�س للمرة الوىل  كم�شت�شفى 

�شديق للطفل عام 2006 وبعدها عام 2010 وبعدها عام 2014.
املجل�س  ق��ب��ل  الكورني�س من  العرتاف مب�شت�شفى  بالذكر مت  ج��دي��ر 
اإي������ي(  ����ش���ي  اإل  ب����ي  ا����ش���ت�������ش���اري���ني ال���ر����ش���اع���ة )اآي���ي  مل��ف��ت�����ش��ي  ال��������دويل 
والرابطة الدولية ل�شت�شاريني الر�شاعة )اآيي اإل �شي اإيه( للتميز يف جمال 
التي  املنطقة  الوحيدة يف  2016 وهي امل�شت�شفى  عام  يف  الر�شاعة  رعاية 

حققت هذا العرتاف املرموق.

مناف�سة قوية يف اليوم الثامن لـ 9 مت�سابقني بجائزة دبي الدولية للقراآن

اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي احل�شور يثمنون اجلهود اال�شتثنائية املبذولة للجائزة

الكاتب العدل يف حماكم دبي ينجز 75 األفًا و289 الطاير يعتمد ا�شرتاتيجية »طرق دبي« يف التنقل ذاتي القيادة 
معاملة يف الربع االأول من العام اجلاري

ا�شتحداث برنامج تدريبي موحد ملراكز الدفاع املدين بالدولة 

ال�شائمني«  ل»اإفطار  الرب  دار  م�شروع  من  ي�شتفيدون  �شوماليًا   540

•• دبي-وام:

اعتمد �شعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س 
املديرين لهيئة الطرق واملوا�شالت ا�شرتاتيجية الهيئة 
ا�شرتاتيجية  م��ع  تن�شجم  التي  القيادة  ذات��ي  للتنقل 
اأطلقها �شاحب  دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة التي 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
اإىل  الرحالت  اإجمايل  من  باملائة   25 حتويل  بهدف 

. رحالت ذاتية القيادة بحلول عام 2030 
ذاتي  للتنقل  الهيئة  ا�شرتاتيجية  اإن  ال��ط��اي��ر  وق���ال 
ال��ق��ي��ادة تتميز ع��ن غ��ريه��ا م��ن ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات يف 
التنقل  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  عملية  اأن  منها  ج��وان��ب  ع���دة 
ذات����ي ال��ق��ي��ادة ت��ت��م ب��وا���ش��ط��ة ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة يف حني 
اأن ال�����ش��رك��ات اخل��ا���ش��ة ه��ي ال��ت��ي ت��ق��ود ه���ذا التحول 
يف ال��ع��دي��د م���ن امل����دن وال�����دول الأخ�����رى ك��م��ا تتميز 
بتغطيتها جميع و�شائل النقل اجلماعي من قطارات 

الأجرة  ومركبات  البحري  النقل  وو�شائل  وحافالت 
ت��رك��ز كثري من  بينما  امل��رك��ب��ات اخل��ا���ش��ة  ع��ن  ف�شال 
ال��و���ش��ائ��ل بالإ�شافة  ال����دول ع��ل��ى ع���دد حم����دود م��ن 
عاملية  م�شابقة  اأول  ال�شرتاتيجية  تت�شمن  ذلك  اإىل 
ل�شتقطاب ال�شركات املتقدمة يف التنقل الذكي و�شيتم 
الإعالن عنها لحقا . واأ�شاف اأنه لتنفيذ ا�شرتاتيجية 
واملوا�شالت  الطرق  هيئة  ت�شعى  القيادة  ذاتي  التنقل 
اإىل تفعيل جمموعة من املمكنات �شيتم العمل عليها 
املتعلقة  الت�شريعات والقوانني  ب�شكل متواز وهي �شن 
لهذه  املجتمع  تقبل  وتعزيز  القيادة  ذاتية  باملركبات 
التكنولوجيا وو�شع �شروط ولوائح لفح�س وترخي�س 
املركبات ذاتية القيادة وو�شع اإطار للتاأمني وامل�شاءلة 
وتنفيذ متطلبات البنية التحتية وتطوير اإطار الأمن 
الإلكرتوين واأحدث تقنيات الت�شال التي من �شاأنها 
حتقيق التوا�شل والتفاعل بني املركبات من اأجل تنقل 
عالية  اإلكرتونية  خرائط  وبناء  للجميع  واآم��ن  �شهل 
على  والتغلب  التكنولوجيا  ا�شتخدام  لإت��اح��ة  الدقة 

الظروف الطبيعية وتغريات الطق�س املختلفة .
واأ�شار اإىل اأن ا�شرتاتيجية الهيئة للتنقل الذكي ت�شهم 
يف تخطيط الرحالت لوجهات متعددة عرب ا�شتخدام 
ت�����ش��اه��م م�شاريع  واأي�������ش���ا  ال��ه��ات��ف  ال��ت��ق��ن��ي��ات وع����رب 
ومبادرات ال�شرتاتيجية يف خف�س تكلفة التنقل ورفع 
عرب  التلوث  م��ن  واحل���د  امل��روري��ة  ال�شالمة  م�شتوى 
تقليل النبعاثات الكربونية كما ت�شهم يف رفع اإنتاجية 
وكذلك  ال�شيارات  مواقف  على  الطلب  وتقليل  الفرد 
حتقيق التكامل والن�شجام مع نظام مرتو دبي الذي 
والتكاليف  امل��واع��ي��د  ب��دق��ة  ومي��ت��از  �شائق  دون  يعمل 

الت�شغيلية املنخف�شة .
ونوه الطاير باأن هيئة الطرق واملوا�شالت قد حققت 
بالفعل جزءا من فوائد التنقل ذاتي القيادة وذلك من 
التزام مرتو  اأن  القيادة حيث  ذات��ي  دبي  خالل مرتو 
6.4 يف املائة عن  دبي بجدول الرحالت يزيد بن�شبة 
انخفا�س  اإىل  بالإ�شافة  التقليدية  القطارات  اأنظمة 

التكلفة الت�شغيلية بن�شبة 7 يف املائة.

•• دبي –الفجر:

يف  ال����ع����دل  ال���ك���ات���ب  اإدارة  اأجن�������زت 
الأول من  الربع  دبي خالل  حماكم 
عام 2017 ، 75 األفاً 289 معاملة 
العام  الأوىل من  اأ�شهر   3 ال���  خ��الل 
 3.7% ن�شبتها  وب���زي���ادة  اجل�����اري 
ع��ن نف�س ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام املا�شي 
و  األ��ف��ا   72 بلغت  وال��ت��ي   2016
املبالغ  قيمة  وبلغت  معاملة،   582
املنجزة  امل���ع���ام���الت  ع���ن  امل��ح�����ش��ل��ة 
خالل الربع الأول من العام اجلاري 

. األفاً  و41  مليوناً   42
واأو�شح عبدالرزاق القا�شم مدير ادارة 
الكاتب العدل يف حماكم دبي ، ت�شدر 
الطوار  العدل يف مركز  الكاتب  فرع 
اإذ  املعامالت،  اإجن��از  الفروع يف  بقية 
اأجن��ز خ��الل ال��رب��ع الأول م��ن العام 
تاله  م��ع��ام��ل��ة   38.375 اجل�����اري 
معاملة،   24.656 ال��رب���ش��اء  ف���رع 
ال��دائ��رة القت�شادية  ف��رع  ث��م  وم��ن 
ثم  وم���ن  م��ع��ام��ل��ة،   6.245 ب��دب��ي 
العدل  الكاتب  لإدارة  الرئي�شي  املقر 
يف حماكم دبي 3.595 معاملة، ثم 
فرع الرب�شاء مول 2.100 معاملة 
معاملة.   96 ح��ت��ا  ف����رع  واأخ������ريا   ،
حيث اأك���د ع��ب��دال��رزاق  ال��ق��ا���ش��م، ان 
دبي  ال��ع��دل مب��ح��اك��م  ال��ك��ات��ب  ادارة 
وت�شريع  ت�شهيل  على  جاهدة  تعمل 
على  والج������راءات  العمليات  جميع 
حماكم  من  �شعياً  وذل��ك  املتعاملني، 

دب����ي ل���الرت���ق���اء ب��خ��دم��ات��ه��ا، حيث 
دائماً  تتطلع  الإدارة  ب���اأن  واأ����ش���اف 
بخدمات  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
للمتعاملني،  املقدمة  العدل  الكاتب 
�شعادة  حت��ق��ي��ق  ت�����ش��ع  ال���دائ���رة  وان 
عرب  وذل��ك  عاتقها،  على  املتعاملني 
وت�شهيل  املتعاملني  جتربة  تطوير 
وتعزيز  خ��دم��ات��ه��ا  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م 

ر�شاهم على راأ�س قائمة اأولوياتها.
����ش���ع���ادة ط����ار�����س عيد  ان  اأك������د  ك���م���ا 
امل��ن�����ش��وري م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دبي، 
اأهمية  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ادارة  ي���ويل 
ك����ب����رية وي�����وؤك�����د ع���ل���ى اأه����م����ي����ة اأن 
مواكبة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ادارة  ت��ك��ون 
التي  واملت�شارعة  الكبرية  للتطورات 
بقول  ال��ت��زام��ا  دب���ي،  ام���ارة  ت�شهدها 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد 
دبي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 

اأن  ي��ج��ب  الب���ت���ك���ار  اأن  اهلل،  رع�����اه 
وممار�شة  ح��ك��وم��ي��ة،  ع�����ادة  ي�����ش��ب��ح 
را�شخة،  موؤ�ش�شية  وث��ق��اف��ة  ي��وم��ي��ة، 
واأن هدف احلكومة اجلديد اأن تكون 
ال���ع���امل، م�شرياً   يف  اب��ت��ك��اراً  الأك����رث 
العدل  الكاتب  ق��ط��اع  م��دي��ر  اأن  اإىل 
والت�شويات ال�شيد ابراهيم احلو�شني 
يحر�س دائما على التوا�شل املبا�شر 
م���ع ج��م��ي��ع ال����ف����روع ل��ل��ت��ع��رف على 
احتياجاتها وتذليل اأية م�شاعب قد 

تعرت�س �شري العمل.
خدمات 

وقال اإبراهيم الزرعوين رئي�س ق�شم 
الإدارة  اإن  ال��ع��دل،  ال��ك��ات��ب  خ��دم��ات 
 111.960 قدمت خدماتها لنحو 
من  الأول  ال���رب���ع  خ���الل  م��ت��ع��ام��اًل 
الذين ح�شروا  وه��م  اجل���اري،  العام 
اإىل ف���روع ال��ك��ات��ب ال��ع��دل واأجن����زوا 
م��ع��ام��الت��ه��م ب��ال��ف��ع��ل، يف ح���ني بلغ 

ع������دد امل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن خ���دم���ات 
 ، م��ت��ع��ام��ال   179.660 الإدارة 
للح�شور  بالإ�شافة  الرقم  وي�شمل 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ال���ذي���ن ي��ت��وا���ش��ل��ون مع 
خدماتها،  عن  وي�شتف�شرون  الإدارة 
وي��ت��ع��رف��ون ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم��ه، وغري 
اأي ان عمالء  امل��ع��ل��وم��ات.  ذل��ك م��ن 
ال��ك��ات��ب ال��ع��دل خ���الل ال��رب��ع الأول  
 4.7% بن�شبة  زادوا   2017 لعام 
ع���ن ن��ف�����س ال���ف���رتة ل��ل��ع��ام 2016 
 106.913 ع���دده���م  ك���ان  وال�����ذي 

متعامال.
مبادرات

الكاتب  رئي�س ق�شم خدمات  واأو�شح 
العدل باأن اإدارة الكاتب العدل اأطلقت 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات خ���الل العام 
على متطلبات  تعمل  والتي  اجل��اري 
ي�شمن  مب�����ا  ال����ذك����ي����ة  احل����ك����وم����ة 
خلدماتها  ع���ال���ي���ة  ج������ودة  حت��ق��ي��ق 
على  واملقيمني  للمواطنني  املقدمة 
ح���د ����ش���واء واحل���ر����س ع��ل��ى حتقيق 
خدمات  جم��ال  يف  والتميز  ال��ري��ادة 
خدمة  اأب��رزه��ا  من  التي  املتعاملني، 
وذلك  للم�شاجني  امل��رئ��ي  الت�����ش��ال 
يتم  ال��ذي��ن  امل�����ش��اج��ني  ع���دد  لتقليل 
والراغبني  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  اح�����ش��اره��م 
الكاتب  ل��دى  معامالت  ت�شديق  يف 
العدل والذي مع تطبيق هذه املبادرة 
���ش��وف ي��ت��م ال��ت��وا���ش��ل م��ع امل�شاجني 
وتوثيق معامالتهم وهم متواجدون 

يف ال�شجن املركزي بدبي.

•• اأبوظبي-وام:

بوزارة  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ا�شتحدثت 
به  العمل  يتم  موحدا  تدريبيا  برناجما  الداخلية 
يف م��راك��ز ال��دف��اع امل��دين ب��ال��دول��ة م��ن اإع���داد اإدارة 
الب�شرية  للموارد  العامة  ل��الإدارة  التابعة  التدريب 
بالقيادة يت�شمن اأحدث الأ�شاليب التدريبية بهدف 
واأكد  امل��راك��ز  يف  العاملني  م��ه��ارات  و�شقل  تطوير 
ال��ل��واء ج��ا���ش��م حم��م��د امل���رزوق���ي ق��ائ��د ع���ام الدفاع 
اأعلى  الداخلية احلر�س على توفري  ب��وزارة  امل��دين 
م�����ش��ت��وي��ات ال��ت��دري��ب ل���ك���وادر ال���دف���اع امل����دين وفق 
الربنامج  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال������وزارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ي�شمل جرعات مكثفة لالإطفائيني حول  التدريبي 
التعامل مع الآليات واملعدات مبهنية و�شرعة ومهارة 

بهدف تقليل زمن ال�شتجابة يف حالت الطوارئ .  
وكان املرزوقي اأعلن عن اعتماد الربنامج يف زيارته 
مبدينة  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال�شهامة  مل��رك��ز  التفقدية 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م���دى اجل��اه��زي��ة و�شرعة 
ال����ط����وارئ ���ش��م��ن اخلطة  ال���ش��ت��ج��اب��ة يف ح�����الت 
املنبثقة من  املدين  للدفاع  العامة  للقيادة  ال�شنوية 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  الداخلية  وزارة  ا�شرتاتيجية 
جهود الوقاية وال�شالمة بني اأفراد املجتمع ملواجهة 
املخاطر والتحديات للحفاظ على الأرواح واملمتلكات 

واملكت�شبات الوطنية .  
واطلع قائد عام الدفاع املدين يرافقه العقيد حمد 
�شعيد الريامي مدير اإدارة �شوؤون الإطفاء بالقيادة 
املراكز  تقييم  جلنة  رئي�س  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
عمل  خطة  على   .. وجاهزيتها  كفاءتها  وت��ط��وي��ر 

اخت�شا�شه  م��ن��اط��ق  وم��ك��ام��ن اخل��ط��ورة يف  امل��رك��ز 
بعد احلدث  وم��ا  واأث��ن��اء  قبل  معها  التعامل  واآل��ي��ة 
وع��م��ل امل��رك��ز يف جم��ال الإط��ف��اء وق��ي��ادة احلوادث 

وقيا�س �شرعة ال�شتجابة .  
وتابع املرزوقي تدريب العاملني يف املركز ومهاراتهم 
بالإنقاذ  اخلا�شة  والآل��ي��ات  املعدات  مع  التعامل  يف 
القوة  وجاهزية  العاملني  بجهود  م�شيدا  والإطفاء 
والآل���ي���ات وامل��ع��دات داع��ي��ا اإي��اه��م اىل الإب��ق��اء على 
اجلاهزية وتقليل زمن ال�شتجابة ملكافحة احلوادث 
يف زم���ن ق��ي��ا���ش��ي مب��ا ي��ع��زز ال���ق���درة ع��ل��ى مواجهة 
املهام  وت��ن��ف��ي��ذ  امل��خ��اط��ر  وال���ك���وارث ودرء  الأزم�����ات 
املمار�شات  باأف�شل  للخروج  مبهنية  اإليهم  املوكلة 
يف عمليات ال�شتجابة والإخ��الء والإطفاء والإنقاذ 

وحماية الأرواح واملمتلكات .
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 ا��سابات�املستقل�قمدق��ـر تقر 
 

 إ���املركز�الرئ����
 ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–طوكيو��فذا�بنك�أو 

 رع�أبو�ظ��ف
 اإلمارات�العر�ية�املتـحدة

 

 البيانات�املالية�تدقيق�حول���ـر تقر 
 

 الرأي
ــــــــــــــــــــــية�قمنا�بتدقيق�البيانات�املال ــــ���يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو��لـ ــ ــ ـــو���ــ ــ ــ بيان��وال���تت�ون�من�")الفرع("�فرع�أبوظ���–����ليمتدمي�ســـ

والتدفقات�النقدية�للســــنة��ملكية�املركز�الرئ��ــــ��حقوق�ات����يـــــــــــــــــر ،�و�يان�الشــــامل�اآلخر�و�يان�التغ٢٠١٦�بـــــــــــــــــر د�ســــم�٣١املركز�املا���كما����
 �ة�أخرى.يـر املحاس�ية�ال�امة،�ومعلومات�تفساملن��ية�بذلك�التار�خ�وم��ص�للسياسات�

 

وآدائه��٢٠١٦د�ســـــــــــــم����٣١كما�����للفرع���رأينا،�إن�البيانات�املالية�املرفقة�تظ�ر�بصـــــــــــــورة�عادلة،�من�جميع�النوا���ا��و�ر�ة�املركز�املا���
 املالية.�املا���وتدفقاته�النقدية�للسنة�املن��ية�بذلك�التار�خ�وفقًا�للمعاي���الدولية�للتقار�ر 

 
 
 
 

 اساس�الـــــرأي
.�إن�مســـــــــــــؤوليــاتنــا�بموجــب�تلــك�املعــاي���مو�ـــــــــــــ�ــة����فقرة�("املعــاي���الــدوليــة�للتــدقيق")�لقــد�قمنــا�بتــدقيقنــا�وفقــا�للمعــاي���الــدوليــة�للتــدقيق

جلس�ي���السلوك�الدولية�ملوفق�معا�الفرعمسؤوليات�مدقق�ا��سابات�حول�تدقيق�البيانات�املالية�الواردة�بتقر�رنا.�كما�أننا�مستقلون�عن�
يقنا�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�ذات�الصلة�بتدق���ووفقا�للمتطلبات�األخالقية�األخرى�"��نيقواعد�السلوك�للمحاسب�ن�امل�ن"املحاسب�ن�

�ن�ن.��عتقد�سلوك�للمحاسب�ن�املقواعد�الوفق�تلك�املتطلبات�ووفق��منا�بمسؤولياتنا�األخالقية�األخرى تـز .��ذا،�وقد�الللفرعللبيانات�املالية�
 أن�ب�نات�التدقيق�الثبوتية�ال���حصلنا�عل��ا��افية�ومالئمة�لتوفر�أساسا�لرأينا.

 
 

 مسؤولية�اإلدارة�وامل�لف�ن�با��وكمة�عن�البيانات�املالية
�ر�املالية�وعن�تلك�الرقابة�الداخلية�ال���مســـــؤولة�عن�إعداد�البيانات�املالية�وعرضـــــ�ا�بصـــــورة�عادلة�وفقًا�للمعاي���الدولية�للتقار �اإلدارةإن�

 لتتمكن�من�إعداد�بيانات�مالية�خالية�من�أخطاء�جو�ر�ة،�سواًء��انت�ناشئة�عن�احتيال�أو�خطأ.�أ��ا�ضرور�ة�تحدد�ا�اإلدارة
 

�تقييم�قدرة� ��الفرعوعند�إعداد�البيانات�املالية،�تتحمل�اإلدارة�مسؤولية االستمرار�ة�مع�اإلفصاح،�ع���متا�عة�أعماله�ع���أساس�مبدأ
أو��فرعأعمال�الم�اإلدارة�تصفية�تـز حسب�االقتضاء،�عن�األمور�املتعلقة�بمبدأ�االستمرار�ة�واستخدام�مبدأ�االستمرار�ة�املحاس���ما�لم��ع

 وقف�أعماله�أو����حالة�عدم�توفر�أي�بديل�واق���سوى�اتخاذ��ذا�اإلجراء.�
 

 .�للفرععن�اإلشراف�ع���عملية�إعداد�التقار�ر�املالية�املسؤولية��يتحمل�امل�لف�ن�با��وكمة
 

  

 

 

٥ 

٥ 

 
 
 
 

 (تتمة)�تقر�ـر�مدقق�ا��سابات�املستقل
 

 مسؤوليات�مدقق�ا��سابات�حول�تدقيق�البيانات�املالية
ن�انت�ناشئة�عا��صول�ع���تأكيد�معقول�فيما�إذا��انت�البيانات�املالية�ك�ل�خالية�من�أخطاء�جو�ر�ة،�سواء������أغراض�تدقيقناتتمثل�

ل���ا�احتيال�أو�عن�خطأ،�وإصدار�تقر�ر�املدقق�الذي��شمل�رأينا.�ان�التأكيد�املعقول��و�مستوى�عاٍل�من�التأكيد،�وال�يضمن�أن�عملية�التدقيق
���ا��طأ،�و�عت�تّمت�وفقا�للمعاي���الدولية�للتدقيق�سوف�تكشف�دائًما�أي�خطأ�جو�ري����حال�وجوده.�وقد�ت�شأ�األخطاء�عن�االحتيال�أو�عن

ذه���جو�ر�ة��ش�ل�فردي�أو�ُمجّمع�فيما�إذا��ان�من�املتوقع��ش�ل�معقول�تأث���ا�ع���القرارات�االقتصادية�املتخذة�من�املستخدم�ن�بناًء�ع��
 البيانات�املالية.

 

قيق.�ونقوم�ف��ة�التد�ع���مدار شك�امل���كجزء�من�عملية�التدقيق�وفقا�ملعاي���التدقيق�الدولية،�فإننا�نمارس�التقدير�امل���ونحافظ�ع���ال
 :كذلك

 

�بتحديد�وتقييم�مخاطر�األخطاء�ا��و�ر�ة����البيانات�املالية،�سواء��انت�ناشئة�عن�احتيال�أو�عن�خطأ،�وتصميم�والقيام�بإجراءات�تدقيق
عدم�اك�شاف�خطأ�جو�ري�ناتج�عن��ستجيب�لتلك�املخاطر�وا��صول�ع���أدلة�تدقيق��افية�ومناسبة�توفر�أساسا�لرأينا.�ان�مخاطر�

و�ر،�ا��ذف�املتعمد،�سوء�التمثيل�أو�تجاوز�نظام�الرقابة�تـز االحتيال�تفوق�تلك�الناتجة�عن�ا��طأ،�حيث�قد��شمل�االحتيال�التواطؤ،�ال
 الداخ��.

ظروف،�ولكن�ل�س��غرض�باالطالع�ع���نظام�الرقابة�الداخ���ذات�الصلة�بالتدقيق�من�أجل�تصميم�إجراءات�تدقيق�مناسبة�حسب�ال
 إبداء�رأي�حول�فعالية�الرقابة�الداخلية.

 

.بتقييم�مالءمة�السياسات�املحاس�ية�املتبعة�ومعقولية�التقديرات�املحاس�ية�واإليضاحات�املتعلقة���ا�ال���أعد��ا�اإلدارة 
 

لتدقيق�ال���تم�ا��صول�عل��ا،�فيما�إذا��ان��نالك�باست�تاج�مدى�مالءمة�استخدام�اإلدارة�ملبدأ�االستمرار�ة�املحاس��،�و�ناء�ع���أدلة�ا
ع���االستمرار.�و���حال�است�تجنا�وجود��الفرعحالة�جو�ر�ة�من�عدم�اليق�ن�متعلقة�بأحداث�أو�ظـــروف�قد�تث���ش�و�ا�جو�ر�ة�حول�قدرة�

لة�الواردة����البيانات�املالية،�أو،����حال�حالة�جو�ر�ة�من�عدم�اليق�ن،�يتوجب�علينا�لفت�االن�باه����تقر�رنا�إ���اإليضاحات�ذات�الص
�انت��ذه�اإليضاحات�غ����افية�يتوجب�علينا��عديل�رأينا.��ذا�و�عتمد����است�تاجاتنا�ع���بّ�نات�التدقيق�ال���تم�ا��صول�عل��ا�ح���

 س�مبدأ�االستمرار�ة.ع���أسا�الفرعتار�خ�تقر�رنا.�ومع�ذلك،�قد�تؤدي�االحداث�أو�الظروف�املستقبلية�إ���توقف�أعمال�
 

بما����ذلك�اإليضاحات،�وفيما�إذا��انت�البيانات�املالية�تظ�ر�العمليات�واالحداث�تقييم�العرض�الشامل�للبيانات�املالية�و�ي�ل�ا�ومحتو�ا��ا�،
 ذات�العالقة�بطر�قة�تحقق�العرض�العادل.

 

أي��بنطاق�وتوقيت�ونتائج�التدقيق�الرئ�سية،�بما����ذلك،�ال�ال�ا��صرع���س�يل�املث�شأن�ما�يتعلق،�ا��وكمة�امل�لف�ن�بنقوم�بالتواصل�مع�
 خلل�جو�ري����نظام�الرقابة�الداخ���ي�ب�ن�لنا�من�خالل�تدقيقنا.

 
 

  
  

 

 

٦ 

٦ 

 
 
 

 ����������������������������������(تتمة)مدقق�ا��سابات�املستقل���ـر تقر 
 

 حول�املتطلبات�القانونية�والتنظيمية�األخرى���ـر تقر 
 ،�نفيد�بما�ي��:٢٠١٥)�لسنة�٢(إضافة�إ���ذلك�ووفقًا�ملتطلبات�القانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�رقم�

 

 ال���رأينا�ا�ضرور�ة�ألغراض�تدقيقنا؛ات�يـر والتفسأننا�قد�حصلنا�ع����افة�املعلومات�)١(
مع�األح�ام�السار�ة�للقانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��تم�إعداد�البيانات�املالية،�من�جميع�جوان��ا�ا��و�ر�ة،�بما�يتطابق)٢(

 .٢٠١٥)�لسنة�٢(رقم�
 محاس�ية�نظامية؛�تـر بدفا�قد�احتفظ�عالفر أن�)٣(
 ؛٢٠١٦�بـر د�سم�٣١أس�م�أو�االس�تمار�ف��ا�خالل�السنة�املالية�املن��ية����أي��شراء�تو���البيانات�املالية�أن�الفرع�لم�يقم�)٤(
 ام�تلك�املعامالت؛بـر حول�البيانات�املالية�أ�م�معامالت�األطراف�ذات�العالقة�والشروط�واألح�ام�ال���بموج��ا�تم�إ�٧ضاح�رقم�يظ�ر�اإلي)٥(
أي�مخالفات��٢٠١٦�بـر د�سم�٣١����السنة�املالية�املن��يةخالل��الفرع�قد�ارتكبان�با�نا�بأن��يلفتأنه،�وفًقا�للمعلومات�ال���توافرت�لنا،�لم�)٦(

مما�قد�يؤثر�جو�رً�ا�ع���أ�شطته�أو�مركزه�املا����٢٠١٥)�لسنة�٢(م�السار�ة�للقانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�رقم�لألح�ا
 .٢٠١٦�بـر د�سم�٣١كما����

 

ننا�قد�حصلنا�فإو�عديالته،�،�١٩٨٠)�لسنة�١٠وعالوة�ع���ما�سبق،�نود�اإلفادة�أنه،�عمًال�بقانون�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�االتحادي�رقم�(
 ات�ال���رأينا�ا�ضرور�ة�ألغراض�تدقيقنا.يـر ع���جميع�املعلومات�والتفس

 
 ديلو�ت�آند�توش�(الشرق�األوسـط)

 
 
 
 

 مو����الرم��
 ٨٧٢��ل�مدققي�ا��سابات�رقم�

 ٢٠١٧�مارس�٢٩
 د�ي

 اإلمارات�العر�ية�املتـحدة
 

 

٧ 

٧ 

 ٤ فرع�أبوظ���–����ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 بيان�املركز�املا��
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١كما����

 

   إيضاح  ٢٠١٦ ٢٠١٥
     درهم در�م

 املوجودات     
 املتـداولة�يـر املوجودات�غ     

 املمتل�ات�واملعدات�  ٥  ١٬٣٦٥٬٢٩٥ ١٬٧٣٩٬٤٣٩
      

 املوجودات�املتداولة     
 �عدفعات�مسبقة�وودا  ٦  ٩٧٩٬٤٠٣ ٩٣١٬٣٣٦
 مطلوب�من�طرف�ذو�عالقة  ٧  ٣٦١٬٠٧٢ ٣٠٤٬٥٢٩

 النقد�وما��عادله  ٨  ٣٩٬٥٧٥٬٨١٦ ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١
 مجموع�املوجودات�املتداولة    ٤٠٬٩١٦٬٢٩١ ٤٠٬٠٣٠٬٣٢٦

      

 مجموع�املوجودات    ٤٢٬٢٨١٬٥٨٦ ٤١٬٧٦٩٬٧٦٥
      

 واملطلو�ات�حقوق�ملكية�املركز�الرئ����     
      

 �وق�ملكية�املركز�الرئ����حق     
 رأس�املال�املخصص  (أ)�٩  ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 احتياطي�قانو�ي  (ب)�٩  ١٨٦٬٥١٣ ١١٦٬٧٧١
 حساب�املركز�الرئ����    ١٬٠١١٬٠٠٠ ٣٨٣٬٣٢٦

 حقوق�ملكية�املركز�الرئ����مجموع�    ٤١٬١٩٧٬٥١٣ ٤٠٬٥٠٠٬٠٩٧
      

 املطلو�ات�غيـر�املتداولة     
 م�افأة�املوظف�ن  ١٠  ١٤٬٥١٣ ٥٬٣٦٠

 مخصص�لتعو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن  ١١  ٤٤٧٬٢٧٤ ٣٢٧٬٣٥٣
 أخرى     ٣٢٬٠٦٠ ٣١٬٥٨٢

 مجموع�املطلو�ات�غيـر�املتداولة    ٤٩٣٬٨٤٧ ٣٦٤٫٢٩٥
      

 املتداولة�املطلو�ات     
 ذمم�تجار�ة�أخرى   ١٢  ٤١٥٬٨٧٢ ٧٩٨٬٨٩٣
 بة�الدخل�مستحقة�الدفعضر�  ١٣  ١٧٤٬٣٥٤ ١٠٦٬٤٨٠
 املتداولة�مجموع�املطلو�ات    ٥٩٠٬٢٢٦ ٩٠٥٬٣٧٣

      

 مجموع�املطلو�ات    ١٬٠٨٤٬٠٧٣ ١٬٢٦٩٬٦٦٨
 واملطلو�ات�حقوق�ملكية�املركز�الرئ����مجموع�    ٤٢٬٢٨١٬٥٨٦ ٤١٬٧٦٩٬٧٦٥

 

.................................................................... 
 وسو�ي�إيواموتوي

 مدير�فرع�أبوظ��
 

 �ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزًءا�ال�يتجزأ�من��ذه�البيانات�املالية.

 

 

٨ 

٨ 

 ٥ فرع�أبوظ���– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 بيان�األر�اح�أو�ا��سائر�والدخل�الشـامل�اآلخر
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املن��ية����

 

   إيضاح  ٢٠١٦ ٢٠١٥
     درهم در�م

      

 إيـرادات�رسوم�ال�سو�ق  ٧  ٧٬٥٤٠٬٢٤١� ٦٬٧٤٩٬٥٤٧�
 إيـرادات�عموالت�ورسوم    ٧٥٬٩٩٨� ٩٧٬١٩٩�
 إيـرادات�أخرى     ١٥٥٬٣١٧� ٦٥٬٣٧٤�
 مجموع�الدخل    ٧٬٧٧١٬٥٥٦� ٦٬٩١٢٬١٢٠�

�      

 ت�اليف�املوظف�ن    )٤٬٦٧٣٬٦٤٠( )٤٬٢١٤٬٣٨٩(
)٣٨٢٬٥٠٥(� )١٣٩٬٤٧٥(  اس��الك�ممتل�ات�ومعدات  ٥ 
�٢٦٫٥٠٤  عكس�املخصص�ا��ما��  ١٢  ٢٤٬٢١٦�
 مصار�ف�إدار�ة�وعمومية  ١٤  )١٬٨٦٧٬٨٥٧( )٢٬٠٥٢٬٣٦٢(
 الر�ح�قبل�الضر�بة    ٨٧١٬٧٧٠� ٥٣٢٬٣٩٨�

      

 مصار�ف�ضر�بة�الدخل  ١٣  )١٧٤٬٣٥٤( )١٠٦٬٤٨٠(
 الر�ح�للسنة    ٦٩٧٬٤١٦� ٤٢٥٬٩١٨�

      

 الدخل�الشامل�اآلخر    -� -�
 مجموع�الدخل�الشامل�للسنة    ٦٩٧٬٤١٦� ٤٢٥٬٩١٨�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزًءا�ال�يتجزأ�من��ذه�البيانات�املالية.

 

 

٩ 

٩ 

 ٦ فرع�أبوظ���– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 رئ����املركز�ال�حقوق�ملكيةات����يـر بيان�التغ
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املن��ية����

 

 احتياطي�قانو�ي رأس�املال�املخصص 
حساب�املركز�

 املجموع الرئ����
 درهم درهم درهم درهم 

     

 ٤٠٬٣٠٤٬٢٨٥ ٢٣٠٬١٠٦ ٧٤٬١٧٩ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٥�يـر ينا�١الرصيد����
 ٤٢٥٬٩١٨ ٤٢٥٬٩١٨ - - مجموع�الدخل�الشامل�للسنة

 - )٤٢٬٥٩٢( ٤٢٬٥٩٢ - قانو�ي�احتياطيتحو�ل�إ���
 )٢٣٠٬١٠٦( )٢٣٠٬١٠٦( - - أموال�محولة�إ���املركز�الرئ����

 ٤٠٬٥٠٠٬٠٩٧ ٣٨٣٬٣٢٦ ١١٦٬٧٧١ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٥�بـر د�سم�٣١الرصيد����
     

 ٦٩٧٬٤١٦ ٦٩٧٬٤١٦ - - مجموع�الدخل�الشامل�للسنة
 - )٦٩٬٧٤٢( ٦٩٬٧٤٢ - قانو�يتحو�ل�إ���احتياطي�

 ٤١٬١٩٧٬٥١٣ ١٬٠١١٬٠٠٠ ١٨٦٬٥١٣ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١��الرصيد��
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

١١ 

١١ 

 ٧      فرع�أبوظ���– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 بيان�التدفقات�النقدية
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املن��ية����

 

   إيضاح  ٢٠١٦ ٢٠١٥
     درهم در�م

 التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�ال�شغيلية     
 الر�ح�قبل�الضر�بة    ٨٧١٬٧٧٠� ٥٣٢٬٣٩٨�

 �عديالت�لـ:     
 اس��الك�ممتل�ات�ومعدات  ٥  ٣٨٢٬٥٠٥� ١٣٩٬٤٧٥�
 شطب�ممتل�ات�ومعدات    -� ١٣١٬٥٩٤�
 مخصص�انخفاض�القيمة�ا��ما���املع�وس  ١٢  )٢٤٬٢١٦( )٢٦٬٥٠٤(
 مخصص��عو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن  ١١  ١١٩٬٩٢١� ١٢٠٬٦٩٠�
 م�افآت�املوظف�ن  ١٠  ٢٢٫٩٤١� ٩٫٣٣١�

      

�١٬٣٧٢٬٩٢١� ٩٠٦٬٩٨٤    
دات�ات����املوجو يـر التدفقات�النقدية�ال�شغيلية�قبل�التغ

 واملطلو�ات�ال�شغيلية
 الز�ادة����دفعات�مسبقة�وودا�ع    )٤٨٬٠٦٧( )٤٦٬٢٤٤(
 الز�ادة����مطلوب�لطرف�ذو�عالقة    )٥٦٬٥٤٣( )٧٨٬٨٧٣(

 (النقص)�/�الز�ادة����ذمم�تجار�ة�دائنة�وأخرى     )٣٧٢٬١١٥( ٤٨٧٬٠٠٦
      

 النقد�الناتج�من�العمليات    ٨٩٦٬١٩٦� ١٬٢٦٨٬٨٧٣�
      

 عةضر�بة�الدخل�املدفو   ١٣  )١٠٦٬٤٨٠( )٦٣٬٩٢٣(
 من�األ�شطة�ال�شغيليةالناتج�صا���النقد�    ��٧٨٩٬٧١٦� ١٬٢٠٤٬٩٥٠�

      

 التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�االس�ثمار�ة     
 شراء�ممتل�ات�ومعدات  ٥  )٨٬٣٦١( )١٬٦٥٣٬٨٩٥(
 صا���النقد�املستخدم����األ�شطة�االس�ثمار�ة    )٨٬٣٦١( )١٬٦٥٣٬٨٩٥(

      

 لنقدية�من�األ�شطة�التمو�ليةالتدفقات�ا     
 تحو�الت�للمركز�الرئ�����خالل�السنة    -� )٢٣٠٬١٠٦(
 صا���النقد�املستخدم����األ�شطة�التمو�لية    -� )٢٣٠٬١٠٦(

      

 ���النقد�وما��عادله(النقص)��الز�ادة�/�صا��    ٧٨١٬٣٥٥� )٦٧٩٬٠٥١(
 ��بدايـة�السنةالنقد�وما��عادله��    ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١� ٣٩٬٤٧٣٬٥١٢�
 النقد�وما��عادله������اية�السنة  ٨  ٣٩٬٥٧٥٬٨١٦� ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١�

 
 
 
 

 �ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزًءا�ال�يتجزأ�من��ذه�البيانات�املالية.



 

 

١٢ 

١٢ 

فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 ٨ أبوظ��

   
   
   
   
   
   
   

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١لسنة�املنتـهية����ل

 
 
 
 

 التأس�س�والعمليـات����������-١
ـــــ�ذا�بنك�أوف�طوكيو��–مي�سو������يو�إف����ليمتد��–ذا�بنك�أوف�طوكيو� ــ ــ ــ ــ ��يو�مي�سو�����–فرع�ابو�ظ���("الفرع")�م��ل�كفرع�لــ

ـــ����و�م�شــــأة�عاملية�مســــا�مة�عامة�م�ــــ�لة����إف����ليمتد�("املركز�الرئ��ــــ��")����أبوظ��،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.�إن�امل ركز�الرئ��ـ
 اليابان.

 

 .��دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة"�ممنوحة�من�املصرف�املركزي��خدمات�بنكية�تجار�ةبموجب�"رخصة��فرع�عمل�ال
 

 العر�ية�املتحدة.�،�أبوظ��،�اإلمارات٢١٧٤،�ص.ب�،�شارع�املرور�ـرأي�يك�س�و ،�األول لفرع��و�الطابق�إن�العنوان�امل��ل�ل
 

 

 تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�املطبقة�بدون�تأثيـر�جوهري�ع���البيانات�املالية� ١-٢

 

حت�سار�ة�،�و���املعاييـر�ال���أصبالتالية�����ذه�البيانات�املالية��ديدة�واملعدلة�تم�العمل�باملعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا
أو��عد�ذلك�التار�خ.�وع���الرغم�من�أنه�لم�يكن�لتطبيق��ذه�املعاييـر�الدولية��٢٠١٦ينايـر��١ات�السنو�ة�ال���تبدأ�اعتبارا�من�تـر للف

ر�جو�ري�ع���املبالغ�املعروضة�للسنة�ا��الية�أو�السنوات�السابقة،�إال�أنه�قد�يؤثر�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�أي�تأثيـ
 ع���محاسبة�املعامالت�أو�التعاقدات�املستقبلية.

