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طبيب مب�شت�شفى دبي يبتكر تقنية 
جديدة لرتميم ال�شمام التاجي

•• دبي-وام:

وال�صدر  القلب  جراحة  ا�صت�صاري  ال�صفدي  ف��وزي  الدكتور  متكن 
التاجي  ال�صمام  لرتميم  فريدة  طريقة  ابتكار  من  دبي  مب�صت�صفى 
من خالل ا�صتحداث اأربطة جديدة لل�صمام قابلة للتعديل لتتنا�صب 
مع عملية العالج ليكون اأكرث فاعلية ملر�صى القلب . و قال الدكتور 
7 عمليات ملر�صى من  اإن م�صت�صفى دبي اأجرى حتى الآن  ال�صفدي 
اأن الأربطة  خمتلف الأعمار تكللت جميعها بالنجاح التام لفتا اإىل 
التي مت ا�صتحداثها تتميز عن غريها من التقنيات الآخرى مبرونتها 
التي ت�صمح بتعديل طول الرباط ب�صكل متكرر ليتنا�صب مع احلاجة 
الفعلية اأثناء جميع مراحل الرتميم حتى حتقيق الإ�صالح املنا�صب 

لل�صمام التاجي.                                                 )التفا�صيل �ص3(

ال�شحة تنفي �شائعة عالج ال�شرطان 
بفيتامني B17 وحتذر من مغبة تداولها

•• دبي-وام:

ال�صرطان  مر�ص  ع��الج  �صائعة  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  نفت 
بفيتامني B17 التي مت تداولها بني اأفراد املجتمع من خالل مقطع 
فيديو يحمل اإدعاءات م�صللة غري علمية عن قدرة الفيتامني على 

ال�صفاء من املر�ص .
اأمني ح�صني الأم��ريي وكيل وزارة ال�صحة ووقاية  اأك��دت الدكتور  و 
هذه  اأن  وال��رتاخ��ي�����ص  ال��ع��ام��ة  ال�صحة  ل�صيا�صة  امل�����ص��اع��د  املجتمع 
ال�صائعة تفتقر اإىل حقائق علمية مثبتة من قبل جمعيات ال�صرطان 

اأو اجلهات ال�صحية العاملية .                               )التفا�صيل �ص5(
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جنود مينيون يخلون زميال لهم ا�صيب يف الهجوم الرهابي بحوطة حلج  )رويرتز(

احد عنا�صر قوات �صوريا الدميقراطية يعاين جثامني لرهابيني دواع�ص بالرقة

حممد بن را�شد يتلقى ر�شالة من رئي�س 
الباراغواي تت�شل بالعالقات الثنائية

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ر�صالة من فخامة هورا�صيو 
بني  الثنائية  بالعالقات  تتعلق  ال��ب��اراغ��واي  جمهورية  رئي�ص  كارتي�ص 

البلدين ال�صديقني. 
اخلارجية  وزارة  وك��ي��ل  الرئي�صي  م��ري  حممد  ���ص��ع��ادة  ال��ر���ص��ال��ة  ت�صلم 
ال���وزارة - �صعادة  ال��دويل - خ��الل لقائه ام�ص يف دي��وان ع��ام  والتعاون 
لدى  املقيم  غري  الباراغواي  جمهورية  �صفري  بار�صيني  رام��ون  اأنخيل 

الدولة .
امل�صرتك  الهتمام  ذات  املو�صوعات  املقابلة بحث عدد من  جرى خالل 
و�صبل تعزيز العالقات الثنائية والتعاون بني دولة الإمارات وجمهورية 

الباراغواي يف خمتلف املجالت.

الهالل االأحمر االماراتي يغيث اأهايل مديرية 
غيل باوزير اليمنية مبواد غذائية عاجلة

•• ح�رضموت-وام: 

�صريت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�ص قافلة م�صاعدات غذائية اىل 
المارات  دولة  تبذلها  التي  اطار اجلهود  اليمنية يف  باوزير  مديرية غيل 
لتخفيف معاناة الأ�صر املحتاجة واملت�صررة من الأو�صاع احلالية . و�صارع 
امل��دي��ري��ة وتوفري  اأب���ن���اء  ن����داء  ال��ه��الل الأح���م���ر الم���ارات���ي بتلبية  ف��ري��ق 
الغذائية وم�صاعدتهم على جتاوز معاناتهم نتيجة  املواد  احتياجاتهم من 
والإن�صانية  املعي�صية  الأو�صاع  تفاقم  ب�صبب  والعي�ص  الك�صب  �صبل  انقطاع 
وامل�صارعة  الإم������ارات  دول���ة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  روح  اط���ار  وذل���ك يف 
يف امل�����ص��ارك��ة يف ك��اف��ة اجل��ه��ود الإغ��اث��ي��ة الإن�����ص��ان��ي��ة يف ك��اف��ة ب��ق��اع العامل. 