 

�ا��سابات�التنظيمية�املؤجلة�١٤املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم. 
�وال���تتعلق�بمبادرة�اإلفصاح.�املاليةعرض�البيانات��١�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم 
�لبيان�محاسبة�االستحواذ�ع���ا��صص��كةتـر ت�بات�التعاقدية�املشتـر ال�١١�عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم

 كة.تـر ���العمليات�املش
� �رقم �الدو�� �املعيار�املحاس�� �ع�� �واملعدات�١٦�عديالت �اآلالت �وامل�املمتل�ات، �رقم �الدو�� �غيـر��٣٨عيار�املحاس�� املوجودات

 ،�وذلك��شأن�إيضاح�طرق�االس��الك�واإلطفاء�املقبولة.امللموسة
�الزراعية�٤١واملعيار�املحاس���الدو���رقم��املمتل�ات،�اآلالت�واملعدات�١٦�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم� ،�األصول

 .النباتات�املثمرة
املع� �ع�� ��عديالت �رقم �املنفصلة�٢٧يار�املحاس���الدو�� �املالية �التا�عة��البيانات �الشر�ات ��� �لالس�ثمارات �باملحاسبة واملتعلقة

 كة�والشر�ات�الزميلة�اختيار�ا�باستخدام�طر�قة�حقوق�امللكية����بيانات�مالية�منفصلة.تـر واملشار�ع�املش
١٢،�واملعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�البيانات�املالية�املوحدة�١٠م��عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رق�

�،كةتـر االس�ثمار����الشر�ات�الزميلة�واملشار�ع�املش�٢٨،�واملعيار�املحاس���الدو���رقم�اإلفصاح�عن�ا��صص����امل�شآت�األخرى 
  ر�ة.وذلك�فيما�يتعلق�بتطبيق�است�ناء�التوحيد�ع���امل�شآت�االس�ثما

 

١٣ 

١٣ 

�وال����شمل��عديالت�ع���املعاييـر�الدولية��٢٠١٤�-�٢٠١٢التحس�نات�السنو�ة�ع���دورة�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية
س���وع���املعيار�املحا�١٩وع���املعيار�املحاس���الدو���رقم��٧واملعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم��٥إلعداد�التقار�ـر�املالية�

 .٣٤�الدو���رقم
 
 

 

 

١٤ 

١٤ 

فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 ٩ أبوظ��

   
   
   
   
   
   
   

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعّدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�قيد�اإلصدار�وغيـر�السار�ة��عد ٢-٢

 �عد�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�التالية�ال���تم�إصدار�ا�ولم��سري�العمل���ا��عد:�يطبق�الفرعلم�
 

 ليةاملعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املا
 ات�السنو�ةتـر سار�ة�للف

 ال���تبدأ����أو��عد
   

� �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعاييـر�الدولية �دورة �ع�� �السنو�ة �املعيار�ن��٢٠١٦�–�٢٠١٤التحس�نات بتعديل
 ٢٨واملعيار�املحاس���الدو���رقم��١٢و��١الدولي�ن�إلعداد�التقار�ـر�املالية�رق���

�ع��� �بالتعديالت �العمل �سري
�التقار�ـر�ا �إلعداد �الدو�� ملعيار

� �رقم �املحاس����١املالية واملعيار
� �رقم �السنو�ة�تـر للف�٢٨الدو�� ات

� ��� �تبدأ ��١ال�� أو��٢٠١٨ينايـر
�العمل� ��سري �ب�نما �عد�ا،
�الدو��� �املعيار �ع�� بالتعديالت

� �رقم �املالية �التقار�ـر �١٢إلعداد
�تـر للف ��� �تبدأ �ال�� �السنو�ة �١ات

 �عد�ا�أو �٢٠١٧ينايـر�
  

،�و����عديالت�تتعلق�بقيد�موجودات�الضرائب�ضرائب�الدخل�١٢�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم�
 اآلجلة�ل��سائر�غيـر�املحققة

 ٢٠١٧ينايـر��١

  

� �رقم �الدو�� �املعيار�املحاس�� �ع�� �النقدية�٧�عديالت �التدفقات �ال���تمكن�بيان �اإلفصاحات �تقدم ،�بحيث
 لبيانات�املالية�من�تقييم�التغيـرات����املطلو�ات�الناتجة�من�األ�شطة�التمو�لية.مستخدمي�ا

 ٢٠١٧ينايـر��١

 

 مقابل�املعامالت�بالعمالت�األجن�ية�والسلف��٢٢تفسيـر���نة�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
 

 أو�أي�أجزاء�من�تلك�املعامالت����حال:يتعلق��ذا�التفسيـر�باملعامالت�ال���تتم�بالعمالت�األجن�ية�

وجود�مقابل�سائد��عملة�أجن�ية�أو�مسعر���ا؛ 
�ي�من�موجودات�الدفع�املسبق�أو�مطلو�ات�الدخل�اآلجل�املتعلقة�بذلك�املقابل����أقيد�امل�شأة

 موعد��سبق�قيد�األصل�أو�املطلوب�أو�الدخل�ذات�الصلة؛�و
�مطلو�ات�الدخل�اآلجل�غيـر�نقدي.أن��ان�أي�من�موجودات�الدفع�املسبق�أو 

 

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

� �رقم �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعيار�الدو�� �ع�� ��٢�عديالت �الس�مالدفع �أساس �تتعلق�ع�� ��عديالت �و�� ،
 بتص�يف�وقياس�معامالت�الدفع�ع���أساس�الس�م

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

 

 

١٥ 

١٥ 

فيما�يتعلق�بالتوار�خ�املختلفة�لسر�ان��عقود�التأم�ن:�٤لية�رقم��عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املا
 وكذلك�املعيار�ا��ديد�القادم�املتعلق��عقود�التأم�ن.�٩املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

�ديالت�بتعديل�نص�الفقرةتبط�تلك�التعتـر :�االس�ثمارات�العقار�ة�٤٠�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم�
لي�ون�أنه�ال�يجوز�للم�شأة�تحو�ل�أي�عقار�إ���اس�ثمارات�عقار�ة�أو�من�اس�ثمارات�عقار�ة�إال�بوجود��٥٧رقم�

دليل��ش�د�ع����غيـر����استخدامه.�و�قع�التغيـر����استخدام�العقار����حال�استو���العقار�أو�لم��ستوف�
عتد�بمجرد�بتغييـر�اإلدارة�ني��ا�الستخدام�العقار����ذاته�دليًال�ع����غيـر��عر�ف�مع���االس�ثمار�العقاري.�وال��

 استخدامه.�وقد�تم��عديل�الفقرة�لتنص�ع���أن�قائمة�األمثلة�ال���تضمن��ا����قائمة�غيـر�شاملة.�

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

،�و���التعديالت��شأن�اإلفصاحات�األدوات�املالية:�٧�عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
 .٩�اإلفصاحات�املتعلقة�بالتطبيق�األو���للمعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم

�املعيار� �تطبيق �إلعداد�عند الدو��
 للمرة�األو���٩التقر�ـر�املالية�رقم�

 

 

 

١٦ 

١٦ 

 ١٠ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 البيانات�املاليةإيضاحات�حول�
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعّدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�قيد�اإلصدار�وغيـر�السار�ة��عد�(تتمة) ٢-٢

 

 إلعداد�التقار�ـر�املالية�املعاييـر�الدولية
ات�السنو�ة�تـر سار�ة�للف

 ال���تبدأ����أو��عد
  

� �رقم �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعيار�الدو�� �ع�� �إفصاحات�٧�عديالت �املالية: �التحوط��األدوات �ملحاسبة إضافية
�لدو���إلعداد�التقر�ـر�املالية�رقم(والتعديالت�الالحقة�ل�ا)�الناتجة�من�مقدمة�فصل�محاسبة�التحوط�الواردة�باملعيار�ا

٩. 

� �املعيار �تطبيق الدو���عند
� �رقم �التقر�ـر�املالية �٩إلعداد

 للمرة�األو��
 )٢٠١٤و��٢٠١٣و��٢٠١٠و��٢٠٠٩(ال����املعدلة�����األدوات�املالية�٩املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
اف�باملوجودات�تـر متطلبات�جديدة�حول�االع�٢٠٠٩الصادر����نوفمبـر��٩ة�رقم�يقدم�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالي

بحيث�يتضمن��٢٠١٠قد�ُعدل�الحًقا����أكتو�ـر��٩املالية�واإلفصاح�ع��ا.�و�ان�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�بتص�يف�املطلو�ات�املالية�وقياس�ا�وحول�إلغاء�االع �و تـر متطلبات�تتعلق �نوفمبـر�اف. �كذلك��� ليتضمن��٢٠١٣ُعدل

�يوليو� �و�� �العام. �التحوط �محاسبة ��شأن �ا��ديدة �املعيار�الدو���٢٠١٤املتطلبات �من �معدلة �أخرى ����ة �صدرت ،
حيث��ان�ال�دف�األسا����منه�أن��شمل�أ)�متطلبات�انخفاض�القيمة�للموجودات�املالية،��٩إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�

دودة�ع���متطلبات�التص�يف�والقياس�عن�طر�ق�تقديم�إحدى�فئات�قياس�"القيمة�العادلة�من�و�ب)��عديالت�مح
 .�عي��اخالل�الدخل�الشامل�األخر"�ع���أدوات�دين�

 ٢٠١٨ينايـر��١

 

ل�وال����شمل�متطلبات�محاسبة�األدوات�املالية�وتح�٩تتضمن����ة���ائية�من�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
 اف�والقياس،�تتضمن�متطلبات�تتعلق�با��وانب�التالية:تـر األدوات�املالية:�االع�٣٩محل�املعيار�املحاس���الدو���رقم�

تـر القياس�واالع� �تلك�املوجودات�اف: �تنضوي�تح��ا �األعمال�ال�� ُتصنف�املوجودات�املالية�باإلشارة�إ���نمط
دم�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�������ته�الصادرة�املالية�وخصائص�تدفقا��ا�النقدية�التعاقدية.�و�ق

فئة�من�فئات�"القيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�األخر"�ألدوات�دين�معينة.�و�تم�تص�يف��٢٠١٤���
جود�مع�و �٣٩املطلو�ات�املالية�وفق��ذا�املعيار�بالطر�قة�ذا��ا�ال���ُتصنف���ا�ضمن�املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 �عض�االختالفات����املتطلبات�ال���ُ�عمل���ا����قياس�املخاطر�االئتمانية�ا��اصة�بأي�م�شأة.
�:وال���تقدم�نظام��٢٠١٤الصادرة�����٩مع����ة�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�انخفاض�القيمة

عة�اف�بأي�واقتـر م��عد�من�الضروري�االع"خسارة�ائتمانية�متوقعة"�لقياس�انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية،�فل
 ائتمانية�تحدث�قبل�أي�خسارة�ائتمانية.

�:يقدم�املعيار�نظام�محاسبة�تحوط�جديد���دف�إ���توثيق�مز�د�من�الصلة�بالكيفية�ال���محاسبة�التحوط
 .اليةت�ون�عل��ا�امل�شآت�ال����عمل����أ�شطة�إدارة�املخاطر�وقت�التعرضات�للمخاطر�املالية�وغيـر�امل

االع� �تـر إلغاء �االعاف: �إلغاء �بمتطلبات �املعيار�تـر استمر�العمل �من �املالية �واملطلو�ات �املالية �باملوجودات اف
 .٣٩املحاس���الدو���رقم�

 

 

 اإليـرادات�من�العقود�املبـرمة�مع�العمالء�١٥املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�
،�وقد�أسس�نظامًا�شامًال��ستع�ن�به�امل�شآت����محاسبة�٢٠١٤���مايو��١٥املالية�رقم��صدر�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر 

� �رقم �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعيار�الدو�� �فسيحل �و�التا��، �العمالء، �مع �املبـرمة �العقود �من �الناتجة محل��١٥اإليـرادات
�عقود�اإل�شاءات�١١ورقم��اإليـرادات�١٨عيار�املحاس���الدو���رقم�اف�باإليـرادات�بما����ذلك�املتـر اإلرشادات�السار�ة��شأن�االع

 وما�يتصل���ا�من�تفسيـرات�عندما��سري�العمل���ا.
 

 

 

 ٢٠١٨ينايـر��١
 

 
 

 

 

١٧ 

١٧ 

 ١١ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 تتمة)(�٢٠١٦د�سمبـر��٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعّدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�قيد�اإلصدار�وغيـر�السار�ة��عد�(تتمة) ٢-٢

 
 

 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية
ات�السنو�ة�تـر سار�ة�للف

 ��تبدأ����أو��عدال�
 (تتمة)�اإليـرادات�من�العقود�املبـرمة�مع�العمالء�١٥املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�

ع���أنه�يتع�ن�ع���امل�شأة�قيد�إيـرادا��ا�لتحديد��١٥و�قوم�املبدأ�األسا����للمعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
ل��ا�للعمالء�بقيمة��عكس�املقابل�الذي�تتوقع�امل�شأة�ا��صول�عليه�لقاء�تلك�تحو�ل�السلع�أو�ا��دمات�املتفق�ع

 السلع�أو�ا��دمات.�و�قدم�املعيار�ع���وجه�الدقة�طر�قة�لقيد�اإليـرادات�قوام�ا�خمس�خطوات���:
�تحديد�العقد�(العقود)�املبـرمة�مع�العميل.١ا��طوة�: 
�التعاقديةامات�تـز :�تحديد�تنفيذ�االل٢ا��طوة. 
�تحديد�قيمة�املعاملة.٣ا��طوة�: 
�التعاقديةامات�تـز :�تخصيص�قيمة�املعاملة�إ���تنفيذ�االل٤ا��طوة. 
�اما��ا.تـز اف�باإليـرادات�عند�(أو�ح�ن)��ستو���فيه�امل�شأة�التـر :�االع٥ا��طوة 

ام،�أي�تـز م�اس�يفاء�أداء�االل���حال�(أو�م��)�ت�١٥وتقوم�امل�شأة�بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�لقد�ش�د�املعيار�الدو���إلعداد�تـز عندما�ُتحول�السلع�أو�ا��دمات�ال���تنطوي�ع���تنفيذ�ال ام�مع�ن�إ���العميل.

التقار�ـر�املالية�مز�ًدا�من�اإلرشادات�املستقبلية�للتعامل�مع�س�نار�و�ات�محددة.�وعالوة�ع���ذلك،�فيتطلب�املعيار�
 التقار�ـر�املالية�القيام�بإفصاحات�موسعة.�الدو���إلعداد

  

 

 

 

ثالثة��اإليـرادات�من�العقود�املبـرمة�مع�العمالء�١٥تو���التعديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�عض��تخيص)�وتقدم�تلك�التعديال تـر امات�واعتبارات�املو�ل�ضد�الوكيل�والتـز جوانب�للمعيار�(تحديد�تنفيذ�االل

 اإلعفاءات�االنتقالية�للعقود�املعدلة�والعقود�املنجزة.
 

 ٢٠١٨ينايـر��١
 

،�حيث�ي�ناول�املعيار�تفصيالت�حول�الكيفية�ال���سيقوم�عقود�اإليجار�١٦املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�باالع �إلعداد�التقار�ـر�املالية �معد�املعاييـر�الدولية �و�قدم�اف��عقود�اتـر ��ا إليجار�وقياس�ا�وعرض�ا�واإلفصاح�ع��ا.

املعيار�نظام�محاسبة�واحد�للمستأجر�بحيث�يتع�ن�بموجبه�ع���املستأجر�ن����يل�موجودات�ومطلو�ات�جميع�
األصل�املع���تقل�عن��تكن�قيمةش�ًرا�أو�أقل�من�ذلك�أو�مالم��١٢ة�تـر عقود�اإليجار�مالم�تكن�عقود�اإليجار�تمتد�لف

تص�يف�عقود�اإليجار�كعقود�إيجار��شغيلية�أو�تمو�لية،�مع�بقاء�من����ستمر�املؤجرون����املعيار،��ذا�و���ظلذلك.�
�سلفه�املعيار �شأن�محاسبة�املؤجر�ع���حاله�إ���حد�كبيـر�بدون��غيـر�عن��١٦املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�

 .١٧م�املحاس���الدو���رق

 ٢٠١٩ينايـر��١

  

،�وع���املعيار�املحاس���الدو���رقم�البيانات�املالية�املوحدة�١٠الت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم��عدي
)،�وذلك��شأن�معا��ة�بيع�املوجودات�أو�املسا�مة���ا�٢٠١١(�كةتـر االس�ثمار����الشر�ات�الزميلة�واملشار�ع�املش�٢٨

 ك.تـر روعه�املشمن�املس�ثمر�إ���شركته�الزميلة�أو�مش

�ألجل� �السر�ان �تار�خ ر��
ُ
أ

 غيـر�مس��

 

كما�تتوقع��ا،�عندما��سري�العمل���املالية�للفرعتتوقع�اإلدارة�تطبيق��ذه�املعاييـر�والتفسيـرات�والتعديالت�التـي�س�تم�تطبيق�ا�ع���البيانات�
املعاي���باست�ناء��اة�التطبيق�األو���ل�تـر ���ف�املاليةبيانا��ا�جو�ري�ع����ي�ون�لتطبيق��ذه�املعاييـر�والتفسيـرات�والتعديالت�أي�تأثيـر �الشركة�أال 

 .١٦و��١٥و��٩املالية�رق����إلعداد�التقار�ـر �الدولية
 

�ال���تبدأ���ة�السنو�ة�تـر لللف�للفرع�املالية���البيانات��٩و��١٥املعيار�ن�الدول�ن�إلعداد�التقار�ـر�املالية�رق���أن�يتم�تطبيق�اإلدارةكذلك�تتوقع�و 
�ا��و�ري وع���الرغم�من�التأثيـر��.٢٠١٩يناير��١للف��ة�السنو�ة�ال���تبدأ�����١٦وتطبيق�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٢٠١٨�ينايـر �١

الواردة����البيانات�املالية�للفرع��ع���املبالغ�املرصودة�واإلفصاحات�٩و��١٥تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية���سفر�عنالذي�قد�
��شأن�١٦قم�اد�التقار�ـر�املالية�ر ،�وكذلك�تطبيق�املعيار�الدولية�إلعدللفرعاملوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�و �العقود�امل��مة�مع�العمالء��شأن

إال�أنه�ال�،�ار�للفرععقود�اإليج��شأناردة����البيانات�املالية�للفرع�املبالغ�املرصودة�واإلفصاحات�الو تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�
 .ع���تلك�املعاي���مراجعة�شاملة�ومفصلة�إجراء�الفرعح���تطبيق�تلك�املعاييـر��عن�تأثيـراتتقديـر�معقول��توّفر يمكن�عمليًا�

 

 

١٨ 

١٨ 

 ١٢ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 البيانات�املاليةإيضاحات�حول�
 (تتمة)�٢٠١٦د�سمبـر��٣١للسنة�املنتـهية����

 
 السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣

 امتـز بيان�االل
 .املالية��ـر الدولية�إلعداد�التقار �يـر للمعايتم�إعداد�البيانات�املالية�وفقًا�

 

الفرع��.�وقد�ُمنح٢٠١٥يوليو��١�ون�الشر�ات")�اعتباًرا�من("قان�٢٠١٥)�لسنة�٢(القانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�رقم��سرى 
 .ام�بتلك�األح�ام�االنتقاليةتـز وقد�ترتب�ع���الفرع�االل،�أح�امهالس�يفاء�ش�ًرا�من�تار�خ�سر�ان�القانون��أر�عة�وعشرونف��ة�

 

 أسـاس�اإلعداد
ـــــ�نــ،�و���ال���تم�إعــداد�البيــانــات�املــاليــة�وفقــا�ملبــدأ�الت�لفــة�التــار�خيــة ــ ــ ــ ـــــ�ــل�عــام�إ���القيمــة�العــادلــة�ســـ ــ ــ ــ قــابــل�للمقــابــل�املمنوح�م�د��شـــ

 .املوجودات
 

 اداتيـر اف�باإل تـر عاال 
ادات�قياسًا�ـر يادات�إ���املدى�الذي�يحتمل�معه�تدفق�املنافع�االقتصادية�ع���الفرع�و��ون�باإلم�ان�قياس�تلك�اإل يـر اف�باإل تـر عيتم�اال 

 الت�ورسوم�ال�سو�ق.ادات�العمو يـر ادات�إيـر موثوقًا�به.�وتمثل�اإل 
 

 ادات�رسوم�ال�سو�قيـر إ
ـــــر املصـار�ف�املتكبدة�لتنفيذ�األ�شـطة�بموجب�اتفاقية�ا��دمات�امل�مقابليتم�اك�سـاب�رسـوم�ال�سـو�ق� ــ ــ ــ ــ نك�أوف�مة�ب�ن�الفرع�و�ذا�ببــ

 بناًء�ع���طر�قة�الت�لفة�مضافًا�إل��ا�ر�ح�مع�ن.�د�يفرع��–مي�سو������يو�إف����ليمتد��–طوكيو�
 

 ات�الرسوم�والعموالتاديـر إ
 ادات�الرسوم�والعموالت�ع���أساس�تراك���عندما�يتم�تقديم�ا��دمات.يـر يتم�اح�ساب�إ

 

 املعامالت�بالعمالت�األجن�يـة
تعلق�بالبيانات�.�وفيما�ييمارس�ف��ا�الفرع�أ�شطته�(عملته�الوظيفية)تظ�ر�البيانات�املالية��عملة�الب�ئة�االقتصادية�األساسية�التـي�

يانات�عملة�عرض�البو للفرع�بالدر�م�اإلمارا�ي،�إذ�أن�الدر�م�اإلمارا�ي��و�العملة�الوظيفية��الفرع�ومركزه�املا��اليـة،�ُتدرج�نتائج�امل
 املالية.

 

دة�،�ع���أساس�أسعار�الصرف�السائللفرعاملعامالت�بالعمالت�األجن�ية،�بخالف�العملة�الوظيفية��ُ���لعند�إعداد�البيانات�املالية،�
،�يتم�ترجمة�البنود�النقدية�املدرجة�بالعمالت�األجن�ية�ع���أساس�أسعار�الصرف�السائدة�بتار�خ��ـربتار�خ�تلك�املعامالت.�بتار�خ��ل�تقر 

النقدية�بالعمالت�األجن�ية�والتـي�تظ�ر�بقيم��ا�العادلة،�فيتم�ترجم��ا�ع���أساس�أسعار�الصرف�السائدة�����يـر .�أما�البنود�غ�ـرالتقر 
 النقدية�بالعمالت�األجن�ية�املقاسة�بالت�لفة�التار�خية.�يـر �خ�تحديد�قيم��ا�العادلة،�ب�نما�ال�يتم�إعادة�تحو�ل�البنود�غتار 

 

أما��.بيان�الدخل�الشامل�للسنةإعادة�تحو�ل�البنود�النقدية����من�يتم�تضم�ن�فروق�التحو�ل�الناتجة�عن��سو�ة�البنود�النقدية�و 
�لسنةلالنقدية،�والتـي�تظ�ر�بقيم��ا�العادلة،�يتم�تضمي��ا����الر�ح�أو�ا��سارة��يـر عن�إعادة�تحو�ل�البنود�غفروق�التحو�ل�الناتجة�

�إن.�ف���ا�مباشرة�بحقوق�امللكيةتـر عالنقدية�واملتعلقة�باألر�اح�وا��سائر�امل�يـر فيما�عدا�الفروق�الناتجة�عن�إعادة�تحو�ل�البنود�غ
 اف���ا�مباشرة����حقوق�امللكية.تـر عيتم�اال النقدية��يـر بال�سبة�لتلك�البنود�غرة�التقييم����م�ونات�ر�ح�أو�خسا�يـر التغ

 
 

 عقود�اإليـجار
ُتصنف�عقود�اإليـــــــجار�كعقود�إيجار�تمو�لية�عندما�تق����بنود�عقد�اإليـــــــجار��ش�ل�جو�ري�بتحو�ل��افة�مخاطر�امللكية�ومنافع�ا�إ���

 يـجار�األخرى�كعقود�إيجار��شغيلية.�املستأجر،�ب�نما�ُتصنف�جميع�عقود�اإل 
 

 

 

١٩ 

١٩ 

قد�قرر�الفرع��،�ذه�االتفاقية�الشروط�واألح�ام�املنصوص�عل��ا����يـر مكتبه.�و�ناًء�ع���تقد�يـر اتفاقية�إيجار�تتعلق�بتأج�م�الفرعبـر أ
ــــاب�تلك�االتفاقية�كعقد�إيحتفظ�أن� ــ ــغي��.�و�املؤجر�بجميع�مخاطر�ومنافع�امللكية�ا��و�ر�ة،�مما�ترتب�عليه�اح�سـ ــ ــ ـــــر عيجار��شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف�تـــ

 الفرع�بدفعات�اإليجار�كمصروف�ع���طر�قة�القسط�الثابت�ع���مدى�ف��ة�عقد�اإليـجار.

 

 

٢٠ 

٢٠ 

 ١٣ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�هامةالسياسات�املحاس�ية�ال�-٣
 املمتل�ات�واملعدات

ــــائر�انخفاض�القيمة�املحددة،�إن�وجدت.�و ُتدرج�جميع�بنود�املمتل�ات�واملعدات�بالت�ل ــ ــ ــــ��الك�امل��اكم�وخســـ ــ ــ ـــم�االســـ ــ ــ ــ �درجتُ فة��عد�خصــ
ـــــر الت�اليف�الالحقة����القيمة�الدف ــ ــ ــ ــ ــ �دفقت�،�فقط�عندما�ي�ون�من�املحتمل،�حســب�االقتضــاء�ة�لألصــل�أو�اح�ســا��ا�كأصــل�منفصــلتـ

�إثباتتم�يوعندما�يمكن�قياس�تلك�الت�لفة�قياسًا�موثوقًا�به.�،�بأي�من�تلك�البنود�ع���الفرعاملنافع�االقتصادية�املستقبلية�املرتبطة�
 .عند�تكبد�ا����األر�اح�أو�ا��سائرالصيانة�األخرى�أعمال��جميع�اإلصالحات�و 

 

 كما�ي��:للموجودات�املعنية،��ألعمار�اإلنتاجية�املقدرة�يتم�تحميل�االس��الك�وفق�طر�قة�القسط�الثابت�ع���مدار�ا
 

 

 سنوات  
 ٨  تحس�نات�إيجار�ة

 ٨�–�٥  أثاث�وتركيبات
 ٥  معدات
 ٦  سيارات

 

ع���ات�يـــر للتغ�ـــر ييتم�مراجعة�األعمار�اإلنتاجية�املقدرة�والقيم�املتبقية�وطر�قة�االس��الك������اية��ل�سنة�مع�األخذ����االعتبار�أي�تأث
 املح�سب�ع���أساس�مستقب��.�يـر التقد

 

يتم�خفض�القيمة�الدف��ية�لألصـــل�ع���الفور�إ���قيم��ا�القابلة�للتحصـــيل�إذا��ـــ�لت�القيمة�الدف��ية�لألصـــل�قيمة�أع���من�القيمة�
 القابلة�للتحصيل.

 

القيمة�و ت�بالفرق�ب�ن�عائدات�املبيعات�يتم�تحديد�األر�اح�وا��سائر�الناتجة�عن�اس�بعاد�أو�شطب�أي�بند�من�املمتل�ات�واملعدا
 �ة�للموجودات�و�تم����يل�ا����الر�ح�أو�ا��سـارة.تـر الدف

 

 انخفاض�قيمة�املوجودات�امللموسة�
،�بمراجعة�قيمة�املوجودات�امللموسة�لتحديد�مؤشرات�تدل�ع����عرض�أي�من�تلك�املوجودات���سارة��ـر،����تار�خ��ل�تقر يقوم�الفرع

����حالة�وجود�مثل�تلك�املؤشرات،�يتم�تقدانخفاض����الق القيمة�القابلة�لالس��داد�لألصل�لتحديد�خسائر�االنخفاض�����يـر يمة.
وليد�قيمة�وحدة�ت�يـر بتقد�يقوم�الفرعالقيمة�القابلة�لالس��داد�ل�ل�أصل�ع���حده،��يـر القيمة�(إن�وجدت).����حالة�عدم�إم�انية�تقد

 النقد�التـي�ي�ت���ل�ا�األصل.
 

�القيمة�متت �تقييم �عند �أع��. �أ��ما �املستخدمة، �أو�القيمة �البيع �ت�لفة �م��ا �مخصومًا �العادلة �القيمة �لالس��داد �القابلة �القيمة ثل
��عكس� �خصم �معدل �باستخدام �ا��الية �القيمة �إ�� ���ا �للوصول �املتوقعة �املستقبلية �النقدية �التدفقات �خصم �يتم املستخدمة،

ات�التدفقات�ـر ية�للنقد�واملخاطر�املحددة�لألصل�وال���لم�يتم�بناًء�عل��ا��عديل�تقدمع�مراعاة�القيمة�الزمنيات�السوقية�ا��الية�يـر التقد
 النقدية�املستقبلية.

 

للقيمة�القابلة���ةتـر قيمة�األصل�الدف�فيتم�تخفيض�ة،�تـر أقل�من�قيمته�الدف�ا�بيـر تم�تقدإذا��انت�القيمة�القابلة�لالس��داد�لألصـل�
����الر�ح�أو�ا��سارة�كمصروف�إال�إذا��ان�األصل�املع���مدرجًا�بقيمة�تـر عاد.�يتم�اال لالس��د اف�بخسارة�االنخفاض����القيمة�فورًا

 معاد�تقييم�ا،�و���تلك�ا��الة�يتم�معاملة�خسارة�انخفاض�القيمة��انخفاض�إعادة�تقييم.
 

�ة�لألصل�(أو�وحدة�توليد�النقد)�ح���تصل�إ���القيمة�تـر القيمة�الدفإذا�تم�اس��داد�خسارة�االنخفاض����القيمة�الحقًا،�فيتم�ز�ادة�
انخفاض������ة�فيما�لو�لم�يكن��ناكتـر �ة�عن�القيمة�الدفتـر �د�ف��ا�القيمة�الدفتـز �ة�املعدلة�لقيم��ا�املس��دة،�للدرجة�التـي�ال�يـر التقد

اف��عكس�خسـارة�االنخفاض�فورًا����الر�ح�أو�ا��سارة�إال�إذا�تـر عقيمة�األصل�(أو�وحدة�توليد�النقد)����السنوات�السابقة.�يتم�اال 
 �ان�األصل�املع���م��ل�بقيمة�إعادة�التقييم،�و���تلك�ا��الة�ُ�عامل�عكس�خسارة�االنخفاض�كز�ادة�إعادة�تقييم.�

 

 

٢١ 

٢١ 

 ١٤ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣
 الضـرائب

ـــــر�بة�الدخل�للف��ة� ــ ـــــرائب�أو�دفعهتقاس�مطلو�ات�ضـ ــ ـــلطات�الضـ ــ ـــ��داده�من�ســـ ــ ــ ـــــرائب�والقوانإل��ا.��باملبلغ�املتوقع�اسـ ــ ــــب�الضـ ــ �ن�إن��ســ
الضـــــر��ية�املســـــتخدمة�الح�ســـــاب�مبلغ�الضـــــر�بة����تلك�ال�ســـــب�والقوان�ن�املعمول���ا،�أو�ال���ســـــ�تم�العمل���ا��شـــــ�ل�فع��،�بتار�خ�

 بما�يتفق�مع�القوان�ن�املالية�السار�ة����إمارة�أبـوظ��.��ـر التقر 
 

 األدوات�املالية
 تعلق�باألداة.�عاقدية�ت�شروططرفًا����أي��الفرعصبح�يعندما��للفرعت�املالية����بيـان�املركز�املا���ُتقيد�املوجودات�املالية�واملطلو�ا

 

 املوجودات�املالية
�موجودات�مالية�"بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة"،�"اس�ثمارات� ُتصنف�املوجودات�املالية�إ���الفئات�املحددة�التالية:

�اال  �لتار�خ ���ا �محتفظ �مدينة". �وذمم �و�"قروض �للبيع" �"متاحة �مالية �موجودات �ع����و�س�ندستحقاق"، �املالية تص�يف�املوجودات
�تـر عالتص�يف�عند�اال �طبيعة�املوجودات�املالية�وأغراض�ا،�و�تم�تحديد��ذا �لفرعلتم�تص�يف�جميع�املوجودات�املالية�اف�املبد�ي.

 كقروض�وذمم�مدينة.
 
 

 طر�قة�الفائدة�الفعلية
 بة�الفائدةات�التـي�تخص�ا.��ستـر اد�الفوائد�ع���الفيـر قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة�اح�ساب�الت�لفة�املطفأة�ألداة�الدين�وتوز�ع�إطر�

عة�أو�املقبوضة�الت�اليف�املدفو �جميع�بما����ذلكالفعلية����تحديدًا�ال�سبة�التـي�يتم�ف��ا�خصم�النقد�املقدر�استالمه����املستقبل�(
املدة�املتوقعة�للموجود�املا���أو��بـر �ش�ل�جزء�من�معدل�الفائدة�الفع��،�ت�اليف�املعاملة�وأي�خصومات�او�عالوات�أخرى)�ع�و�التـي

 اف�املبد�ي.تـر ع�ة�عند�اال تـر إ���صا���القيمة�الدف،�حسب�االقتضاء،�تـرة�أقصرف�بـر ع
 

 

 القروض�والذمم�املدينة
مدرجة����أي�سوق��شطة.�وُتقاس��يـر مشتقة�بدفعات�ثابتة�أو�قابلة�للتحديد�وغ�يـر ة�غالقروض�والذمم�املدينة����موجودات�مالي

�مالقروض�والذمم�املدينة،�بما����ذلك�الودا�ع�واألرصدة�البنكية�والنقد�واملبالغ�املطلو�ة�من�طرف�ذو�عالقة،�بالت�لفة�املطفأة�باستخدا
 طر�قة�الفائدة�الفع����عد�خصم�أي�انخفاض����القيمة.

  

 انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية
لتحديد���ـر ة�تقر ـر ت�����اية��ل�فبالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر،��،�باست�ناء�املوجودات�املالية�يتم�تقييم�املوجودات�املالية

�ناتج�عن�حدث�أو�أك�� ،��عندما�ي�ون��ناك�دليل�موضو�منخفضة�القيمة�املوجودات�املالية��بـر �عتقيمة.�المؤشرات�انخفاض�وجود�
 النقدية�املستقبلية�املقدرة.،�أدى�إ���تأثر�التدفقات��عد�ال���يل�املبد�ي�للموجودات�املالية�وقع

 

 �:��ميع�املوجودات�املالية�األخرى �قد�تتضمن�األدلة�املوضوعية�ع���االنخفاض����القيمة
 

ألي�من�املصدر�أو�الطرف�املقابل؛�يـر التع���املا���الكب 
 ق�لبنود�العقد،�مثل�اإلخفاق�����سديد�أصل�املبلغ�أو�الفوائد�عليه�أو�التأخر����سداد�ا؛�خر 
وجود�احتمالية�إفالس�املق��ض�أو�دخوله����إعادة��ي�لة�مالية؛�أو 
.��غياب�السوق�الناشط�لألصل�املا���ن�يجة�للتع���املا 

 

� �من �معينة �لفئات ��املوجوداتبال�سبة �مثل �التج�الذمماملالية، �املدينةار�ة �تتعرض�، �لم �أ��ا �ع�� �تقييم�ا �تم �التـي �املوجودات فإن
الذمم�ظة�محفقد�تتضمن�األدلة�املوضوعية�النخفاض�قيمة����وقت�الحق.��فإنه�يتم�تقييم�ا�جماعياً �ش�ل�فردي�النخفاض�القيمة�

�االئتمان�ةتـر فوالتـي�تجاوزت�متوسط�حفظة�الدفعات�املتأخرة����امل�وز�ادة�عدد،�لتحصيل�الدفعات�للفرعالسابقة�ة�بـر �ا��املدينة
 .بالتع������سداد�الذمم�املدينة���الظروف�االقتصادية�الوطنية�أو�املحلية�التـي�ترتبط�امل��وظة�ات�يـر التغي�باإلضافة�إ��
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 ١٥ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١نتـهية����للسنة�امل

 

 (تتمة)�السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣
 (تتمة)�األدوات�املالية

 (تتمة)�املوجودات�املالية
 (تتمة)�انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية

� �املالية�املدرجة �للموجودات �املطفأة،بال�سبة ��بالت�لفة �القيمة ��� �االنخفاض �قيمة �ب�ن�القي���فإن �ما �الدفالفرق �ة�والقيمة�تـر مة
 .للتدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�مخصومة�ب�سبة�الفائدة�الفعلية�األصلية�للموجودات�املاليةا��الية�

  

وجودات�والقيمة��ة�لتلك�املتـر الفرق�ما�ب�ن�القيمة�الدف�بالت�لفةبال�سبة�للموجودات�املالية�املدرجة�وتمثل�قيمة�االنخفاض����القيمة�
�ب�ا��الية �املتداول �العائد �ب�سبة �مخصومة �املقدرة �املستقبلية �النقدية �ولنللتدفقات �مشا��ة. �مالية �ملوجودات �عكس�ي�السوق تم

 خسارة�انخفاض�القمية�املشار�إل��ا����الف��ات�الالحقة.�
 

،�املدينةجار�ة�الت�الذممت�ناء�اس�ة���ميع�املوجودات�املالية�بقيمة�خسائر�االنخفاض����القيمة�مباشرًة�بتـر يتم�تخفيض�القيمة�الدف
يتم�فقابلة�للتحصيل،��يـر غاملدينة��ةالتجار��الذمم�بـر عت�خصص.�عندما�املاستخدام�حساب�ب�ة�تـر حيث�يتم�تخفيض�القيمة�الدف

ات�يـر التغل����.�املخصصحساب�مقابل�مسبقا��يتم�إضافة�االس��دادات�الالحقة�للمبالغ�التـي�تم�شط��ا.�املخصصحساب�شط��ا�من�
 الر�ح�أو�ا��سـارة.���املخصص��ة���ساب�تـر ���القيمة�الدف

 

�ش�ل��لتد�يا،�و�ان�باإلم�ان�ر�ط��ذا�للموجودات�املالية�املقاسة�بالت�لفة�املطفأة�ات�الحقةتـر ،����فتدنت�خسارة�انخفاض�القيمة�إذا
����تـر عالتـي�تم�اال اف�بانخفاض�القيمة،��عكس�خسارة�االنخفاض����القيمة�تـر عبحدث�الحق�لال �موضو�� �اح�أو�األر اف���ا�سابقًا
���يل�ا�لو��ال����ان�من�املمكنالت�لفة�املطفأة��ع���بتار�خ�عكس�االنخفاض،�لالس�ثمار �ة�تـر القيمة�الدف��د�فيهتـز ع���أال��ا��سائر 

 بخسارة�االنخفاض����القيمة.�افتـر علم�يتم�اال 
 

 اف�باملوجودات�املاليةتـر عإلغاء�اال 
اف�باملوجودات�املالية�إال�عند�ان��اء�ا��ق�املتعاقد�عليه�املتعلق�باستالم�التدفقات�النقدية�من�املوجودات�تـر عالفرع�بإلغاء�اال ال�يقوم�

املالية؛�أو�عندما�يقوم�الفرع�بتحو�ل�املوجودات�املالية�وجميع�مخاطر�ومزايا�ملكية�املوجودات�بصورة�جو�ر�ة�إ���م�شأة�أخرى.�إذا�
بتحو�ل��افة�مخاطر�ومزايا�امللكية�أو�تحو�ل�ا�بصورة�جو�ر�ة�واستمرت�بالسيطرة�ع���املوجودات�املحولة�ملكيته،��لم�يقم�الفرع

ف�الفرع�بالفوائد�املحتجزة�ع���املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املصاحبة�عن�األموال�ال���قد�يدفع�ا.�إذا�احتفظ�الفرع�بصورة�تـر ع�
�ملك �مخاطر�ومزايا �ب�افة ��ستمر�باال جو�ر�ة �الفرع �فإن �املحولة �املالية �املوجودات �واال تـر عية �املالية �باملوجودات �كتـر عاف ذلك�اف

 باالق��اض�املضمون�بالر�ن�عن�املبالغ�املحّصلة.�
 

الستالم�ل�اف�املستلم�والقابلتـر ع،�فإن�الفارق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�للموجودات�ومبلغ�اال �ليااف�باملوجودات�املالية�تـر ععند�إلغاء�اال 
 أو�ا��سائر.�اف�به����األر�احتـر ع��ا����الدخل�الشامل�األخر�وامل��اكم����حقوق�امللكية�يتم�اال �املع��ف�واألر�اح�أو�ا��سائر�امل��اكمة�

 

اف�باملوجودات�املالية�بخالف��لي��ا�(أي�عندما�يحتفظ�الفرع�بخيار�شراء�جزء�من�أصل�محول)،�يخصص�الفرع�تـر ععند�إلغاء�اال 
اف�به�ضمن�العملية�املستمرة�وا��زء�الذي�لم��عد�تـر عالقيمة�الدف��ية�السابقة�للموجودات�املالية�ب�ن�ا��زء�الذي��ستمر����اال 

ف�به�ع���أساس�القيم�العادلة�ذات�الصلة�لتلك�األجزاء����تار�خ�التحـو�ل.�إن�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�املخصصة�ل��زء�الذي�تـر ع�
ص�اف�به����األر�اح�أو�ا��سائر.�و�تم�تخصيتـر عاف�به����الدخل�الشامل�األخر�يتم�اال تـر عاف�به�واملبلغ�الذي�تم�اال تـر علم��عد�يتم�اال 

به�ع����افتـر عاف�به�وا��زء�املتوقف�اال تـر عاف���ا����الدخل�الشامل�األخر�ب�ن�ا��زء�املستمر�اال تـر عأر�اح�أو�خسائر�م��اكمة�تم�اال 
 ذات�الصلة�بتلك�األجـزاء.أساس�القيم�العادلة�

 

 املطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية
 التص�يف�كدين�أو�حقوق�ملكية

ال��ت�بات�التعاقدية�و�عر�فات�املطلوب�املا���وأداة�حقوق�ملكية�وفقًا���و�ـر�و�ات�مالية�أو�ُتصنف�أدوات�الدين�وامللكية�إما�كمطل
 .امللكيـة

 

 

 أدوات�امللكية
ل��عد�اقتطاع��افة�املطلو�ات�امل��تبة�عل��ا.�����امل�شأة��أ��ا�العقد�الذي�يث�ت�فائدة�مس�بقاة����أصول��عّرف�أداة�امللكية�ع�

 بقيمة�صا���املبالغ�املحّصلة��عد�طرح�صا���ت�لفة�اإلصدار.�الفرعصدر�ا�يأدوات�امللكية�ال���

 

 

٢٣ 

٢٣ 

 ١٦ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 حول�البيانات�املالية�إيضاحات
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣
 (تتمة)�األدوات�املالية

 (تتمة)�املطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية
 املطلو�ات�املالية

 تصنف�املطلو�ات�املالية�كـ�"مطلو�ات�مالية�أخرى".
 

 

 املطلو�ات�املالية�األخرى 
األخرى،�بالقيمة�العادلة،�صا���من�ت�اليف�املعاملة.�وتقاس�املطلو�ات��الدائنةتقاس�املطلو�ات�املالية�األخرى،�بما����ذلك�الذمم�

ائد�اف�بمصار�ف�الفوائد�ع���أساس�العتـر عاملالية�األخرى�الحقًا�بالت�لفة�املطفأة�باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�عندما�يتم�اال 
 الفع��.