حممد بن را�صد خالل افتتاحه القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع  )وام(

افتتح القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
حممد بن را�شد يعتمد تر�شية م�شروعي تطوير التقاطع 

ال�شابع و�شارعي اليالي�س واالأ�شايل بتكلفة 1.2 مليار درهم
•• دبي-وام:

رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اعتمد 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل تر�صية عقد م�صروعي 
تطوير التقاطع ال�صابع على �صارع ال�صيخ زايد وتطوير �صارعي اليالي�ص 

والأ�صايل بتكلفة تقدر بنحو مليار و200 مليون درهم.  

اآل مكتوم  اأخ��رى افتتح �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد  من جهة 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف مقر 
جامعة باري�ص ال�صوربون يف اأبوظبي ام�ص بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي والفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 
اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية القمة العاملية  زايد 

لل�صناعة والت�صنيع التي ت�صت�صيفها دولة الإمارات.  )التفا�صيل �ص2(

�صحايا بتفجري �صد مقر احلكومة بحوطة حلج

االأحمر: ايران اأر�شلت 150 خبريًا ع�شكريًا لدعم االإنقالبيني يف �شنعاء
•• الريا�ض-وكاالت:

اأف���������ادت م�������ص���ادر مي���ن���ي���ة، اأم�������ص 
ب�صيارة  ه��ج��وم  ب���وق���وع  الإث����ن����ني، 
مل�صلحني  ه��ج��وم  اع��ق��ب��ه  مفخخة 
بحوطة  احلكومة  مقر  ي�صتهدف 
مقتل  اإىل  الن��ف��ج��ار  واأدى  حل���ج. 
 4 3 اأ�صخا�ص على الأقل واإ�صابة 
ب�صيارة  هجوم  اإث��ر  بجراح  اآخرين 
ال�صلطة  مقر  ا�صتهدف  مفخخة 
امل��ح��ل��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة حل���ج، حيث 
تدير ال�صلطة املحلية اأعمالها منذ 

انتهاء احلرب.
انتحارًيا  اإن  ع��ي��ان  ���ص��ه��ود  وق����ال 
ب�صيارة مفخخة هاجم مقر مكتب 
بحوطة  وال�����ص��ك��ان  ال�صحة  وزارة 
الرئي�صة،  بالبوابة  وفجرها  حلج 

بح�صب موقع عدن الغد.
واأع�����ق�����ب ال���ه���ج���وم الن����ت����ح����اري، 
ب��ح�����ص��ب م�����ص��ادر حم��ل��ي��ة، هجوم 
تنظيم  م��ن  انهم  يعتقد  مل�صلحني 
وا�صتبكوا  املقر  هاجموا  ال��ق��اع��دة 

مع حرا�صته.
واأ�صاف ال�صهود، اأن دوي النفجار 
الغربية  اجل���ه���ة  وه����ز  ق���وي���اً  ك����ان 

تنفذ بنجاح يف جميع اجلبهات.
اللواء  اأع������رب  اخ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
م�صت�صار  ع�������ص���ريي،  اأح���م���د  رك����ن 
واملتحدث  ال�صعودي  الدفاع  وزي��ر 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ق�����وات  ب��ا���ص��م 
ل������دع������م ال���������ص����رع����ي����ة ب����ال����ي����م����ن، 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  ت���رح���ي���ب  ع����ن 
توليه  ال��ذي  بالهتمام  ال�صعودية 
ال�صرق  الإدارة_الأم��ريك��ي��ة جتاه 
لأ�صدقاء  وم�صاندتها  الأو����ص���ط، 
الإرهاب  يحاربون  الذين  اأم��ريك��ا 
الت�صدي  داع�����ص، وكذلك  اأم��ث��ال   ،
للتدخالت الإيرانية يف �صوؤون دول 

مثل اليمن.
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ص  اإدارة  وك��ان��ت 
ا�صت�صافت  ق��د   ، دون��ال��د_ت��رم��ب 
يف وا�صنطن الأ�صبوع املا�صي، قادة 
التحالف  مت���ث���ل  دول������ة   68 م����ن 

الدويل �صد داع�ص.
امل�صاندة  اأن  ع�������ص���ريي  واأ������ص�����اف 
الأمريكية ل غنى عنها، حيث اإننا 
جميعاً نواجه خماطر عديدة تهدد 
ما  بح�صب  باملنطقة"،  ال�صتقرار 
نقل عنه موقع �صبكة فوك�ص نيوز 

الأمريكية.