 

 اف�باملطلو�ات�املاليةتـر عغاء�اال إل
.�و�تم�امات�أو�ان��اء�سر�ا��اتـز أو�إلغاء�تلك�االل�اماتهتـز ع�من�الإال�عندما�يتم�إعفاء�الفر �اف�باملطلو�ات�املاليةتـر عيل���الفرع�اال ال�

 �سارة.تحق�الدفع����الر�ح�أو�ا�ملقابل�املدفوع،�أو�مساف�به�واتـر ع���يل�الفارق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�للمطلوب�املا���املل���اال 
 

 املخصصـات
ي)�ن�يجة�أحداث�سابقة�و��ون�من�املحتمل�أن�ـام�حا���(قانو�ي�أو�است�تاجتـز ع�الالفر اف�باملخصصات�عندما�ي�ون�ع���تـر عيتم�اال 

 ت�لفة��ذه�املخصصات��ش�ل�موثوق.��يـر ام،�و��ون�من�املمكن�تقدتـز ُتطاَلب�الفروع�ب�سديد��ذا�االل
  

ملحيطة�مع�األخذ����االعتبار�املخاطر�والش�وك�ا��ـر ام�ا��اري����ف��ة�التقر تـز ل�سو�ة�االل�يـر ف�به�كمخصص��و�أفضل�تقدتـر عبلغ�املامل
�يمةفإن�القيمة�الدف��ية����الق�ام�ا��ا��،تـز إذا�ما�تم�قياس�املخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية��املقدرة�ل�سو�ة�االلام.�تـز باالل

 القيمة�الزمنية�للنقد�جو�ر�ة).�يـر (عندما�ي�ون�تأث�ل�ذه�التدفقات�النقديةا��الية�
 

عندما�يتوقع�إس��داد�جميع�املنافع�اإلقتصادية�الالزمة�ل�سو�ة�أحد�املخصصات�مع�طرف�ثالث،�يتم�إدراج�الذمة�املدينة�كأصل�إذا�
 .قياسًا�موثوقًا�بهالذمة�املدينة�أصبح�من�املؤكد�بالفعل�إستالم�التعو�ض�وإذا��ان�من�املمكن�قياس�مبلغ�

 

 املؤكدة�يـر ات�غيـر االف��اضات�املحاس�ية�الهامة�والتقد -٤
 للفرعتطبيق�السياسات�املحاس�ية��عندا��كم�الهام�

ا��كم�التا����باتخاذ،�قامت�اإلدارة�حول�البيانات�املالية�٣واملو��ة����إيضاح�رقم��للفرعتطبيق�السياسات�املحاس�ية��سياق���
 ع���املبالغ�املدرجة����البيانات�املالية.�أثر�جو�ري لذي�له�ا

 
 
 
 

 اداتيـر اف�باإل تـر عاال 
�اإل  �مقياس �تفاصيل �بإتباع �اإلدارة �باإل تـر عقامت �يـر اف �عند �ا��دماتاد �تقديم �الدو�� �املعيار�املحاس�� ��� ��و�مب�ن �كما �قر ، :�١٨م

�دمات�ا�.�ع���أساس�قبول�الز�ون�بمسؤولية�تلك�ا��دماتومنافع�ملكية�بتحو�ل�مخاطر��قام�الفرعو�التحديد�فيما�إذا��اداتيـر اإل 
 اد�مالئم.يـر اف�باإل تـر عفإن�اإلدارة�ع���قناعة�بأ��ا�قامت�بتحو�ل�املخاطر�واملنافع��ش�ل�جو�ري�وأن�اإل �املقدمة

 

 املؤكد�يـر غ�يـر املصادر�الرئ�سية�للتقد
�س�ب�وال���ل�ا��سبة�مخاطرة�قد�ت��ـر التقر مؤكدة�األخرى����تار�خ��يـر �اضات�الغات�الرئ�سية�ا��اصة�باملستقبل�واالف�يـر إن�التقد

 بتعديل�جو�ري�للقيمة�الدف��ية�للموجودات�واملطلو�ات�خالل�السنة�املالية�القادمة����كما�ي��:
 

 

 لممتل�ات�واملعدات�ل�األعمار�االنتاجية
موجودات،��ا�بناًء�ع���االستخدام�املتوقع�لليـر الفعلية�املتوقعة�ال���يتم�تقديتم�اس��الك�ت�لفة�املمتل�ات�واملعدات�ع���مدة�ا��دمة�

�ـر يلم�تأخذ�اإلدارة�باالعتبـار�أي�قيمة�متبقية،�إذ�ترى�أن�ذلك�غ.�والذي�يتم�تحديده�وفقًا�لعوامل��شغيليةاملتوقع��والتلف�املادي
 جو�ر�ًا.

 

 

٢٤ 

٢٤ 

 ١٧ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 ممتل�ات�ومعدات -٥

  تحس�نات�إيجار�ة أثاث�وتركيبات معدات ســيارات املجــموع
  درهم درهم درهم درهم درهم

 الت�لفـــة     
 ٢٠١٥�ينايـر �١كما���� ٣٢٦٬٨٨٢ ٢٤٦٬٤٣٩ ١١٧٬٧٣٤ ١٨٠٬٠٠٠ ٨٧١٬٠٥٥

 إضافات ١٬٢٤٥٬٢٧٠ ٤٠٨٬٦٢٥ - - ١٬٦٥٣٬٨٩٥
 مشطو�ات )٣٢٦٬٨٨٣( )٤١٬٨٥٥( )٧١٬٠٢٥( - )٤٣٩٬٧٦٣(

 ٢٠١٥�د�سمبـر �٣١كما���� ١٬٢٤٥٬٢٦٩ ٦١٣٬٢٠٩ ٤٦٬٧٠٩ ١٨٠٬٠٠٠ ٢٬٠٨٥٬١٨٧
 إضافات ٣٬١١٢ ٥٬٢٤٩ - - ٨٬٣٦١

 مشطو�ات - )٢٬٢١٩( - - )٢٬٢١٩(
 ٢٠١٦�بـرد�سم�٣١كما���� ١٬٢٤٨٬٣٨١ ٦١٦٬٢٣٩ ٤٦٬٧٠٩ ١٨٠٬٠٠٠ ٢٬٠٩١٬٣٢٩

     
 
 

 االس��الك�امل��اكم     
 ٢٠١٥�ينايـر �١كما���� ١٨٦٬٦٥٧ ١٤٥٬٠١١ ٧٥٬٣٥١ ١٠٧٬٤٢٣ ٥١٤٬٤٤٢
 املحمل�خالل�السنة ٥٤٬٥٠٣ ٤٣٬٧٥٤ ١٧٬٠٥٠ ٢٤٬١٦٨ ١٣٩٬٤٧٥

 الشطبمل���عند� )٢٢٠٬٢٥٨( )٣٢٬٥١١( )٥٥٬٤٠٠( - )٣٠٨٬١٦٩(
      

 

 ٢٠١٥�د�سمبـر �٣١كما���� ٢٠٬٩٠٢ ١٥٦٬٢٥٤ ٣٧٬٠٠١ ١٣١٬٥٩١ ٣٤٥٬٧٤٨
 املحمل�خالل�السنة ٢٣١٬٠٥١ ١٣٠٬٥٧٨ ٤٬٧٢٣ ١٦٬١٥٣ ٣٨٢٬٥٠٥

 الشطبمل���عند� - )٢٬٢١٩( - - )٢٬٢١٩(
 ٢٠١٦�د�سمبـر �٣١كما���� ٢٥١٬٩٥٣ ٢٨٤٬٦١٣ ٤١٬٧٢٤ ١٤٧٬٧٤٤ ٧٢٦٬٠٣٤

      

 القيمة�الدف��يةصا���     
 ٢٠١٦د�سمبـر��٣١كما���� ٩٩٦٬٤٢٨ ٣٣١٬٦٢٦ ٤٬٩٨٥ ٣٢٬٢٥٦ ١٬٣٦٥٬٢٩٥
 ٢٠١٥�بـر د�سم�٣١كما���� ١٬٢٢٤٬٣٦٧ ٤٥٦٬٩٥٥ ٩٬٧٠٨ ٤٨٬٤٠٩ ١٬٧٣٩٬٤٣٩

 

ـــنة� ــ ــ ــ ــ مليون�در�م�وذلك��ســــــــــــــ�ب�انتقال�الفرع�إ����١٫٦٥بتحســــــــــــــ�نات�إيجار�ة�وشــــــــــــــراء�أثاث�وتركيبات�بقيمة��٢٠١٥قام�الفرع�خالل�ســـ
 املكتب�ا��ديد.

 

 قة�وودا�عدفعات�مسب -٦
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٧٦١٬٣٩٣ ٨٢١٬٩٨٤ مصار�ف�مقدمة�مسبقاً 
 ١٢٨٬٥٥٨ ١٢٥٬٥٥٨ ودا�ع�ضمان

 ٤١٬٣٨٥ ٣١٬٨٦١ ذمة�مدينة�أخرى 
 ٩٣١٬٣٣٦ ٩٧٩٬٤٠٣ 

 

 

٢٥ 

٢٥ 

 ١٨ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١�للسنة�املنتـهية���

 

 معامالت�األطراف�ذات�العالقة -٧
إفصاحات��:٢٤قم�ر املعيار�املحاس���الدو���شر�ات�وم�شآت��ستو����عر�ف�الطرف�ذو�العالقة�وفق�مع�مختلفة�معامالت�م�الفرع�بـر ي

و�إدارة�وسيطرة�مش��كة�وكبار�أعضاء�وم�شآت�ذات�ملكية�مش��كة�و/أر�ات�ش�.�تتمثل�األطراف�ذات�العالقة���األطراف�ذات�العالقة
 .أعباء�أخرى خدمات�أو�طراف�ذات�العالقة�وأية�أل ���اإاملقدمة�من�و املستلمة/شروط�املعامالت�وا��دمات�الشركة�تقرر�إدارة�اإلدارة.�

 

 ي��:ما���ـر املطلوب�من�طرف�ذو�عالقة����تار�خ�التقر �بلغ أ)
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   قةمطلوب�من�طرف�ذو�عال
   (شركة�خاضعة�مللكية�مش��كة)

 ٣٠٤٬٥٢٩ ٣٦١٫٠٧٢ نيو�ورك�فرع�– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 م�الفرع�خالل�السنة�مع�األطراف�ذات�العالقة�املعامالت�التالية:بـر أ ب)
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   فروع�أخرى�للمركز�الرئ����
 ٦٬٧٤٩٬٥٤٧ ٧٫٥٤٠٫٢٤١ ادات�رسوم��سو�ق*يـر إ

 ١٨٤٬١٦٤ ١٤٤٫٦٠١ مصار�ف�إدار�ة�وعموميـة
 

ا�بنك�أوف�مة�ب�ن�الفرع�و�ذبــــر املصار�ف�املتكبدة�لتنفيذ�األ�شطة�بموجب�اتفاقية�ا��دمات�امل�مقابليتم�اك�ساب�رسوم�ال�سو�ق�*�
 �ا�ر�ح�مع�ن.فرع�د�ي�بناًء�ع���طر�قة�الت�لفة�مضافًا�إل��–مي�سو������يو�إف����ليمتد��–طوكيو�

 

فرع�فقط�وأن�أغلبيـة�الســــــــــــــلطـة�ومســــــــــــــؤوليـة�التخطيط��بمـا�أنـهلم�يتم�إجراء�أي�إفصـــــــــــــــاح�يتعلق�بتعو�ضـــــــــــــــات�موظفي�اإلدارة�العليـا�
والتوجيه�والتحكم�بأ�شطة�الفرع����مع�املركز�الرئ����.�يقوم�املركز�الرئ�����بدفع��عض�الرواتب�إ���املوظف�ن�الياباني�ن�الوافدين����

 قدم��عض�م�ام�الدعم�وال���ال��عاد�تحميل�ا�ع���الفرع.الفرع�و�
 

 
 
 

 النقد�وما��عادله -٨
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٣٬٥٠٠ ٣٬٥٠٠ النقد����الصندوق 
 ٣٬٧٩٠٬٩٦١ ٤٬٥٧٢٬٣١٦ حسابات�جار�ة

 ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ودا�ع�ثابتة
 ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١ ٣٩٬٥٧٥٬٨١٦ 

 
 
 

ـــــر تأش�ر�من�تار�خ�اإلصدار�ذات�الصلة���ا�وتحمل�فائدة�ت�ثالثةمحلية�و�ستحق����غضون��الودا�ع�الثابتة�مودعة�لدى�بنوك ــ ــ ــ واح�ب�ن�ـ
 سنو�ًا.�%٠٫١٢إ����%٠٫٠٥

 

 حقوق�ملكية�املركز�الرئ���� -٩
 رأس�املال�املخصص)أ(

ابل�ق�يـر ولذلك�ف�و�غدر�م�حسب�متطلبات�املصرف�املركزي����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠بلغ�رأس�املال�املخصص�
 للتوز�ع�إ���املركز�الرئ����.

 
 

 االحتياطي�القانو�ي)ب(
من�صـــا����%١٠قانون�الشـــر�ات�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة،�أ�شـــأ�الفرع�مخصـــص�قانو�ي�عن�طر�ق�توز�ع��ســـبة��عمًال�بمقت�ـــ��

ـــــر ي�غمن�رأس�املال�املخصــص.�إن��ذا�االحتياط�%٥٠��ســاوي��ســبة�إ���أنســنة��ل�األر�اح�ل ــ ــ ــ ــ ــ نص�قابل�للتوز�ع،�إال����ا��االت�ال����يـ
 القانون.�عل��ا

 

 

٢٦ 

٢٦ 

 ١٩ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 
 

 م�افآت�املوظف�ن -١٠
ـــ���املتعلقة� ــ ــ ــ ــ ـــــة�املركز�الرئ��ـــ ــ ــ ــ ــ ـــياسـ ــ ــ ــ ــ ــــطس�وال���تم�اعتماد�ا�املؤجلة�بدفع�امل�افآت�ي�ب���الفرع�ســـ ــ ــ ــ ــ ـــ�ر�أغســ ــ ــ ــ ــ .�وترمي�املبادئ�٢٠١٤���شـــ

 األساسية�للمركز�الرئ�����لتقديم�م�افآت���ميع�املوظف�ن�مؤجلة�كجزء�من�ا��وافز�ال���تقدم�ا�مع�التقييد�بخطة�املنافع�اآلجلة.
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٦٬٦٤٠ ٢٠٫٤٢٨ ا��زء�املتداول*�–م�افآت�املوظف�ن�
 ٥٬٣٦٠ ١٤٫٥١٣ ا��زء�غيـر�املتداول �–م�افآت�املوظف�ن�

 ١٢٬٠٠٠ ٣٤٫٩٤١ الرصيد������اية�السنة
 

 ).١٢األخرى�(إيضاح��الدائـنةا��زء�املتداول�ضمن�الذمم��–*�تصنف�م�افآت�املوظف�ن�
 

 مخصص��عو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن -١١
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٢٠٦٬٦٦٣ ٣٢٧٫٣٥٣ السنةالرصيد����بداية�
 ١٢٠٬٦٩٠ ١١٩٫٩٢١ مبلغ�محمل�خالل�السنة
 ٣٢٧٬٣٥٣ ٤٤٧٫٢٧٤ الرصيد������اية�السنة

 

ــــص��ت�و�نتم� ــ ــ ــ ــ ـــــر �عو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن�الوافدين�غمخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتحق�تلك�املنافع���ن�املعار��ن.الياباني�نوظف�امل�يـــ ــ ــ ــ ع����ناءً بو�ســ
ــــاه�املوظف�ن�وف ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتحقــاق�الراتــب�ال��ــا�ي�الــذي�يتقــاضـ ــ ــ ــ ـــــر�طــة�إكمــال�ا��ــد�األد�ى�ملــدة�العمــل.�يتم�اســـ ــ ــ ــ ��ة�العمــل�لــدى�الفرع،�وذلــك�شـــ

 الت�اليف�املتوقعة�لتلك�املنافع�ع���مدار�ف��ة�عمل�املوظف�ن.
 
 

 وأخرى �دائنةذمم�تجار�ة� -١٢
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٥٣٨٬٣٩٧ ١٩٩٬٠١٨ *مبالغ�مستحقة
 ٤٢٬٤٧٣ ٢٣٬٠٤٧ مك�سبة�يـر ادات�غيـر إ

 ٢١٨٬٠٢٣ ١٩٣٬٨٠٧ **ا��ما��ص�انخفاض�القيمة�مخص
 ٧٩٨٬٨٩٣ ٤١٥٬٨٧٢ الرصيد������اية�السنة

 

 

 ),١٠يتضمن�ا��زء�املتداول�من�م�افأة�املوظف�ن�(إيضاح�*�
�ت�و�نتم�ملتــــــــــــحدة�وما�ورد�به�من�إجراءات،�الصادر�عن�املصرف�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�ا�٢٨/٢٠١٠موجب�التعميم�رقم�**�ب

 املعيـار�ة.�٢ع���جميع�املوجودات�املر��ة�للمخاطر�السار�ة�باستخدام�طر�قة�بازل��%١٫٥ب�سبـة��انخفاض�قيمة�جما��مخصص�
 

 فيما�ي���ا��ركة�ع���مخصص�انخفاض�القيمة�ا��ما��
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٢٤٤٬٥٢٧ ٢١٨٬٠٢٣ الرصيد����بدايـة�السنة
 )٢٦٬٥٠٤( )٢٤٬٢١٦( مبلغ�مع�وس�خالل�السنة

 ٢١٨٬٠٢٣ ١٩٣٬٨٠٧ الرصيد������اية�السنة
 

 

 

٢٧ 

٢٧ 

 ٢٠ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 الضر�بة -١٣
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   

 ١٠٦٫٤٨٠ ١٧٤٫٣٥٤ مصار�ف�ضر�بة�الدخل
 
 

ـــ�ند�%٢٠�للفرع�الســـــاري معدل�الضـــــر�بة��يبلغ ـــ��ا��الية��للســـــنةضـــــر�بة�الدخل��و�ســ حيث�لم�يتم�إجراء�أية��للســـــنة�ع���الر�ح�املحاســ
 .مطلو�ة�لغايات�ضر��ية��عديالت

 

 مخصص�الضر�بة����كما�ي��:�ع���ةإن�ا��رك
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٦٣٬٩٢٣ ١٠٦٬٤٨٠ الرصيد�كما����بداية�السنة
 ١٠٦٬٤٨٠ ١٧٤٬٣٥٤ بلغ�محمل�خالل�السنةم

 )٦٣٬٩٢٣( )١٠٦٬٤٨٠( مبلغ�مدفوع�خالل�السنة
 ١٠٦٬٤٨٠ ١٧٤٬٣٥٤ الرصيد������اية�السنة

 
 

 مصار�ف�إدار�ة�وعمومية -١٤
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٦٨٦٬٦٥٨ ٥١٤٬٢٩٥ إيجار
 ٥٤١٬٣٣١ ٧٢٧٬٠٩٣ يةمصار�ف�مكت�

 ٢١٧٬٩٣٩ ٣٠٣٬٩٢٤ مصار�ف�ترو�ـج�األعمال
 ١١٨٬٥٠٧ ١٠٩٬٦٥٧ مصار�ف�حيازة

 ١٣١٬٥٩٤ - ا��سارة�من�بيع�ممتل�ات�ومعدات
 ٣٥٦٬٣٣٣ ٢١٢٬٨٨٨ أخرى 

 ٢٬٠٥٢٬٣٦٢ ١٬٨٦٧٬٨٥٧ 
 

 املحتملةاملطلو�ات� -١٥
لشروط��لوخضوعا�الس�يفاء�العمي�العمالءع�بالسداد�نيابة�عن�تلزم�الفر �إن�املبالغ�التعاقدية�للفرع�بخصوص�ضمانات�أداء�األعمال

العقد.�إن�املبالغ�التعاقدية�تمثل�مخاطر�االئتمان�باف��اض�أن��ذه�املبالغ�قد�تم�اقراضــــــــــــــ�ا�بال�امل�وأن�أية�ضــــــــــــــمانات�أو���وزات�
امات�ال�يمثل�بالضرورة�اإلحتياجات�النقدية�تـز مقدمة�مقابل��ذه�العقود����بدون�قيمة.�ومع�ذلك،�فإن�مجموع�املبالغ�التعاقدية�لإلل

 أو�يتم�إلغاؤ�ا�دون�تمو�ل�ا.�سر�ا��اامات�ي�ت���تـز ًا�من��ذه�اإلليـر ية،�حيث�أن�كثاملستقبل
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ١٠٬٤٨٠٬٠٠٢ ٥٬٣٧٦٬٥٩٨ ضمانات�حسن�التنفيذ
 - ٩٨٬٩٠٧ ضمانات�دفعات�مقدمة

 ٨٦٢٬٩٩٦ ٨٠٠٬١٠٨ للمناقصات�تأم�ن�ابتدا�ي
 ٢٣٩٬١٥٢ ٨٩٩٬٧٤٣ ضمانات�مالية

 ١١٬٥٨٢٬١٥٠ ٧٬١٧٥٬٣٥٦ 

 

 

٢٨ 

٢٨ 

 ٢١ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 األدوات�املالية�-١٦
 

 أهم�السياسات�املحاس�ية)أ(
يل�والقياس�واألسس�ال���يتم�ف��ا����يل�الدخل�واملصار�ف�بما�إن�تفاصيل�السياسات�املحاس�ية�والطرق�املطبقة�بما����ذلك�أساس�ال���

 ل�ذه�البيانات�املالية.�٣يخص��ل�صنف�من�املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية�تم�تفصيل�ا����إيضاح�رقم�
 

 فئات�األدوات�املالية)ب(
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   املوجودات�املالية
 ٣٩٬٢٦٨٬٩٣٣ ٤٠٬٠٩٤٬٣٠٧ تضمنة�النقد�وما��عادله)الذمم�املدينة�(م

   

   املطلو�ات�املالية
 ٥٧٥٬٣٣٩ ٢١٣٬٥٣١ بالت�لفة�املطفأة

 

 القيمة�العادلة�لألدوات�املالية (ج)
 تقارب�القيم�العادلة�للموجودات�واملطلو�ات�املالية�كما������اية�السنة�قيم��ا�الدف��ية����بيان�املركز�املا��.�

 
 

 إدارة�املخاطر�املالية -١٧
 أهداف�إدارة�املخاطر�املالية)أ(

يولة�طر�الســــاتراجع�اإلدارة�مجمل�املخاطر�املالية�ال���تؤثر�ع���الفرع�وال���تتضــــمن�جوانب�محددة،�مثل�مخاطر�الســــوق�ومخاطر�االئتمان�ومخ
 والنقد�الفائض�املس�ثمر.

 ��ا�الفرع�و�ق�س���ا�تلك�املخاطر.�يـر الطر�قة�ال���يد�ع����عرض�الفرع�لتلك�املخاطر�املالية�أو �يـر لم�يطرأ�أي��غ
 
 إطار�إدارة�املخاطر�وا��وكمة)ب(

 بفرع�أبوظ��.�٢و�١)�Pillar(�مخاطر ��ـر تحديد�وتقييم�وقياس�ومراقبة�وإعداد�تقار ���إدارة�املخاطر�بد�ي��إن�مسؤولية
 

الشـــــــــــــرق�األوســـــــــــــط�بمــا����ذلــك�فرع�أبوظ��������ــان�إدارة�املخــاطر�املســـــــــــــؤولــة�عن�مراقبــة�املخــاطر�لعمليــات�البنــك�بــ�الرئ�ســـــــــــــيــةوتتمثــل�ال��ــان�
)CRMC( ���نة�الســــوق�واملوجودات�واملطلو�ات�و(MALCO) �و��نة�املطابقة�والشــــؤون�القانونية�والعمليات�والســــيطرة)CLOCC(�حيث�،

اقب�مانية�والســـــــــوقية�وال�شـــــــــغيلية�والقانونية.�وتر ع���ال��ت�ب����املخاطر�االئتوت�ون�مســـــــــؤولي��ا��د�ييندرج�عمل�ال��ان�الثالثة�بإشـــــــــراف�فرع�
ا� ب�نما�تراقب���نة�الســــوق�واملوجودات�واملطلو�ات�مخاطر�أســــعار�الفائدة�والســــيولة�كجزء�من�مراجعة��،تركز�املخاطر��ان�إدارة�املخاطر�أيضــــً

ــــــــــــر .�و�عمل�املد٢)�Pillar(�مخاطر  ،��ك�اش��اً�ا�فعاًال����إدارة�املخاطر�املتعلقة�بالفرعش�العام�لفرع�أبوظ���كعضو����تلك�ال��ان�الثالث�حيث���يـ
ـــــــــــر كما�ي�ون�نائب�املد ـــــــــــر كنائب�مدالعام�عضًوا�بتلك�ال��ان�بجانب�عمله��يـ وإ���جانب�ذلك،�تتضمن�أعضاء�ال��ان�اآلخر�ن�عام�فرع�أبوظ��.��يـ

 �رؤساء�األقسام�ومن�تتم�دعو��م�إن�اقت����األمر.
 

�غط��ا�ســـــــــياســـــــــة�مراقبة�اإلدارة�املذ�ورة�أعاله�ضـــــــــمن�إطار�املخاطر�وا��وكمة�الشـــــــــامل�للشـــــــــرق�األوســـــــــط�ال���و�قع�نطاق�عمل�ال��ان�الثالثة�
وتنقســـــــم��ي�لية�ا��وكمة�الشـــــــاملة�وفًقا�لتلك�وا��وكمة،�و���الســـــــياســـــــة�ال����شـــــــمل�فروع�البحر�ن�وأبوظ���ود�ي�وال��شـــــــمل�مكتب�الدوحة.�

أورو�ا��ملنطقةالتنفيذي��الرئ�سإ����ه�ـــــــــــــــــر فع�تقار يـــــــــــــــــر الذي�وإفر�قيا�أورو�ا�والشــــرق�األوســــط�ة�منطقمســــتوى�:�الســــياســــة�إ���مســــتو��ن،�أال�و�ما
ـــــر الذي�الرئ�����مركز�الشرق�األوسط�مستوى�،�و وإفر�قياالشرق�األوسط�و  ـــــر فع�تقار يـ ـــــو.��ـ ���ال��اية�وه�إ���مراكز�األعمال�الرئ�سية�العاملية�بطوكيـ

 طر�ع���نطاق�البنك�بال�امل�ع���عاتق�أعضاء�مجلس�اإلدارة.�إلدارة�املخا�ال��ائيةاملسؤولية��تلقى
 
 

 

 

٢٩ 
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 ٢٢ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�إدارة�املخاطر�املالية -١٧
 (تتمة)�إطار�إدارة�املخاطر�وا��وكمة(ب)�

ص�شعبة�فحبواسطة��أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قياالداخلية����منطقة��التدقيقيتم�تنفيذ�وظيفة�الرقابة�الداخلية�عن�طر�ق�خدمات�
لد��ا�مسؤولية�التدقيق�الداخ����،�حيث�أن�تلك�الشعبة(”EIACE“)�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيا���منطقة�التدقيق�الداخ���و االئتمان�

مراجعة��مخاطر�االئتمان،�و�التا��بعينة�مستقلة�دور�ة�عن�دقة�التص�يفات�االئتمانية�املتعلقة��صالضوابط،�بما����ذلك�إجراء�فحيات�و للعمل
رق�أورو�ا�والشالتدقيق�الداخ������منطقة�و شعبة�فحص�االئتمان��وت�بعاألخرى.��املخاطر �جوانبمختلف��مع�يةمدى�مالءمة�األح�ام�االئتمان

�و  �يو��شعبة�(”EIACE“)�إفر�قيااألوسط �طوكيو�مي�سو����� �أوف �ب�نك �الداخ�� �والتدقيق �االئتمان املكتب��وموقع�ا (”IACED“)فحص
زء�من�وظيفة�مركز����ج (”IACED“)فحص�االئتمان�والتدقيق�الداخ���ب�نك�أوف�طوكيو�مي�سو������يو��وحيث�أن�شعبةطوكيو.�ب�الرئ����

 ط�األعمال.بختنظيميا�بطة�مرت�يـر غاألعمال�التجار�ة،�فإ��ا�
 

����املوقعلدور�ة�ا�عمليات�املراجعة� (”EIACE“)�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قياالتدقيق�الداخ������منطقة�و شعبة�فحص�االئتمان�تتع�د�
إل��ا�إ����توصل�ائج�ال��،�والنتفحص�االئتمان�والتدقيق�الداخ���ب�نك�أوف�طوكيو�مي�سو������يو��لشعبة�)بالضرورة�املراجعات�السنو�ة(ول�س�

��يـر املد �األوسط �الشرق �ملنطقة �األخر�ناإلقلي�� �العموم ��ومدراء �إ�� �وكذلك �األوسط، �الشرق �الداخلية�����يـر مدمكتب��� ركز�املعام�املراجعة
الشرق�أورو�ا�و نطقة�طيط�ملالعام�لقسم�التخ�يـر ،�واملدأورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيانطقة�،�والرئ�س�التنفيذي�مل")IAO"(�الرئ�����بطوكيو 
نطقة�،�وإدارة�املخاطر�االئتمانية�مل")ECoD"(�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيانطقة�العام�لقسم�االمتثال�مل�يـر واملد ،")EPD"(�األوسط�وإفر�قيا

شعبة�فحص�.�تجري�")ERMD"(�فر�قياأورو�ا�والشرق�األوسط�وإ�منطقة�العام�لقسم�إدارة�املخاطر����يـر و�املد�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيا
الشرق��بوحداتأيضا�أ�شطة�الرصد�املستمرة�فيما�يتعلق�(”EIACE“)�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قياالتدقيق�الداخ������منطقة�و االئتمان�

 .ة�الشرق�األوسطأعمال�منطق���جو�ري����املخاطر��يـر أي��غي�ترا��األوسط�للتأكد�من�أن�أعمال�املراجعة�الداخلية�ال���ستجرى�
 

و��نة�التعو�ضات��املوسعةتفاصيل�حول�إطار�ا��وكمة�وإدارة�املخاطر��٢٠١٦السنوي�للمجموعة�للسنة�املالية�املن��ية����مارس���ـر التقر �يتضمن
ء�أعضا�تالتعو�ض�عن�تحديد��عو�ضا�سياسةعن�وضع��ةاملسؤول��مستوى�املجلس���ع���نة�التعو�ضات�إن��مستوى�املجلس�املتاحة.�ع���

� �مجلس �اإلدارة �التنفيذي�ن �التنفيذي�نواملسؤول�ن �واملسؤول�ن �التجار�ة ���مل�وآخر�ن�لألعمال �يو�إف ���نة�MUFG�ي�سو����� �تتحمل �كما .
� �تحديد �مسؤولية �أيًضا �الفردي�التعو�ضات �التعو�ض �لتلكتفاصيل ��وفًقا �املح��السياسة. �الصعيد �أما�ع�� �امل�افآت�فإن�، �منطقة����نة �

 فروع�الشرق�األوسط�بما����ذلك�فرع�أبو�ظ��.بق�األوسط����املسؤولة�عن�القرارات�املتعلقة�الشر 
 

 مخاطر�العمالت�األجن�ية(ج)�إدارة�
 إذ�ال�يتع�د�الفرع�بأي�معامالت�ممولة�سائدة��عمالت�أجن�ية.�وعليه،�فال�يتعرض�الفرع�ملخاطر�تذبذب�أسعار�صرف�العمالت�األجن�ية

 

 أسـعار�الفائدةإدارة�مخاطر� )د(
ـــــر يإن�مخاطر�أسعار�الفائدة����مخاطر�تقلبات�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للموجودات�واملطلو�ات�املالية��س�ب�التغ ات����ـ

 الية�ا��الية.امل��ـر معرض�ألية�مخاطر�جو�ر�ة����أسعار�الفائدة�كما����تار�خ�إعداد�التقار �يـر أسعار�الفائدة����السوق.�إن�الفرع�غ
 

 تحليل�حساسية�أسعار�الفائدة
�املتحركةة�.�بال�سبة�ألسعار�الفائد�ـرالتقر املشتقة�ألسعار�الفائدة�كما�بتار�خ��يـر تم�تحديد�تحليل�ا��ساسية�أدناه�اعتمادًا�ع����عرض�األدوات�غ

 �ان�مستحقًا�طوال�السنة.��ر �ـالتقر التحليل�ع���فرض�أن�املبلغ�املطلوب�املستحق�بتار�خ��إعدادللمطلو�ات،�تم�
 

�أع��/�أقل�بـأسعار�الفائدة��إذا��انت �٣١للسنة�املن��ية�����الفرعأر�اح��ل�انتات�األخرى�ثابتة،�يـر نقطة�أساس�مع�االحتفاظ�بجميع�املتغ�١٠ـ
الفرع�ألسعار�فائدة�ع���تعرض�لجع�ذلك��ش�ل�أسا�����ـر ).�و در�م�٣٥٫٠٠٠:�٢٠١٥در�م�(�٣٥٫٠٠٠بمبلغ��ارتفعت�/�انخفضت�٢٠١٦�بـر د�سم

 ة�األجل.يـر ودا�عه�قص

 

 

٣٠ 
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 ٢٣ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة) -١٧
 إدارة�مخاطر�االئتمان )ه(

�سـارة�مالية.���لفرعااماته�التعاقدية�األمر�الذي�ي�تج�عنه�تكبد�تـز إ���املخاطر�املتعلقة�بإخفاق�الطرف�املقابل����اس�يفاء�ال�مخاطر�االئتمان�يـر �ش
�������وسيلة�لتخفيف�مخاطر�املخاطر�املالية�من�التع�يحظون�بموافقة�املركز�الرئ�����أطراف�مقابلةسياسة���دف�للتعامل�فقط�مع��الفرع�تب��

 و�ناًء�ع���تلك�السياسة،�ال�تحتفظ�اإلدارة�بمخصص�للديون�املش�وك����تحصيل�ا.�.السـداد
 

ولة�دإن�مخاطر�االئتمان�ع���املبالغ�السائلة��عد�مخاطر�محدودة�نظرًا�ألن�األطراف�املقابلة����بنوك�ذات�جدارة�ائتمانية�عالية�وم��لة����
 اإلمارات�العر�ية�املتـحدة.

 

 لةالسيو إدارة�مخاطر� )و(
مخاطر�السيولة�عن�طر�ق�املراقبة�املستمرة�للتدفقات��الفرع�يـر ع���عاتق�مجلس�اإلدارة.�و�د�عود�املسؤولية�ال��ائية�إلدارة�مخاطر�السيولة�

 النقدية�املحتملة�والفعلية�ومطابقة�استحقاق�املوجودات�واملطلو�ات�املالية.
 

 لف�املوجودات�املالية�من�مبالغ�مستحقة�ملنافع�املوظف�ن�ومبالغ�مستحقة�أخرى..�تتأ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١ل�س�لدى�الفرع�أية�قروض�كما����
 

 إدارة�املخاطر�ال�شغيلية�����(ز)
�،�إال�أن�البنك،�مع�ذلك�لديهلندنو د�ي���العمليات����فر�منخفضـــــــــــــة�حيث�يتم�تنفيذ�غالبية�فرع�لدى�الاملخاطر�ال�شـــــــــــــغيلية�بالرغم�من�أن�

ـــــــــــــــر لقد�تم�تقدلمخاطر�ال�شـــغيلية.�لا��د�األد�ى�ضـــمانات�إلدارة� ـــــــــــــــر د�ســـم�٣١�كما���لمخاطر�ال�شـــغيلية�لرأس�املال��يـ �مليون �١٫٦�بقيمة�٢٠١٦�بـ
 .ع���أساس�متوسط�الدخل�اإلجما���للفرع�خالل�السنوات�الثالث�السابقةوذلك��مليون�در�م)�١٫٤:�٢٠١٥در�م�(

 
 إدارة�مخاطر�رأس�املال -١٨

 مقدمة
كفاية�رأس�املال�بموجب�إطار�عمل��يـــــــــــــــــــر رف�املركزي����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�توج��ات�بخصــــــوص�معايأصــــــدر�املصــــــ�٢٠٠٩�بـــــــــــــــــــر ���نوفم

.�حددت��ذه�التوج��ات�أنظمة�كفاية�رأس�املال�الح�ســـــــــــــاب�وا��فاظ�ع���ا��د�األد�ى�من�رأس�املال�الالزم�بخصـــــــــــــوص�مخاطر�٢اتفاقية�بازل�
الصــــــــــــادرة�عن�املصــــــــــــرف�املركزي����دولة��٢وق�بموجب�"املن���املوحد".�إن�إطار�عمل�اتفاقية�بازل�االئتمان�واملخاطر�ال�شــــــــــــغيلية�ومخاطر�الســــــــــــ

ارات�ماإلمارات�العر�ية�املتحدة���دف�إ����عز�ز�إدارة�املخاطر�ودعم�انضـــــــباط�الســـــــوق�وإيجاد�الب�ئة�اآلمنة�والســـــــليمة�للقطاع�املصـــــــر���داخل�اإل 
عملية�التقييم�الداخلية��لتعز�ز )�ICAAPعملية�التقييم�الداخلية�لكفاية�رأس�املال�(��ـــــــــــر ،�قام�الفرع�بتطو العر�ية�املتحدة.�طبقًا�للتعليمات�أعاله

و�تم�إجراء�عمليــة�اختبــار�الضـــــــــــــغط��لكفــايــة�رأس�املــال�واختبــار�الضـــــــــــــغط�ل��فــاظ�ع���رأســـــــــــــمــالــه�وفق�إجمــا���املخــاطر�ال���يتعرض�ل�ــا�الفرع.
 ضغط�باملركز�الرئ�����بلندن.عملية�اختبار�البمحفظة�أبوظ���كجزء�من�

 
 

 وهي�ل�رأس�املال�املنظمرأس�املال� ١-١٨
��د�ايقوم�الفرع�باح�سـاب��سـبة�كفاية�رأس�املال�بما�يتما�ـ���مع�التوج��ات�الصـادرة�عن�املصـرف�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.�إن�

)�RWA���جميع�األوقات�لألصــــــــــول�املوزونة�املخاطر�(�%١٢تم��عديل�ا�إ���األد�ى�من��ســــــــــبة�رأس�املال�املوضــــــــــوعة�من�قبل�املصــــــــــرف�املركزي�قد�
 مح�سبة�وفقًا�للتوج��ات�الصادرة�ع��م.

 

 :٢و��١يتمثل�رأس�املال�التنظي���للفرع����الوقت�الرا�ن�باملستوى�ن�
 

�عد�اقتطاع�الشـــــــــــــ�رة�قاة،�وذلك�واالحتياطي�القانو�ي�واألر�اح�املســـــــــــــ�ب�املخصـــــــــــــصوالذي�يتضـــــــــــــمن�رأس�املال��١املســـــــــــــتوى�رأس�املال�من�
 امللموسة،�إن�وجدت.��يـر واملوجودات�غ

 

�من�املوجودات��%١٫٢٥�د�عن�تـز ،�و�تضمن�املخصصات�العامة�(املخصص�ا��ما���لالنخفاض����القيمة�ب�سبة�ال�٢رأس�املال�من�املستوى
 ييم�االس�ثمارات،�إن�وجد.وعنصر�احتياطي�إعادة�تق�واملطلو�ات�املؤ�لة�املساندةاملر��ة�حسب�املخاطر)،�
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 ٢٤ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 مخاطر�رأس�املال�(تتمة)إدارة� -١٨
 (تتمة)�رأس�املال�املنظم�وهي�ل�رأس�املال ١-١٨

ع���األقل�من�األصــــول�املوزونة�املخاطر��%٨لرأس�املال�يجب�أن�ت�ون��١�املســــتوى تلفة�ع���عناصــــر�قاعدة�رأس�املال.�إن�يتم�تطبيق�حدود�مخ
)RWA�لرأس�املال.�١�املستوى من��%٦٦٫٦لرأس�املال�ال�يمكن�أن�تتجاوز��٢)�وإن�الشر�حة 

 

ـــــر ثقة�السوق�و�عز�ز�التطو �عتمد�سياسة�الفرع�ع���املحافظة�ع���قاعدة�رأس�مال�قو�ة�للمحافظة�ع��� ـــــر ياملستقب���لألعمال.�إن�تأث��ـ مستوى��ـ
ـــــــــــــــــــــــــر عرأس�املال�ع���العائد�للمالك�ن�يتم�تث�يته�أيضـــــــــــــًا�وتقوم�الفروع�باال  اف�با��اجة�ل��فاظ�ع���توازن�ب�ن�العوائد�العليا�املمكنة�مع�املزايا�تـ

 والضمان�الذي�يمكن�تحمله�من�مركز�رأس�املال�السليم.
 

 �ان�كما�ي��:�بـر د�سم�٣١س�املال�التنظي���للفرع����إن�مركز�رأ
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   األول�من�رأس�املال�املستوى 
 ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس�املال�املخصص

 ١١٦٬٧٧١ ١٨٦٬٥١٣ االحتياطي�القانو�ي
 ٣٨٣٬٣٢٦ ١٬٠١١٬٠٠٠ املس�بقاةاألر�اح�

 ٤٠٬٥٠٠٬٠٩٧ ٤١٬١٩٧٬٥١٣ 
   من�رأس�املالالثا�ي��املستوى 

 ١٨١٬٧٠١ ١٦١٬٥٠٨ مخصصات�جماعية

 ٤٠٬٦٨١٬٧٩٨ ٤١٬٣٥٩٬٠٢١ إجما���قاعدة�رأس�املال
   

   لمخاطرل�املر��ةاملوجودات�
 ١٤٬٥٣٦٬٠٧٥ ١٢٬٩٢٠٬٦٦٣ �مخاطر�االئتمان

 - - مخاطر�السوق 
 ١١٬٧٨٣٬٣٣٣ ١٣٬٠٠٠٬٠٢٤ املخاطر�ال�شغيلية

 ٢٦٬٣١٩٬٤٠٨ ٢٥٬٩٢٠٬٦٨٧ مخاطرلل�املر��ةإجما���املوجودات�

 %١٥٥ %�١٦٠ �سبة�كفاية�رأس�املال
 

 تخصيص�رأس�املال
العوائد�املتحققة�ع���رأس�املال�املخصص.�إن���عظيم،�ع���يـــــــــر،�إ���حد�كباملحددة�شطة�األعمليات�و ال�عتمد�عملية�تخصيص�رأس�املال�ب�ن�

 التنظي��.��رأس�املال���م�رأس�املال�املخصص�ل�ل�عملية�أو��شاط��عتمد��ش�ل�أسا����ع�
 

ع���رأس�املال�املعدل�املخاطر����األســـــاس�الرئ��ـــــ���الذي��ســـــتخدم����تحديد�كيفية�تخصـــــيص��ممكن�بالرغم�من�أن�ز�ادة�العائد�ألق�ـــــ���حد
يق�مع�أيضًا�الت�س،�إال�أنه�ل�س�األساس�الوحيد�املستخدم����صنع�القرار.�تم�األخذ����اإلعتبار�محددةرأس�املال�ضمن�الفرع�لعمليات�وأ�شطة�

م�ع�ع���املدى�البعيد.�يتاط�مع�األ�داف�اإلســـــــ��اتيجية�للفر العمليات�واأل�شـــــــطة�األخرى،�وتوفر�مصـــــــادر�اإلدارة�واملصـــــــادر�األخرى،�وتوافق�ال�شـــــــ
 ع�بخصوص�إدارة�رأس�املال�وتخصيصه.سياسات�الفر إجراء�مراجعة�منتظمة�ل

 
 

 املجموعة��شاط ٢-١٨
ـــــــــــــر �و�تقديم�ا��دمات�املصرفية�لألعمال.�تم�إعداد�البيانات�املالية�وتقار إن�ال�شاط�الرئ�����للفرع� اس�كفاية�رأس�املال�املنظم�للفرع�ع���أس��ـ

 ذلك.�يـر مماثل�إال�إذا�تم�اإلفصاح�عن�غ
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 ٢٥ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١�للسنة�املنتـهية���

 

 مخاطر�رأس�املال�(تتمة)إدارة� -١٨
 إدارة�املخاطر ٣-١٨

ـــــــــــــر يتتطلب�العمليات�تحديد�وقياس�وتجميع�وإدارة�فعالة�للمخاطر�وتخصيص�فعال�لرأس�املال�ل��صول�ع����سبة�مخاطر�وعوائد�معقولة.�يد �ـ
ية�للمخاطر�وال����شــــــــتمل�ع���اإلدارة�الشــــــــاملة�للمخاطر����ال�ي�ل�الفرع�مخاطره�بأســــــــلوب�منظم�و��ســــــــم�بالشــــــــفافية�من�خالل�ســــــــياســــــــة�عامل

ر�طالتنظي���وقياس�املخاطر�وعمليات�املراقبة.�من�خالل�عملية�اإلدارة�الشـــاملة�للمخاطر،�فإنه�يتم�تحديد���م��املعامالت�والتعرضـــات�للمخا
ـــــــــــــــــــــــــر يالقائمة�ومقارن��ا�با��دود�املصـــــــــــــرح���ا،����ح�ن�يتم�مراقبة�املخاطر�غ القابلة�للتحديد�مقابل�التوج��ات�واملؤشـــــــــــــرات�الرئ�ســـــــــــــية�للمخاطر��ـ

 واملراقبة.�إن�أية�اختالفات�أو�ز�ادات�أو�انحرافات�يتم�إبالغ�اإلدارة���ا�التخاذ�اإلجراء�املناسب.
 