�صيارة  ه���رع���ت  ف��ي��م��ا  ل��ل��م��دي��ن��ة، 
ال�صعاف لإنقاذ امل�صابني.

الرئي�ص  ن���ائ���ب  اأك������د  ذل������ك،  اىل 
ع���ل���ي حم�صن  ال���ف���ري���ق  ال���ي���م���ن���ي، 
الأحمر، اأن �صنعاء حتت�صن 150 
ولبنانياً  اإي��ران��ي��اً  ع�صكرياً  خ��ب��رياً 
من حزب اهلل وعراقياً من احل�صد 

اأك��رث من  اأن  اإىل  ال�صعبي، م�صرياً 
58 خبرياً اإيرانياً يديرون معركة 
احل���دي���دة وي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى تركيب 

الألغام البحرية.
ت�صريحات  يف  الأح����م����ر،  وك�����ص��ف 
اأول  اأن  ال����ري����ا�����ص،  ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
اإ�صقاط  ب��ع��د  ل��الن��ق��الب��ي��ني  ع��م��ل 

ع�صرات  �صراح  اإط��الق  كان  �صنعاء 
الإيرانيني  املعتقلني  و  ال�صجناء 
موؤكداً  وغ��ريه��م،  جوا�صي�ص  م��ن 
لذهب  العربي  التحالف  ل��ول  اأن��ه 

اليمن اإىل ال�صف الإيراين.
ت�صري  �صنعاء  معركة  اأن  واأ���ص��اف 
وفق اخلطط الع�صكرية املعدة وهي 

بدء خروج الدفعة الثانية من مهجري حي الوعر بحم�ص 

»ق�شد« تتقدم غرب الرقة ومفاو�شات جنيف تتوا�شل

الإمارات توؤكد الرف�ص القاطع ل�صتمرار الحتالل الإيراين جلزرها الثالث 
وزراء اخلارجية العرب يوؤكدون على �شرورة 
اخلروج بروؤية موحدة جتاه اأزمات املنطقة

•• عمان -وام:

اجتماعهم  خ�����الل  ال����ع����رب  اخل���ارج���ي���ة  وزراء  اأك������د 
ت�صت�صيفها  التي   28 ال���  العربية  للقمة  التح�صريي 
اململكة الأردنية الها�صمية - الذي عقد ام�ص - �صرورة 
الإ�صالح ال�صامل ملنظومة العمل العربي امل�صرتك مبا 

يتنا�صب مع التحديات التي متر بها املنطقة العربية.
و اأكد ال��وزراء اأهمية الرتكيز خالل هذه املرحلة على 
الق�صية الفل�صطينية والتدخالت الإيرانية يف ال�صوؤون 
الداخلية للدول العربية و�صيانة الأمن القومي العربي 
ومكافحة الإرهاب ومعاجلة الأزمات اليمنية وال�صورية 
والليبية و�صرورة اخلروج بروؤية عربية موحدة واإيجاد 
حلول لأزمات املنطقة ب�صكل يحقق الأمن وال�صتقرار.

ت��راأ���ص وف��د دول���ة الإم����ارات يف الج��ت��م��اع التح�صريي 

اجلابر  �صلطان  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان  الدكتور  معايل   ..
وزير دولة و�صم �صعادة فار�ص حممد املزروعي م�صاعد 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل ل��ل�����ص��وؤون الأمنية 
�صفري  اجلنيبي  م��ب��ارك  جمعة  ���ص��ع��ادة  و  والع�صكرية 
الدولة لدى جمهورية م�صر العربية مندوبها الدائم 
ال��دول العربية و �صعادة بالل ربيع بالل  لدى جامعة 
الها�صمية  الأردنية  اململكة  لدى  الدولة  �صفري  البدور 
ال�صوؤون  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي  مطر  ع��ب��داهلل  و�صعادة 