 مخصصات�متأخرة�السداد�ومنخفضة�القيمة
الم�الدفعة����تار�خ�السداد�التعاقدي،�أو�إذا��ان�ال�س�يل�االئتما�ي�يز�د�يتم�تص�يف�ال�س�يالت�االئتمانية�كمتأخرة�السداد�عندما�ال�يتم�است

ـــــــــــــر عن�ا��دود�املعتمدة�سابقًا.��عت ال�س�يل�االئتما�ي�"متأخر�السداد�ومنخفض�القيمة"�إذا��انت�الفوائد�أو�األر�اح�أو�القسط�الرئ�����متأخر��بـ
ــــــــــــــر لل�ســ�يل�االئتما�ي�أكيومًا،�أو�إذا��انت�القيمة�املدرجة��٩٠الســداد�ألك���من� من�القيمة�املقدرة�القابلة�للتحصــيل.�إن�ال�ســ�يالت�االئتمانية��بـ

�منتظمة"�و�تم�تصــــ�يف�ا�وفقًا�للفئات�يـــــــــــــــــر "متأخرة�الســــداد"�و�"متأخرة�الســــداد�ومنخفضــــة�القيمة"�يتم�إدار��ا�ومراقب��ا�باعتبار�ا�"�ســــ�يالت�غ
 ية�ت�و�ن�املخصصات:األر�ع�التالية�وال����ستخدم�حي�ئذ�لتوجيه�عمل

 

 املعيار الفئة
 يوم�(شاملة)�٩٠منتظم�لف��ة�تصل�إ����يـر غ تحت�املراقبة
 يوم�(شاملة)�١٨٠إ����٩١منتظم�لف��ة�ب�ن��يـر غ دون�املستوى 
 يوم�(شاملة)�٣٦٥إ����١٨١منتظم�لف��ة�ب�ن��يـر غ مش�وك�ف��ا

 يوم�٣٦٥منتظم�لف��ة�تتعدى��يـر غ معدومة
 

ـــــــــــــــــــر رع�إدراج��ســـــــ�يل�ائتما�ي�ضـــــــمن�إحدى�الفئات�أعاله�اســـــــ�نادًا�إ���حكم�اإلدارة�للظروف�املالية�و/أو�غيجوز�كذلك�للف املالية�للعميل.��انت��يـ
 .٢٠١٦�بـر د�سم�٣١قيمة�كما����المنخفضة��يـر ا��اصة�بالفرع�غمحفظة�القروض�

 

بخصــــــــــــوص��%١٫٥ب�ســــــــــــبة��انخفاض����القيمة�جما���ن�مخصــــــــــــص�طبقًا�ألنظمة�املصــــــــــــرف�املركزي����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة،�يتم�ت�و 
�٣١.�إن�إجما���املخصــــــص�للفرع�كما����٢باســــــتخدام�طر�قة�بازل��الســــــار�ة�املفعول �املوجودات��ميع��املر��ةذات�مخاطر�االئتمان��موجودات

 ).در�م�٢١٨٫٠٢٣:�٢٠١٥در�م�(�١٩٣٫٨٠٧�ان��٢٠١٦�بـر د�سم
 

 ليةاملوافقة�ع���البيـانات�املا�–�١٩
 .٢٠١٧�مارس�٢٩����العام�والتصر�ـح�بإصدار�ا�يـر املدتم�املوافقة�ع���البيانات�املالية�من�قبل�
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عربي ودويل

تركيا ت�شع م�شوؤول منظمة 
العفو الدولية قيد االحتجاز 

•• انقرة-اأ ف ب:

تركيا قيد الحتجاز  العفو يف  الرتكية م�شوؤوَل منظمة  ال�شلطات  و�شعت 
بعد اعتقاله الثالثاء ب�شبب ا�شتباهها يف عالقاته بحركة الداعية فتح اهلل 

غولن.
اخرين يف منطقة  22 حماميا  مع  الثالثاء  م�شاء  كيلي�س  تانري  واعُتقل 
ازمري )غرب(. وت�شتبه ال�شلطات الرتكية يف ان م�شوؤول منظمة العفو يف 
تركيا ا�شتخدم على هاتفه يف اب اغ�شط�س 2014 تطبيق بايلوك امل�شفر 
ان�شار  جانب  من  ُي�شتخدم  انه  ال�شلطات  تقول  ال��ذي  الق�شرية  للر�شائل 
ان��ق��رة م��دّب��ر حماولة  امل��ت��ح��دة وت��ع��ت��ربه  ال��ولي��ات  غ��ول��ن املقيم حاليا يف 
كيلي�س  ان  بيان اىل  العفو يف  وا���ش��ارت منظمة  يوليو.  الن��ق��الب يف مت��وز 
متهم ب�النتماء اىل منظمة ارهابية وهو اتهام اعتربت انه “تزييف للعدالة 

يظهر التاأثري املدمر للقمع الذي ُتنّفذه ال�شلطات الرتكية«.
ا�شتخدم تطبيق  يكون  اأن  نافيًة  لكيلي�س،  املوجه  التهام  املنظمة  ورف�شت 

بايلوك.
اأن�شار  ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  وت��ت��ه��م 
غولن باأنهم ت�شللوا بطريقة منهجية 
اىل املوؤ�ش�شات الرتكية طوال �شنوات، 
ادارة  لإقامة  الق�شاء،  اىل  وبخا�شة 

موازية متهيدا لطاحة احلكومة.
ال�شابق  احل���ل���ي���ف  غ����ول����ن،  وي���ن���ف���ي 
لأردوغ������������ان، وامل���ن���ف���ي يف ال����ولي����ات 
القرن  ت�شعينات  نهاية  منذ  املتحدة 
امل��ا���ش��ي، ن��ف��ي��ا ق��اط��ع��ا اي ت����ورط يف 
الن��ق��الب ال��ف��ا���ش��ل ال���ذي ا���ش��ف��ر عن 

زهاء 150 قتيال.

املنامة ترحب بت�شريحات الرئي�ش 
االأمركي ب�شاأن وقف دعم قطر لالإرهاب

••املنامة -وام: 

رحبت مملكة البحرين بت�شريح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب حول مواجهة دعم قطر التطرف ووقفها متويل 
اإط��ار اجلهود الأمريكية احلثيثة والإ�شرار على موا�شلة  اأن هذا املوقف احل��ازم ياأتي يف  الإره��اب فورا .. موؤكدة 
مكافحة خمتلف �شور الإرهاب و�شمان التكاتف الدويل للق�شاء على هذه الظاهرة اخلطرية. ونقلت وكالة اأنباء 
البحرين “بنا “ عن اململكة يف بيانها ام�س تاأكيدها �شرورة التزام قطر بت�شحيح �شيا�شاتها والنخراط ب�شفافية يف 
جهود مكافحة الإرهاب لتتمكن دول املنطقة من معاجلة الأخطار التي تهددها ومواجهة جميع الكيانات الإرهابية 

والق�شاء على كل من يدعمها و يحاول زعزعة اأمن وا�شتقرار دول املنطقة و�شعوبها.

ال�سرطة الربيطانية تعتقل �سابا ب�ساأن الهجوم 

مهاجمو ج�شر لندن حاولوا ا�شتئجار �شاحنة زنتها 7.5 طن 

مانيال: موؤ�سرات قوية على مقتل الأخوين ماوتي الإرهابيني

قوات خا�شة اأمريكية ت�شاعد القوات الفلبينية على اإنهاء ح�شار مدينة ماراوي 

اأمريكا تخطط خلف�ش فاتورة دعم بعثات حفظ ال�شالم التابعة لالأمم املتحدة !

ترامب ي�شتعد للك�شف عن �شيا�شة جديدة ب�شاأن كوبا 
ترامب موقفه اجلديد يوم اجلمعة املقبل يف كلمة يف ميامي 
ولكن  النتخابية.  حملته  خ��الل  اأعلنه  تعهدا  بذلك  منجزا 
�شخ�شني على اإطالع على املناق�شات قال اإنه قد يحدث تاأخري 
اإذا تطلب اتخاذ قرار نهائي وقتا اأطول. وعلى الرغم من اأنه 
مل يتم بعد النتهاء من اأي تغيريات حمددة تقول امل�شادر اإن 
من املرجح اأن يك�شف ترامب النقاب عن تراجع جزئي ولي�س 
العالقات  ا�شتئناف  ت�شمنت  التي  اأوب��ام��ا  اإج���راءات  عن  كليا 
واإعادة فتح �شفارتي البلدين بعد حدوث انفراجة دبلوما�شية 
يف 2014 مع خ�شم الوليات املتحدة خالل احلرب الباردة. 
قد  الأمريكيني  اجلمهوريني  ال��ن��واب  م��ن  جمموعة  وك��ان��ت 
�شابق  وق��ت  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  اإىل  بر�شالة  بعثت 

تقليدي لنتهاج خط  ب�شكل  ال��ذي مييل  احل��زب اجلمهوري 
كبارا  م�شوؤولني  اإن  امل�شادر  وقالت  هافانا.  �شد  ت�شددا  اأكرث 
و�شع  لبدء  يوم اجلمعة  اجتمعوا  القومي  الأم��ن  يف جمل�س 
م�شوؤولون  ويقول   . تو�شيات  قائمة  على  الأخ��رية  اللم�شات 
اأوباما  تغيريات  ت�شل  األ  املتوقع  اإن من  الأمريكية  ب��الإدارة 
اإىل قطع العالقات الدبلوما�شية التي ا�شتوؤنفت قبل عامني 

بعد عداء ا�شتمر اأكرث من 50 عاما.
وق����ال اأ���ش��خ��ا���س ع��ل��ى اإط�����الع ع��ل��ى امل��ن��اق�����ش��ات اإن م���ن بني 
من  الأمريكية  ال�شركات  منع  بحثها  يجري  التي  اخل��ي��ارات 
باجلي�س  املرتبطة  الكوبية  ال�����ش��رك��ات  م��ع  باأن�شطة  ال��ق��ي��ام 

وت�شديد قوانني �شفر الأمريكيني اإىل هناك.

•• وا�صنطن-رويرتز:

املتوقع  م��ن  اإن  واأ���ش��خ��ا���س مطلعون  اأم��ري��ك��ي  م�����ش��وؤول  ق��ال 
املقبل  اجلمعة  ي��وم  ميامي  ترامب  دونالد  الرئي�س  ي��زور  اأن 
لإعالن �شيا�شة جديدة ب�شاأن كوبا قد ت�شدد القوانني املتعلقة 
بالتجارة وال�شفر لغيا بنودا من �شيا�شة النفتاح على كوبا 

التي انتهجها الرئي�س ال�شابق باراك اأوباما .
اأو���ش��ك��وا على  ت��رام��ب  اإن م�شاعدي  اأم��ري��ك��ي  وق���ال م�����ش��وؤول 
النتهاء من مراجعة �شاملة للعالقات مع كوبا ومن املتوقع 
اإىل  ث��م  ال��ق��وم��ي  ب��الأم��ن  اخل��ا���س  لفريقه  تو�شيات  اإح��ال��ة 
لإعالن  التخطيط  وي��ج��ري  املقبلة.  الأي���ام  خ��الل  الرئي�س 

يوم اجلمعة حثته فيها على عدم اإلغاء اإجراءات اأوباما التي 
ت�شمنت تخفيفا كبريا لقوانني التجارة وال�شفر وال�شتثمار 
م��ن مراحلها  كوبا  �شيا�شة  اق���رتاب مراجعة  وم��ع  ك��وب��ا.  م��ع 
الأخ��رية �شعد كل من طريف الق�شية �شغوطه للتاأثري على 

قرار ترامب ب�شاأن مدى تراجعه عن اإجراءات اأوباما.
واأبدى �شبعة من اأع�شاء احلزب اجلمهوري الذي ينتمي اإليه 
ترامب يف الر�شالة عن قلقهم العميق ب�شاأن تفكريه يف اإلغاء 
�شيا�شات اأوباما وقالوا اإن مثل هذه اخلطوة �شتحفز كوبا على 

اأن تعتمد من جديد على دول مثل رو�شيا وال�شني.
ب�شاأن  الكوجنر�س  يف  متزايدا  ا�شتياء  التحذير  هذا  ويعك�س 
اإث��ارة للخالف مع كوبا حتى داخل  اأك��رث  اأ�شلوب  اإىل  العودة 

“احل�شول على �شيارة لوري 7.5 
اأن تكون  ..النتائج كان ميكن  طن 

اأ�شواأ«.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اإع����الن تنظيم 
داع�س م�شوؤوليته عن الهجوم قال 
هايدون اإنه ل يوجد دليل على اأن 

•• لندن-رويرتز:

اعتقلت ال�شرطة الربيطانية التي 
التي  الدامية  الهجمات  يف  حتقق 
الأ�شبوع  مطلع  يف  لندن  يف  وقعت 
املا�شي على ج�شر لندن �شابا يبلغ 
اإلفورد  يف  ع��ام��ا   27 ال��ع��م��ر  م���ن 

ب�شرق لندن اأم�س الول اجلمعة.
وق�������ال�������ت ������ش�����رط�����ة ال����ع����ا�����ش����م����ة 
على  ن�شرته  بيان  يف  الربيطانية 
ال�شبت  ام�س  الإلكرتوين  موقعها 
اإن الرجل حمتجز يف مركز �شرطة 
يف بريك�شري ومت اعتقاله مبوجب 

قانون الإرهاب.
قتلوا  اأ����ش���خ���ا����س  ث��م��ان��ي��ة  وك������ان 
اأن ده�س  50 اآخرون بعد  واأ�شيب 
م�شرعة  ب�شيارة  اره��اب��ي��ني  ث��الث��ة 
ال�شبت  م��ارة عند ج�شر لندن ليل 
رواد  ب�شكاكني  هاجموا  ثم  املا�شي 

حانات ومطاعم قريبة.
واأظ������ه������رت ل���ق���ط���ات ف���ي���دي���و من 
ك����ام����ريات ل��ل��م��راق��ب��ة ب���ث���ت على 
اإع������الم  و�����ش����ائ����ل  ويف  الإن������رتن������ت 
بات  -خ��ورام  املهاجمني  بريطانية 
ور���ش��ي��د ر����ش���وان وي��و���ش��ف زغبة- 
ال�شحايا  اأح����د  ي��ح��ا���ش��رون  وه���م 

ت�شل  اأن  قبل  طعنه  يف  وي���ب���داأون 
ال�شرطة وتفتح النار.

وق����ال����ت ال�������ش���رط���ة م����ن ق���ب���ل اإن 
اإىل  ه��رع��وا  اأف���راده���ا  م��ن  ثمانية 
م��وق��ع ال��ه��ج��م��ات واأط���ل���ق���وا نحو 
املهاجمني  وق��ت��ل��وا  ر���ش��ا���ش��ة   50

الثالثة.
من جهة اخ��رى قال رئي�س وحدة 
العا�شمة  يف  الإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة 
املتطرفني  اإن  ل��ن��دن  الربيطانية 
ثمانية  ق���ت���ل���وا  ال����ذي����ن  ال���ث���الث���ة 
اأ�شخا�س بعد اأن ده�شوا مارة على 
ج�شر لندن ب�شيارة فان ثم هاجموا 
النا�س حاولوا يف  بعد ذلك بطعن 
بادئ الأمر ا�شتئجار �شاحنة زنتها 

7.5 طن .
ال��ك��وم��ان��در دي���ن هايدون  وك�����ش��ف 
اأي�شا النقاب عن اأن هوؤلء الرجال 
القنابل  م��ن  خم���زون  لديهم  ك��ان 
احلارقة يف �شندوق عربتهم الفان 
ونفذوا الهجوم الدامي ب�شكاكني.

واأ�شارت هذه الكت�شافات ول�شيما 
اأن  اإىل  ���ش��اح��ن��ة  ا���ش��ت��ئ��ج��ار  خ��ط��ة 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  ك��ان  الهجوم 

�شقوط عدد اأكرب من القتلى.
لل�شحفيني  ه�������اي�������دون  وق���������ال 

املهاجمني وهم الربيطاين املولود 
يف باك�شتان خورام بات والإيطايل 
يو�شف زغبة ور�شيد ر�شوان الذي 
له �شالت بليبيا واملغرب وايرلندا 
تلقوا توجيهات من اأي �شخ�س اآخر 

�شواء يف بريطانيا اأو خارجها.

•• االأمم املتحدة -رويرتز:

امل��ت��ح��دة خف�س  ال����ولي����ات  ت���ري���د 
مليار دولر من امليزانية الإجمالية 
ال�شالم  حفظ  لعمليات  ال�شنوية 
امل��ت��ح��دة يف العام  ل���الأمم  ال��ت��اب��ع��ة 
يوليو  م���ن  الأول  يف  ي���ب���داأ  ال����ذي 
من  وا�شنطن  ن�شيب  لتقلل  مت��وز 
الفاتورة باأكرث من 10 باملئة عقب 
ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ترامب  دع����وات 

خلف�س التمويل الأمريكي.
والقرتاح الذي تطرحه الوليات 
اأك����رب م�����ش��اه��م يف الأمم  امل��ت��ح��دة، 
الأويل يف  ال��ع��ر���س  ه���و  امل��ت��ح��دة، 
امليزانية  جلنة  جتريها  مفاو�شات 
يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
والتي  ع�����ش��وا   193 ت�����ش��م  ال��ت��ي 
 13 متويل  على  ت��واف��ق  اأن  عليها 
ومكتب  ال���������ش����الم  حل���ف���ظ  ب���ع���ث���ة 
يونيو  بنهاية  اللوجي�شتي  للدعم 

حزيران.
وثيقة  ع���ل���ى  روي��������رتز  واط���ل���ع���ت 
حفظ  ميزانية  مقرتحات  جمعت 
واملجموعات  ال����دول  م��ن  ال�����ش��الم 

الإقليمية.
وبلغ القرتاح الأمريكي للميزانية 
مبا  دولر  مليار   6.99 ال�شنوية 

وقال “ل نبحث عن �شبكة اأو�شع«. 
واأ�شاف اأن رجال ال�شرطة مازالوا 
التقاء  ك��ي��ف��ي��ة  م��ع��رف��ة  ي��ح��اول��ون 
واأ�شاف  م��ع��ا.  ال��ث��الث��ة  ال���رج���ال 
“كيف تعرف كل واحد منهم على 

الآخر؟ اإنهم جمموعة خمتلفة«.

اإح����دى امل���راح���ل 1200 اأم��ري��ك��ي. وت��وق��ف ذل���ك يف 
للدعم  �شغري  اأم��ري��ك��ي  ت��واج��د  ظ��ل  ول��ك��ن   2015

اللوج�شتي والفني.
ع�شرات  منذ  حليفان  والفلبني  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
ا�شرتاتيجيا  ت���واج���دا  ع��الق��ت��ه��م��ا  وت��وف��ر   . ال�����ش��ن��ني 

•• ماراوي-رويرتز:

من  يتحقق  اإن��ه  ال�شبت  ام�س  الفلبيني  اجلي�س  ق��ال 
تقارير تفيد مبقتل الأخوين اللذين يقودان جماعة 
لل�شيطرة على  املت�شددة يف معركة  الإ�شالمية  ماوتي 

مدينة ماراوي بجنوب البالد.
وقال املتحدث با�شم اجلي�س اللفتنانت كولونيل خو-

اآر هرييرا يف موؤمتر �شحفي مبدينة ماراوي ما زلنا 
يف انتظار التاأكيد... ما زلنا نتحقق من هذه التقارير 

لكن هناك موؤ�شرات قوية.
واأ�شاف املتحدث اأن 13 من م�شاة البحرية الفلبينية 
قتلوا يف املعركة يف انتكا�شة جلهود احلكومة ل�شتعادة 

املدينة من الرهابيني املوالني لتنظيم داع�س.
“معركة  واأو�شح املتحدث اأن م�شاة البحرية قتلوا يف 
تطهري  عمليات  اأث��ن��اء  اجلمعة  الول  اأم�����س  عنيفة” 

ملواقع العدو.
وب��ذل��ك ي�شل ع��دد قتلى م��ع��ارك م���اراوي يف �شفوف 
قوات الأمن اإىل 58 ف�شال عن 20 مدنيا واأكرث من 

100 من املتمردين.
مانيال  يف  الأمريكية  ال�شفارة  با�شم  متحدث  وق��ال 
اأم��ري��ك��ي��ة ت�شاعد  ق����وات خ��ا���ش��ة  اإن  ام�����س  ل���روي���رتز 
مت�شددين  ح�شار  اإنهاء  يف  الفلبينية  امل�شلحة  القوات 
لبلدة ماراوي  الرهابي  داع�س  متحالفني مع تنظيم 

بجنوب البالد.
تنظيم  بايعوا  ال��ذي��ن  املقاتلني  مئات  اإ�شتيالء  واأث���ار 

داع�����س ع��ل��ى م�����اراوي وم���ن بينهم ع�����ش��رات م��ن دول 
جم��اورة وم��ن ال�شرق الأو���ش��ط خم��اوف من اكت�شاب 

تنظيم داع�س موطئ قدم يف جنوب �شرق اآ�شيا.
الفلبينية  احلكومة  طلب  على  “بناء  املتحدث  وق��ال 
الأم��ري��ك��ي��ة مبعاونة  اخل��ا���ش��ة  العمليات  ق���وات  ت��ق��وم 
يف  امل�شتمرة  العمليات  يف  الفلبينية  امل�شلحة  ال��ق��وات 
ماراوي مل�شاعدة قادة القوات الفلبينية على الأر�س يف 

قتالهم �شد م�شلحي ماوتي واأبو �شياف.
فنية  تفا�شيل  مناق�شة  ن�شتطيع  ل  اأمنية  »ولأ�شباب 
للقوات  امل�شتمرة  للعمليات  الأمريكي  للدعم  حمددة 

امل�شلحة الفلبينية«.
اأن القوات الفلبينية  وحتى الآن مل يكن هناك تاأكيد 
طلبت امل�شاعدة الأمريكية يف املعركة من اأجل ماراوي 

بجزيرة مينداناو والتي دخلت اأ�شبوعها الثالث.
و�شوهدت طائرة ا�شتطالع اأمريكية من طراز اأوريون 
دليل  يوجد  ل  ولكن  اجلمعة  ي��وم  البلدة  ف��وق  حتلق 
الأر�س  على  بقوات  دفعت  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  على 

هناك.
���ش��ه��ورا بني  ت��وت��ر ا�شتمر  امل�����ش��اع��دة بعد  وت��اأت��ي ه��ذه 
رودريجو  الفلبيني  الرئي�س  موقف  اأججه  احلليفني 
القوات  بطرد  وتعهداته  لوا�شنطن  املعادي  دوتريتي 

الأمريكية من بالده .
وكانت وا�شنطن قد اأر�شلت جنودا من القوات اخلا�شة 
اإىل مينداناو يف 2002 لتدريب الوحدات الفلبينية 
ال��ت��ي ت��ق��ات��ل م�شلحي اأب���و ���ش��ي��اف يف ب��رن��ام��ج ���ش��م يف 

لوا�شنطن يف اآ�شيا كما توفر ملانيال حماية يف مواجهة 
النفوذ ال�شيني يف املنطقة.

التحالف  ب���ه���ذا  ا���ش��ت��خ��ف ع��الن��ي��ة  ول���ك���ن دوت���ريت���ي 
مرارا  وانتقد  ال�شني  مع  تقارب  اأم��ام  عقبة  واعتربه 

وا�شنطن ملعاملتها بالده على اأنها تابع.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• اإيف كورنو

   روؤ�شاء وزراء حزب املحافظني لي�شوا حمظوظني 
انتخابيا. قبل عامني، وعد ديفيد كامريون باإجراء 
ا�شتفتاء على الربيك�شيت للفوز بالنتخابات. وقد 
انتخابه والبقاء يف من�شبه، ولكن  اإع��ادة  مت فعال 
العام  يف  الربيك�شيت  اأن�شار  انت�شار  م��ن  ينج  مل 
ال��ت��ايل. م��ن جهتها، ك��ان��ت ت��ريي��زا م��اي ت��اأم��ل يف 
قرارها  خ��الل  م��ن  �شلبة  اأغلبية  على  احل�شول 
ال��ن��ه��اي��ة، خ�شرت  ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة، ويف  اج����راء 

اأغلبيتها املطلقة وبع�س الري�س يف املعركة.
   يبقى حزب املحافظني احلزب الح�شن متثيال يف 
جمل�س العموم )318 مقعدا مقابل 261 حلزب 
ال��وزراء املنتهية وليتها  ، ويعود لرئي�شة  العمال( 
ال  اجل��دي��دة،  ت�شكيل احلكومة  احل��ق يف  منطقيا 
ُت��دف��ع اليه:  ب��دي��ال ك��ان��ت تتمنى ال  ت��واج��ه  ان��ه��ا 
وبالتايل  اأق��ل��ي��ة  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  خم��اط��ر  حت��ّم��ل 

ه�ّشة، اأو النظر يف حتالف مع حزب اخر.
   وهذه هي ال�شيغة التي كان كامريون قد اختارها 
عام 2010 من خالل �شّم حزب الدميقراطيني 
الأح�����رار. وه���ذا اخل��ي��ار م�شتبعد ه��ذه امل���رة، لن 
“ليرباليني الدميقراطيني” يف الأ�شا�س معادون 
يوفره  ال���ذي  احل��ل  امامها  ويبقى  للربيك�شيت. 
الوحدويون )الربوت�شتانت( يف ايرلندا ال�شمالية 
احلزب الوحدوي الدميقراطي. انه احلل الوحيد 
املمكن، اذ ميلك اف�شلية كونه حال منطقيا: فنواب 
هذا احلزب خمزون ي�شمح با�شتكمال النق�س، كما 
اتباع  من  اأي�شا  وهو  الدميقراطي،  الوحدوي  ان 
�شماليا  اإيرلنديا  امتدادا  ميثل  يكاد  الربيك�شيت، 

حلزب املحافظني.
مبدئيا،  الأق���ل  على  ممكنة،  العملية  ح�شابيا،    
املقاعد،  من  قليل  ع��دد  من  منقو�شة  باأغلبية  اذ 
ك�شب  املبكر  الت�شويت  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  ح��ني  يف 

اول  رحمة  حت��ت  ال���وزراء  رئي�شة  باتت  الع�شرات، 
مواجهة وموجة غ�شب.

رئي�سة الوزراء �سحية نف�سها
م��اي يف و�شع  ت��ريي��زا  ف��اإن  املقابل،  �شيا�شيا، يف     
�شيء، هي التي عليها حماولة ا�شتعادة ال�شيطرة. 
بالتاأكيد، ان مناف�شها العمايل، جريميي كوربني، 
قام، على عك�س كل التوقعات، بحملة جيدة، واغرت 
ال�شباب  ارق��ام(  دون  )ولكن  اغدقها  التي  الوعود 
ان هجمات  وب��ال��ت��اأك��ي��د  ال�����ش��ع��ب��ي��ني،  وال��ن��اخ��ب��ني 
الداخلية  وزي�����رة  ت��خ��دم  مل  ول���ن���دن  م��ان�����ش�����ش��رت 
الآلف من  الغاء  م�شوؤولية  ُحّملت  التي  ال�شابقة، 
الوزراء  رئي�شة  ان  ال  ال�شرطة،  يف  العمل  فر�س 

كانت بدرجة اوىل �شحية نف�شها. 
وم�شتقرة”،  “�شلبة  ملكة  نف�شها  توجت  لقد     
ا�شتبعادها  فبعد  وه�����ّش��ة.  متقّلبة  ظ��ه��رت  لكنها 
مبكرة،  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  ال��ل��ج��وء  ق��اط��ع��ة  بطريقة 
تبّنت فجاأة هذه الفكرة، وبعد اإعالنها عن تدابري 
تق�شف ا�شتهدفت كبار ال�شن، تراجعت فجاأة، حلظة 

اأادراكها ان ذلك �شيحرمها ا�شوات املتقاعدين.
اكت�شف  ال���ظ���اه���ري���ة،  ال�����ش��الب��ة  ت��ل��ك  ووراء     
يف  تثق  ل  مر�شحة  احلملة،  خ��الل  الربيطانيون 
نف�شها، مف�شلة اجتماعات اللجان ال�شغرية بينما 
وظهرت  الكربى،  الجتماعات  خ�شمها  ي�شاعف 
رف�شها  درجة  اإىل  التلفزيون  �شا�شة  على  مرتبكة 

املواجهة املبا�شرة مع مناف�شها.
   الإ�شكالية الأكرب بالن�شبة اليها اليوم تتمثل يف اأن 
هذه ال�شمعة قد تالحقها وُتلحق بها �شررا بليغا 
الربيك�شيت  ب�شاأن  املفاو�شات  فيه  �شتفتح  يف وقت 
يف غ�شون اأيام قليلة. يبقى عليها ان تثبت اأنها مل 

ت�شبح ما يطلق عليه الإجنليز البطة العرجاء.

ترجمة خرية ال�شيباين

االنتخابات الربيطانية: عن فّن التدمر الذاتي...!

• كاتب �شحفي مبجلة لوبوان الفرن�شية خمت�س يف ال�شوؤون الدولية

مقرتح  ع����ن  دولر  مب���ل���ي���ار  ي���ق���ل 
املتحدة  ل�������الأمم  ال����ع����ام  الأم��������ني 
وبنحو  ج���وت���ريي�������س  اأن����ط����ون����ي����و 
اأو�شى  ع��م��ا  دولر  م��ل��ي��ون   570
املنظمة  يف  امل���ي���زان���ي���ة  خ�����رباء  ب���ه 
كان  الأمريكي  والعر�س  الدولية. 
اأعلى مقرتح من  ك��ان  الأق��ل فيما 
 7.72 وبلغ  الأفريقية  املجموعة 

مليار دولر.
ووف���ق���ا ل��ل��م��ق��رتح الأم���ري���ك���ي من 
 1.99 وا�شنطن  ت��دف��ع  اأن  امل��ق��رر 
مليار دولر يف مقابل 2.25 مليار 

دولر دفعتها يف العام اجلاري.
وعلى الرغم من اأن ترامب و�شف 
التمويل الأمريكي لالأمم املتحدة 
الهام  بالعمل  مقارنة  �شئيل  باأنه 

الذي تقوم به اإل اأنه �شكى من اأن 
بعثات  ف��ات��ورة  م��ن  ب���الده  ن�شيب 
حفظ ال�شالم البالغ حاليا 28.5 

باملئة غري عادل.
طلب   2018 ع���ام  م��ي��زان��ي��ة  ويف 
الت�شديق  الكوجنر�س  ترامب من 
فح�شب  دولر  م��ل��ي��ار   1.2 ع��ل��ى 
ال�����ش��الم يف الأمم  ل��ب��ع��ث��ات ح��ف��ظ 

املتحدة.
دولر عن  املبلغ مبليار  ه��ذا  ويقل 
امل�����ش��ارك��ة الأم��ري��ك��ي��ة خ��الل العام 
الذي ينتهي يف 30 يونيو حزيران 
امليزانية  ك���ان���ت  ع��ن��دم��ا   2017

الإجمالية 7.9 مليار دولر. 
املتحدة  الأمم  يف  م�شوؤولون  وق��ال 
لبعثات حفظ  وا�شنطن مدينة  اإن 
 417 ق��دره  مببلغ  حاليا  ال�شالم 

مليون دولر.
ويعود القرار النهائي للكوجنر�س 
ميزانية  حت���دي���د  يف  الأم����ري����ك����ي 
احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة وه���و الذي 
حفظ  لبعثات  املتاح  املبلغ  �شيقرر 

ال�شالم التابعة لالأمم املتحدة. 
وقال جمهوريون، الذين يهيمنون 
بغرفتيه،  ال����ك����وجن����ر�����س  ع����ل����ى 
ودميقراطيون اإنهم ل يدعمون ما 
عر�شه ترامب من خف�س كبري يف 

تلك امليزانية.
ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها 
الأمريكي  امل��ق��رتح  يطرح  روي���رتز 
الأمم  يف  امل��ي��زان��ي��ة  للجنة  امل��ق��دم 
ميزانيات  يف  خف�س  اأك��رب  املتحدة 
الأك��رث كلفة  ال�شالم  بعثات حفظ 
ومايل  الدميقراطية  الكوجنو  يف 

ودارفور بال�شودان.
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البيت االأبي�ش ي�شعى لتخطي ف�شيحة رو�شيا
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اآي جيم�س  بي  ل��الإف  ال�شابق  املدير  اإف��ادة  الأبي�س من  البيت  ي�شتخل�س  مل 
لي�س مو�شع  ت��رام��ب  دون��ال��د  اأن  على  التاأكيد  وه��و  واح���د،  اأم��ر  �شوى  كومي 
حتقيق، على اأمل اأن يتمكن الرئي�س اأخريا من تخطي ف�شيحة تلقي بظاللها 

على وليته، غري اأن ذلك قد يبقى جمرد اأمنية.
اإن كان املدير ال�شابق ملكتب التحقيقات الفدرايل نعت الرئي�س علنا باأنه كاذب 
اإفادته  ا�شتخدام  ميكنه  انه  يعتقد  الأبي�س  البيت  اأن  اإل  بالثقة،  جدير  غري 

لتخفيف ال�شغط عن اإدارة ترامب.
وقام كومي خالل جل�شة ال�شتماع اإليه حتت الق�شم اأمام جلنة ال�شتخبارات 
يف جمل�س ال�شيوخ، مبا كان الرئي�س طلب منه متاما قبل اإقالته، غري اأنه مل 

م�شتهدفا  لي�س  ترامب  اأن  ك�شف  فهو  من�شبه:  يف  وهو  حتقيقه  بو�شعه  يكن 
�شخ�شيا باأي حتقيق يف �شياق ق�شية التدخل الرو�شي يف النتخابات الرئا�شية 
بح�شب  نف�شه  ترامب  و�شفها  مثلما  الرو�شية  “الغيمة”  واألقت  الأمريكية. 
�شعبيته،  ن�شبة  تراجع  اإىل  واأدت  النتخابي،  ف��وزه  على  بظلها  كومي،  اأق��وال 
والكونغر�س  اآي  بي  الإف  وحملت  دفاعي  موقع  يف  الأبي�س  البيت  وو�شعت 
على فتح عدة حتقيقات. وقال اأحد م�شت�شاري الرئي�س مارك �شورت “اإن كان 
اأع�شاء الإدارة يركزون اهتمامهم على التحقيقات، فمن املوؤكد اأن ذلك يحول 
جهودهم عن برناجمنا الت�شريعي«. مثلما هيمنت ف�شيحة “اإيران كونرتا” 
ر�شميا  التهمة  توجيه  اإىل  واأدت  ريغان  رونالد  للرئي�س  الثانية  الولية  على 
الرو�شي  التدخل  بف�شيحة  من�شغلة  احلالية  الإدارة  ف��اإن  م�شوؤول،   11 اإىل 
والنت�شارات  مو�شكو.  م��ع  ت��رام��ب  حملة  فريق  يف  اأع�شاء  ت��واط��وؤ  واحتمال 

القليلة التي حت�شب للرئي�س حتى الآن، حتى مع �شيطرة اجلمهوريني على 
�شابقة  اتفاقات  اأو  لتدابري  اإل��غ��اء  اأ�شا�شي  ب�شكل  كانت  الكونغر�س،  جمل�شي 
ولي�س حتقيق اإجنازات �شيا�شية، حيث اأخرج الرئي�س البالد من اتفاق ال�شراكة 
ع��رب املحيط ال��ه��ادئ وم��ن ات��ف��اق ب��اري�����س ح��ول امل��ن��اخ. وب��ال��ت��ايل، ف���اإن اإفادة 
دبرها  ينددون مبوؤامرة  الذين  الأم��ل لدى اجلمهوريني  بع�س  تبعث  كومي 
باأنها  الي�شار وينعتون املزاعم ب�شاأن وجود تواطوؤ بني حملة ترامب والرو�س 
الرئي�س مل  اأن  اإىل  اآي لفت  ال�شابق لالإف بي  املدير  اأن  “اأخبار كاذبة«. غري 
يكن �شخ�شيا مو�شع حتقيق عند اإقالته يف التا�شع من اأيار مايو، موحيا باأن 
الأمور قد تكون تبدلت منذ ذلك احلني. كما حر�س على الإ�شارة اإىل اأنه يعود 
اأي�شا لالإف بي اآي الذي  للمدعي العام اخلا�س روبرت مولر، املدير ال�شابق 
اإذا كان ينبغي فتح حتقيق بحق ترامب يف  اأن يقرر ما  ت�شلم ملف التحقيق، 

ق�شية عرقلة عمل الق�شاء، ملحاولته اإخراج التحقيق حول رو�شيا عن ال�شكة 
واإقالته كومي. وبح�شب اإفادة كومي، فاإن الرئي�س �شعى لوقف التحقيق بحق 
م�شت�شاره ال�شابق لالأمن القومي مايكل فلني الذي هو يف قلب ملف رو�شيا، 
يف حماولة تعترب يف اأف�شل الأحوال مبثابة ح�شابات �شيا�شية �شيئة، غري اأنها 
تاأكيده  يف  للغاية  وا�شحا  كومي  ك��ان  كما  الق�شاء.  ل�شري  عرقلة  ت�شكل  قد 
على اأن عددا من اأع�شاء البيت الأبي�س، بع�شهم ل يزالون يف منا�شبهم، قد 
يواجهون متاعب جدية. وينذر كل ذلك على الأرجح بتحقيق مطول. واإزاء 
هذا الحتمال، �شعى البيت الأبي�س لالن�شحاب من الف�شيحة، تاركا م�شاألة 
كا�شوفيتز  م��ارك  ال�شخ�شي  الرئي�س  اأق��وال جيم�س كومي ملحامي  ال��رد على 
وخبري العالقات العامة اجلمهوري مارك كورالو. ومل ي�شتمر الأمر طويال 

قبل اأن ترد تغريدة من دونالد ترامب.

   والآن؟ اأغني�س األك�شندر- كولييه، 
يف  الربيطانية  احل�����ش��ارة  اأ���ش��ت��اذة 
العديد  بورقوين، وموؤلفة  جامعة 
من الكتب حول الأحزاب ال�شيا�شية 
وت��ف��ك رموز  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، جتيب 
م��ا ح��دث يف ح��وار ملجلة لوتوفال 
اجرته  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  اوب�����ش��رف��ات��ور 

اأغاث رانك.
ت��ن��ظ��ي��م هذه    *حل���ظ���ة ق����راره����ا 
الن�����ت�����خ�����اب�����ات امل�����ب�����ك�����رة، ك���ان���ت 
ا�شتطالعات الراأي ل�شالح ترييزا 
ك���ي���ف و����ش���ل���ت اىل ه���ذه  م��������اي.. 

النتيجة؟
فر�شت  ل��ق��د  ����ش���دم���ة:  ان���ه���ا   -   
النتخابات  ه�����ذه  م�����اي  ت����ريي����زا 
اأحد كان يجربها على  املبكرة ول 
خطيئة  ارتكبت  وب��ه��ذا  تنظيمها. 
نتيجة ثقتها املفرطة، وظنها انها 
خ��م�����ش��ني مقعدا  ع��ل��ى  ���ش��ت��ح�����ش��ل 
اإ���ش��اف��ي��ا. وه��ا ه��ي جت��د نف�شها يف 
و�شع كارثي لقيادة ما يعترب اأكرب 
الخرية  �شنة  الأرب��ع��ني  يف  تغيري 
كانت يف حاجة اىل  البلد.  ه��ذا  يف 

�شرعية، فكان الف�شل التام.
كانت  الن���ت���خ���اب���ي���ة  ح��م��ل��ت��ه��ا     
امل�شمون  ح���ي���ث  م�����ن  ك����ارث����ي����ة، 
وال�شكل. فقد ك�شفت عن �شورتها 
راأيها  غ��رّيت  م���رتددة:  ك�شخ�شية 
من�شبها  م���ن���ذ  ال��ربي��ك�����ش��ي��ت  يف 
عن  وتراجعت  للداخلية،  ك��وزي��رة 
ع���دة ن��ق��اط م��ن ب��رن��اجم��ه��ا، وهو 
الكتاب املقد�س النتخابي للحزب، 
ورف�شت اأي�شا امل�شاركة يف مناظرة 

تلفزيونية.

وطعن كل منهما الآخر يف الظهر، 
لترييزا  املجال  ف�شحا  النهاية  ويف 
م����اي. ����ش���اأك���ون م��ن��ده�����ش��ا ج����دا يف 
ك��ق��ي��ادة وزعامة  ���ش��ورة ع��ودت��ه��م��ا 

حمتملة. 
   احل��ل الخ���ر، يتمثل يف انتخاب 
وتوافقية  ���ش��ه��رة،  اأق����ل  �شخ�شية 
ال�شركاء  م����ن  وق����ري����ب����ة  اأك��������رث، 
الأوروب��������ي��������ني، ول����ك����ن �����ش����رط ان 
النواب  كل  قبل  من  اأي�شا  ُتنتخب 

واأع�شاء احلزب.
اأغلبية  م����اي  ت���ريي���زا  *اأرادت     
ق��وي��ة م���ن اج����ل ال��ت��ف��او���س حول 
ال���ربي���ك�������ش���ي���ت وق������د ف�������ش���ل���ت. ما 
ه��و ت��اأث��ري ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات على 

املفاو�شات؟
   - جميع ال�شيناريوهات ميكن اأن 
توؤدي اإىل حتوير كامل يف جمرى 
يف  م��اي  ترييزا  بقيت  اإذا  التاريخ، 
مناه�س  ع��و���ش��ه��ا  واإذا  ال�����ش��ل��ط��ة، 
توىل  واإذا  الأوروب����������ي،  ل���الحت���اد 
ائتالف     رئا�شة  ك��ورب��ني  ج��ريمي��ي 
النظر  �شيعيد  اأحد  اأنه ل  واملوؤكد، 
مت   50 فاملادة  ال�شعبي.  القرار  يف 
وما  �شيتم،  والربيك�شيت  تفعيلها، 
اإذا �شيكون  �شيبقى مفتوحا هو ما 
ال��ربي��ك�����ش��ي��ت ���ش��ل��ب��ا ع��ل��ى طريقة 
ماي - اإغ��الق احل��دود، الن�شحاب 
ن�شخة  اأو   - امل�شرتكة  ال�شوق  م��ن 
ل��ّي��ن��ة ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ك���ورب���ني، مع 
ال�شوق  اإىل  ال���و����ش���ول  اإم���ك���ان���ي���ة 
املواطنني  حقوق  و�شمان  املوحدة 
اإن  املتحدة.  اململكة  الأوروب��ي��ني يف 

الأ�شابيع القادمة �شتكون مثرية.
عن لونوفال اوب�سرفاتور 

الفرن�سية

ال�شخ�شي ل�شالح     ولعب ف�شلها 
الزعيم العمايل. ففي حني ظهرت 
ومتعجرفة  ل��ال���ش��م��ئ��زاز،  م��ث��رية 
جريميي  ب���دا  وواث���ق���ة،  ومتعالية 
ك��ورب��ني اأق���رب اإىل ال��ن��ا���س، ورجل 
خا�شة  تناول  وقد  وودي.  ميدان، 
خالل احلملة الق�شايا التي يريد 
ال�شغل  ���ش��م��اع��ه��ا:  ال��ربي��ط��ان��ي��ون 
واخل���دم���ات ال��ع��ام��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ... 
يف امل��ق��اب��ل، رك���زت ت��ريي��زا م���اي يف 
ك���ام���ل ح��م��ل��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ه��ج��رة اأو 
لكنها  مهمة،  اأ�شئلة  ه��ذه  الأم���ن. 
اأولوية بالن�شبة للربيطانيني  اأقل 

يف حياتهم اليومية.
  *ي��ب��دو ان ج��ريمي��ي ك��ورب��ني قد 

كيف اأنها �شتبقى يف ال�شلطة وكاأن 
�شيئا مل يحدث.

ف��اإن��ه��ا لن     ويف جميع الح�����وال، 
ت��ب��ق��ى زع��ي��م��ة ل��ل��ح��زب. وح��ت��ى ان 
ف���ع���ل���ت، ه����ن����اك ق����اع����دة يف ح���زب 
ميكن  اأن���ه  على  تن�س  املحافظني 
15 باملائة م��ن الأع�����ش��اء طلب  ل��� 
ت�شويت على حجب الثقة ... وهي 
امل�شلط، ولن  ال�شيف  لهذا  تخ�شع 
لفرتة  ال�شمود  على  ق���ادرة  تكون 

طويلة.
   *ولكن من �سيخلفها؟

   - الفو�شى العاّمة. كبار احلزب، 
غوف،  ومايكل  جون�شون  بوري�س 
الزعامة،  انتخابات  معركة  خ�شرا 

والنقابات والن�شار الذين ميكنهم 
فهذا  الإن���رتن���ت.  ع��رب  الت�شجيل 
التمهيدية  النتخابات  ال�شكل من 
املفتوحة، هو الذي �شمح له بالفوز 

يف انتخابات من�شب الزعيم.
  وه����ذا ه���و ال���در����س ال����ذي ميكن 
النت�شار  ه���ذا  م���ن  ا���ش��ت��خ��ال���ش��ه 
التوجهات  ك��ان��ت  مهما  الن�شبي: 
يفر�س  ال�شعب  �شوت  ال�شيا�شية، 

نف�شه، وُي�شمع يف الخري.
الأغلبية  �شيحكم يف غياب    *م��ن 

املطلقة؟
اأن يرغبوا  للمحافظني    - ميكن 
اأق��ل��ي��ة، وهذا  يف احل��ك��م ب��ح��ك��وم��ة 
وميكنهم  للده�شة،  مثريا  �شيكون 

ث�����اأر ل��ن��ف�����ش��ه ب��ج��م��ع��ه ع�����ددا اأك���رب 
م���ن امل��ق��اع��د م���ن اإد م��ي��ل��ي��ب��ان��د يف 

النتخابات الت�شريعية الأخرية.
ا�شتنقا�شه  اذ مت  ث���اأر ج��ل��ّي.  ه��و    
ب�شفة كبرية من طرف ال�شحافة 
املحافظني،  وح�������زب  امل���ح���اف���ظ���ة 
منظمة،  ل���ه���ج���وم���ات  وت����ع����ر�����س 
حتى  م�شبوق  غ��ري  بعنف  ات�شمت 
التابلويد  ���ش��ح��اف��ة  م��ن  ات���ى  وان 

املحافظة جدا.
  من جهة اخرى، يتمتع جريميي 
املجتمع  م��ن  ب��دع��م كبري  ك��ورب��ني 
لزعامة  انتخابه  مت  فقد  امل���دين. 
احلزب يف نهاية الية خا�شة وغري 
احلزب  اأع�����ش��اء  �شمت  اذ  ع��ادي��ة، 

ان  ال�����ش��ف��ر، غ���ري  اإىل  ال����ع����دادات 
هذا غري وارد ولن ي�شمن نتيجة 

خمتلفة.
   *دع��������ا زع����ي����م ح�������زب ال���ع���م���ال 
ترييزا  املحافظني،  م��ن  وال��ع��دي��د 
ميكنها  ه����ل  ل���الن�������ش���ح���اب.  م�����اي 

ال�شتمرار؟
   - هذا هو ال�شوؤال: اإنها بالتاأكيد 
���ش��ُت��دف��ع اإىل ال���ش��ت��ق��ال��ة م��ن قبل 
الذين  امل��ح��اف��ظ��ني  م���ن  ال���ع���دي���د 
رهيب  ب�شكل  عليها  اللوم  �شيلقون 
لأن��ه��ا ت��غ��ريت وك��ان��ت م��ف��رط��ة يف 
بالتاأكيد  و�شيعتربونها  ال��ت��ف��اوؤل. 
�شيكون  ال��ه��زمي��ة.  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة 
من ال�شعب ان تتعافى، واأنا ل اأرى 

حلفاء  عن  البحث  حماولة  اأي�شا 
ل��ت�����ش��ك��ي��ل ائ�����ت�����الف. ووح�����دوي�����و 
اي��رل��ن��دا ال�����ش��م��ال��ي��ة ه��م الأق����رب، 
�شخمة،  تكون  لن  الأغلبية  ولكن 
القوية  الأغ���ل���ب���ي���ة  ت�����ش��ب��ه  ول������ن 
وامل�شتقرة كتلك التي كانت تتوقعها 
ترييزا ماي.    من جهتهم، ميكن 
للعماليني اأي�شا حماولة التفاو�س 
الليرباليني  م��ع  ائ��ت��الف  لت�شكيل 
الدميقراطيني وغريهم. و�شيكون 
ه���ذا اأك���رث اإث����ارة ل��ال���ش��ت��غ��راب ... 
����ش���يء مم���ك���ن يف هذا  ك����ل  ول���ك���ن 

ال�شياق.
   وقد تكاد تكون انتخابات جديدة 
ه��ي ال�����ش��ي��ن��اري��و الأف�����ش��ل لإع����ادة 

بعد رهانها اخلا�سر:

الت�شريعية الربيطانية: تريزا ماي لن ت�شمد طويال...!
 ف�سلها ال�سخ�سي لعب ل�سالح خ�سمها الزعيم العمايل جريميي كوربني

الربملان الربيطاين غياب الغلبية وعدم ال�شتقرار

ترييزا ماي  الرهان اخلا�شر كوربني ي�شنع املفاجاة

احلزب الليربايل الدميقراطي يرف�س امل�شاركة يف الئتالفالوحدويون يف ايرلندا ال�شمالية ع�شا النجاة لترييزا ماي

   يف حني كانت تراهن 
عـــلـــى النـــتـــخـــابـــات 
ال�سابقة  الت�سريعية 
التي جرت يف  لأوانها، 
الثامن من يونيو، لدعم 
و�سرعيتها  اأغلبيتها 
على  الــتــفــاو�ــص  عند 
جتد  ــت،  ــي ــس ــ� ــك ــربي ال
نف�سها  ـــاي  م تــرييــزا 
حزب  فقد  حما�سرة. 
اأغلبيته  املــحــافــظــني 
املطلقة، وها ان حزب 
عمال جريميي كوربني 
الختبار  مــن  يــخــرج 

معززا.. رهان خا�سر.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

 كانت حملتها كارثية �سكال وم�سمونا حيث 
بدت مرتددة وتراجعت عن عدة نقاط من بيانها 

 الربيك�سيت �سيتم واملجهول اإما �سيكون �سلبا 
على طريقة ماي اأو ن�سخة لينة على طريقة كوربني

�شيدفعها العديد من املحافظني اإىل اال�شتقالة 
الإفراطها يف التفاوؤل وم�شوؤوليتها عن الهزمية

انتخابات جديدة هي ال�شيناريو االأف�شل للح�شم 
ولكن هذا غر وارد ولن ي�شمن نتيجة خمتلفة

رئي�ش الربازيل ينجو موؤقتا من االإقالة
تاأمني  ب�شرورة  اكرث  م�شغولة  اليوم  باتت  لكنها  باإ�شالحات،  وعود  و�شط 
ان و�شع احلكومة  واأ�شاف  تامر.  الربملان حتول دون حماكمة  ا�شوات يف 
ا�شا�شيا  امرا  لي�س  النتخابية  العليا  املحكمة  ان قرار  للغاية.  يبقى �شعبا 

انه جمرد نهاية حلقة .
او  �شحيفة  وعنونت  الق�شاة.  ق��رار  ب�شدة  الربازيلية  ال�شحافة  وانتقدت 
تفوت  العليا  النتخابية  واملحكمة  املعركة  يك�شب  تامر  افتتاحيتها  غلوبو 
و�شع  يف  البقاء  م��ن  ب��دل  م�شاد  ه��ج��وم  �شن  الرئي�س  واخ��ت��ار   . الفر�شة 
دف���اع���ي. وار����ش���ل حم��ام��وه ب��ع��د ظ��ه��ر اجل��م��ع��ة يف اوج اجل��ل�����ش��ة احلا�شمة 
للمحكمة النتخابية العليا، وثيقة تطلب طي ملف الدعوى حول الف�شاد، 

وتو�شح �شبب رف�س تامر الرد على 82 �شوؤال لل�شرطة.
الدرجة  من  ممثل  وك��اأن��ه  الرئي�س  مع  التعامل  مت  لقد  الوثيقة  يف  وج��اء 
نف�شه  ويجد  اجرامية،  �شركة  رئي�س  اخرجها  هزلية  م�شرحية  يف  الثانية 

اإج�����راءات تق�شف غ��ري �شعبية يف حماولة  ع��ل��ى  ا���ش��ا���ش��ا  ي��راه��ن  ك���ان  وه���و 
ادن��ى م�شتوياتها، فاإن  لإخ��راج البالد من رك��ود تاريخي. ورغ��م �شعبية يف 
تامر يحظى بدعم رجال العمال وبقاعدة برملانية متينة. اإل ان كل �شيء 
اأيار مايو مع بث ت�شجيل اثار عا�شفة �شيا�شية فعلية يف  تغري يف منت�شف 
الربازيل. فقد وقع تامر يف فخ جوي�شلي باتي�شتا �شاحب �شركة جي بي ا�س 
العمالقة ملنتجات اللحم الذي �شجل له ت�شريحات دون علمه بدا فيها وهو 

يعطي موافقته على �شراء �شمت نائب يقبع اليوم يف ال�شجن.
تامر مو�شع حتقيق  وبات  الدعوات ل�شتقالته،  تتالت  التاريخ  ومنذ ذلك 

من املحكمة العليا ب�شبهة الف�شاد ال�شلبي وعرقلة عمل الق�شاء.
لي�س قبل  التهام ف�شيكون عليه مغادرة من�شبه، لكن  اليه  ويف حال وجه 

م�شادقة ثلثي النواب على هذا الإجراء.
وقال املحلل ال�شيا�شي كارلو�س لوبيز ان حكومة تامر و�شلت اىل ال�شلطة 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

حكم  من  افلت  اأن  بعد  ال�شعداء  تامر  مي�شال  الربازيلي  الرئي�س  تنف�س 
النتخابية، من  العليا  املحكمة  ت�شدره بحقه  ان  كان ميكن  الذي  القالة 
ال�شيا�شية  العا�شفة  و���ش��ط  م��ه��ددة  تعد  مل  ولي��ت��ه  ان  ه��ذا  يعني  ان  دون 
الق�شائية التي ت�شتهدفه. ومتكن تامر اجلمعة من انقاذ وليته ب�شعوبة 
العليا، بعد ان كان  كبرية بف�شل قرار مثري للجدل للمحكمة النتخابية 
�شن هجوما م�شادا على املحكمة العليا التي جتري حتقيقا ب�شاأنه ب�شبهة 

ف�شاد.
ا�شوات  اربعة  من  �شئيلة  باأغلبية  العليا  النتخابية  املحكمة  ق�شاة  وق��رر 
يف  مالية  اخ��اللت  بوجود  اتهامات  رغم  وليته،  الغاء  عدم  ثالثة  مقابل 
ديلما  ال�شابقة  الرئي�شة  بها مع  قام  التي   2014 لعام  النتخابية  حملته 

رو�شيف التي كان توىل يف ظلها من�شب نائب الرئي�س.
واتاح هذا القرار ولو موقتا، تفادي اقالة رئي�س ثان للدولة يف فرتة تزيد 
قليال عن عام، بعد القالة املدوية لديلما رو�شيف التي حل حملها تامر مع 

وعد باإعادة قطار الربازيل اىل ال�شكة.

اليوم م�شتهدفا بتحقيق خانق ومتغطر�س ول ينطوي على اي احرتام .
تاأمني  اي�شا  تامر  على  �شيكون  ج��دي��دة،  ق�شائية  ملعركة  ال�شتعداد  وم��ع 
حماية �شيا�شية هو باأم�س احلاجة اليها. و�شتكون متانة قاعدته الربملانية 
ال�شيا�شيني  �شركائه  اب��رز  مع  املهم  الجتماع  لدى  الثنني  اختبار  مو�شع 
حزب بي ا�س دي بي )و�شط( الذي �شيقرر ما اذا كان �شيغادر احلكومة ام 
يبقى فيها. وخروج هذا احلزب الذي ميلك اربعة وزراء يف احلكومة �شيوجه 
للمناورة  ادنى هام�س  لديه  يعود  لن  الذي  الدولة  لرئي�س  �شديدة  �شربة 
لتنفيذ ا�شالحاته. لكن العديد من املحللني ال�شيا�شيني يرون ان احللفاء 
ال�شيا�شيني مرتددون بالتخلي عن تامر يف غياب بديل ذي م�شداقية عنه.

ولهذا يحاول تامر ان يكر�س نف�شه �شامنا لال�شتقرار.
وقال م�شدر يف الرئا�شة اإ�شالحات تامر ل وجود لها بدون تامر م�شيفا 
حاملا نرى موؤ�شرات على اإمكانية بقائه يف احلكم، تعاود البور�شة الرتفاع.

يبقى ان يعرف ما اذا كان قادرا على مقاومة ال�شغط ال�شعبي حتى وان مل 
اع��دادا كبرية. ونقلت قنوات تلفزيون وقائع  جتتذب التظاهرات الأخ��رية 
نقا�شات املحكمة النتخابية العليا مبا�شرة ل�شاعات، لكن يبدو انها مل تكن 

مو�شع اهتمام كبري لدى الربازيليني.
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عربي ودويل
مركل تدعو لالإ�شراع يف بدء مفاو�شات بريك�شت 

•• مك�صيكو-اأ ف ب:

من  بريطانيا  خ��روج  ح��ول  املفاو�شات  ب��دء  اإىل  الأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  دع��ت 
الحتاد الأوروبي على وجه ال�شرعة، غداة انتخابات ت�شريعية يف بريطانيا 

�شكلت نك�شة للمحافظني.
زيارة  بداية  يف  مك�شيكو  يف  عقدته  �شحايف  موؤمتر  خ��الل  مريكل  وقالت 
ر�شمية للمك�شيك ت�شتمر يومني اإننا جاهزون للمفاو�شات. نريد اإجنازها 

ب�شرعة، التزاما باجلدول الزمني .
رئي�شة  خ�شرت  بعدما  املقبلة،  الأي��ام  يف  �شتبداأ  املفاو�شات  هذه  اأن  واأك��دت 
مت�شدد  لربيك�شت  امل��وؤي��دة  م��اي  ت��ريي��زا  املحافظة  الربيطانية  ال����وزراء 

غالبيتها املطلقة يف الربملان.

وا�شح  تفوي�س  على  للح�شول  النتخابات  ه��ذه  على  تراهن  م��اي  وكانت 
19 حزيران يونيو حول بريك�شت مت�شدد  اأجل التفاو�س اعتبارا من  من 
يق�شي بخروج من الحتاد الأوروب��ي يقرتن باخلروج من ال�شوق املوحدة 

من اأجل ا�شتعادة ال�شيطرة على مو�شوع الهجرة.
غالبيته  خ�شر  ال��ذي  املحافظ  للحزب  نك�شة  �شكلت  النتخابات  اأن  غ��ري 

املطلقة يف الربملان، ما قد يعقد املفاو�شات مع الحتاد الأوروبي.
هذه  لكن  بريطانيا،  يف  النتخابات  ه��ذه  نتائج  ننتظر  كنا  مريكل  وقالت 
ال�27،  الأع�شاء  م�شالح  عن  �شندافع  املقبلة.  الأي��ام  يف  �شتبداأ  املحادثات 
نبقى  اأن  نريد  اأننا  اأي�شا  نقول  واأ�شافت  م�شاحلها.  �شتمثل  وبريطانيا 
اأن بريطانيا  اأوروب��ا، حتى لو  �شريكا جيدا لربيطانيا. بريطانيا جزء من 

لن تعود يف امل�شتقبل جزئا من الحتاد الأوروبي.
 

امل�شور الفرن�شي ماتيا�ش دوباردون ي�شل اإىل فرن�شا بعد ترحيله من تركيا 
•• باري�ص-اأ ف ب:

عاد امل�شور ال�شحايف الفرن�شي ماتيا�س دوباردون اإىل فرن�شا بعدما احتجز ل�شهر يف تركيا اثر توقيفه 
اأثناء ت�شويره حتقيقا يف جنوب �شرق البالد، على ما اأعلنت منظمة مرا�شلون بال حدود.

وحطت طائرة دوباردون بعيد ال�شاعة 22،00 )20،00 ت غ( يف مطار روا�شي يف باري�س، حيث كان 
يف ا�شتقباله م�شوؤولون فرن�شيون بينهم امل�شت�شار الدبلوما�شي للرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون، 

على ما اأو�شح الأمني العام للمنظمة كري�شتيان دولوار.
وقال امل�شور البالغ من العمر 37 عاما لل�شحافيني يف املطار وقد بدا �شعيدا اإمنا متعبا اإنني بخري 

معربا عن �شعادته لوجودي يف باري�س، يف فرن�شا.
البالد  �شرق  جنوب  يف  بامتان  حمافظة  يف  مايو  اأي��ار   8 يف  دوب���اردون  الرتكية  ال�شلطات  واعتقلت 
اثناء  التقطها  �شورا  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  ن�شر  بعدما  اإرهابية  دعاية  ببثه  لال�شتباه 

اعداده حتقيقا عن حزب العمال الكرد�شتاين الذي تعتربه انقره ارهابيا.

•• الفجر – ليبيا - خا�ص 
   وجه رئي�س جلنة الدفاع والمن 
ال��ن��ائ��ب ط���الل امليهوب  ال��ق��وم��ي 
كتاباً اىل وزير خارجية احلكومة 
امل���وؤق���ت���ة حم��م��د ال����داي����ري حول 
بع�س املواطنني الليبيني الواردة 
اخلليجي  ال��ب��ي��ان  يف  اأ���ش��م��ائ��ه��م 
امل�شنفني  قائمة  �شمن  امل�شري 
دولة  م��ن  مدعومني  كاإرهابيني 

قطر .
     وقال رئي�س اللجنة فى اخلطاب 
ال�شادر بتاريخ 8 يونيو 2017: 
الدفاع  ب��اأن جلنة  علما  نحيطكم 
النواب  القومي مبجل�س  والأم��ن 
بع�س  قائمة ت�شم  ب�شدد عر�س 
الرهابية  وال�شخ�شيات  ال�شماء 
املقيمة  او  قطر  بدولة  املرتبطة 

بها.
اللجنة بكتابها طية  واأرف��ق��ت      
ب��ق��ائ��م��ة اأ����ش���م���اء اق���رتح���ت على 
الدايري خماطبة وزراء خارجية 
امل�����ش��درة للبيان  ال���دول الرب��ع��ة 
وهي ال�شعودية وم�شر والمارات 
امكانية  م��ن��اق�����ش��ة  وال���ب���ح���ري���ن 
ال�شابقة  القائمة  �شمن  ادراجها 

املعلنة عند اول حتديث لها .
عدد  الليبية  القائمة  و�شمت      
�شمن  ك���ي���ان���ات  و9  ا����ش���م���اً   75
بكتابها  ارف��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ط��ي��ة 
املوؤقتة  لوزارة خارجية احلكومة 
وزراء  مع  حيالها  اإج���راء  لتخاذ 
خ���ارج���ي���ة ال������دول الرب����ع����ة وهي 
مل���ا ج���اء يف كتاب  ك��ال��ت��ايل وف���ق���اً 

اللجنة بالأ�شماء وال�شفات  :
 قائمة الأ�سخا�ص: 

الذراع  رئي�س  �شوان  حممد    1-
ال�����ش��ي��ا���ش��ي جل���م���اع���ة الإخ�������وان 

امل�شلمني.
املكتب  �شالمة م�شوؤول  �شعد   2-
ال�����ش��ي��ا���ش��ي جل��م��اع��ة الإخ������وان و 

مر�شح ل�شفارة ليبيا بالدوحة.

الدعيكي  ه���دي���ة  ����ش���ال���ح    69-
للجماعة  ال��ع�����ش��ك��ري  امل�������ش���وؤول 
املقاتلة و قيادي يف �شجن اله�شبة 

) �شابقا (.
قيادي  عزوز  البا�شط  عبد   70-
ع��ق��ل مدبر  و  م���ايل  و  ع�����ش��ك��ري 

للجماعة املقاتلة.
ب���ادي قائد  ال��دي��ن  -71   ���ش��الح 

عملية فجر ليبيا.
الزعيم  ال���ف���ق���ي���ه  ب�������ش���ري    72-
ال����روح����ي ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة و 

اجلماعة املقاتلة يف ليبيا.
م�شوؤول  اب��وزي��ان  التهامي    73-
موؤ�ش�س  و  امل��ق��ات��ل��ة  ب��اجل��م��اع��ة 

كتائب الفاروق.
احل�شناوي  امل���ن���ع���م  ع���ب���د    74-
ببالد  القاعدة  تنظيم  يف  قيادي 
الإ���ش��الم��ي و م�شئوله يف  امل��غ��رب 

جنوب ليبيا.
-75  اأحمد �شحيل الزوي من�شق 
مايل بني قطر و جماعة الإخوان 
املعار�شة  و  ل��ي��ب��ي��ا  يف  امل�����ش��ل��م��ني 

الت�شادية

قائمة التنظيمات 
والكيانات:

-1 جمال�س �شورى ثوار ) بنغازي 
– درنة – �شرت – اأجدابيا (

 ( للطريان  الأجنحة  �شركة   2-
لعبد احلكيم بلحاج(

للتاأمني ) علي  الثقة  �شركة   3-
ال�شالبي (

– التنا�شح (  النباأ  قنوات )   4-
– �شهيل  بلحاج  احلكيم  لعبد   ..

ال�شادق الغرياين
لالأعمال  ق��دوت��ي  م��وؤ���ش�����ش��ة   5-

اخلريية
الأن���دل�������س  ق���م���م  م��وؤ���ش�����ش��ة   6-

لالأعمال اخلريية
لواء ال�شمود  7-

غرفة عمليات ثوار ليبيا  8-
قوات درع ليبيا  9-

امل�����راق�����ب  ال���ك���ب���ت���ي  ب�������ش���ري    3-
الإخ���وان  جلماعة  ال�شابق  ال��ع��ام 

امل�شلمني.
املراقب  ال�����ش��وق��ي  اأح���م���د   -  4
الإخ���وان  ال��ع��ام احل���ايل جلماعة 

امل�شلمني.
املراقب  القادر  عبد  �شليمان   5-
الإخ���وان  جلماعة  ال�شابق  ال��ع��ام 

امل�شلمني.
الدائرة  م�شئول  كعوان  ن��زار    6-
ال�شيا�شي  ب����ال����ذراع  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

جلماعة الإخوان.
عبد ال���رزاق ال��ع��رادي ممول   7-
الإخ�������وان  ق����ي����ادي يف ج���م���اع���ة  و 
مهند�س  و  ال��ل��ي��ب��ي��ة  امل�����ش��ل��م��ني 

عملية ق�شورة.
م�شوؤول  القريتلي  اإ�شماعيل   8-
اجل���ن���اح الإع���الم���ي ل��ل��ج��م��اع��ة و 
�شبكة  و  الرائد  قناة  م�شئول عن 

اأجواء.
اجلناح  م�شوؤول  ال��اليف  وليد    9-
الإع���الم���ي ل��ل��ج��م��اع��ة امل��ق��ات��ل��ة و 

�شرايا بنغازي مدير لقناة النباأ.
م�شوؤول  دوغ����ة  �شليمان   -  10
اإعالمي بجماعة الإخوان و مدير 

لقناة ليبيا الأحرار بالدوحة.
الغرياين  ال�����ش��ادق  �شهيل   11-
اأبن املفتي ال�شابق و م�شئول قناة 

التنا�شح التابعة له.
قناة  م�شوؤول  اأحمد خليفة    12-

اجلزيرة الإرهابية يف ليبيا.
���ش��امل ج��اب��ر ق��ي��ادي يف دار   13-
جهادي  منظر  و  املنحلة  الإف��ت��اء 
بنغازي  ع����ن  ال�����دف�����اع  ل�������ش���راي���ا 

وحمر�س على اجلهادية.

ممول  ال�����ع�����رادي  حم���م���د    57-
الإخ�������وان  ق����ي����ادي يف ج���م���اع���ة  و 

امل�شلمني الليبية.
مم���ول  ال�����ع�����رادي  ���ش��ل��ي��م    58-
الإخ�������وان  ق����ي����ادي يف ج���م���اع���ة  و 

امل�شلمني الليبية.
م�������ش���وؤول  ����ش���اك���ة  ح�������ش���ن    59-
متعاون  الو�شطى  ب��درع  ع�شكري 
�شرت  ال�����ش��ري��ع��ة يف  اأن�������ش���ار  م���ع 

.)  2014-2012(
م�شئول  م��و���ش��ى  حم��م��د   60-
متعاون  الو�شطى  ب��درع  ع�شكري 
�شرت  ال�����ش��ري��ع��ة يف  اأن�������ش���ار  م���ع 

)2014-2012(
-61  عمر احلا�شي قائد ميداين 
و م�شئول �شيا�شي ل�شرايا الدفاع 

عن بنغازي.
-62  علي ال�شباعي ع�شو برملان 
م�شتقيل جهادي قطبي تكفريي 

واأحد دعاة اجلماعة املقاتلة.
اجلناح  م��ن  ه��دي��ة  �شعبان    63-

الع�شكري لتنظيم القاعدة.
-64  زياد بلعم امل�شوؤول ال�شيا�شي 
بنغازي-65   عن  الدفاع  ل�شرايا 
اح����م����د ال�����ت�����اج�����وري امل���������ش����وؤول 
ال��ع�����ش��ك��ري ل�����ش��راي��ا ال���دف���اع عن 

بنغازي.
م�شوؤول  اجل���ب���ايل  ي��ا���ش��ر    66-
ع�����ش��ك��ري ب�������ش���راي���ا ال����دف����اع عن 

بنغازي.
-67  فرج �شكو م�شوؤول ع�شكري 

ب�شرايا الدفاع عن بنغازي.
امل�������ش���وؤول  درم�������ان  ط������ارق    68-
املقاتلة  ل��ل��ج��م��اع��ة  ال��ع�����ش��ك��ري 

بطرابل�س.

الليبية  ل��ل��ج��م��اع��ة  ال��ع�����ش��ك��ري 
املقاتلة.

امل�شئول  ال�شاعدي  �شامي    25-
ال�شرعي للجماعة املقاتلة.

من�شق  ق��اي��د  ع��ب��دال��وه��اب    26-
اجلماعة املقاتلة يف جنوب ليبيا.

م�شئول  ال�����ش��اع��دي  اأح��م��د    27-
ع�����ش��ك��ري ل��ل��ج��م��اع��ة امل��ق��ات��ل��ة يف 
يف  اإق��ام��ة  ل��ه  و  الغربية  املنطقة 

قطر.
ممول  ن��ا���ش��وف  ال��ط��اه��ر    28-
�شابق  مدير  و  املقاتلة  للجماعة 
جل��م��ع��ي��ة ���ش��ن��اب��ل امل���ح���ظ���ورة يف 

بريطانيا.
ع�شو  ع���م���ي�������س  ع���������ش����ام    29-
جلماعة  ال���������دويل  ب���ال���ت���ن���ظ���ي���م 

الإخوان امل�شلمني.
ع�شو  اب����وزع����ك����وك  ع���ل���ى    30-
جلماعة  ال���������دويل  ب���ال���ت���ن���ظ���ي���م 

الإخوان امل�شلمني.
تاجر  قاجة  الرحمن  عبد    31-
املايل  وامل�شئول  بالعملة  م�شارب 
الإف����ت����اء  دار  اأن�������ش���ط���ة  ل��ت��م��وي��ل 

املنحلة واملفتي املعزول.
-32 خالد توفيق ن�شرات قيادي 
الزاوية  يف  امل��ق��ات��ل��ة  ب��اجل��م��اع��ة 
حتقيقات  معتقلي  اأح����د  ووال�����د 

هجوم مان�ش�شرت.
م�شوؤول  ال�����ش��اري  حم��م��د    33-
ع�شكري للجماعة الليبية املقاتلة 

يف زلينت.
اجل���ل���ي���ل  ع����ب����د  اأح������م������د    34-
ع�شكري  م�������ش���وؤول  احل�������ش���ن���اوي 
باجلنوب  امل���ق���ات���ل���ة  ل���ل���ج���م���اع���ة 

الليبي.

ق���ي���ادي  ك���ع���ب���ار  اأ�����ش����ام����ة    14-
ب��ج��م��اع��ة الإخ�������وان امل�����ش��ل��م��ني و 

مقيم بالدوحة.
قيادي  ال���ف���ي���ت���وري  اأن������ور    15-
بجماعة الإخوان امل�شلمني يرتدد 

على الدوحة.
داعية  ال�����ش��ي��خ��ي  ����ش���امل    16-
منتمي  اجل���ه���اد  ع��ل��ى  حم���ر����س 

جلماعة الإخوان امل�شلمني.
داع���ي���ة  امل��������ربوك  ون���ي�������س    17-
اإخ����واين م��ق��رب م��ن ال�شالبي و 

القر�شاوي.
و  الربع�شي مم��ول  -18  عو�س 
قيادي �شابق بجماعة الإخ��وان و 

له اإقامة بالدوحة.
قيادي  ال��ع��ي�����ش��اوي  ع��ل��ي    19-
امل�شلمني  الإخ��������وان  ج��م��اع��ة  يف 
و ل��ه دع���م و ع��الق��ات وا���ش��ع��ة يف 

الدوحة.
-20 حممد بعيو اأن�شار ال�شريعة 
و ل���ه اب����ن ق��ت��ل م���ع ال��ت��ن��ظ��ي��م يف 

بنغازي ولديه اإقامة يف قطر.
-21  حمزة اب��وف��ار���س ق��ي��ادي يف 
دار الإفتاء منظر جهادي ل�شرايا 
الدفاع عن بنغازي حمر�س على 

اجلهاد.
منظر  اب���و����ش���درة  حم��م��د    22-
ج��ه��ادي م��رت��ب��ط ب��دول��ة ق��ط��ر و 
لتنظيم  وم�����ايل  ���ش��ي��ا���ش��ي  داع�����م 

اأن�شار ال�شريعة.
-23  عمر الكرامي من�شق مايل و 
حركي جلماعة الإخوان امل�شلمني 
يف تركيا و قطر و الذراع الأمين 

لعلي ال�شالبي.
امل�شئول  ال�����ش��ري��ف  خ��ال��د    24-

يف جماعة الإخوان امل�شلمني و له 
ارتباطات وثيقة بدولة قطر.

-45  م�شطفى ال�شرك�شي قيادي 
يف �شرايا الدفاع عن بنغازي.

-46  ال�شاعدي ابوخزمي النوفلي 
قيادي بتنظيم القاعدة يف ليبيا.

م�شوؤول  ال�شاعري  عطية    47-
ما ي�شمى جمل�س جماهدي درنة 

ع�شو تنظيم القاعدة.
م�شوؤول  الغرابلي  الطاهر    48-
ع�شكري للجماعة الليبية املقاتلة 

يف مدينة �شرباتة.
قيادي  ال�����ش��ف��راين  ع��ل��ى    49-
عليه  و  ليبيا  يف  داع�����س  بتنظيم 

عقوبات من اخلزانة الأمريكية.
-50  عبد الهادي زرق��ون قيادي 
عليه  و  ليبيا  يف  داع�����س  بتنظيم 

عقوبات من اخلزانة الأمريكية.
اأمري  ال��ربع�����ش��ي  حم��م��ود    51-

تنظيم داع�س يف مدينة بنغازي.
الن�س (  الدر�شي )  -52  حممد 
قيادي بتنظيم القاعدة يف ليبيا و 

مطلوب لالأردن.
ق���ي���ادي  ح�����داق�����ة  رف����ع����ت    53-
امل�شلمني  الإخ��������وان  ج��م��اع��ة  يف 

الليبية.
-54  علي ادبيبة ممول للكتائب 
امل�شلحة املوالية والتابعة جلماعة 

الإخوان امل�شلمني.
-55  عبد احلميد الدبيبة ممول 
للكتائب امل�شلحة املوالية والتابعة 

جلماعة الإخوان امل�شلمني.
داع��م ع�شكري  اأن��ور �شوان    56-
ل�����ش��راي��ا ال���دف���اع ع���ن ب��ن��غ��ازي و 

جمل�س ال�شورى.

ال�شيباين  ال��رح��م��ن  ع��ب��د    35-
ال�شويحلي اأحد قادة عملية فجر 
املمولة من دولة  الإرهابية  ليبيا 

قطر.
اجلناح  اب��وح��ف�����س  -36  ع����الء 

الع�شكري للجماعة املقاتلة.
من�شق  اأب���وك���ت���ف  -37  ف������وزي 
ع�شكري ومايل جلماعة الإخوان 

امل�شلمني مع دولة قطر.
-38  ع��م��اد ال��ب��ن��اين ق���ي���ادي يف 
جماعة الإخوان و مرتبط بقطر 

و بقيادات التنظيم الدويل.
املقريف  ي���و����ش���ف  ط������ارق    39-
ع�شو جمل�س اإدارة م�شرف ليبيا 
موؤ�ش�شة  يف  م�����ش��ئ��ول  و  امل���رك���زي 
موزة  لل�شيخة  ال��ت��اب��ع��ة  �شلتك 

بنت نا�شر امل�شند.
-40  احمد �شوقي ممول جلماعة 
الإخوان امل�شلمني من خالل عقود 
القيادي  ل�شالح  النفط  موؤ�ش�شة 
يف التنظيم الدويل يو�شف ندا و 

جنله حازم.
يف  ق��ي��ادي  العمامي  جمعة    41-
له  و  امل�شلمني  الإخ����وان  جماعة 
على  و  قطر  م��ن  ممولة  منظمة 
الدويل  التنظيم  بقيادات  عالقة 

حيث اإقامته يف �شوي�شرا.
غويلة  ال���ب���ا����ش���ط  ع���ب���د    42-
م�شوؤول اأوقاف طرابل�س و مفتي 

للجماعات اجلهادية.
برملان  ع�شو  �شلوف  حنان    43-
منا�شرة  دع����وي����ة  و  م�����ش��ت��ق��ي��ل 
ال�شريعة  اأن�����������ش�����ار  جل����م����اع����ة 

وحمر�شة على الإرهاب.
-44  م�شطفى ال�شاقزيل قيادي 

املعركة �شد الرهاب م�شتمرة الربملان الليبي يحدد قائمة ارهابية بدعم من قطر

ال�شاهد احلرب على الرهاب �شيا�شة

لعالقتهم بقطر:

الربملان الليبي يطالب بت�شنيف 75 ا�شمًا و9 كيانات على قوائم االإرهاب

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
رئ���ا����ش���ة  ع�����ن  ب�������الغ ������ش�����ادر     ج�������اء يف 
باملر�شوم  عمال  اأن���ه  التون�شية  احلكومة 
رئي�س  ق���رر  اجل��م��ع��ي��ات،  بتنظيم  املتعلق 
احل���ك���وم���ة ي���و����ش���ف ال�������ش���اه���د م���ن���ح اأج����ل 
���ش��ه��ر جل��م��ي��ع اجل���م���ع���ي���ات ق�����ش��د ن�شر 
الأجنبية  والهبات  والتربعات  امل�شاعدات 
املتح�شلة عليها، وذكر م�شادرها وقيمتها 
وذل����ك مب��ك��ت��وب م�شمون  وم��و���ش��وع��ه��ا، 
مع  للحكومة  ال��ع��ام��ة  للكتابة  ال��و���ش��ول 

الإعالم بالبلوغ يف الآجال نف�شها.
   وجدير بالذكر اأن هذا القرار يندرج يف 

اإطار احلرب على الف�شاد.
  من جهة اأخرى، اأّكد الأمني العام للحزب 
رئي�س  اأن  ال�����ش��اب��ي،  ع�����ش��ام  اجل��م��ه��وري 
احلكومة يو�شف ال�شاهد اأو�شح اأن احلرب 
روؤيتها  لها  �شيا�شة..   “ هي  الف�شاد  على 
انتقائية  حملة  ولي�شت  وا�شرتاتيجيتها.. 

اأو ظرفية«.    ونقلت وكالة تون�س افريقيا 
لالأنباء عن ال�شابي تاأكيده عقب اجتماع 
املوقعة على  بالأطراف  لرئي�س احلكومة 
وثيقة قرطاج والداعمة حلكومة الوحدة 
الدولة  اأن  اأك����د  ال�����ش��اه��د  اأن  ال��وط��ن��ي��ة، 
املوؤ�ش�شات  الدعم من خمتلف  وج��دت كل 
وامل��ن��ظ��م��ات ال��وط��ن��ي��ة يف خ��ط��وات��ه��ا �شد 

الف�شاد.
   يذكر اأن الجتماع الذي دار بني رئي�س 
احلكومة يو�شف ال�شاهد، وح�شره روؤ�شاء 
والأمناء العامون لالحتاد العام التون�شي 
ل��ل�����ش��غ��ل وم���ن���ظ���م���ة الأع�����������راف واحت������اد 
ال��ف��الح��ني اإ����ش���اف���ة اىل روؤ�����ش����اء اأح����زاب 
واآفاق  تون�س  ونداء  والنه�شة  اجلمهوري 
العام  الو�شع  اىل  تطرق  واملبادرة،  تون�س 
الأمني  ال��و���ش��ع  وب��اخل�����ش��و���س  ب��ال��ب��الد 
تطاوين  وم��ل��ف  الق��ت�����ش��ادي  وال���و����ش���ع 
مكافحة  جم����ال  يف  احل��ك��وم��ة  و���ش��ي��ا���ش��ة 

الف�شاد.

نحو برملان جديد يف 
فرن�شا يعزز موقع ماكرون 

•• باري�ص-اأ ف ب:

تتجه احلركة اجلديدة التي ان�شاأها الرئي�س الفرن�شي اميانويل ماكرون قبل 
عام نحو احل�شول خالل النتخابات الت�شريعية اليوم الحد على غالبية نيابية 
مريحة، يف حني قد تتلقى الأحزاب التقليدية اليمينية والي�شارية على حد �شواء 
�شربة قا�شية. وبعد �شهر من انتخابه رئي�شا يبدو ان ماكرون )39 عاما( يف 
طريقه للح�شول على غالبية مريحة تتيح له تنفيذ الإ�شالحات التي وعد بها 
اثناء حملته النتخابية، عرب جمعية وطنية جديدة ذات تركيبة جديدة بالفعل. 
وت�شاءلت �شحيفة ليربا�شيون ام�س ال�شبت “موجة ام ت�شونامي؟” معتربة ان 
الناخبني يبدون م�شتعدين ملنح مفاتيح اجلمعية لإميانويل ماكرون. ومنحت 
باملئة من   30 الم����ام،  اىل  اجل��م��ه��وري��ة  م��اك��رون  ح��رك��ة  ال�شتطالعات  اآخ���ر 
نوايا الت�شويت امام حزب اجلمهوريني )ميني20- باملئة( واجلبهة الوطنية 
)ميني متطرف18- باملئة(. كما توقعت ال�شتطالعات ح�شول حركة “فرن�شا 
باملئة   12،5 على  ميالن�شون  ل��وك  ج��ان  املت�شدد  الي�شاري  املتمردة” بزعامة 
فيليب اجلمعة  ادوار  ال��وزراء  رئي�س  وق��ال  باملئة(.  ال�شرتاكي )8  احل��زب  ثم 
بحذر “من واقع التجربة، يتعني امل�شي يف احلملة حتى النهاية .. المر لي�س 
حم�شوما �شلفا«. و�شي�شكل ح�شول ماكرون على عدد كبري من النواب تاأكيدا 
الرئي�س  الفرن�شيني. وكانت رغبة  ال�شيا�شي لدى  التغيري  الكبرية يف  للرغبة 
حكومة  ت�شكيل  اىل  دفعته  التقليدية  ال�شيا�شية  اخلطوط  ك�شر  يف  م��اك��رون 
املدين.  املجتمع  وم��ن  ���ش��واء،  ح��د  على  والي�شار  اليمني  م��ن  �شخ�شيات  ت�شم 
50 الف  اأخ��رى حتت رقابة امنية م�شددة مع ن�شر  و�شتنظم النتخابات مرة 
�شرطي ودركي ب�شبب املخاوف من التهديدات الإرهابية. ويخ�شى حزبا اليمني 
 60 ال�شيا�شية منذ  ال�شاحة  الهيمنة على  تقا�شما  اللذان  التقليديان  والي�شار 
�شربة  تلقي  من  الرئا�شية،  النتخابات  من  الأوىل  ال��دورة  من  وخرجا  عاما 
قا�شية من حركة ماكرون التي قد ت�شيطر على امل�شهد ال�شيا�شي الفرن�شي بعد 

احل�شول على اأكرثية نيابية مريحة.