العربية يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
و توجه معايل الدكتور �صلطان اأحمد اجلابر - خالل 
والتقدير  بال�صكر   - الجتماع  يف  الدولة  كلمة  اإلقائه 
الكبرية  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  الها�صمية  الأردن���ي���ة  للمملكة 

املبذولة ل�صت�صافة اأعمال القمة العربية ال�28 .
  )التفا�صيل �ص13(

•• عوا�صم-وكاالت:

وا�صلت قوات �صوريا الدميوقراطية 
ق�صد(   ( باإ�صم  اإخ��ت�����ص��اراً  امل��ع��روف��ة 
الرقة  مدينة  غ��رب  اأم�����ص  تقدمها 
ال�����ص��ي��ط��رة على  م��ن  غ���داة متكنها 
مطار الطبقة الع�صكري ما يقربها 
اكرث من حتقيق هدفها الرامي اىل 
معقل  ال��رق��ة  على  احل�صار  اط��ب��اق 

تنظيم داع�ص البرز يف �صوريا.
املفاو�صات  ت��ت��وا���ص��ل  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ا 
احلكومة  وف������دي  ب����ني  ج��ن��ي��ف  يف 
النزاع،  لت�صوية  �صعيا  وامل��ع��ار���ص��ة 
على  ميدانيا  الن��ظ��ار  ترتكز  فيما 
مدينة الطبقة و�صد الفرات املجاور 
موؤقتا  فيه  القتال  علق  وال��ذي  لها 
وامتام  ب��دخ��ول��ه  للفنيني  لل�صماح 
غ��داة خروجه  فيه  ال�صيانة  اعمال 
با�صم  املتحدث  وق��ال  اخلدمة.  عن 
قوات �صوريا الدميوقراطية طالل 
�صلو لفران�ص بر�ص ان هذه القوات 
�صد  حم��ي��ط  يف  تقدمها  �صتوا�صل 
الفرات باجتاه مدينة الطبقة قبل 

اكمال طريقها بهدف امتام ح�صار 
مدينة الرقة.

وم��ن ���ص��اأن ه��ذا احل�����ص��ار اأن ميهد 
الرقة  على  ال�صيطرة  معركة  لبدء 
ال��ت��ي ك��ان��ت ب��اري�����ص، اح���دى الدول 
امل�صاركة يف التحالف الدويل بقيادة 
املا�صي  ال�صبوع  توقعت  وا�صنطن، 

انطالقها خالل ايام.
اإل اأن �صلو كان اأكرث حذرا، م�صريا 
الرقة  ان ح�����ص��ار  ي��وم��ني اىل  ق��ب��ل 

يحتاج لأ�صابيع عدة لتنطلق بعدها 
ر�صميا عملية حترير املدينة.

اىل ذل��ك، ب���داأت دفعة ج��دي��دة من 
اأه���ايل ح��ي ال��وع��ر اخل���روج باجتاه 
ال�صوري  اجلي�ص  �صيطرة  مناطق 
بعد  ال�صرقي،  حلب  ري��ف  يف  احل��ر 
تاأجيلها لأيام ب�صبب املعارك. وت�صم 
الدفعة اجلديدة اأكرث من ثالثمئة 
األفي  قرابة  نحو  من  تتاألف  عائلة 

�صخ�ص ن�صفهم ن�صاء واأطفال.

ملواجهة الأنفاق بطول 65 كم
ا�شرائيل تبني �شورا فوق االأر�س وحتتها حول غزة 

•• غزة -وام:

اإ�صرائيل تعمل  قالت �صحيفة يديعوت احرونوت ال�صرائيلية ام�ص ان 
على تنفيذ م�صروع تطلق عليه ا�صم العقبة اأو العائق يتمثل ببناء �صور 
الأر�ص  بينها وبني قطاع غزة ق�صم منه فوق  ال�صريط احل��دودي  عند 

والخر حتت الأر�ص.
اأن باإمكان هذا ال�صور مواجهة الأنفاق الهجومية التي متتد  واأ�صافت 
ي�صل  ال�صور  ه��ذا  ط��ول  اأن  اإىل  اإ�صرائيل..م�صرية  باجتاه  القطاع  من 
ال�صريط  عند  معينة  مقاطع  يف  ب��ن��اء  �صيتم  واأن���ه  كيلومرتا   65 اإىل 