من اأجل الت�سدي لتمويلها اخلارجي:

تون�ش متنح اجلمعيات اأجل �شهر لن�شر تقاريرها املالية
 ال�ساهد يوؤكد اأن مكافحة الف�ساد لي�ست حملة انتقائية اأو ظرفية
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القيادة  روؤي����ة  ن�شر  ع��ل��ى  الم�����ارات  م��ن��ط��اد  م��ن  �شعي 
الذي  الكبري  والتالحم  بالروح  التعريف  يف  الر�شيدة 
القيادة  املقيمني عليها مع  ابناء الم��ارات وكل  يعي�شه 
التي حر�شت على تذليل كل ال�شعاب وتوفري كل �شبل 
منطاد  يطلق  عامة  واملنطقة  للدولة  والم��ن  الراحة 
المارات م�شاركاته الأوربية بالطريان مبنطاد �شاحب 
الدولة  ال نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
مدينة  يف  ال���ق���ادم  اغ�شط�س  �شهر  خ���الل  اهلل  حفظه 
نونت�شوف البولندية ويتبعها الطريان يف مدينة رو�شة 
ب��ارك اكرب واه��م جتمع عائلي  اليور  الملانية بحديقة 

ترفيهي يف القارة الوروبية .
ترحيب اأوربي

واكد الكابنت طيار عبدالعزيز نا�شر املن�شوري رئي�س 
منطاد المارات على م�شي ابناء و�شباب المارات قدما 
الم���ارات  ل��دول��ة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��روؤي��ة  بالتعريف 
وال���ت���ي ا���ش��ب��ح��ت ب��ف�����ش��ل م���ن اهلل ت��ع��اىل ث���م بعزمية 
باملنطقة  العاملية  الوجهات  اهم  الأوائ��ل من  املوؤ�ش�شني 
فجر  لتالم�س  احلا�شر  قيادتها  روؤي��ة  جت��اوزت  والتي 
العربية  الم����ة  خ��ري  ل��ه  مل��ا  ب��ج��ه��د  وال��ع��م��ل  امل�شتقبل 
وال���ش��الم��ي��ة وال��ب�����ش��ري��ة م���ن خ���الل ت�����ش��خ��ري امل����وارد 
خلدمة  ال��دول��ة  ب��ه��ا  تنعم  ال��ت��ي  والطبيعة  الب�شرية 
الن�����ش��اي��ة ج��م��ع��اء ، وت��ات��ي ه���ذه امل�����ش��ارك��ات الوروبية 
�شاحب  يوليه  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  ظ��ل  يف  والعاملية 
الدولة  ال نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 

حفظه واخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الم��ارات لتج�شيد �شورة  دبي رعاه اهلل لبناء و�شباب 
اإلم�����ارات امل�����ش��رق��ة وت��خ��ف��ق راي��ات��ه��ا ف���وق ك��ل البيوت 
بامل�شاركات  رحبت  التي  والعاملية  الوروبية  واملوؤ�ش�شات 
خالله  م��ن  يحلق  ال���ذي  القائد  خليفة  ملنطاد  البناء 
الفريق تاأكيداً على احلب والولء وخدمة الوطن من 
ابناء حر�شوا على رفع علم الدولة ورفعته وبذل الروح 
من اأجله ليبقى �شاخماً خفاقاً قوياً ك�شموخ وقوة قيادة 

الدولة الر�شيدة. 
ب�سمة اإماراتية

واو�شح العالمي عبدالرحمن عبداهلل نقي الب�شتكي  
م��دي��ر م��ن��ط��اد الم������ارات ان���ه ب��ف�����ش��ل ال���دع���م الكبري 
ل�شاحب  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل 
ل��ل��ق��وات امل�شلحة  ال��ق��ائ��د الع��ل��ى  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  عهد 
رعاه اهلل جنحت م�شرية هذا العمل الدويل الذي نال 
اعجاب كل الدول العربية والعاملية التي و�شع الفريق 
الماراتيه  ب�شمته  القائد  خليفة  منطاد  خ��الل  وم��ن 
خاللها والرامي اىل ن�شر ر�شالة املحبة والت�شامح بني 
العربية  ال��دول  احت�شنتها جميع  والتي  العامل  �شعوب 
والعاملية حر�شنا منها على امل�شاركة يف مد  وبناء ج�شر 

املحبة الذي ار�شته قواعده وبنيانه قيادتنا الر�شيدة .
تقدير قيادي

العام  الم��ني  املن�شوري  نا�شر  ح�شن  الكابنت  واث��ن��ى 

ال�شيخ  �شمو  اوله  ال��ذي  الكبري  التقدير  على  للفريق 
ح���م���دان ب���ن زاي����د ال ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م مبدينة 
ال��ظ��ف��رة  ب��ن�����ش��اط ومت��ي��ز ���ش��ب��اب ال��ف��ري��ق امي���ان���ا من 
والوقوف  الم���ارات  اب��ن��اء  لجن���ازات  املتابعة  يف  �شموه 
يف  ت�شهم  والتي  حتققت  التي  العاملية  النجاحات  على 
يقودها  التي  ال�شاملة  امل�شرية  ومتيز  برقي  التعريف 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل يف جعل المارات يف اأرفع املراتب بني 
دول العامل والتي اأ�شبحت الدولة بف�شل هذه امل�شرية 
التالحم  يف  الرقي  من��اذج  اأف�شل  اأح��د  تقدم  الناجحة 
الأ�شا�شية  احل��ري��ات  وت��وف��ري  والإن�����ش��اين  وال��ت��وا���ش��ل 
النظر عن  الإن�شان بغ�س  وامل�شاواة بني  الثقافات  لكل 
ال�شل واجلن�س واللغة واملعتقد كون الن�شنان هو من 

يبنى ويعمر الأوطان .
دعم الرئا�سة

ملنطاد  العام  امل�شت�شار  الطنيجي  �شعيد  حممد  وا���ش��اد 
�شمو  يوليه  الذي  واملتوا�شل  الكبري  بالدعم  الم��ارات 
ال�شيخ من�شور بن زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س 
العاملية  الفريق  الرئا�شة جلولت  �شوؤون  وزير  ال��وزراء 
الفريق  امتالك  و�شهل  املتوا�شل  الدعم  وف��رت  والتي 
العالية  التقنية  ذات  والجهزة  الفنية  املعدات  جلميع 
وامل�شاركات  اجلولة  ول�شتكمال  القائد  خليفة  ملنطاد 
العاملية  على اأعلى املعايري الدولية  على امل�شتوى الفني 
والع��الم��ي الهادف وال��ذي متثل يف اجل��ولت العاملية 

ملنطاد خليفة القائد  على مدى 10 �شنوات متوا�شلة 
دولة  �شعب  وف��خ��ر  ال��دول��ة  م��ع��امل  م��ن  معلما  لي�شبح 

الإمارات وكل املقيمن عليها .
ولء وانتماء

واأكد اداري الفريق �شعيد على املناعي ان احلب الكبري 
الذي  وال��دف��ع  العمل  ه��و  الم����ارات  اب��ن��اء  ال���ذي يكنه 
يتخطى من خالله ابناء المارات التحديات واملخاطر 
وامل�������ش���اع���ب ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ي����رتب ع��ل��ي��ه��ا ال���ط���ريان 
من  ع��دد  يف  املختلفة  الت�شاري�س  �شتى  يف  والتحليق 
والتي كان  العالية  العامل  يف ومنها فوق اجلبال  دول 
منها عبور الفريق جلبال اللب والتحليق فوق قممها 
ال�شاهقه واملك�شوة بالثلوج والتي و�شلت درجات احلرار 
خالل حتليق الفريق اىل 20 حتت ال�شفر والذي كان 
الوطن  ابناء  نفو�س  املغرو�س يف  الوطني  النتماء  روح 
خالل  الفريق  طاقم  ب��ه  ي�شتعني  ال��ذي  ال���دفء  عامل 
بق�شوة  املعرف  الوروب���ي  ب��الحت��اد  ال�شتوية  م�شاركته 

مناخه ال�شتوي.
حب الوطن

املوؤ�ش�س  الع�شو  املن�شوري  ح�شني  نا�شر  ووا���ش��ح 
ثم  الم����ارات  �شعاره  الم����ارات  منطاد  ان  للفريق 
الم�����ارات ث��م الم�����ارات ال�����ش��ع��ار ال���ذي يحمله كل 
ال��ذي ي�شهد على احلب  الم��ارات��ني يف ���ش��دوره��م 
الر�شيدة  وق��ي��ادت��ه  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  والكبري  العميق 
والنتماء  الوطن  بحب  يوؤمنون  و�شباب  ابناء  من 

وبالخ�س  الم����ارات  �شباب  ا�شبحوا  وال���ذي  ال��ي��ه 
منطاد المارات اهم من ير�شم مالمح هذا ال�شور 
تعجز  التي  ال���ولء  �شيمفونيات  وي��ع��زف  الوطنية 
العاملية كون طاقم  عن عزفها  اكرب الورك�شرتى 
ال��واح��د وال��ت��ي جائت  ال��رج��ل  ب��روح  الفريق يعمل 
نتاج روؤية القيادة الر�شيدة يف العمل مع ابنئها وكل 
املقيمني على هذه الر���س الطيبة يف روح الفريق 
الوطن وك��ل من يعي�س على  ال��واح��د خلدمة ه��ذا 

ار�شه الطيبة .
ب�سمة بانيها

كلنا   : املن�شوري  نا�شر  �شهاب  الفريق   ع�شو  وق��ال 
والتي  الطيبة  الر���س  لهذه  ننتمي  ان��ا  و�شرف  فخر 

حتمل ب�شمة بانيها وموؤ�ش�شها املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان ال نهيان رحمه اهلل والتي ا�شبحت بف�شل 
قيادتنا ق�شة يروىها التاريخ احلا�شر  لدولة و�شعب 
ي�شتمد ق��وت��ه م��ن ال��ُل��ح��م��ة ال��وث��ي��ق��ة وامل��وؤ���ش��ل��ة بني 
م�شادر  من  م�شدراً  جعلته  والتي  وال�شعب  القيادة 
ال��ف��خ��ر وال��ع��زة والح�����رتام ب��ني المم وال����ذي نعتز 
الدولية مبنطاد يحمل كل معاين  خالل م�شاركاتنا 
ال���ذي جن�شد م��ن خ���الل حتليقنا  وال�����ش��م��وخ  ال��ع��زة 
ر�شالة قائد و�شعب ايل جميع المم يف كون المارات 
بلد املحبة وال�شالم وملتقى جلميع الثقافات العاملية 
ال�شمحاء  وال���ش��الم��ي��ة  العربية  للثقافة  ومنطلقة 

والتي نفتخر بالنتماء لها. 

جولت عاملية ملنطاد خليفة القائد 

اأع�شاء الفريق : االإمارات ثم االمارات ثم االإمارات ر�شالة اأبناء زايد اإىل العامل

اختتمت م�شاء اأم�س الأول ب�شالة احتاد امل�شارعة واجلودو مبنطقة امل�شرف 
ع�شرة  الثامنة  القاب�شة  القدرة  �شركة  بطولة  تيتان(  )اأرينا  ظبي  اأب��و  يف 
�شعادة  رع��اي��ة  حت��ت  اأقيمت  وال��ت��ي   2017 لعام  ال��زه��ر  لطاولة  املفتوحة 
القاب�شة  ال��ق��درة  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد 
16 جن�شية  54 لعبا من  والتي �شمت  امل�شارعة واجل��ودو  رئي�س احت��اد 
و�شهدت العديد من املفاجاآت بخ�شارة حامل اللقب الفل�شطيني ثائر احمد 
اليماين يف اجلولة اخلتامية بعد مباراة امتدت لبعد من منت�شف الليل، 
برنابه  يو�شف  ط��ووين  الالعب  تتويج  عن  النهائية  النتائج  اأ�شفرت  وق��د 
، وج��اء يف  القيمة  املالية  م��ره واجل��ائ��زة  الذهبي لأول  الأول  املركز  بكاأ�س 
املركز الثاين الف�شي �شارل جورج اأبو عبود، وحل ثالثا اأنطوان بيطار ويف 

املركز الرابع فرا�س حداد.
مدير  بالحتاد  العام  ال�شر  اأم��ني  التميمي،  نا�شر  قام  البطولة  ختام  ويف 

بتتويج  القاب�شة  القدرة  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عن  نيابة  البطولة، 
الفائزين الأربعة الأوائل بالكوؤو�س واجلوائز العينية واملالية التي قدمتها 
للفائزين  دره��م  األ��ف   100 ق��درت مببلغ  وال��ت��ي  القاب�شة  ال��ق��درة  �شركة 
الأربعة،والذين عربوا عن �شكرهم وتقديرهم لرعاية وح�شور حممد بن 
ا�شتمرارها  على  يحر�س  التي  ال�شنوية  البطولة  لفتتاح  الدرعي  ثعلوب 
القدرة  �شركة  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  لرئي�س  �شكرهم  وج��ددوا   ، وجناحها 
امل�شارعة  ولحت��اد  م��ره  لأول  الناجحة  للبطولة  رعايتهم  على  القاب�شة 
واجل�����ودو ع��ل��ى ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة ب�����ش��ال��ة الحت����اد يف ث��وب��ه��ا اجلديد 
اأ�شاد �شعادة حممد بن  اآخر-  الأنيق وتوفري متطلبات النجاح. من جانب 
احتاد  رئي�س  القاب�شة  القدرة  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرعي  ثعلوب 
امل�شارعة واجلودو بالنجاح املتميز للبطولة ال�شنوية التي تتوا�شل خالل 
مبختلف  الأع�شاء  لهتمام  تقديراً  �شنوي  وب�شكل  الف�شيل  ال�شهر  ليايل 

باهتمام  حتظى  التي  اللعبة  ق��اع��دة  ات�شاع  يف  �شاهمت  وال��ت��ي  هواياتهم، 
اأن  اأمله يف  الدولية،معربا عن  الفنية  وال�شروط  للوائح  وتقام وفقاً  كبري 
للم�شاركة يف  العامل  اأربعة لعبني يف  اأب��رز  دع��وة  القادمة  البطولة  ت�شهد 
البطولة التا�شعة ع�شرة بهدف اأحداث نقله فنية لتطوير الطاولة العربية 
.. ووجه الدرعي مدير البطولة بتد�شني موقع البطولة التا�شعة ع�شر من 
املفتوحة  الدولية  البطولة  ، وو�شع لئحة و�شروط  التوا�شل  الآن بهدف 
تلبيه لرغبات ع�شاق اللعبة الذين عربوا عن ارتياحهم ل�شتمرارها وعودة 
املتكافئ الذي �شهدته البطولة  امل�شتوى  البطولة الدولية من جديد،بعد 
احلالية التي ات�شمت مبارياتها بالندية والتكافوؤ، و�شمت اأبرز جنوم اللعبة 
�شاهم يف  ، مما  الت�شعينات  اآخ��ر  الأوىل يف  البطولة  عا�شروها من  الذين 
حتقيق الكثري من الأهداف الريا�شية واملجتمعية التي اأقيمت من اأجلها 

،وتاأكيدا على الهتمام بكل الألعاب الفردية واجلماعية الريا�شية.

ختام بطولة �شركة القدرة القاب�شة الثامنة ع�شرة لطاولة الزهر

اإىل جولة  ال�شدارة  ا�شبانيا وايطاليا معركة  اأن توؤجل  يتوقع 
يف   2018 م��ون��دي��ال  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  اأوروب����ا  ت�شفيات  يف  مقبلة 
رو�شيا، اذ ت�شهد املجموعة الرابعة معركة رباعية طاحنة فيما 
ت�شهد التا�شعة قمة مرتقبة بني كرواتيا واي�شلندا الحد �شمن 

اجلولة ال�شاد�شة.
املركز الول يف كل  النهائيات مبا�شرة �شاحب  ويتاأهل اىل 

من املجموعات الت�شع، فيما يلعب اأف�شل ثمانية منتخبات 
يف املركز الثاين امللحق الفا�شل الذي يتاأهل عنه اربعة 

القارة  من  منتخبا   13 املجموع  لي�شبح  منتخبات 
الوروبية ا�شافة اىل رو�شيا امل�شيفة.

يف املجموعة الرابعة، يبدو م�شار ا�شبانيا املت�شدرة 
ايطاليا  الأه���داف  بفارق  وو�شيفتها  نقطة(   13(

متالزما منذ بداية الت�شفيات.
2010 على مقدونيا  العامل  ا�شبانيا بطلة  وحتل 
و�شيفة القاع )3 نقاط( يف �شكوبيي بعدما هزمتها 

6 مرات متتالية، وت�شتقبل ايطاليا بطلة العامل اأربع 
و2006(   ،1982  ،1938  ،1934( م��رات 

لي�شتن�شتاين الخرية يف اأوديني.
اآخر  ويبدو فوز ايطاليا التي مل تخ�شر يف 

55 مباراة �شمن الت�شفيات، قريب املنال، 
اذ منيت لي�شتن�شتاين بخم�س خ�شارات كما 
انها �شجلت هدفا وحيدا مقابل 19 هزت 
�شباكها. واأوقفت لي�شتن�شتاين �شل�شلة من 
مع  تعادلت  عندما  متتالية  خ�شارات   8

فنلندا وديا 1-1 الربعاء.
�شتكون   ،1-1 ذه��اب��ا  ت��ع��ادل��ه��م��ا  ظ��ل  ويف 

�شبتمرب  اأيلول   2 يف  املنتخبني  مواجهة 
�شدارة  ل��ت��ح��دي��د  ح��ا���ش��م��ة  م���دري���د  يف 

املجموعة.
ومت��ل��ك ا���ش��ب��ان��ي��ا ال��ت��ي ت��ع��ادل��ت مع 

كولومبيا وديا 2-2 هذا ال�شبوع، 
اقوى هجوم ودفاع يف املجموعة، 

امل������درب  لع����ب����و  ����ش���ج���ل  اذ 
لوبيتيغوي  خ��ول��ني 

ه�������دف�������ا   19
م����ق����اب����ل اث���ن���ني 
�����ش����ب����اك����ه����م،  يف 

هدفا   13 مقابل 
ل���الع���ب���ي امل������درب 

و4  فنتورا  جامبيريو 
يف مرماهم.

وا���ش��ت��ع��دت اي��ط��ال��ي��ا ب��ف��وزه��ا ودي���ا ع��ل��ى الوروغ�����واي 

-3�شفر الربعاء يف ني�س، بعدما �شحقت �شان مارينو املتوا�شعة 
اأمبويل. يف  -8�شفر 

وقال مدرب ايطاليا فنتورا بعد الفوز “لقد راأيت ذهنية رائعة. 
كنا مرتاحني وخلقنا على الأقل �شبع فر�س �شانحة. نحن على 

امل�شار ال�شحيح لبناء �شيء مميز هنا«.
الثالث  امل��رك��ز  �شمان  ع��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل  وتبحث 
على الأقل عندما ت�شتقبل األبانيا الرابعة 

يف حيفا.
ويف املجموعة التا�شعة، تاأمل كرواتيا 
النقاط  ال��ع��ودة م��ع  امل��ت�����ش��درة يف 
ومفاجاأة  الثانية  اي�شلندا  م��ن 
ك�����اأ������س اأوروب������������ا الأخ��������رية 

لالبتعاد اأكرث و�شمان بطاقة التاأهل منطقيا.
وتلتقي اي�شلندا مع كرواتيا للمرة الرابعة يف اأربع �شنوات بعد 

ف�شلها بالت�شجيل يف مرماها يف اآخر ثالث مباريات .
زغ��رب عام  واج��ه��وا كرواتيا يف  ال��ذي��ن  ال�11  الالعبني  وم��ن 
الأ�شا�شية.  الت�شكيلة  10 منهم يف  اأن ي�شارك  2013، يتوقع 
وقال مدربها هيمري هالغرمي�شون “نحن نقرتب من كرواتيا. 
مل يخف الالعبون من اأي مباراة. ل يوجد مباراة كربى اأمام 

هذا الفريق«.
عندما  املناف�شة  دائ��رة  اإىل  ال��ع��ودة  يف  وتركيا  اأوكرانيا  وت��اأم��ل 
والثانية  تامبريي  يف  القاع  و�شيفة  فنلندا  على  الأوىل  حتل 

على كو�شوفو الخرية يف �شكودر.
ب���ني اربعة  امل��ن��اف�����ش��ة ق���وي���ة  ت���ب���دو  ال���راب���ع���ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 

منتخبات.
فبعد تعادلها يف اربع مباريات متتالية وتراجعها اىل املركز 
الثالث، حتل ويلز على �شربيا املت�شدرة يف مباراة 

قمة ببلغراد.
لكن ويلز التي قدمت اأداء جيدا يف 
كاأ�س اأوروبا 2016، �شتخو�س 
رحلتها من دون جنم هجومها 
نيل  ومدافعها  بايل  غاريث 

تايلور املوقوفني.
وب��������رغ��������م ال������ت������ع������ادلت 
املتتالية، ل يزال مدرب 
كوملان  ك��ري�����س  وي���ل���ز 
ت�شكيلته،  يف  واثقا 
عن  اأع��������������رب  اذ 
بقدرة  اع��ت��ق��اده 
على  امل��ن��ت��خ��ب 

التاأهل.
“ل  اأ�������ش������اف 
زل����������ت اأث��������ق 
ب������������ه������������وؤلء 
ال������الع������ب������ني 
وب��اأن��ن��ا ق����ادرون 
بنتيجة  العودة  على 
عرفنا  �شربيا  م��ن  جيدة 
ان غاريث لن يكون  منذ مدة 
نرى  اأن  م�شوقا  و���ش��ي��ك��ون  معنا 

كيف �شنتعامل مع هذا الأمر«.
الثانية بفارق  ايرلندا  اأما جمهورية 
قوية  مباراة  يف  فت�شتقبل  الأه���داف، 
ويف  دب��ل��ن.  يف  الرابعة  النم�شا  اي�شا 

تقدم ال�شباين رفائيل نادال ملك املالعب الرتابية لنهائي بطولة فرن�شا املفتوحة للتن�س للمرة العا�شرة بعدما �شحق النم�شاوي 
عاما،   31 عمره  البالغ  ال�شباين  الالعب  وتفوق  �شاترييه.  فيليب  ا�شتاد  يف  و-6�شفر  و4-6   3-6 تيم  دومينيك  ال�شاعد 
والذي ا�شتعاد اأف�شل م�شتوياته بعدما تراجع اأداوؤه يف البطولة العامني املا�شيني، على الالعب النم�شاوي امل�شنف ال�شاد�س يف 
ا�شتعرا�س للقوة. و�شيواجه نادال ، الذي بات على و�شك ان ي�شبح اول لعب يفوز باحدى البطولت الربع الكربى 10 مرات، 
يف النهائي ال�شوي�شري �شتاني�شال�س فافرينكا الذي اأطاح بالربيطاين اندي موراي امل�شنف الأول عامليا يف مباراة ملحمية من 
ان فاز  خم�س جمموعات. وهذه ثاين مباراة بني الثنني على مالعب رولن جارو�س بعد 

عليه قبل اربع �شنوات عقب اداء مقنع.
وقال نادال لل�شحفيني يف ا�شارة اىل فوز فافرينكا على موراي امل�شنف الول 
يف مباراة من خم�س جمموعات الن تتبقى مباراة واحدة امام مناف�س يف 
الثقة  �شيكون يف غاية  فانه  لذا  للغاية  القوة. خا�س مباراة �شعبة  غاية 
اليوم الحد. انه لعب خطري لأن بو�شعه ان ي�شدد الكرة بكل قوة. يجب 

ان العب بطريقة هجومية وال فانني �شاأواجه م�شكلة كبرية.
بال�شربي  واأط���اح  جمموعة  اأي  خ�شارة  دون  النهائي  لقبل  تيم  وو���ش��ل 
نوفاك ديوكوفيت�س حامل اللقب يف دور الثمانية ولكن خفت بريقه اأمام 

الالعب ال�شباين.
اأف�شل  29 �شوطا فقط حتى و�شوله للنهائي متفوقا على  ن��ادال  وخ�شر 
�شجالته عندما خ�شر 35 �شوطا فقط يف 2012. ويتفوق بيورن بورج 

على هذا ال�شجل بعدما خ�شر 27 �شوطا فقط يف عام 1978.
الرقم  بهذا  الحتفاظ  الكبري  ال�شويدي  الالعب  بو�شع  ي��زال  ول 
لكن نادال ا�شتطاع منذ فرتة جتاوز ما حققه بورج الذي نال لقب 

رولن جارو�س �شت مرات. لكن يبدو ان هذا ل ي�شغل بال نادال.
وق��ال ن��ادال اعتقد انني ل اري��د ان ا�شنع التاريخ جم��ددا. هذا 
اليوم  املنا�شب  للغاية. من غري  امر جيد  القاب  ت�شعة  يكفي. 

التفكري يف هذا المر الفوز باللقب العا�شر.
اقدم  البداية مل  ويف  لأن��ن��ي  بالطبع  ان��ا حمبط  تيم  وق��ال 
اف�شل  ع��ن  بعيدا  كنت  اق��دم��ه.  ان  ميكنني  ال��ذي  الداء 

م�شتوياتي اليوم.

نادال ي�شحق تيم وي�شرب موعدا مع 
فافرينكا يف نهائي فرن�شا املفتوحة 

ت�سفيات مونديال 2018:

 ا�شبانيا وايطاليا تعدان للموقعة وويلز للتعوي�ش
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•• العني – الفجر
ت�شوير – حممد معني 

اأط����ل����ق م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
بطولة  راع�����ي  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
العني الرم�شانية م�شاء اأم�س الأول 
طلقة البداية و�شهد �شباق ال�شاحية 
الذي بداأ بالن�شبة لفئة الرجال من 
الإم������ارات حتى  ج��ام��ع��ة  دوار  اأم����ام 
العني  بنادي  حلقة م�شمار اخليول 
والغولف،  وال���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
ال�����ش��ي��دات من  ���ش��ب��اق  ان��ط��ل��ق  بينما 
العني  ب��ن��ادي  الكريكيت  ن��ادي  اأم���ام 
حلقة  وح��ت��ى  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية 
وا�شتطاع    . اأي�����ش��اً  اخل��ي��ول  م�شمار 
املغربي اأحمد متري اأن يحتل املركز 
 8 مل�شافة  ال��رج��ال  ���ش��ب��اق  يف  الأول 
 22.57 ق�����دره  ب���زم���ن  ك��ي��ل��وم��رت 
دقيقة وجاء الأثيوبي علي عبدو�س 
يف املركز الثاين بعد اأن قطع امل�شافة 
احتل  ب��ي��ن��م��ا  دق��ي��ق��ة   23.25 يف 
املغربي �شمري اأجواء املرتبة الثالثة 

بزمن قدره 23.32 دقيقة.
 4 مل�������ش���اف���ة  ال�������ش���ي���دات  ����ش���ب���اق  ويف 
�شيبكو�س  الكينية  حققت  كيلومرت 
فيث املركز الأول حمققًة زمناً قدره 
الأثيوبية  تلتها  دق��ي��ق��ة   11.56
الثاين  امل����رك����ز  يف  ت���ي���ف���ريا  م���ه���رت 
ج����اءت  ف��ي��م��ا  دق���ي���ق���ة   11.58 ب 
ك��ال��ي��و يف املركز  ي��و���ش��ي  م��واط��ن��ت��ه��ا 

الثالث بزمن بلغ 11.59 دقيقة.
الأخرية  املرحلة  مباريات  و�شمن   
ل�شباعيات  امل��ج��م��وع��ات  دوري  م��ن 
ا�شتاد  �شهد ملعب  القدم رجال  كرة 
بالقطارة م�شاء  طحنون بن حممد 
اأم�س الأول 4 مواجهات قوية لفرق 
وال�شاد�شة   اخل��ام�����ش��ة  املجموعتني 
طموح  مع  والندية  ب��الإث��ارة  حفلت 
ال���ف���رق ل��ل��ت��اأه��ل ل���ل���دور ال���ت���ايل من 

البطولة.
اخلام�شة  امل��ج��م��وع��ة  ل���ق���اءات  ويف 
بنتيجة  ال�����ش��ب��اب  ع��ل��ى  ه��ي��ل��ي  ف����از 
حممد  ال��رب��اع��ي��ة  و���ش��ج��ل   ،  1-4

���ش��ال��ح ه��دف��ني يف ال��دق��ي��ق��ت��ني 25 
هدفني  ال���ع���ل���وي  واأر�����ش����د   ،  28 و 
بينما   ،  29 و   27 ال��دق��ي��ق��ت��ني  يف 
زياد  ال��وح��ي��د  ال�شباب  ه��دف  �شجل 
ورغم   ،  21 ال��دق��ي��ق��ة  يف  خ��م��ي�����س 
اإل   ، الت�شجيل  يف  ال�شباب  اأ�شبقية 
اأن الرد جاء �شريعاً بهدف رائع من 
العلوي  اأر�شد  واأردف��ه  حممد �شالح 
مرجحاً  ال��ث��اين  ال��ه��دف  بت�شجيل 
اأظ��ه��ر قوة  ال���ذي  ف��ري��ق هيلي  كفة 
اأكرب يف ال�شوط الثاين، واأ�شاف  له 
حممد �شالح الهدف الثالث و�شجل 

اأر�شد العلوي الهدف الرابع.
املجموعة  ن��ف�����س  م��ب��اري��ات  و���ش��م��ن 
�شيتي  ف���ري���ق���ي  م���واج���ه���ة  ح���ف���ل���ت 
بالإثارة  املغربية  واجلالية  �شيزون 
حتى  دق��ائ��ق��ه��ا  اأوىل  م���ن  وال��ن��دي��ة 
نهايتها ، وظهر فريق �شيتي �شيزون 
ق���وي���اً وال�����ذي ي�����ش��م ب��ع�����س قدامى 
لع��ب��ي ف��ري��ق ال��ع��ني اأم���ث���ال جمعة 
اأحمد  و�شهاب  علي  وفي�شل  خاطر 
وم���درب احل��را���س ب��اأك��ادمي��ي��ة نادي 
، وقدم �شوطاً  العني �شهيب يو�شف 
مم����ت����ازاً ���ش��ج��ل خ���الل���ه 3 اأه�����داف 
ن��ظ��ي��ف��ة ع���ن ط���ري���ق خ���ال���د ع��ل��ي يف 
اأحمد  و�شهاب   ، اخلام�شة  الدقيقة 
ع��ب��داهلل يف  6 وحم��م��د  الدقيقة  يف 

الدقيقة 15 .
وم���ع ب��داي��ة ال�����ش��وط ال��ث��اين قل�س 
ف��ري��ق اجل��ال��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ال��ف��ارق يف 
اإ�شماعيل  طريق  عن   16 الدقيقة 
الأمام  اإىل  اندفاعه  ولكن   ، موجان 
�شجله  ال���ذي  ال��راب��ع  ال��ه��دف  كلفه 
�شيزون  ل�����ش��ي��ت��ي  ع��ب��ي��دات  حم��م��ود 
ي�شفع هدف  ، ومل   26 الدقيقة  يف 
اجل��ال��ي��ة ال���ث���اين ع���ن ط��ري��ق اأي���وب 
عودة  يف   29 الدقيقة  يف  الفا�شل 
الفريق للمباراة لتنتهي بفوز �شيتي 

�شيزون بنتيجة 2-4.
املجموعة  م��ب��اري��ات  ���ش��ع��ي��د  وع��ل��ى 
ال�����ش��اد���ش��ة ، اك��ت�����ش��ح ف��ري��ق الحت���اد 
تو  )ت��و  فريق  للجامعات  الريا�شي 
ف��ور(  ب�شبعة اأه��داف مقابل هدف ، 

11و  الدقائق  يف  بدر  وليد  �شجلها 
و21 و24 ، واأ�شانا جنوين يف   20
الدقيقة 26 ، ودانيال يف الدقيقتني 
13 و28 ، بينما �شجل هدف »توتو 
ف�������ور« ال���وح���ي���د ت���ان���ي�������س ك����وب����ر يف 

الدقيقة 16. 
واختتم فريقا رويال بلو واأبو�شلطان 
ال���ت���ي حفلت  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  ال��ل��ي��ل��ة 
ب���الإث���ارة وامل��ت��ع��ة ال��ك��روي��ة، ومتكن 
نهاية  و�شع  م��ن  اأبو�شلطان  ف��ري��ق  
�شجلها  بثالثية  بلو  روي��ال  ملغامرة 
عبداملنعم  وحم��م��د   ، �شقور  حميد 
2 و9  الدقيقة  واأح��م��د حم��م��ود يف 

و14 على التوايل .
�شفر  ب��ل��و  روي����ال  خ���رج  وبالنتيجة 
البطولة  يف   م�شاركته  من  اليدين 

دون اأن ُي�شجل هدفاً واحداً.
اجلولة  م��ب��اري��ات  اإدارة  يف  ����ش���ارك 
من  مكون  الأخ���رية طاقم حتكيمي 
اأح���م���د م�����ش��ب��ح وع��ل��ي واح����د وعلي 

�شمالن وعو�س م�شري.
الليلة الآخرية

يف �شباعيات القدم  لل�شيدات و�شمن 
مباريات املجموعة الأوىل فاز فريق 
بهدفني  ه��ول��ن��دا  ع��ل��ى  »ب«  روي�����ال 
نعيمة  ���ش��ج��ل��ت��ه��م��ا   ، ه����دف  م��ق��اب��ل 
اكت�شح  الثانية  امل��ب��اراة  .ويف  وم���ودة 
ف��ري��ق اأب��وظ��ب��ي اأ ف��ري��ق اأب��وظ��ب��ي ب 
ليانا  ���ش��ج��ل��ت   ، ن��ظ��ي��ف��ة  ب�����ش��دا���ش��ي��ة 
هدفني وه��دف لكل من اآي��ة وميثاء 

وفرناندة و�شوفيا.
منت�شراً  ك���و����ش���ت  ف���ري���ق  واع����ت����رب 
ب�شبب  نظيفة  اأه�����داف   3 بنتيجة 

ان�شحاب فريق ريد باندرز .

اأمطر فريق رويال  الليلة  ويف ختام 
»اأ« فريق التحدي ب�شدا�شية نظيفة ، 
�شجلتها اأميانا واأمل و�شارة بهدفني 

لكل منهن.
حممد   بن  طحنون  �شتاد  و�شي�شهد 
ب���ال���ق���ط���ارة م�������ش���اء ال����ي����وم امل����ب����اراة 
ول���ق���اء حت���دي���د �شاحب  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ال�شيدات  بطولة  من  الثالث  املركز 
اأن تكون مباريات  املنتظر  حيث من 
الأم�س قد حددت اأطراف املباراتني 

.
ال���ك���ام���ل ل�شري  ع����رب ع����ن ر����ش���ائ���ه 

البطولة
ال���وح�������ش���ي:  ت��وج��ي��ه��ات ���ش��ع��ي��د بن 
طحنون وراء جناح رم�شانية العني

ع������رب ال�����دك�����ت�����ور ع������ب������داهلل ����ش���امل 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��وح�����ش��ي، 
الرم�شانية،  العني  لبطولة  العليا 
البطولة  ل�شري  الكامل  ر�شائه  عن 
والنجاح الوا�شح الذي حققته حتي 
البطولة حظيت  اأن  اإىل  الآن، لفتاً 
ه���ذا ال��ع��ام ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن قبل 
معايل  بتوجيهات  املنظمة،  اللجنة 
نهيان  اآل  بن طحنون  �شعيد  ال�شيخ 
راع���ي ال��ب��ط��ول��ة، وق���ال: بحمد اهلل 
اأن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ا���ش��ت��ط��ع��ن��ا يف 
 16 ال�شعاب رغ��م وج��ود  ك��ل  نذلل 
لعبة ريا�شية يف خمتلف املناف�شات، 
ك��ل جهودنا على توزيع  رك��زن��ا  وق��د 
ه��ذه الأل��ع��اب على ع��دد م��ن املواقع 
مبدينة العني، يف �شتاد طحنون بن 
بن  خليفة  و�شتاد  بالقطارة،  حممد 
زايد، ونادي الرماية، ونادي اأ�شحاب 
الهمم، بالإ�شافة ملول الرمال ومول 

البولينغ  مناف�شات  لإق��ام��ة  ال��ع��ني 
وغريها من الألعاب.

الكبرية  ال���ع���ددي���ة  رغ����م  واأ�����ش����اف: 
بتوفيق  جن��ح��ن��ا  اأن��ن��ا  اإل  ل��الأل��ع��اب 
حتقيق  يف  وتعايل  �شبحانه  اهلل  من 
النجاح املن�شود على نحو ما �شاهده 
البطولة،  ف���ت���ت���اح  يف  امل����ت����اب����ع����ون 
والتغطيات الإعالمية ، ويعود جناح 
العوامل  م���ن  ع����دد  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة 
للبطولة  ر�شمي  مقر  وج��ود  اأبرزها 
التوجيهات  وا���ش��دار  لالجتماعات 
اأن�������ش���ئ موقع  ك���م���ا  وال���ت���ع���ل���ي���م���ات. 
اإلكرتوين خا�س بالبطولة ليتم من 
لنقل  الجتماعي  التوا�شل  خالله 
اأح��داث  البطولة يف نف�س اللحظة، 
وكذلك ل نن�شي دور الإعالم الكبري 
ذاع  ول��ذل��ك  امل��ت��م��ي��زة،  التغطية  يف 
�شيت هذه البطولة على نحو لفت 
ح��ت��ي خ�����ارج ال����دول����ة، وه����و م���ا قاد 
الفرق  م��ن  كبري  ع��دد  م�شاركة  اإىل 
كرة  �شباعيات  األ��ع��اب  يف  اخل��ارج��ي��ة 
القدم للرجال وال�شيدات  والطائرة 

واليد«.
للبطولة  اأخري  األعاباً  اأ�شفنا  وزاد: 
ه��������ذا ال������ع������ام م����ث����ل �����ش����د احل���ب���ل 
و�شباق  وال���ب���ل���ي���اردو،  وال�����ش��ط��رجن، 
التفاعلية،  والأل������ع������اب  ال���ه���ج���ن، 
وك��ذل��ك خ��دم��ة جم��ت��م��ع��ة  كاإقامة 
ل��ت��ك��ون متنف�شاً  ال��رتاث��ي��ة   ال��ق��ري��ة 
الرتاويح  �شالة  بعد  العني  لأه��ايل 
ال�شعبية  والتقاليد  ال��ع��ادات  ل��روؤي��ة 

للدولة. 
ون�شكر نادي تراث الإمارات برئا�شة 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�����ش��ي��خ   �شمو 

توجيهاته  اأع���ط���ي  ال�����ذي   ، ن��ه��ي��ان 
البطولة  ه���ذه  يف  ال���ن���ادي  مل�����ش��ارك��ة 
الأمر الذي قاد لهذا النجاح الكبري،  
اأخ���ري  األ���ع���اب���اً  ن���در����س  ون��ح��ن الآن 
باإذن  املقبلة  الن�شخة  يف  لإدراج���ه���ا 
اهلل، حتي نتيح الفر�شة لأكرب عدد 
من ال�شباب واأفراد املجتمع املهتمني 
من  ه��واي��ات��ه��م  ملمار�شة  بالريا�شة 
الرم�شانية،  ال��ع��ني  ب��ط��ول��ة  خ���الل 
ونحن عازمون على تطوير البطولة 
ل��ت��ح��ق��ق امل���زي���د م���ن ال��ن��ج��اح��ات يف 

ال�شنوات القادمة.
للمرة  بامل�شاركة  �شعداء   : احل�شاين 

الثانية ونتطلع للقب
عرب الدكتور �شعيد احل�شاين رئي�س 
الحت����اد ال��ري��ا���ش��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات عن 
رم�شانية  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ���ش��ع��ادت��ه 
وامل�شتوي  بالتنظيم  واأ����ش���اد  ال��ع��ني 
جميع  يف  للمناف�شات  املتميز  الفني 
الألعاب، وقال: هذا هو العام الثاين 
ال���ذي ن�����ش��ارك ف��ي��ه ب��ب��ط��ول��ة العني 
الكثري،  لنا  الرم�شانية  وهي تعني 
النهائي  و�شلنا  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ويف 
على  احل�����ش��ول  يف  ن��وف��ق  مل  لكننا 
التوفيق  يحالفنا  اأن  وناأمل  اللقب، 
اأن الأمور  اإدراكنا  العام، مع  يف هذا 
ف��رق قوية  ب��وج��ود  �شهلة  تكون  ل��ن 
 Four Two مناف�شة، مثل فريق
ي�شم يف  اأنه  يكفي  والذي   Four
�شفوفه لعب العني الكبري ال�شابق 

رامي ي�شلم.
واأ�شاف: لقد ا�شتقنا هذه البطولة 
ولأجوائها الرائعة ملا متثله لنا من 
فالتنظيم  وكالعادة  كبرية،   معاين 

مبهر  بف�شل اجلهود الكبرية التي 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م���ن  ب���ذل���ت 
وجميع العاملني على هذه البطولة 
اأن راعيها هو  احلبيبة والتي يكفي 
�شعيد ط��ح��ن��ون بن  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ايل 
اأتوجه  اأن  واأرج��و  اآل نهيان،  حممد 
وكذلك  بال�شكر  عليها   للقائمني 
وتلفزيون  ���ش��خ��اف��ة  م��ن  ل���الإع���الم 
ب������دوره كاماًل  ي���ق���وم  وال������ذي ظ���ل 
يف ت��غ��ط��ي��ة ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة ما 
اأك�شها زخما اإعالميا ورواجاً كبرياً  
م�شاركة   والدليل  احل���دود،  تخطي 
ال����ع����دي����د م�����ن ال�����ف�����رق م�����ن خ�����ارج 
الكثري  اأ�شفي  ال��ذي  الأم��ر  الدولة، 
للمناف�شات  والت�شويق  الإث���ارة  من 
املتميز  امل�����ش��ت��وي  بف�شل  املختلفة، 
ل���ل���ف���رق وال����الع����ب����ني امل�������ش���ارك���ني 
الألعاب  اأو يف  ال��ق��دم  ك��رة  ���ش��واء يف 
ت�شملها  ال��ت��ي  الأخ����رى  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
املناف�شة  اأن  واأع���ت���ق���د  ال���ب���ط���ول���ة، 
بداية من  ذروت��ه��ا   لت�شل  �شرتتفع 
ال��دور التايل وال��ذي �شيكون بنظام 

خروج املغلوب.
بي ات�س دي يعلن التحدي يف بطولة 

ال�شيدات لليد
ب����ن طحنون  ���ش��ع��ي��د  ف���ري���ق  د����ش���ن 
اأم�س  ال���ي���د م�����ش��اء  ك����رة  ل�����ش��ي��دات 
فريق  على  ب��ال��ف��وز  م�����ش��واره  الأول 
دار الزين بنتيجة 7/19  يف بداية 
م�شريته يف الدفاع عن لقب بطولة 
الثانية  ن�شختها  يف  ال��ي��د  ���ش��ي��دات 
الريا�شية  ال�����ش��ال��ة  ع��ل��ى  وامل��ق��ام��ة 
الزين  ب��دار  الههم  اأ���ش��ح��اب  ب��ن��ادي 
اجلاري.  يونيو   15 لغاية  واملمتدة 

كما ف��از ف��ري��ق »ب��ي ات�����س دي« على 
يف   ،3/26 بنتيجة  اخل���ري«  »زاي���د 
للمجموعة  الأوىل  اجل��ول��ة  خ��ت��ام 

الثانية.
قدم فريق ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
اأي �شعوبة  مباراة كبرية ومل يجد 
يف جتاوز فريق دار الزين يف بداية 
منهياً  ال���ب���ط���ول���ة  يف  م�������ش���واره���م���ا 
 .4/10 ب��ن��ت��ي��ج��ة  الأول  ال�����ش��وط 
الفريق  مدربة  علي  هبة  وحر�شت 
من  العديد  م�شاركة  على  امل�شرية 
اأمثال  مريه عي�شى  بنات الإم��ارات 
داوؤود  واأم�����ش��ي��ات  ال�شام�شي  ون���وره 
بع�س  ب���ج���ان���ب  ع���ب���ي���د  وخ���دي���ج���ة 
امل��ح��رتف��ات ، وف�����ش��ل��ت ع���دم ك�شف 
ا�شتعداداً  ال��ف��ري��ق  اأوراق  ج��م��ي��ع 
�شت�شهد  وال��ت��ي  املقبلة  ل��ل��م��ب��اري��ات 

مقابلة فرق اأكرث قوة وخربة.
ات�����س دي« الذي  »ب���ي  وق����دم ف��ري��ق 
ي�شم نخبة من الالعبات املحرتفات 
كبرية  م��ب��اراة  والأج��ان��ب  العربيات 
راف���ع���اً راي����ة ال��ت��ح��دي ل��ب��ق��ي��ة فرق 
الأوىل  باملرحلة  الثانية  املجموعة 
عري�شة  نتيجة  ليحقق  بالبطولة، 
دار  ف���ري���ق  اأم������ام   3/26 ق���وام���ه���ا 
مرة  لأول  ي�������ش���ارك  ال�����ذي  ال���زي���ن 
مبجموعة من بنات اجلامعات لي�س 
اللعبة،  ب�����ش��اح��ات  اخل����ربة  ل��دي��ه��ن 
النتيجة  اأن���ه���ى  ق���د  ال��ف��ري��ق  وك����ان 
الأول  ال�������ش���وط  ب��خ��ت��ام  مل�����ش��ل��ح��ت��ه 
املباراتني  واأدار   ،3/10 بنتيجة 
و�شالح  ���ش��امل  اإ���ش��م��اع��ي��ل  احل���ك���ام 
الزين  واأم  الع�شر  وخمي�س  باحلاج 

واملراقب الفني يا�شر �شليم.

بطولة �سباعيات القدم لل�سيدات تختتم اليوم

�شعيد بن طحنون ي�شهد �شباق ال�شاحية للرجال وال�شيدات ويطلق اإ�شارة البداية 

قال �شالح املهريي ع�شو اللجنة املنظمة العليا لبطولة مكتوم بن را�شد اآل 
األف   750 يبلغ  الكروية  البطولة  جوائز  قيمة  اإجمايل  اإن  ال�شابعة  مكتوم 

درهم. 
اأن �شاحب املركز الأول يف  املالية يف ت�شريح له ام�س  اللجنة  واأ�شاف رئي�س 
البطولة ينال 100 األف درهم وكاأ�س البطولة وامليداليات الذهبية و75 األف 
درهم ل�شاحب املركز الثاين وامليداليات الف�شية و50 األف درهم للثالث مع 

امليداليات الربونزية.
واأ���ش��ار اإىل اأن���ه �شتتم م��ك��اف��اأة اأ���ش��ح��اب الإجن����ازات وذل���ك م��ن خ��الل جوائز 
وهداف  “ لع��ب  لأف�شل  متنح  دره��م  اآلف  ثالثة  منها  كل  تبلغ  ت�شجيعية 

وحار�س “ اإ�شافة اإىل جائزه للفريق املثايل. 
وذكر اأن البطولة تقام على مالعب نادي �شباط �شرطة دبي منذ الثالث من 
�شهر رم�شان املبارك حتت رعاية ال�شيخ حممد بن مكتوم بن را�شد اآل مكتوم 

ومتتد حتى 19 من ال�شهر الف�شيل مب�شاركة 20 فريق كرة قدم. 
وقال اإن م�شاركة �شبع فرق - ت�شجل ظهورها للمرة الأوىل - يوؤكد اأهمية فكرة 
تخ�ش�س  اأن  مكتوم  اآل  را�شد  بن  مكتوم  بن  حممد  ال�شيخ  البطولة  موؤ�ش�س 
للعنا�شر املواطنة ف�شال عن الرتقاء التدريجي بامل�شتويات الفنية الذي �شكل 

عامل جذب لفرق جديدة يف خو�س حتدي مناف�شات البطولة.
اأطراف  اأ�شفر عن حتديد  وال��ذي  البطولة  نهائي  ربع  دور  اأم�س  اختتم  وقد 
امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي ال���ذي ���ش��ت��ق��ام م��ب��ارات��ه غ���دا الإث���ن���ني ل��ت��ح��دي��د ه��وي��ة طريف 
الفريقني اللذين �شيلعبان على املركزين الثالث والرابع يوم الثالثاء املقبل 
وطريف نهائي البطولة والذي يقام يوم الأربعاء املقبل لتحديد بطل وو�شيف 
“ يف بطولة  “ خدمة الأمني  الن�شخة ال�شابعة للبطولة. وتتوا�شل م�شاركة 
اإطار دورها املجتمعي  مكتوم بن را�شد الرم�شانية للمو�شم ال�شابع وذلك يف 

بتوعية اجلمهور بخدمتها وامل�شاهمة يف احلفاظ على الأمن والأمان.

و���ش��ل اإىل ن��ه��ائ��ي��ات دب���ي ل��ب��ط��ولت حمرتيف 
اأوبرا  يف  مناف�شاتها  تختتم  التي  ال�شكوا�س 
دبي يف فئتي الرجال وال�شيدات كل من حممد 
ال�شوربجي ونور ال�شربيني من م�شر وجيم�س 

ويل�شرتوب ولورا ما�شارو من بريطانيا.
وج�����اء ت���اأه���ل امل�����ش��ري��ة ن����ور ال�����ش��رب��ي��ن��ي اإىل 
النهائي  ن�شف  يف  تغلبها  عقب  اأول  النهائي 
الثالثة  امل�شنفة  �شريم  كامي  الفرن�شية  على 

عامليا 2.
النهائية  املواجهة  يف  اأي�شا  بريطانيا  وميثل 
 -33 ويل�شرتوب  جيم�س  ال��رج��ال  لقب  على 
للمرة  احل��دث  نهائي  اإىل  و�شل  ال��ذي  �شنة- 
 17 م��ن��ذ  انطلقت  ال��ت��ي  م�شريته  يف  الأوىل 
اجلواد  عبد  ك��رمي  امل�شري  ح�شاب  على  عاما 

بطل العامل الذي خ�شر يف ن�شف النهائي .
ال���ن���ه���ائ���ي حممد  وي���ل�������ش���رتوب يف  وي�����واج�����ه 

بعد  �شابقا  عامليا  الأول  امل�شنف  ال�شوربجي 
اأن فاز الأخري ب�شعوبة يف ن�شف النهائي على 

الأملاين �شاميون روزنر يف مباراة قوية .
حاملة  ال�شيدات  نهائي  يف  ال�شربيني  وتلتقي 
اللقب لورا ما�شارو من بريطانيا التي و�شلت 
اإىل نهائي احلدث للمرة الثالثة على التوايل 
امل�شرية  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�شف  ف��وزه��ا يف  اإث���ر 

نوران جوهر

مواجهة م�شرية بريطانية على لقب نهائيات دبي اللجنة املنظمة : 750 األف درهم جوائز بطولة مكتوم بن را�شد الكروية
لبطوالت حمرتيف اال�شكوا�ش 



األحد   11   يونيو    2017  م   -   العـدد  12043  
Sunday  11   June   2017  -  Issue No   12043الفجر الريا�ضي

1818

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

ت����وج م��رك��ز اأب���وظ���ب���ي ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة امل�����ش��ارع��ة التي 
الرم�شاين  ال�شباط  اأوملبياد  فعاليات  �شمن  اختتمت 
ال�شيخ من�شور  �شمو  رعاية  يقام حتت  ال��ذي   ،  21 ال��� 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
�شوؤون الرئا�شة، وبتنظيم م�شرتك بني جمل�س اأبوظبي 

الريا�شي ونادي �شباط القوات امل�شلحة.
يف  م�شارعاً  و�شهدت البطولة م�شاركة اأكرث من 150 
نادي  وح���ل  اأوزان،   10 يف   وال���رج���ال  ال�����ش��ب��اب  فئتي 
دبي  باملركز الثاين ، وجاء نادي كلباء يف املركز الثالث  

، وح�شل نادي العني على املركز الرابع .
ال�شر  اأم��ني  التميمي  نا�شر  اخلتام  يف  الفائزين  وت��وج 
خزينة  اأم���ني   ، واجل����ودو  للم�شارعة  الإم�����ارات  اإحت���اد 
الحتاد الدويل، و�شالح ال�شلومي نائب رئي�س اللجنة 
املن�شق  بو�شالخ  واأم��ل  البطولة،  مدير  املنظمة  العليا 

ال�شلومي  وق��دم  للبطولة،  ال��ع��ام  
تقديراً  للتميمي  ال��ب��ط��ول  درع 
مل�شاركة الحتاد الدائمة يف اوملبياد 

ال�شباط.
وحقق مركز اأبوظبي املركز الول 
بعد اأن ح�شد 6 ميداليات ملونة 
 ، ب��رون��زي��ة  و2  ذه��ب��ي��ة  م��ن��ه��ا 4 
ن����ادي دب����ي ب��امل��رك��ز الثاين  وف����از 
منها  ملونة  مدياليات  بر�شيد 5 
وحاز   ، ف�شية  وواح��دة  ذهبية   4

ملونة  ميداليات   3 بر�شيد  الثالث  املركز  على  كلباء 
املركز  ع��ل��ى  ال��ع��ني  وح�����ش��ل   ، ف�شية  و2  ذه��ب��ي��ة  منها 
الرابع مبيدالتني  ذهبية وف�شية . وتوج  حممد علي 
ح�شن عبداهلل باملركز الأول  يف وزن  الذهبية يف وزن 
حتت 32 كلغ ، ونال خالد ح�شن فادي  املركز الثاين  ، 
وح�شل حممد �شلطان طريف على املركز الثالث ، ويف 
وزن حتت 37  كلغ علي ح�شني اإ�شماعيل باملركز الأول 
، ون��ال جيمي  ، وح��از �شيف خمي�س على املركز الثاين 
اأحمد  ت��وج   47 امل��رك��ز الثالث ، ويف وزن حت��ت  اوت��ات��ي 
باملركز  عبدالففار  حممد  وف��از   ، الول  باملركز  جا�شم 

ال���ث���اين ، وح�����ش��ل ح�����ش��ني حممد 
�شالح على املركز الثالث .

توج   59 ك���ج���م  حت�����ت   وزن  ويف 
باملركز  ع���ب���داهلل  ي��ون�����س  حم��م��د 
باملركز  اريل  ب��ي��رت  وف����از   ، الول 
وح�����ش��ل حم��م��د م�شعل   ، ال���ث���اين 
على املركز الثالث ، ويف وزن حتت 
73  كجم توج علي حممد �شالح 
باملركز الأول ، ونال حممود عماد 
ال���ط���وي���ل امل���رك���ز ال���ث���اين ، وح���از 
اليك�س يوتيت�س على املركز الثالث ، ويف وزن حتت 35 
ونال   ، الول  باملركز  اإبراهيم  ابراهيم خليل  فاز  كجم 
عي�شى علي حممد على املركز الثاين ، وح�شل حممد 
42 كجم  ال��ث��ال��ث . ويف وزن حت��ت  امل��رك��ز  ع��م��رو على 
توج يو�شف �شيف عبداهلل باملركز الول ، وفاز ك�شييف 
�شافيز  بالركز الثاين ، وحل خالد �شيف الهرمودي يف 
املركز الثالث ، ويف وزن حتت 53 كجم فاز حمزة عطا 
اهلل خلف يف املركز الول ، ونال زميله نادر عمر املركز 
الثاين ، وجاء ا�شرف حاج حممود يف املركز الثالث ، ويف 
باملركز  حممد  �شامل  حممد  فاز  كجم  وزن حتت 66 

علي  حممد  يحيى  وح��از   ، الول 
املركز الثاين ، وح�شل عي�شى يل 
اح��م��د ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ، ويف 
بالل  ت����وج  ك��ج��م   85 حت���ت  وزن 
وح����از   ، الول  ب���امل���رك���ز  ن���ع���و����س 
الثاين  املركز  على  خمي�س  را�شد 
، وح�شل عبدالرحمن طارق على 
اعرب  جانبه  من   . الثالث  املركز 
�شعادته،  عن  عطا  حمزة  الالعب 
يف  الذهبية  بامليدالية  بالتتويج 

ببطولة  يتفاءل  ان��ه  اإىل  م�شريا  ك��ل��غ،   53 حت��ت  وزن 
ال�شباط،  اوملبياد  فعاليات  �شمن  تقام  التي  امل�شارعة 
ويحر�س على امل�شاركة �شنويا يف احلدث املميز.م�شرياً 
اىل  ان البطولة �شهدت اإقبال كبريا من الالعبني يف 
الدولة و مناف�شات قوية ، مما �شاهم يف اإكت�شاب مزيد 

من اخلربات والإحتكاك .
اأكد نا�شر التميمي اأمني ال�شر العام يف احتاد الإمارات 
للم�شارعة واجلودو ، اأمني خزينة الحتاد الدويل، على 
متيز الن�شخة احلالية من بطولة امل�شارعة، من خالل 
عدد امل�شاركني من اأندية الدولة التي ت�شم املواطنني 

وخمتلف اجلن�شيات الأخرى ، بجانب امل�شتويات القوية 
التي �شهدتها املناف�شات.

لعبي  ج��ذب��ت  ال��ب��ط��ول��ة  �شمعة  اإن  ال��ت��م��ي��م��ي:  وق����ال 
امل�����ش��ارع��ة م���ن امل��ق��ي��م��ني يف ال����دول����ة، اأو م���ن ال����دول 
���ش��اه��م يف م��ن��ح لعبينا  ، مم���ا  اخل��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 

املواطنني الحتكاك واكت�شاب املزيد من اخلربات.
واأ�شار التميمي اإىل اأن الإحتاد برئا�شة حممد بن ثعلوب 
الدرعي يحر�س على امل�شاركة يف اأوملبياد ال�شباط منذ 
اأن  وك�شف    21 رق��م  املحطة  و�شوله  حتى  انطالقه  
الإقبال الكبري يف الن�شخة احلالية من البطولة ، يجعل 
اأن تكون البطولة على م��دار يومني،  الحت��اد يفكر يف 
كما يحدث يف اجلودو، واأي�شا خماطبة الحتاد الدويل 
الالعبون  فيها  ي�شارك  مفتوحة،  بطولة  ت�شبح  لكي 

املقيمون ومن خمتلف الدول القارية والعاملية.
�شاهمت  البطولة  اأن  الحت���اد،  يف  ال�شر  اأم��ني  وك�شف 
من  املقيمني  الالعبني  عن  كثرية،  معلومات  جمع  يف 
ج��ن�����ش��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة يف ال����دول����ة، 
م�شريا اإىل اأن التفكري يف دعوتهم 
مع  ال����ت����دري����ب����ات  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 
وجود  ظل  يف  املواطنني  الالعبني 
اإمارات  ل��الحت��اد يف معظم  م��راك��ز 

الدولة.
للجنة  ال�����ش��ك��ر  ال��ت��م��ي��م��ي  ووج�����ه 
ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ط��م��ة ل��ب��ط��ول��ة ن����ادي 
برئا�شة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  ال�����ش��ب��اط 
الفريق “ م “ حممد هالل الكعبي 
التي يقومون  الكبرية  املجهودات  العمل على  ، وفريق 
بها من اجل اأجناح احلدث الريا�شي الكبري . وبدروه 
بطولة  ان  الفنية   اللجنة  رئي�س  �شعبان  ال�شيد  ق��ال 
امل�شارعة متيزت   امل�شاركة الكبرية من الالعبني والتي 
بلغت 150 لعبا من خمتلف اأندية الدولة ،  بجانب 
ومن  املواطنني  من  الالعبني  جميع  من  املميز  الأداء 
البطولة �شهدت م�شتويات   . وقال:  العاملية  اجلن�شيات 
ومهرات فنية عالية على الب�شاط ، يف ظل رغبة اجلميع 
يف الفوز باملراكز الوىل مما جعل النزلت النهائية قمة 
يف الإثارة والت�شويق  واأ�شار �شعبان  اأن احتاد الإمارات 

للم�شارعة واجلودو برئا�شة حممد بن ثعلوب الدرعي 
قام مبجهودات كبرية من اأجل اإقامة بطولة امل�شارعة 
، منوهاً  اإىل اأن البطولة �شيكون لها و�شعها املميز يف 
الدورات املقبلة ،وعن امل�شتويات القوية التي امل�شاركني  
قال : هناك تقدم وتطور مذهل يف م�شتوى الالعبني 
املحليني، وقد متكن عدد كبري منهم يف الفوز باملراكز 

الوىل اأمام اأبطال من دول اأروبية. 
ختام بطولة اجلوجيت�شو

اوملبياد  �شمن  املقامة  اجلوجيت�شو  بطولة  واختتمت 

نادي ال�شباط الريا�شي الرم�شاين ، مب�شاركة 300 
لع���ب م��ن النا�شئني وال�����ش��ب��اب وال��ك��ب��ار والأ���ش��ات��ذة ، 
ويخ�ش�س اليوم الأخري من البطولة للكبار والأ�شاتذة 
يف   ، والأ����ش���ود  وال��ب��ن��ي  والبنف�شجي  الزرق  احل���زام  يف 

خمتلف الأوزان .
ت�اأتي مناف�شات اخلتامي قوية يف ظل  اأن  املتوقع  ومن 
وجود عدد من اأبطال اللعبة من املواطنني واجلن�شيات 
الخرى ، للح�شول على املراكز الأوىل واجلوائز املميزة 

يف ايقونة بطولت الأوملبياد .

اأبوظبي  توتال  �شيرتوين  فريق  واج��ه 
رايل  يف  �شعبة  بدايًة  للراليات  العاملي 
ال�شابعة  اجلولة   - الإيطايل  �شردينيا 
م��ن ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��رال��ي��ات - حيث 
كريغ  الإيرلندي  ال�شائق  اأوًل  ا�شطر 
برين ومالحه �شكوت مارتن لالن�شحاب 
بعد املرحلة الثانية على اإثر ت�شرر علبة 
وهبوط  ق��ف��زة  ب�شبب  ال�شرعات  ن��اق��ل 
مبرحلتني  وبعدها  �شخرة.  على  قوي 
ومالحه  ميك  كري�س  الربيطاين  وّدع 
جداً  مبكراً  �شردينيا  رايل  ناجل  ب��ول 
ومن مركز ال�شدارة ب�شبب حادث اأدى 
الأ�شرار  ملحقًة  ال�شيارة  انقالب  اإىل 
ميك  منع  ما  وهو  الفولذي  بالقف�س 
وب���ه���ذا، ت�شّلم  رال���ي���ه.  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  م���ن 
ميكل�شن  اأندريا�س  اجلديد”  “القادم 
راية الدفاع عن األوان فريق �شيرتوين 
توتال اأبوظبي العاملي للراليات وحيداً 
اليوم  خ��الل  الإيطالية  اجل��زي��رة  على 

الأول!
امل�����رة الأوىل  اأن���ه���ا  ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن 
ال���ت���ي ي��ج��ل�����س ف��ي��ه��ا م��ي��ك��ل�����ش��ن خلف 
دبليو.اآر.�شي،  �شي3  �شيرتوين  مقود 
ومالحه  ميكل�شن  ال��رنوي��ج��ي  اأن  اإل 
اأندري�س ياغر جنحا يف اجتياز عقبات 
كان  مل  م�����ش��اك��ل.  دون  الأول  ال���ي���وم 
ب�شرعة  بالتاأقلم  اإل  مطالباً  ميكل�شن 
تاأديته  ول���ك���ن  ال�������ش���ي���ارة  ق���ي���ادة  ع��ل��ى 
الع�شرة  خانة  يف  و�شعته  الت�شاعدية 

التا�شع  امل���رك���ز  يف  وحت���دي���داً  الأوائ������ل 
“اأنا  وق�����ال:  الأول  ال���ي���وم  ن��ه��اي��ة  م���ع 
قطعتها  ال��ت��ي  ب��ال��ك��ي��ل��وم��رتات  �شعيد 
لقد  دب��ل��ي��و.اآر.���ش��ي،  ال�شي3  م��نت  على 
ارتكبت بع�س الأخطاء عند املنعطفات 
ال�����ش��ي��ق��ة واأح������اول ت��غ��ي��ري اأ���ش��ل��وب��ي يف 
القيادة مبا يتنا�شب مع تاأدية ال�شيارة. 
اأعتقد اأنني بت اأفهم �شخ�شية ال�شيارة 
اأكرث ولكنني اآحتاج اإىل الوقت قبل اأن 
املتقدمة.  املراكز  اأ�شحاب  مع  اأتناف�س 
خطوة  التعلم  متابعة  ه��و  الآن  ه��ديف 
ل���رايل  الأول  ال���ي���وم  ت���األ���ف  ب��خ��ط��وة. 
مراحل  ثماين  من  �شردينيا-اإيطاليا 
كلم،   125.46 ط����ول����ه����ا  خ����ا�����ش����ة 

ليت�شدر  بالفوز  ميك  كري�س  افتتحها 
ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام امل���وؤق���ت ب��ف��ارق ن�شف 
يف  ت��راج��ع  مناف�شيه،  اأق���رب  ع��ن  ثانية 
ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  اإىل  التالية  امل��رح��ل��ة 
ث��وان عن   0.2 ب��ف��ارق  ال��ع��ام  الرتتيب 
املت�شدر ولكن الربيطاين عاد ليت�شدر 
ثوان   0.8 بفارق  جديد  من  الالئحة 
عن �شاحب املركز الثاين. ويف املرحلة 
ا���ش��ط��دم��ت اجل��ه��ة اخللفية  ال��راب��ع��ة، 
الي�شرى بحافة ترابية لتنقلب ال�شيارة 
وتلحق بها اأ�شراراً ج�شيمة وهو ما منع 
ميك من متابعة رايل �شردينيا وقال: 
ل�شيرتوين  العتذار  من  يل  لبد  اأوًل 
ومتابعي  ع�����ش��اق  وجل��م��ي��ع  ول��ل��ف��ري��ق 

اخلطاأ.  ه��ذا  عن  وم�شجعيني  الفريق 
الأخطاء  عن  البتعاد  هو  الهدف  ك��ان 
ال�����رايل ب�شالم  واج���ت���ي���از خ���ط ن��ه��اي��ة 
وهو ما كنت اأفعله، لقد حاولت ولكننا 
على  ت�شرر  رملية  بحافة  ا�شطدمنا 
وهو  لل�شيارة  ال��ف��ولذي  القف�س  اث��ره 

ما منعنا من ا�شتئناف الرايل.
اأما زميله الإيرلندي كريغ برين فكان 
اأم��ن��ة ج��ي��دة وق��د و���ش��ع نف�شه  ي�شجل 
ولكن  البداية  منذ  اخلام�س  املركز  يف 
قفزة قوية وهبوط اأقوى على �شخرة 
ال�شرعات  ناقل  علبة  ت�شرر  اإىل  اأدى 
برين  �شيتابع  منها.  ال��زي��ت  وان�شكاب 
رال��ي��ه يف ال��ي��وم ال��ت��ايل ح�����ش��ب قانون 
جيدة  بدايتنا  كانت  وق��ال:  الرايل2 
ون�����ش��ري ح�����ش��ب ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة التي 
�شخرة  على  هبوطنا  ولكن  و�شعناها 
ال�شرعات  ناقل  علبة  ت�شرر  اإىل  اأدى 
ا�شالح  حاولنا  ال��زي��ت،  منها  وان�شكب 
مل  ولكننا  م��وؤق��ت  ب�شكل  ول���و  ال�����ش��رر 
�شنعود  ال���ت�������ش���رب.  اإي����ق����اف  يف  ن��ن��ج��ح 
ل����ش���ت���ئ���ن���اف ال���������رايل ح�������ش���ب ق���ان���ون 
قبل  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ي��ت��األ��ف  الرايل2. 
اأطول  الأخ��ري من �شت مراحل خا�شة 
ال��ي��وم الأول ح��ي��ث ي�شل  م��ن م��راح��ل 
ويبلغ  ك��ل��م.   143.16 اإىل  ط��ول��ه��ا 
كلم   1497 للرايل  الجمايل  الطول 
مراحل  كلم   312.66 منها  تقريباً 

خا�شة بال�شرعة.

الدفاع  لريا�شات  ال�شارقة  نادي  حقق 
ع��ن ال��ن��ف�����س اإجن������ازات ج��دي��دا ور�شخ 
اإم����ارة  يف  متخ�ش�س  ك���ن���ادي  م��ك��ان��ت��ه 
ال�شارقة له دوره وح�شوره يف خارطة 
ال��ري��ا���ش��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال���دف���اع عن 
امل�شجلني يف  ع��دد  بلغ  اأن  بعد  النف�س  
م�شارك  األف  النادي  ريا�شات  خمتلف 
لريا�شات  ال�������ش���ارق���ة  ن�����ادي  ووا�����ش����ل 
ال���دف���اع ع��ن ال��ن��ف�����س  ح�����ش��وره املميز 
من  بالعديد  املحلية  اخل��ري��ط��ة  على 
الإجنازات يف �شتى الدورات التي نظمها 
ور�شخ مكانة ال�شارقة يف حر�شها على 
ملمار�شة  والبنات  الأب��ن��اء  اإقبال  تعزيز 
الريا�شات الفردية يف الألعاب الفردية 
كم�شروع  القتالية  ال��ف��ن��ون  جم���ال  يف 
كل  يف  النت�شار  وا���ش��ع  وطني  ريا�شي 

مدن ومناطق اإمارة ال�شارقة .
لريا�شات  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي  وا���ش��ت��ط��اع 
هدا  اإىل  ي�شل  اأن  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
ال��ع��دد يف اأق���ل م��ن ع��ام��ني  بعد اأن مت 
المريي  امل��ر���ش��وم  مب��وج��ب  تاأ�شي�شه 
من  وال�شادر   2015 ل�شنة   47 رقم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
ال�شارقة  ح��اك��م  القا�شمي  حممد  ب��ن 
ريا�شات  يف  متخ�ش�س  ن����ادي  ك�����اأول 
عاتقه  علي  لياأخذ  النف�س  عن  الدفاع 
الدفاع  ريا�شات  ثقافات  ون�شر  تدعيم 
عن النف�س بني فئات املجتمع وليلعب 
الدفاع  ريا�شات  جم��ال  يف  فاعال  دورا 

عن النف�س بكافة اأنواعها.
املو�شم  اأج����ن����دة  اأن  ال����ن����ادي  وك�������ش���ف 
يف  حلقة  �شتمثل  وامل��ق��ب��ل��ة  اجل���دي���دة  
عن  ال���دف���اع  األ���ع���اب  ت��ط��وي��ر  م�شل�شل 
ممار�شتها  ق���اع���دة  وت��و���ش��ي��ع  ال��ن��ف�����س 
يف ك���ل رب�����وع الإم��������ارة ب�����ش��ك��ل اأو����ش���ع  
بطولت  ت��ت�����ش��م��ن  اأن����ه����ا  خ�����ش��و���ش��ا 
متقدمة   ودورات  خمتلفة  وم�شاركات 
ال��ب��ط��ولت التي  اإىل ج��ن��ب م��ع  ج��ن��ب��اً 
ربوع  ال��ب��ا���ش��م��ة ويف  الم������ارة  ت��ق��ام يف 
ال��وط��ن  وذل���ك يف اإط���ار خطة النادي 
ل��ت��اأه��ي��ل اأج��ي��ال واع����دة وامل�����ش��اه��م��ة يف 
اأع��داد املمار�شني   ن�شر الأل��ع��اب وزي��ادة 
يف  وفتياتنا  �شبابنا  ط��اق��ات  وا�شتثمار 

كل مكان.
اأقبال �شديد علي الع�شوية...

اإقبال  النادي  2017 لقي  العام  ويف 
حمبي  من  منت�شب   1000 نحو  بلغ 
وممار�شي ريا�شات الدفاع عن النف�س 

مع  بالتعاون  م��راك��زه  لفتتاح  نتيجة 
ال�شارقة  ب���اأم���ارة  احل��ك��وم��ي��ة  الن��دي��ة 
بطولت  عدة  بتنظيم  النادي  قام  كما 
بع�س  يف  وال�شرتاك  ملنت�شبيه  داخلية 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي اق���ي���م���ت ب����الأم����ارة 
وا�شتح�شان  اع���ج���اب  لق����ت  ال���ت���ي  و 
الرتقي  اخ���ت���ب���ارات  ب��ج��ان��ب  اجل��م��ي��ع 
الكاراتيه  لن�شاطي  املختلفة  لالأحزمة 
والتايكوندو وقام النادي موؤخرا باإ�شهار 
لعبة اجلودو ومت تد�شني اأول مركز لها 
النومان..  للنادي.  الرئي�شي  املقر  يف 
هذا  ويف   . هدفنا  والتطوير  الرتقية 
ال�شدد قال عبدالعزيز النومان رئي�س 
لريا�شات  ال�شارقة  نادي  اإدارة  جمل�س 
اأ�ش�شته  النادي  اأن  النف�س  عن  الدفاع 
ب��ن��اء ع��ل��ي مر�شوم  ح��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة 
�شمو احلاكم من اأجب ترقية وتطوير 
النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  ري��ا���ش��ات  اأن�شطة 
داخ��ل الم���ارة واأ���ش��اف النومان نظرا 
يقدمه  التي  اخل��دم��ة  وج���ودة  لنوعية 
يف  للنادي  املنت�شبني  ع��دد  ف��اإن  النادي 

ازدياد من خمتلف اجلن�شيات والفئات 
والعمار ويتمتع النادي بجهاز اأ�شرايف 
وفني موؤهل وذو خربة جيدة يف جمال 
ويتطلع  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  ري��ا���ش��ات 
ن�شر ثقافات  ب��دور جوهري يف  النادي 
ري���ا����ش���ات ال����دف����اع ع����ن ال��ن��ف�����س كما 
يتطلع النادي ايل ا�شتقطاب العنا�شر 
لتاأهيلهم وفق خطط طويلة  املواطنة 
وق�������ش���رية امل�����دي ل��ت��ح��ق��ي��ق اجن�����ازات 
املحافل  والدولة يف  ومكا�شب لالأمارة 

اخلارجية.
الذي  الكبري  التقدم  اأن  النومان  واأكد 
حتققه ريا�شات الدفاع عن النف�س يف 
ال�����ش��ارق��ة  وال��ن��ج��اح��ات غ��ري امل�شبوقة 
التي حتققت  تعود اإىل الدعم ال�شخي 
يوليه ح�شرة  الدي  الكبري  والهتمام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�س  ب��ن حم��م��د 
لنادي  ال�شارقة  الأعلى لالحتاد حاكم 
النف�س  الدفاع عن  لريا�شات  ال�شارقة 
املواطنني  من  الق��ب��ال  فر�س  وتنمية 

تلك  ل���ت���ع���ل���م خم���ت���ل���ف  وامل����ق����ي����م����ني 
الريا�شات حممد علي ماجد.. العمل 

علي ن�شر ثقافة هذه الريا�شات
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك����د حم��م��د ع��ل��ي ماجد 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة 
ال��ري��ا���ش��ات ال��دف��اع ع��ن ال��ن��ف�����س  علي 
النادي يف  ال��دور الكبري الذي �شيلعبه 
يف  متخ�ش�س  كنادي  القادمة  املوا�شم 
النف�س وخا�شة  ع��ن  ال��دف��اع  ري��ا���ش��ات 
والتفاقيات  ال�����ش��راك��ات  تفعيل  ب��ع��د 
لن�شر  واملحلية  الحتادية  اجلهات  مع 
ث��ق��اف��ة ه����ذه ال���ري���ا����ش���ات ب���ني طالب 
وطالبات املدار�س يف النطاق اجلغرايف 
علي  م��اج��د  ن��وه  كما  ال�شارقة  لأم����ارة 
ياأخذ علي عاتقه م�شوؤولية  النادي  اأن 
اإ�شدار الت�شريعات وال�شيا�شات الهادفة 
الريا�شات  ه����ذه  ع��م��ل  ت��ن��ظ��م  ال��ف��ت��ي 
داخ��ل الم���ارة واإط���الق ال�شراكات مع 
والحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ن اجل 

النهو�س والرتقاء بهذه الريا�شات.

مب�ساركة اأكرث من 150 م�سارعا يف فئة ال�سباب والرجال

مركز اأبوظبي يتوج ببطولة امل�شارعة يف اأوملبياد ال�شباط

عقد جمل�س اإدارة احتاد املواي تاي والكيك بوك�شينج  اجتماعه 
الإم�����ارات للم�شارعة  الأول مب��ق��ر احت���اد  اأم�����س  م�����ش��اء  ال��ث��اين 
بح�شور  ال��ن��ي��ادي  �شعيد  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  واجل�����ودو 
اإدارة الحتاد  ال�شيد يا�شر �شامل ال�شاعدى نائب رئي�س جمل�س 
فهد  وال�شيد  التنفيذي  املدير  املهريي  حممد  ط��ارق  وال�شيد   ،
خلفان العبدويل وال�شيدة  فرح �شامل وال�شيدة  مرمي القبي�شي 
بداية  الجتماع يف  اأطلع  ،وق��د  ال�شويدي  وال�شيد خالد حممد 
اجلل�شة على اخلطوات التي متت ب�شاأن اإعداد الهيكل التنظيمي 
لالحتاد مبا ي�شهم يف دفع م�شرية اللعبتني ترجمه لتوجيهات 
امل�شئولني.  و�شرح �شعادة عبد اهلل �شعيد النيادي باأن الجتماع 

اللعبة  خدمه  يف  ي�شهم  مبا  لالحتاد  التنظيمي  الهيكل  اعتمد 
دفع  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  من  قوية  بانطالقة  اإي��ذان��ا  وقاعدتها 
على  العمل  ي��ج��رى  ال��ت��ي  العري�شة  وقاعدتها  اللعبة  م�شرية 
ح�شرها بهدف التوا�شل خالل املرحلة القادمة على نهج علمي 
ثابت ميكن تنفيذه من خالل  خطط وبرامج خمتلفة املراحل 
.. واأ�شاف - باأنه �شيتم على الفور خماطبة كافه اجلهات املعنية 
جمل�س  بت�شكيل  وال��دول��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  ال��ع��الق��ة  ذات 
للمواي  الإم��ارات  باإ�شهار احتاد  اإخطارهم  اإدارة الحت��اد بهدف 
تاي والكيك بوك�شينج  والعمل �شويا مبا يخدم اللعبتني خالل 
الدورة القادمة التي ياأمل فيها الحتاد من خالل ذلك التكليف 

خدمة �شباب الوطن ، مع التاأكيد على اأهمية املرحلة املقبلة التي 
عن  ك�شفت  التي  اللعبة  مل�شرية  ا�شتكمال  اجل��اد  العمل  تتطلب 
قاعدة كبرية من الن�سء. واأختتم �شعادة  عبد اهلل �شعيد النيادي 
باأن اجلميع عقد العزم على العمل اجلاد من اأجل قاعدة اللعبة 
التي تنتظر الكثري من الحتاد اجلديد موا�شلة مل�شرية العطاء 
احلافلة بف�شل تعاون كافه املجال�س الريا�شية والأندية واملراكز 
الريا�شية على م�شتوى الدولة، مبا ينعك�س بالفائدة على تلك 
الريا�شة احلديثة ثم النطالقة يف خمتلف املحافل اخلليجية 
والعربية والقارية والعاملية مبا يرفع ا�شم دولة الإمارات عاليا 

خفاقا  يف ظل قيادته الر�شيدة .

االجتماع الثاين ملجل�ش اإدارة احتاد املواي تاي والكيك بوك�شينج

نا�سر التميمي: 
بطولة مميزة 
وناجحة بكل 

املقايي�ص

جورفان فيريا: 
م�ستوى فني قوي 

يف خما�سيات 
كرة القدم

الرنويجي ميكل�سن تا�سعًا يف اليوم الأول لرايل �سردينيا الإيطايل 

ميكل�شن يت�شّلم الراية يف رايل »اجلزيرة االإيطالية« خالل اليوم االأول!
نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�ش يحقق 

اإقباال كبرا وي�شل عدد امل�شاركني اإىل األف م�شارك 
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جمتمع االمارات

من  كبرياً  عدداً  ريزيدن�س(  جمريا  بامل  )كمبين�شكي  فندق  اإ�شت�شاف 
المارات  دولة  يف  العالم  و�شائل  خمتلف  ميثلون  الذين  الإعالميني 
الرم�شانية   اخليمة  يف  وذلك  العربية  اخلليج  ومنطقة  املتحدة  العربية 

العبو وجمل�ش اإدارة نادي احلمرية 
الريا�شي على مائدة اإفطار  رم�شان   

 يف جو �شادته الألفة واملودة بني اأ�شرة نادي احلمرية الريا�شي اجتمع لعبو 
النادي واأع�شاء جمل�س الإدارة بجانب ح�شور مبارك را�شد ال�شام�شي نانب 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي احلمرية ال�شابق مدير بلدية احلمرية على مائدة 
ال�شام�شي  جمعه  الإفطار  مائدة  على  ح�شر  النادي.  مبقر  رم�شان  اإفطار 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي احلمرية الريا�شي الثقايف واأع�شاء جمل�س الإدارة 

والالعبني واملوظفني واملدربني والداريني وعدد من جماهري النادي .

احلفل  هذا  واأقيم  ال�شاطئ.   على  الفندق  حدائق  يف  تقام  التي  )ليايل( 
واأم�شى   ، املبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  الإعالميني  لتكرمي 

الإعالميني اجمل الأوقات و�شط اأجواء رم�شانية تقليدية ل تن�شى.

جمموعة الندمارك ت�شعى الأن ت�شبح اأ�شعد مكان للعمل يف املنطقة
ك�شفت جمموعة لندمارك، املجموعة الرائدة يف قطاعات التجزئة وال�شيافة والتي متتلك بع�شاً من اأبرز العالمات 
التجارية واملبادرات املجتمعية يف املنطقة، عن )مبادرة ال�شعادة( الأوىل من نوعها والتي تغطي اأكرث من 40000 موظف 
اإذ تهدف املبادرة اإىل اأن ت�شبح جمموعة لندمارك املكان  �شمن املجموعة يف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
الأكرث �شعادة للعمل يف املنطقة.  تهدف )مبادرة ال�شعادة( اإىل منح مزيد من الزخم لروح الإيجابية والفخر والعمل 
والبتكار  والب�شاطة  وال�شرعة  ال�شغف  قيم  تعزيز  اإىل  ت�شعى  كما  لندمارك،  جمموعة  موظفي  لدى  حمدد  لهدف 

وامل�شوؤولية والريادة والتي ت�شكل اأ�ش�س فل�شفة املجموعة الرامية اإىل توفري قيمة ا�شتثنائية لعمالئها. 
وحتظى املبادرة بهوية ب�شرية مميزة و�شعار ملهم كانا حمط اإعجاب املوظفني يف جميع املتاجر وامل�شتودعات واملكاتب 
جناح  من  يتجزاأ  ل  جزءاً  تعترب  التي  والتاأقلم  واملرونة  النفتاح  ثقافة  كذلك  املبادرة  وتعك�س  للمجموعة.  التابعة 

املجموعة يف دول املنطقة. 
ال�شعادة،  مبادرة  اإطالق  على  لندمارك  جمموعة  لل�شعادة  الدولة  وزيرة  الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  وهناأت 
م�شرية اإىل اأنها تهدف اإىل تهيئة بيئة عمل �شعيدة واإيجابية، ومعربة عن ثقتها باأن هذه املبادرة �شتنعك�س اإيجابا على 
اأ�شجع جميع �شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س  موظفي املجموعة واأفراد جمتمع دولة الإمارات. وقالت الرومي: 
يف كافة مناطق الدولة على اإطالق املبادرات الهادفة لالرتقاء بال�شعادة والإيجابية يف بيئة العمل، لت�شهم جميعها يف 

جعل دولة الإمارات مكانا اأكرث �شعادة واإيجابية وتعزيز تناف�شية القت�شاد الوطني.