احلدودي.
وبح�صب التقديرات فاإن تكلفة اإقامة ال�صور تبلغ حوايل ثالثة مليارات 
�صاقل ي�صاف اإليها 1.2 مليار �صاقل هي تكلفة معدات واأعمال ينفذها 

اجلي�ص الإ�صرائيلي من اأجل العثور على اأنفاق كهذه.
وقالت ال�صحيفة اإن العمل يف بناء هذا ال�صور بداأت قبل عدة �صهور واأنه 
�صتعمل  حيث  مكثف  ب�صكل  فيه  العمل  �صيبداأ  املقبل  ال�صيف  ف�صل  يف 
و�صيحتاج  "العقبة"..  م�صروع  بناء  يف  اخلا�صة  الهند�صية  الآلية  مئات 
عمل مئات الآليات يف حوايل اأربعني موقعا عند ال�صريط احلدودي اإىل 

قوات كبرية حلمايتها.
وقالت ال�صحيفة ان رئي�ص اأركان الإ�صرائيلي غادي اآيزنكوت تطرق اإىل 
الأ�صبوع  الكني�صت  يف  الدولة  مراقبة  اأم��ام جلنة  وتكلفته  امل�صروع  هذا 
املا�صي حيث ناق�ص تقرير مراقب الدولة الإ�صرائيلي اإخفاقات اإ�صرائيل 

واالنفجارات  املعارك  جتدد 
غ�������رب�������ي امل�����و������ش�����ل

•• بغداد-وكاالت:

الثنني  اأم���������ص  ����ص���ب���اح  جت������ددت 
العراقية  ال����ق����وات  ب���ني  امل����ع����ارك 
وت���ن���ظ���ي���م داع���������ص الإره������اب������ي يف 
مدينة  م�����ن  ال����غ����رب����ي  ال�������ص���ط���ر 
القوات  تلك  اأعلنت  املو�صل، حيث 
تقدمها يف املدينة القدمية، بينما 
تن�صر قنا�صيها ل�صتهداف عنا�صر 

التنظيم.
وقالت م�صادر اأمنية و�صهود عيان 
حاليا  ت��دور  عنيفة  م��واج��ه��ات  اإن 
وتنظيم  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات  ب���ني 
داع�ص يف حيي الثورة وباب �صنجار، 
يف  ت�����ص��ارك  ط���ائ���رات  اأن  م�صيفة 
املواجهات لكنها مل حتدد هويتها.
و�ُصمع دوي انفجارين يرجح اأنهما 
�صيارتني  ان���ف���ج���ار  ع���ن  ن���اج���م���ان 
ال�صتباك،  مناطق  ه��زا  ملغمتني 
تتعاىل يف  دخ��ان  �صحب  و�صوهدت 
اجلو، دون اأن تذكر امل�صادر مزيدا 

من التفا�صيل.
القوات  ق��ال��ت  اأخ����رى،  وم��ن جهة 
م�صنعا  اقتحمت  اإن��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة 
ل��الإ���ص��م��ن��ت يف م��ن��ط��ق��ة ب���ادو����ص 

�صمايل املو�صل.

من  م�شلحا   31 ت�شفية 
ال�شومال يف  ال�شباب  حركة 

•• نريوبي-رويرتز:

ق�������ال اجل����ي���������ص ال���ك���ي���ن���ي ام�������ص 
م�صلحا   31 ق��ت��ل��وا  ج���ن���وده  اإن 
ال�صباب  حلركة  ينتمون  مت�صددا 
على  ه���ج���م���ات  يف  ال�������ص���وم���ال���ي���ة 
منطقة  يف  قواعدهم  من  اثنتني 

جوبالند يف جنوب ال�صومال.
الآلف من جنودها  كينيا  وتن�صر 
يف اإطار بعثة الحتاد الأفريقي يف 
اإط��ار جهود لهزمية  ال�صومال يف 
الو�صع  وحت�صني  ال�صباب  حركة 
الأمني يف ال�صومال �صمن عملية 
م�صاحلة اأنهت عقدين من احلرب 

الأهلية التي مزقت البالد.
الكينية يف  ال��دف��اع  ق���وات  وق��ال��ت 
ب��ي��ان ع��ن ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي نفذت 
حلركة  ق��واع��د  على  الول  اأم�����ص 
ال�����ص��ب��اب يف م��ن��ط��ق��ة ب����اده����اد يف 
الربية  ال��ق��وات  "تلقت  جوبالند 
الهليكوبرت  ط���ائ���رات  م���ن  دع��م��ا 

املقاتلة واملدفعية."

رو����ش���ي���ا حت���ك���م ب�����ش��ج��ن 
نافالني امل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م 

•• مو�صكو-وكاالت:

مو�صكو  يف  حم����ك����م����ة  ق���������ص����ت 
األيك�صي  املعار�صة،  زعيم  ب�صجن 
نافالني، 15 يوما لتهامه بعدم 
ال�صرطة خالل  المتثال لأوام��ر 
الح���ت���ج���اج���ات ال���ت���ي ج����رت يوم 

اأم�ص الول .
وك����ان ن��اف��ال��ن��ي واح�����دا م���ن بني 
500 �صخ�ص على الأقل اعتقلوا 
يف اأع���ق���اب خ����روج م��ظ��اه��رات يف 
احتجاجا  اأخ���رى  وم��دن  مو�صكو 

على الف�صاد.



الثالثاء   28   مارس    2017  م   -   العـدد  11980  
Tuesday  28  March   2017  -  Issue No   11980

02

اأخبـار الإمـارات
جمل�س الوزراء يعتمد اإعادة ت�شكيل عدد من جمال�س االإدارات االحتادية 

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�ص الوزراء اإعادة ت�صكيل عدد من جمال�ص الإدارات الحتادية 
والتحديث  الحتادية  احلكومة  العمل يف  �صري  تطوير  �صوء  وذل��ك يف 

امل�صتمر ملجال�صه .
وتف�صيال فقد وافق املجل�ص على اإعادة تعيني اأع�صاء جمل�ص اإدارة جهاز 
الإمارات لال�صتثمار برئا�صة �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة وع�صوية معايل حممد بن 
عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون جمل�ص الوزراء وامل�صتقبل نائبا للرئي�ص 
املالية  لل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد  بن  عبيد  معايل  من  وكل 

حمد  وكلثم  ال�صويدي  حممد  عي�صى  و�صعادة  بيات  بن  اأحمد  و�صعادة 
ووليد  الدرمكي  م�صعود  حارب  من  كل  ع�صوية  اإىل  بالإ�صافة  الغفلي 

املقرب املهريي وحممد حمد املهريي كاأع�صاء جدد .
الحتاد  �صركة  اإدارة  جمل�ص  ت�صكيل  على  ال����وزراء  جمل�ص  واف���ق  كما 
اآل  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة  وذل��ك  ال�����ص��ادرات  لئتمان 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية وع�صوية كل من معايل �صلطان بن 
�صعيد املن�صوري وزير القت�صاد و�صعادة وكيل دائرة التنمية القت�صادية 
يف اأبوظبي و�صعادة مروان اأحمد اآل علي و�صعادة الدكتور عبد الرحمن 
حممد علي ال�صايب و�صاعد حممد العو�صي ويو�صف عبد اهلل العو�صي 

ومدية �صامل الروم و�صيف حممد ال�صحي وعبد اهلل حممد اليو�صف.

ووافق املجل�ص اأي�صا على ت�صكيل جلنة ا�صت�صارية ملحتوى جناح الإمارات 
مبعر�ص اإك�صبو 2020 وذلك برئا�صة معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد 
�صلطان اجلابر وزير دولة رئي�ص جمل�ص اإدارة املجل�ص الوطني لالإعالم 
وع�صوية كل من : معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ص وزير الدولة 
وزير  العوي�ص  حممد  ب��ن  عبدالرحمن  وم��ع��ايل  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����ص��وؤون 
ال�صحة ووقاية املجتمع ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة دولة 
املزروعي  فار�ص  بن  �صهيل  بنت  �صما  ومعايل  ال��دويل  التعاون  ل�صوؤون 
القا�صمي  �صلطان  بنت  ب���دور  وال�صيخة  ال�صباب  ل�����ص��وؤون  دول���ة  وزي���رة 
ن�صيبة  زكي  و�صعادة  امل��ري  منى  و�صعادة  املبارك  خليفة  حممد  و�صعادة 
ممثل  اإىل  بالإ�صافة  املن�صوري  من�صور  و�صعادة  امل��ري  ه��الل  و�صعادة 