على  الدائم  حلر�شها  تاكيداً 
الوقوف بجانب مر�شى ال�شرطان 
والتخفيف من معاناتهم، وتقدمي 
وال�شحي  واملعنوي  املادي  الدعم 
اأ�شدقاء  جمعية  نظمت  لهم، 
مر�شى ال�شرطان اأم�شيًة رم�شانية 
�شارك فيها اأكرث من 100 مري�س 

بال�شرطان بجانب اأ�شرهم.
برناجماً  الأم�شية  خالل  واأقيم 
من  العديد  على  ا�شتمل  م�شاحباً 
ا�شتمتع  التي  الرتفيهية  الفقرات 
بينها  من  واأ�شرهم،  املر�شى  معها 
لها  ُر�شدت  تفاعلية  م�شابقات 
كوميدية،  وعرو�س  قيمة،  جوائز 
تفاعل  كوميدي  اأب  �شتاند  وفقرة 
حد  على  وال�شغار  الكبار  معها 
الذي  الربنامج  وهدف  �شواء، 
مفعمة  اأ�شرية  اأجواء  يف  اأُقيم 
يف  الأمل  بث  اإىل  واملرح،  بالأمل 
البت�شامة  ور�شم  املر�شى  نفو�س 
اإتاحة  جانب  اإىل  وجوههم،  على 

وتبادل  ل�شرد  لهم  الفر�شة 
جتاربهم وخرباتهم مع املر�س.

التي جاءت �شمن  الأم�شية  ح�شر 
برامج  اأحد  عاملي«  »لّون  برنامج 
الدعم  بتوفري  املعني  اجلمعية 
املر�شى  جلميع  واملعنوي  النف�شي 
من  كل  عالجهم،  فرتة  خالل 
رئي�س  جعفر،  �شو�شن  �شعادة 
اأ�شدقاء  جمعية  اإدارة  جمل�س 
مرية  و�شعادة  ال�شرطان،  مر�شى 
يف  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ترمي، 
�شو�شن  والدكتورة  اجلمعية، 
للجمعية،  العام  املدير  املا�شي، 
العلي،  عبداهلل  فوزية  والدكتورة 
الت�شال اجلماهريي  ق�شم  رئي�س 
والدكتورة  ال�شارقة،  جامعة  يف 
اأخ�شائية  علي،  اآل  عبداهلل  نعيمة 
والدكتورة  اأوىل،  عيادية  نف�شية 
اأوىل  طبيبة  اأحمد،  �شائمة 
للنف�شيات، والباحثة الرتبوية رنا 
والدكتورة فاطمة  الزعبي،  يون�س 

ال�شايغ، بجانب عدد من العاملني 
ال�شرياتون  وفندق  اجلمعية  يف 

بال�شارقة.
الأم�شية  خالل  امل�شاركون  وتناول 
ال�شرياتون  فندق  ا�شت�شافها  التي 
الإفطار  وجبة  بال�شارقة 

الرم�شاين يف اأجواء اأ�شرية خيمت 
عليها م�شاعر الفرح بقدوم ال�شهر 
الف�شيل، واأعرب عدد من املر�شى 
للدعم  وتقديرهم  �شعادتهم  عن 
جمعية  لهم  تقدمه  الذي  الكبري 
خالل  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء 

رعاية  حتت  املر�س،  مع  رحلتهم 
ال�شمو  �شاحب  قرينة  من  كرمية 
ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم 
القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر 
الفخري  والرئي�س  املوؤ�ش�س 

للجمعية.

اأع�شاء وموظفو فندق تالل ليوا 
يوزعون �شناديق اإفطار يف مدينة زايد

قام فندق تالل ليوا، الواقع على حدود �شحراء الربع اخلايل يف اأبوظبي، 
يف اإظهار البع�س من تقاليد �شهر رم�شان املبارك �شمن مبادرة عام اخلري 
يف  للنا�س  اإفطار  �شناديق  بتوزيع  وموظفوه  الفندق  اأع�شاء  قام  حيث   ،
مدينة زايد يف اأبو ظبي. وتاأتي مبادرة عام اخلري التي اأطلقها رئي�س دولة 
الإمارات العربية املتحدة، �شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان لعام 2017، 

لتعزيز ثقافة العطاء يف املجتمع وتقوية العزمية يف عمليات التطّوع.

جمعية ال�شحفيني تنظم اإفطار جماعي
 الأهايل كبار ال�شن يف م�شت�شفى عبيداهلل

م�شت�شفى  يف  جماعي  اإفطار  اخليمة  راأ�س  يف  ال�شحفيني  جمعية  نظمت 
مع   وتفاعاًل   ، املا�شي  ال�شبت  ال�شيخوخة  واأمرا�س  ال�شن  لكبار  عبيداهلل 
عام اخلري، ويوم زايد للعمل الإن�شاين، جمعت فيه اأهايل ال�شواب ومر�شى 
بح�شور  للم�شت�شفى،  الداعمة  واحلكومية  اخلريية  واجلهات  ال�شيخوخة، 
ناعمة ال�شرهان ع�شو املجل�س الوطني الحتادي.  واأ�شادت ناعمة ال�شرهان 
طاولة  على  املخت�شة  ال�شرائح  خمتلف  بجمع  ال�شحفيني  جمعية  مببادرة 
واحدة ونقا�س اأو�شاع امل�شنني واأبرز احتياجاتهم، كي يتم تقدمي اأف�شل خدمة 
لتلك ال�شريحة الغالية على قلوبنا.  وتربعت الرحمة لالأعمال اخلريية يف 
راأ�س اخليمة بجهازين للم�شت�شفى، كما تربع الدكتور حممد املحرزي ع�شو 
يحتاجه  جهاز  بقيمة  اخليمة  راأ�س  جمارك  دائرة  ومدير  الوطني،  املجل�س 
ال�شحفيني  الذي نظمته جمعية  الرم�شاين  املجل�س  امل�شت�شفى، كما ح�شر 
الأخرى، والتي تلخ�شت يف   امل�شت�شفى  اأبرز احتياجات  الإفطار  على هام�س 
اإىل ثالجتني  لالأدوية. ح�شر  بالإ�شافة  امل�شت�شفى،  توفري مظلة حلديقة 
ال�شن  لكبار  عبيداهلل  م�شت�شفى  مدير  الطري  يو�شف  د.  اجلماعي  الإفطار 
راأ�س  الأحمر يف  الهالل  فرع  النقبي مدير  ال�شيخوخة، ومن�شور  واأمرا�س 
اخليمة، وعبداهلل �شعيد الطنيجي مدير الرحمة لالأعمال اخلريية، ومهرة 
�شراي مدير الفعاليات املجتمعية يف منطقة راأ�س اخليمة الطبية، وعدد من 

اأهايل املر�شى، و�شحفيو راأ�س اخليمة اأع�شاء جمعية ال�شحفيني. 

�شركة »ت�شي�شرتتن�ش« العقارية تعني رئي�شًا 
جديدًا ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا

)ت�شي�شرتتن�س(  �شركة  اأعلنت 
العاملية الرائدة يف القطاع العقاري، 
رئي�شاً  اأوين  را�شل  تعيني  عن 
الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  جديداً 
و�شمال اأفريقيا، والتي يقع مقرها 
دبي. و�شيكون  الرئي�شي يف مدينة 
م�شوؤوًل عن الإ�شراف على خطط 
حجم  زيادة  اإىل  الرامية  التو�شع 

اأعمال املبيعات والتاأجري.
طويلة  بخربة  اأوين  را�شل  يتمتع 
خربة  عاماً   13 من  لأكرث  متتد 
واملمتلكات،  العقارات  جمال  يف 
بالإجنازات  حافل  �شجل  ولديه 
والنجاحات، حيث عمل مع العديد 
اململوكة  ال�شغرية  ال�شركات  من 
للقطاع اخلا�س وال�شركات الكبرية 
ليتمكن  اجلن�شيات،  متعددة 
ومهاراته  خرباته  تعزيز  من 
والتاأجري،  ال�شكنية  املبيعات  يف 
والت�شويق،  الو�شاطة،  وخدمات 

واإعادة التنظيم واإعادة الهيكلة.

جمعي�������ة ال�شحفيني تنظ�م زيارة اإىل مرك��ز 
النج�اح لرعاي��ة وتاأهي��ل ا�شحاب الهمم

الإن�شاين  للعم�ل  زايد  يوم  يف  وم�شاركتها  اخلي�ر  عام  يف  مبادراتها  �شمن   
قامت جمعي�������ة ال�شحفيني بتنظي�م زيارة اإيل مرك��ز النج�اح لرعاي��ة وتاأهي��ل 
الزميلة رحم�ة  ات�شالت. وقامت  العني  بدعم م�ن  الهمم مبدينة  ا�شحاب 
املزيني بتقدمي ع�دد من الو�شائل التعليمية والألع�اب التي ت�شاعد الأطفال 
باملركز يف تنمية مهاراتهم وقدراتهم وت�شاهم يف رفع م�شتواهم  التعليمي.  

نورا بن هدية مديرًا ل� »ثقافة بال حدود«
بتوجيهات من ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي، رئي�س 
بال  ثقافة  اأعلنت  حدود(،  بال  ل�)ثقافة  املنظمة  اللجنة 
ال�شارقة  اإمارة  من  تتخذ  التي  الثقافية  املبادرة  حدود، 
للمبادرة،  مديراً  هدية  بن  نورا  تعيني  عن  لها،  مقراً 
ثقافة  ون�شر  بالكتاب،  الفرد  عالقة  تعميق  اإىل  الهادفة 
ال�شاعية  امل�شاريع  واإطالق  اإماراتي،  بيت  كل  يف  القراءة 
ودفع عجلة  الإماراتي  والأدبي  الفكري  الإنتاج  زيادة  اإىل 

الن�شر يف دولة الإمارات. وجاء ذلك يف اإطار روؤية ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي، 
الإماراتية، ومتكينها مبختلف املجالت القت�شادية والجتماعية،  املراأة  يف تعزيز دور 
والتي ا�شتطاعت يف ظل توجيهات قيادتنا الر�شيدة اأن تثبت نف�شها وجدارتها يف خمتلف 
القطاعات احلكومية واخلا�شة، لتوؤكد على اأنها قادرة على النهو�س بامل�شرية التنموية، 

واإثبات دورها البارز يف رحلة النماء والتطور التي ت�شهدها دولة الإمارات.

فندق كمبين�شكي بامل جمرا ريزيدن�ش  ي�شت�شيف االإعالميني يف اخليمة الرم�شانية 

خيمة �شرايا بكورني�ش ابوظبي حتتفي باالعالميني 
اأقامت خيمة �شرايا الرم�شانية الفاخرة على كورني�س ابوظبي حفل اإفطار لالإعالميني 
ميثلون  �شحافيا   30 نحو  احلفل  و�شهد   ، الف�شيل  ال�شهر  قدوم  مبنا�شبة  لهم  تكرمياً 
خمتلف و�شائل العالم يف دولة المارات ، واعربوا عن ارتياحم لهذا املق�شد الرم�شاين 

الذي يج�شد الأجواء الرثاثية وال�شرقية .
وال�شركات  والزمالء  والأ�شدقاء  للعائالت   ، مثالية  الرم�شانية  �شرايا  خيمة  تعترب 
الرم�شانية  الأطباق  واأ�شهى  ال�شيافة  اأعلى م�شتويات  الكبرية حيث تقدم  واملجموعات 
التقليدية يف اأجواء مريحة على اأنغام املو�شيقى العربية، وتوفر اخليمة جمل�س خا�س 
ومنطقة خا�شة بالعائالت ل وت�شتوعب اخليمة ذات الت�شميم العربي الرتاثي الأنيق 
اأبوظبي  العا�شمة  قلب  يف  ال�شرتاتيجي  مبوقعها  وتتميز  �شخ�س   800-700 حوايل 
بالقرب من فندق )�شانت ريجي�س اأبوظبي( واأبراج الحتاد )ني�شن تاورز( على كورني�س 

ابوظبي .

تربية  اإيجابية  احلديثة  العلمية 
احليوانات الأليفة يف املكاتب حيث 
اإيجابي يف اجلو العام  توؤثر ب�شكل 
ملحوظ  ب�شكل  التوتر  من  وتقلل 
خا�شة عند العمل ل�شاعات طويلة . 
واأ�شاف قائال : ي�شعدنا الرتحيب 
يف  اأ�شا�شي  كجزء  القطط  بهذه 
عائلة جمموعة فنادق ومنتجعات 

ومنتجعات  فنادق  وت�شجع  جنة.  
التجارية  العالمة  كونها  جنة، 
األيفة  حيوانات  ت�شم  التي  الأوىل 
التجارية  العالمات  مكاتبها،  اىل 
اأن حتذو  على  الأخرى  وال�شركات 
ودية  بيئة  تهييئ  بهدف  حذوها 
وال�شلبية.اثناء  التوتر  وتقليل 

العمل . 

فنادق  جمموعة  حتت�شن 
قطط  ثمانية  جنة  ومنتجعات 
اأنيقة اإىل مكتبها الرئي�شي مبدينة 
خليفة يف اأبوظبي لتهيئ جو ودي 
العاملني  اإنتاجية  زيادة  ي�شهم  يف 
.   وقال ال�شيد نعمة عماد دروي�س، 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة فنادق 
ومنتجعات جنة: تعك�س الدرا�شات 

فنادق ومنتجعات جنة ت�شم 8 قطط اإىل فريق عملها يف اأبوظبي

»ايفينت بل�ش دبي« تد�شن الن�شخة
 االأوىل من معر�ش االأزياء الرم�شانية

اأطلقت �شركة ايفينت بل�س دبي الن�شخة الأوىل من معر�س الأزياء الرم�شانية 
بالب�شرة،  العناية  وعيادات  وجموهرات  اأزياء  �شركة   30 من  اأكرث  مب�شاركة 
العبايات  اأفخم  املعر�س  التجاري بدبي. وي�شم  اأم�س يف مركز ذي مول  ليلة 
واجلالبيات والقفطان والف�شاتني واملجوهرات امل�شممة من قبل رواد الأزياء 
ناتو�س  فانيداي،  بوتيغا،  ات�س  ام  دونا،  بيال  اأزياء  منهم  والعربية  اخلليجية 
فا�شن،  ب�شت  تودايز  دوري،  غالمازل،  مينا،  اوف  هاو�س  لك�س،  مراك�س، 
كوتور  وميالتي  ديز  وفايل  للقفطان  الأمريي  واأزياء  ياتاجان  جموهرات 

واجنيال ا�شتريا لوك�شوير،  بالإ�شافة اإىل اأف�شل اأنواع العطور والعود. 

»اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان« تقيم اأُم�شيًة رم�شانية وتوؤكد »بالوعي واالأمل نواجه التحدي«



بعد 10 عمليات اإجها�ش.. جدة حتمل عن ابنتها
ولدت مهاجرة بريوفية حفيدتها بعدما تطوعت لتكون اأماً حا�شنة لبنتها، 
يف ولية يوتاه غرب الوليات املتحدة الأمريكية، بح�شب ما ذكرت ال�شحف 
املحلية. وكانت جوليا نافارو )58 عاماً( حامل يف ال�شهر الثامن، بجنني 
عمليات   10 ح��واىل  من  عانت  التي  ع��ام��اً(   32( ماكنيون  لورينا  ابنتها 
اإجها�س. وقالت اجلدة ل�شحيفة »�شالت ليك تريبيون«: كعائلة علينا اأن 

ن�شاعد بع�شنا البع�س. 
واأو�شحت من منزلها يف بروفو �شمال الولية: كنت اأ�شلي واأقول اإن ولد 
الطفل فاإين �شاأ�شاعد الآخرين. واأ�شافت: اأريد اأن اأعطي بع�شاً من املال، 
من احلفلة التي ينظمها الأ�شدقاء والعائلة مبنا�شبة ولدة الطفل لأطفال 
نافارو  انتقلت  طالقها  بعد   . لي�شاعدونهم  لهم  اأه��ل  ل  ال��ذي��ن  ال��ب��ريو، 
لالإقامة عام 2001 مع ابنتها، التي كانت تدر�س يف جامعة يوتاه فاليي. 
اأي  لورينا  ت��واج��ه  مل  ماكنينون  ميكا  م��ن   ،2005 ع��ام  يف  زاوج��ه��ا  وبعد 
�شعوبة يف احلمل، اإل اأنها كانت جته�س تلقائياً بعد �شبعة اأ�شابيع. و�شعى 
والدة  اأمل عدة، تطوعت  وبعد خيبات  اأم حا�شنة،  اإىل  ذلك  بعد  الزوجان 

لورينا. 
وبعد حقنها بالهرمونات، لأن الطمث كان انقطع عنها، ومتكن الأطباء من 
باقت�شاد  لها  �شمحت  والدتها  ب��ادرة  اإن  لورينا  وتقول  بنجاح.  زرع اجلنني 
اأم  األ��ف دولر كلفة العملية مع   60 اأ�شل  األ��ف دولر على الأق��ل من   30
حا�شنة اأخرى. ومع اأن هذه احلالة لي�شت منت�شرة كثرياً اإل اأن ثمة �شوابق 
التوائم  باأحفادها  اأفريقية  جنوب  ام���راأة  حملت   ،1987 ع��ام  ففي  ع��دة، 
الثالثة، ويف عام 2008 اأجنبت امراأة يف اأوهايو ثالثة توائم لبنتها، ويف 

عام 2011 حتولت امراأة يف ال�61 من عمرها اإىل اأم حا�شنة لبنتها.

اأب يتخلى عن طفله 4 مرات
عن  م��رات  اأرب��ع  التخّلي  ح��اول  اأب  على  القب�س  ال�شينية  ال�شرطة  األقت   
ابنه )ثالثة اأعوام(. وذكرت �شحيفة غلوبال تاميز ال�شينية، اأن ال�شرطة 
اعتقلت الرجل الذي عرف با�شم »يو« يف مقاطعة اأنهوي بعد اأن ترك طفله  
اأقاربه بقتل ال�شبي اإن متت اإعادته  مبتجر يف اأكتوبر املا�شي وهدد لحقاً 
اإىل املنزل. وكان يو، وزوجته ال�شابقة، �شانغ، رميا على بع�شهما م�شوؤولية 

العتناء بالطفل بعد انف�شالهما عام 2010.
مكان  اإىل  ي��و،  ا�شطحبه  الأب،  رع��اي��ة  يف  الطفل  ال��زوج��ة  تركت  اأن  فبعد 
اأحد  واأودعته لدى  ال�شرطة  اأن وجدته  جماور لبيتها وتركه هناك، وبعد 
الأقارب، اأعادته الزوجة اإىل الأب. ويف مّرة تالية، ترك يو الطفل يف ق�شم 
وح�شر  ر�شمية  لإدارة  تابع  مكتب  يف  تركه  وبعدها  ناجنينغ،  يف  لل�شرطة 

اجلّد ل�شطحابه.
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قتل والده الأنه مل 
ي�شف �شل�شة حل�شائه!

ق���ام ���ش��اب ت��اي��الن��دي ب��ط��ع��ن وال���ده 
اأن قتله، وذلك با�شتخدام �شكني  اإىل 
ي�شيف  اأن  ن�شي  اأن���ه  بحجة  املطبخ، 
ح�����ش��اء حلم  اإىل  ال�����ش��م��ك  ���ش��ل�����ش��ة 
اخل��ن��زي��ر امل��ف�����ش��ل ل����ه.  وك����ان البن 
�شاكدين دوانغفخون )36 عاماً(، قد 
طعام  لتناول  اخلنزير  حلم  ا�شرتى 
بعد  غ�شباً  ا�شت�شاط  ولكن  ال��غ��داء، 
عاماً(،   65( وال���ده جن��ور  ت��اأخ��ر  اأن 
يف طهي الطعام، وذلك يف منزلهم يف 

بوريرام بجنوب تايالند.
وقد تفاقمت املواجهة مع ارتفاع حدة 
والده  ل��ه  ق��ال  عندما  الب���ن،  غ�شب 
ال�شمك  �شل�شة  اإ�شافة  ن�شي  قد  اإن��ه 
العن�شر  ت��ع��ت��رب  وال����ت����ي  ل���ل���ط���ع���ام، 
التايالندي.  امل��ط��ب��خ  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي 
واأم�����ش��ك الب����ن ع��ل��ى ال��ف��ور زجاجة 
راأ�شه،  وال��ده على  بها  فارغة و�شرب 
عندما  وال��دت��ه  ب�شفع  يقوم  اأن  قبل 

حاولت التدخل لف�س الإ�شكال.
وقد هرعت الأم للم�شاعدة، يف الوقت 
ال��ذي ك��ان فيه الب��ن قد اأخ��ذ �شكني 
مراراً،  وال��ده  طعن  يف  و�شرع  املطبخ 
الغ�شب  �شدة  عك�س  �شديد  هجوم  يف 
وال��ه��ي��اج ال���ذي ك��ان فيه الب���ن. وقد 
و�شلت ال�شرطة ووجدت البن مغطى 
بالدم، وهو يجل�س بهدوء وغري مبال 
يف اأرج����وح����ة ب���اجل���زء الأم����ام����ي من 
منزل الأ�شرة املكون من طابق واحد. 
وقد اأخذت ال�شرطة البن املقيد اإىل 
مكان احلادث لإعادة متثيل اجلرمية 
ي��رك��ع ويعتذر  ب���ل ج��ع��ل��وه  امل���روع���ة، 
ان  وات�شح  اأم��ام��ه،  وه��و جثة  لوالده 

لالبن القاتل اأ�شقاء اثنني.

رجل يقّدم القهوة ل�شارق منزله
اأ���ش��ف��ق رج���ل ���ش��وي��دي ع��ل��ى ل�����س ق���ام مب��ح��اول��ة فا�شلة 
ل�شرقة منزله، فقرر تقدمي القهوة اإليه بانتظار و�شول 
عنا�شر ال�شرطة. وقال توما�س هوملربغ ل�شحيفة لوكال 
الليل  منت�شف  بعيد  ا�شتقيظا  وزوج��ت��ه  اإن��ه  ال�شويدية، 

على �شجيج قادم من ال�شرفة يف منطقة كفارنا�شن.
ال�شجيج،  م�����ش��در  م��ن  ليتحقق  ذه���ب  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�شاب  اأن  واأك��د  منزله.  اقتحام  يحاول  على رجل  فعرث 
21 عاماً مل يحاول مقاومته، فطلب  العمر  البالغ من 
م��ن��ه ه���ومل���ربغ اجل��ل��و���س يف امل��ط��ب��خ وق�����ّدم ل���ه ك���وب���اً من 
ال�شرطة. وقال هوملربغ  انتظارهما و�شول  اأثناء  القهوة 
عليه  ب��دت  »الل�س  اإن  فولكبالد،  ف�شرتبوتنز  ل�شحيفة 
اأن كوباً من  ال��ربد، فارتاأيت  اأم��ارات الياأ�س، وكان يعاين 
القهوة �شيكون مفيداً له«، م�شرياً اإىل اأن الل�س اعتذر له 

قبيل و�شول ال�شرطة.

ببغاء! اإ�شراف  تتعلم قيادة ال�شيارة… حتت 
ال�شيارة  قيادة  تتعلم  ام��راأة  الربيطانية  ال�شرطة  اأوقفت 
على اأحد الطرق ال�شريعة يف مقاطعة يورك�شاير الغربية 
وق��ال��ت هيئة  م��وؤه��ل.  �شائق  م��ن  ب���دًل  ب��ب��غ��اء،  وبرفقتها 
اأوقفت  ال�شرطة  اإن:  �شي  ب��ي  ب��ي  الربيطانية  الإذاع����ة 
ببغاوؤها  معها  وك��ان  ال�شريع،  الطريق  على  امل��راأة  �شيارة 
حجزت  ال�شرطة  اأن  �شي  بي  بي  واأ�شافت  فقط.  الأليف 
ُي�شمح لها بالإ�شراف على  الببغاوات ل  امل��راأة لأن  �شيارة 
القيادة من  تهم  امل��راأة  اإىل  املتعلمني، ووجهت  ال�شائقني 
دون اإ�شراف �شائق موؤهل، وال�شري على الطرقات ال�شريعة. 
اإن  يورك�شاير  مقاطعة  �شرطة  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق��ال��ت 
قواعد الطرق موجودة لأ�شباب وجيهة جداً، ومن املهم 
التذكري باأن هذه ال�شيدة يف حال ارتكبت حادث �شري فاإن 
�شركات التاأمني لن تغطي الأ�شرار، لأنها غري مرخ�شة 
للقيام مبثل هذه الرحلة. يذكر اأن القوانني الربيطانية 
اأن  القيادة  لتعلم  املوؤقتة  الرخ�س  حاملي  على  تفر�س 
قيادة  عليهم  وحتظر  موؤهلني،  �شائقني  برفقة  يكونوا 

ال�شيارات على الطرق ال�شريعة.

منع طفل من الت�شوير مع زمالئه ب�شبب ق�شة �شعره
من  �شنوات،   3 طفال،  بريطانية  ح�شانة  مديرة  منعت 
احل�شانة،  فى  زمالئه  مع  جماعية  �شورة  فى  امل�شاركة 

وذلك لأن ت�شريحة �شعره ق�شرية جدا، ومتطرفة. 
�شورة  للتقاط  ي�شتعد  متبلتون  دي��الين  الطفل  وك��ان 
جماعية مع زمالئه فى احل�شانة، ولكن مديرة احل�شانة 
ال�شورة  التقاط  ومت  �شعره،  ت�شريحة  ب�شبب  ا�شتبعدته، 

بينما جل�س الطفل يراقب من بعيد. 
اإىل  ح�شرت  ق��د  الطفل  وال���دة  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
اأخ��ربه��ا مبا  وبعدما  ال��ي��وم  نهاية  ف��ى  لأخ���ذه  احل�شانة 
ح���دث ذه��ب��ت ع��ل��ى ال���ف���ور اإىل م���دي���رة احل�����ش��ان��ة التى 
احل�شانة  قواعد  تخالف  ابنها  �شعر  ق�شة  اأن  اأخربتها 

ولذلك مت منعه من امل�شاركة يف ال�شورة.

اأمريكية تر�شل 1.4 مليون دوالر ل�شخ�ش التقته عرب االإنرتنت
ذكرت تقارير اإخبارية اأن �شيدة اأمريكية قامت باإر�شال مبلغ 1.4 مليون دولر حلبيبها عرب الإنرتنت يف اأفريقيا، 
وذلك رغم اأنهما مل يلتقيا مطلًقا من قبل . واأفادت �شحيفة “ديلى ميل” الربيطانية: اأن �شارة املطلقة مرتني 
من قبل، اأر�شلت املال حلبيبها املثري للجدل كري�س اأول�شن، الذي تعرفت عليه عرب الإنرتنت قبل 18 �شهًرا، والذي 

يدعى اأنه من اإيطاليا ثم انتقل اإىل الوليات املتحدة قبل 18 عاًما، ثم ذهب اإىل اأفريقيا للعمل هناك.
واأو�شحت ال�شحيفة اأنه على الرغم من تغيري لكنة اأول�شن الغام�س عرب الوقت، بالإ�شافة اإىل طلبه الدائم للمال 
الذي يتم اإر�شاله له يف بلدان خمتلفة، توؤكد �شارة اأنهما يعي�شان حالة حب، واأنها متاأكدة بن�شبة 95 باملائة من اأنه 
يخربها باحلقيقة. واأر�شلت �شارة مبلغ 1.4 مليون دولر اإىل اأول�شن، لكي متكنه من دفع اأموال م�شتحقة عليه، 
رغم  اأنه  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت  فنادق.   وفواتري  ائتمان مفقودة  وبطاقات  واأتعاب حماماة  كفالة  دفع  وتت�شمن 
املحاولت العديدة التي قام بها اأول�شن من اأجل العودة اإىل وطنه حتى يتمكن هو و�شارة من اأن يكونا �شوياً، اإل اأنه 
دائماً ما يتم القب�س عليه بتهم زائفة، وذلك ح�شبما تقول �شارة. ويف الوقت احلايل، تقول �شارة اإن اأول�شن م�شتقر يف 
اأفريقيا منذ اأكرث من عام ون�شف ب�شبب ظروف عمله. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن �شارة ا�شطرت لبيع �شقة متتلكها 

لكي تتمكن من اإر�شال مبلغ 550 األف دولر له، وهى قيمة كفالة. 
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تق�شي يومني بال�شجن
 الإلقاءها جملة يف وجه زوجها

ق�شت  بريطانية  �شيدة  اأن  تليجراف  الديلي  �شحيفة  ذك��رت 
يومني يف ال�شجن بعد اأن �شربت زوجها مبجلة ب�شبب خالفهما 
ب��ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون. واأو�شحت  ك��ن��رتول اخل��ا���س  ال���رمي���وت  ح���ول 
 65 ك��الرك،  اإي��ري��ن  اأن  الإل��ك��رتوين،  ال�شحيفة على موقعها 
عاًما، اأقتيدت اإىل ال�شجن بعد م�شادة مع زوجها جيم�س حول 
م�����ش��اه��دة برنامج  ك��اله��م��ا  اأراد  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون، ح��ي��ث  م�����ش��اه��دة 

خمتلف، مما دفع الزوجة الغا�شبة لإلقاء املجلة على زوجها. 
وب��ع��د اأن ���ش��م��ع اأح����د اجل�����ريان ���ش��وت ���ش��ج��ار ال���زوج���ني، قام 
ال�شيدة  ليجدوا  �شباط   4 و���ش��ل  حيث  ال�شرطة،  با�شتدعاء 
كالرك مبالب�س املنزل، وكانت على ا�شتعداد للخلود اإىل النوم. 
�شيارة  اإىل  اليدين  مكبلة  ال��زوج��ة  اق��ت��ادوا  ال�شباط  اأن  غ��ري 
ال�شرطة، بينما مت ا�شتدعاء امل�شعفني للك�شف على الزوج الذى 
مل يعان من اأى جروح. ولأن احلادث وقع قبل عطلة املحكمة، 
احلجز،  ف��ى  ليلتني  ال��زوج��ة  على  الإب��ق��اء  ال�شرطة  ا���ش��ط��رت 
خالف  يف  ال�شرطة  لتدخل  ا�شتيائهما  ع��ن  ال��زوج��ان  واأع���رب 
ي�شاهدان  ال��زوج��ان  جل�س  حيث  بالفعل  وانتهى  معتاد،  زوج��ي 
التليفزيون مًعا، ثم كانا على ا�شتعداد للذهاب اإىل النوم عندما 

و�شلت ال�شرطة. 
الريا�شيات  اعتاد مدر�س  ما  ي�شبه  ح��دث  ما  اإن  ال���زوج:  وق��ال 
�شوًيا  وجل�شنا  انتهى،  قد  ك��ان  الأم��ر  طفاًل،  كنت  عندما  فعله 
اأن كل ما كان  واأ�شاف  التليفزيون بعد حل اخل��الف.   ن�شاهد 
على جبهته جمرد خد�س غري مالحظ، نتيجة ورقات املجلة، 
باأنها  ال�شرطة  ي��د  على  لقتها  التى  املعاملة  ال��زوج��ة  وو���ش��ف 
غريبة، وقالت: “لقد و�شعوين يف زنزانة ببطانية واحدة، ومن 

حويل مدمنو املخدرات ي�شرخون. 
ويقول الزوج اإنه كان ي�شعر بقلق �شديد على زوجته، ول يعترب 
م�شئول  لكن  املحامي،  اأبلغه  مثلما  منزيل  عنف  �شحية  نف�شه 
حكوميا قال اإن العنف املنزيل مل يكن اأبدا اأمرا تافها، ومدعونا 
دائما ما ياأخذونه مبحمل اجلد، بب�شاطة لي�س هناك مكان له 

ول عذر لذلك.

رئي�ش جمعية حلقوق
 الن�شاء يعتدي على زوجته!

املعنية  اجلمعيات  اإح���دى  رئي�س  اليابانية  ال�شلطات  اأوق��ف��ت 
يف  �شينجي مورميات�شو، لال�شتباه  الن�شاء،  بالدفاع عن حقوق 

اأنه �شرب زوجته، بح�شب ما اأعلنت ال�شرطة.
اأنه  ي�شتبه يف  اإن مورميات�شو،  البالد  ال�شرطة يف غرب  وقالت 
�شرب زوجته �شرباً مربحاً و�شدد اإليها لكمات وركالت يف �شهر 
اآيار املا�شي. وذكر متحدث با�شم ال�شرطة اأن الزوجة احتاجت 
يوليو  �شهر  ويف  ال�شرب.  اإ���ش��اب��ات  م��ن  لتتعافى  ك��ام��اًل  �شهراً 
قررت الزوجة رفع دعوى ق�شائية، وذكرت لل�شرطة ان ال�شرب 

كان متكرراً.
ونفى الرجل كل التهم املن�شوبة اإليه، وهو يراأ�س جمعية تعنى 

بتكرمي الأمهات.
طائر اللقلق ي�شرب من املياه يف مركز راكونيجي، بالقرب من كونيو، �شمال غرب اإيطاليا. )اأ ف ب(

اخلبز البنف�شجي 
ل�شرعة اله�شم!

ما  اأك��رث  ه��و  منه  والتقليل  اخلبز 
ي�����ش��غ��ل ب���ال امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى برامج 
ح���ل هذه  ���ش��ب��ي��ل  ويف  ال���ري���ج���ي���م، 
�شنغافوري  رج�����ل  ق�����ام  امل�����ش��ك��ل��ة 
ب���اخ���رتاع م���ا اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه اخلبز 
اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  وال����ذي  البنف�شجي 

يعالج هذه امل�شكلة.
ال�شيد Zhou Weibiao هو 
ب��روف��ي�����ش��ور ���ش��ن��غ��اف��وري ي��ع��م��ل يف 
ال�شنغافورية،  الوطنية  اجلامعة 
لإيجاد  ط��ري��ق��ة  ع��ن  يبحث  وك���ان 
بديل للخبز ولكن بدون اأن يحمل 
خا�شة  اجل�����ش��م،  على  �شلبية  اآث���ار 

من ناحية ال�شمنة.
 Zhou ال�������������ش������ي������د  وك�����������������ان 
على  ع���م���ل  ق����د   Weibiao
الأنثو�شيانني  م�����ادة  ا����ش���ت���خ���راج 
اأطعمة  م���ن  ل���الأك�������ش���دة  امل�������ش���ادة 
م��ث��ل ال��ع��ن��ب وال���ت���وت، وح��ق��ن��ه��ا يف 
ال��ع��ج��ي��ن��ة، وب����ه����ذا ي�����ش��ت��ف��ي��د من 
امل����واد امل�����ش��ادة ل��الأك�����ش��دة يف مادة 
امل�شدر،  وح�����ش��ب  الأن��ث��و���ش��ي��ان��ني. 
فاإن هذه العملية ت�شّهل من عملية 
ه�شم اخلبز بن�شبة %20، وبهذا 
ال�شكر  ت�����ش��ّرع م���ن ع��م��ل��ي��ة م����رور 

وبهذا تقلل من م�شاكل ال�شمنة.
 Zhou الربوفي�شور  ف�ّشر  وق��د 
ا  اأي�شً اخلبز  فائدة   Weibiao
ت�شاعد  الأن��ث��و���ش��ي��ان��ني  م����ادة  ب����اأن 
يف اإط������الق ال�������ش���ع���رات احل���راري���ة 
ببطء وبهذا ميكن ا�شتهالك هذه 
ال�����ش��ع��رات م��ع ال��وق��ت اأث���ن���اء بذل 
ج�شمك  حتفظ  وبهذا  جمهودات، 

من اأي �شيء قد يعر�شه لل�شمنة.

ربحت 25 مليون دوالر 
ب�شبب خطاأ موظف 

�شاهم خطاأ ارتكبه موظف يف اأحد 
اأم��ري��ك��ي��ة بجائزة  ب��ف��وز  امل��ت��اج��ر 
تقدر قيمتها ب� 25 مليون دولر. 
�شي  ج��ي  “دبليو  ون��ق��ل��ت حم��ط��ة 
 44( ���ش��ك��راغ��ز  ك��اي��ت��ي  ان  اإل” 
بولية  ليتونيا  مدينة  من  �شنة( 
 25 ب�  ف��ازت  الأمريكية  جورجيا 
ارتكبه  خطاأ  نتيجة  دولر  مليون 
ت�شرتي  ك���ان���ت  ع��ن��دم��ا  م���وظ���ف 

تذكرة اللوتو.
من  طلبت  اأن��ه��ا  �شكراغز  وق��ال��ت 
امل����وظ����ف ت����ذك����رة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ميليونز”  “ميغا  ل��وت��و  ���ش��ح��ب 
تذكرة  واأع���ط���اه���ا  اأخ����ط����اأ  ل��ك��ن��ه 

ل�شحب باوبربال.
واأ�شافت اأخذت التذكرة وا�شرتيت 
بها  واإذ  الآخ����ر،  لل�شحب  ت��ذك��رة 

تربح 25 مليون دولر.

دول��ة لو�س  ازده��رت ع�شرات من عيادات اخل�شوبة يف 
اآ�شيا  �شرق  دول يف جنوب  فر�شته  م�شتفيدة من حظر 

على ن�شاط الأمهات البديالت يف اأغرا�س جتارية.
وقالت عيادة )تاي برفكت اآي.يف.اإف( يف تدوينة باللغة 
الجتماعي  للتوا�شل  )وي�شات(  تطبيق  على  ال�شينية 
تطبق لو�س اأف�شل �شبل احلكم. الأم البديلة اأو التربع 
بالبوي�شات م�شموح به وذلك على اأمل جذب زبائن من 

ال�شني التي حظرت املمار�شة يف عام 2001.
وهي  ال�شيوعية،  لو����س  اإن  حقوقية  ج��م��اع��ات  وت��ق��ول 
العابرة  للجرائم  مركزا  اآ�شيا،  بلدان  اأفقر  من  واح��دة 
ل��ل��ح��دود وم��رك��ز ع��ب��ور م����واد م��ه��رب��ة م��ن��ه��ا املخدرات 

والأحياء الربية والأخ�شاب وموؤخرا املني.
رجل  على  القب�س  ال�شرطة  األ��ق��ت  ني�شان  اأب��ري��ل  ويف 
يحاول تهريب �شتة اأنابيب معباأة مبني ب�شري اإىل داخل 

لو�س قالت اإنها كانت ذاهبة اإىل عيادة للخ�شوبة.
ن�شاط  يف  ا�شت�شاريتني  �شركتني  يف  م�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
ملن  دولية  كوجهة  لو���س  �شعود  اإن  البديالت  الأمهات 
ال��ف��رتة الأخرية  ي���زداد يف  ت��اأخ��ر الإجن���اب  يعانون م��ن 
رغم اأنه ل توجد اأرقام ر�شمية بعدد العيادات ووكالت 

الأمهات البديالت.

ومل يرد مكتب رئي�س وزراء لو�س على طلبات لرويرتز 
اأو عرب �شفحته على  للتعليق عرب الربيد اللكرتوين 

في�شبوك.
الأرح���ام ومنعته  ت��اأج��ري  اآ�شيا  م��ن دول  وح��ظ��رت كثري 
وتبعتها   2015 ع���ام  يف  ل���الو����س  امل���ج���اورة  ت��اي��الن��د 

كمبوديا العام املا�شي.
اآ�شيا  اإىل  ل��الإجن��اب  ال�����ش��اع��ون  ينجذب  احل��ظ��ر  ورغ���م 

لنخفا�س تكاليفها مقارنة بدول اأخرى اأكرث ثراء.
)ن���ي���و ج��ي��ن��ت��ك�����س ج���ل���وب���ال( لالأمهات  وك���ال���ة  وت���ق���ول 
ال��ك��ام��ل��ة م��ن فحو�س  اإن ح��زم��ة اخل��دم��ة  ال��ب��دي��الت 
لأمهات بديالت حمتمالت اإىل امليالد تتكلف 51150 
اأرخ�س  ثالث  يجعلها  مما  اآ�شيا  �شرق  جنوب  يف  دولرا 

اخليارات بعد اأوكرانيا وكينيا.
املبلغ  من  �شغريا  ج��زءا  البديالت  الأم��ه��ات  وتتقا�شى 
اأماكن  يف  ك��ث��ريون  عليه  يح�شل  م��ا  كثريا  يفوق  لكنه 

اأخرى.
عاما   28 العمر  م��ن  تبلغ  لو����س  يف  بديلة  اأم  وق��ال��ت 
على  ح�شلت  اإن��ه��ا  ا�شمها  ن�شر  ع��دم  �شريطة  ل��روي��رتز 
ثمانية اآلف دولر اأو ما يوازي 72 �شعف احلد الأدنى 

لالأجور ال�شهرية يف البلد وذلك للحمل يف تواأمني.

جتارة »اأرحام لالإيجار« تزدهر يف الو�ش 

�شويفت تعود خلدمات املو�شيقى باالإنرتنت 
من  تقريبا  اأع��وام  ثالثة  بعد  اجلمعة  الأول  ام�س  �شبوتفاي  خلدمة  �شويفت  تايلور  ع��ادت 
�شكواها من اأن خدمات املو�شيقى على الإنرتنت ل تدفع ما يكفي للمغنيني واأي�شا يف نف�س 

اليوم الذي تطرح فيه مناف�شتها كيتي بريي األبومها اجلديد.
وقال الفريق الإداري ل�شويفت اإن مغنية البوب التي ت�شنف اأغنياتها بني الأكرث 
مبيعا يف العامل �شتطرح اأي�شا اإنتاجها على خدمات باندورا واأم��ازون دوت كوم 
وتايدال. واأو�شحت الإدارة اأن القرار الأخري بالعودة خلدمات بث الأغاين على 
الإنرتنت اُتخذ احتفال باألبومها )1989( الذي باع اأكرث من ع�شرة ماليني 
اأنحاء العامل. و�شدر قرار �شويفت يف نف�س اليوم الذي طرحت فيه  ن�شخة يف 

مناف�شتها كيتي بريي األبوها اجلديد ويتن�س .