اآل  وزارة �صوؤون الرئا�صة وممثل موؤ�ص�صة ال�صيخة �صالمة بنت حمدان 
نهيان حيث �صتعمل اللجنة على تقدمي الدعم ملحتوى اجلناح واقرتاح 
اخلطوط العري�صة ملا �صيت�صمنه ومبا يعك�ص روؤية الإمارات وتوجهاتها 

ال�صرتاتيجية.
زاي��د وذلك  اإدارة جامعة  اإع��ادة ت�صكيل جمل�ص  املجل�ص على  كما واف��ق 
برئا�صة معايل ال�صيخة لبنى بنت خالد القا�صمي وزيرة دولة للت�صامح 
�صامي ظاعن  و�صعادة  املبارك  ريا�ص  رئي�صة اجلامعة وع�صوية معايل 
القمزي و�صعادة اأحمد بن بيات و�صعادة علي را�صد قنا�ص الكتبي و�صعادة 
مبارك �صعيد ال�صام�صي و�صعادة مرمي حممد الرميثي وعلي بن حمودة 

الظاهري.

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
ال����������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
م�����ص��روع��ي تطوير  ع��ق��د  ت��ر���ص��ي��ة 
التقاطع ال�صابع على �صارع ال�صيخ 
اليالي�ص  ���ص��ارع��ي  وت��ط��وي��ر  زاي���د 
ت���ق���در بنحو  ب��ت��ك��ل��ف��ة  والأ����ص���اي���ل 

مليار و200 مليون درهم.
يف  اجل��دي��دان  امل�صروعان  وي�صهم 
ت��ع��زي��ز حم���اور ال��رب��ط ب��ني �صارع 
ال�صيخ  و����ص���ارع���ي  زاي������د  ال�����ص��ي��خ 
حم����م����د ب�����ن زاي���������د والإم��������������ارات 
على  امل���روري���ة  احل��رك��ة  وتخفيف 
حركة  بتحويل  زاي��د  ال�صيخ  �صارع 
اأبوظبي  م���ن  ال��ق��ادم��ة  امل��رك��ب��ات 
�صارع  اإىل  زاي��د  ال�صيخ  �صارع  على 
ال�صيخ  ل�صارعي  و�صول  اليالي�ص 
حم��م��د ب��ن زاي����د والإم�������ارات كما 
ي�صهم يف دعم احلركة القت�صادية 
ميناء  واإىل  من  الب�صائع  وحركة 

جبل علي.
املدير  الطاير  مطر  �صعادة  وق��ال 

. درهم  مليون   792
زيادة  يت�صمن  امل�����ص��روع  اأن  وذك���ر 
عدد امل�صارات على �صارع اليالي�ص 
من ثالثة م�صارات يف كل اجتاه اإىل 
�صتة م�صارات يف كل اجتاه وبطاقة 
تقدر  املرورية  للحركة  ا�صتيعابية 
يف  م���رك���ب���ة  اآلف  ع�������ص���رة  ب��ن��ح��و 
طرق  اإن�صاء  يت�صمن  كما  ال�صاعة 
ب�صعة  امل��ح��ور  ط���ول  ع��ل��ى  جانبية 
ترتاوح بني ثالثة و �صتة م�صارات 
التقاطعات  ل��رب��ط  اجت����اه  ك���ل  يف 
املتقاربة ببع�ص وتوفري احلركات 
املرورية من واإىل �صارعي الأ�صايل 

واخليل الول .
ي�صمل  العمل  نطاق  اأن  اإىل  واأ�صار 
اإن�صاء تقاطعني علويني جم�صرين 
حمكومني باإ�صارات �صوئية روعي 
فيها م�صار م�صروع قطار الحتاد : 
اليالي�ص  �صارع  تقاطع  الأول عند 
مع �صارع اخليل الأول والثاين عند 
�صارع  م��ع  اليالي�ص  ���ص��ارع  تقاطع 
علوي  ج�صر  اإىل  اإ�صافة  الأ�صايل 
خلدمة احلركة املرورية للمركبات 
القادمة من �صارع الأ�صايل جنوبا 
���ص��رق��ا مع  ال��ي��الي�����ص  ����ص���ارع  اإىل 

زاي����د ال����ذي ت��ب��ل��غ ت��ك��ل��ف��ت��ه 393 
مليون درهم يت�صمن اإن�صاء ج�صر 
مكون من اأربعة م�صارات من �صارع 
ج�صرين  اإىل  ل��ي��ت��ف��رع  ال��ي��الي�����ص 
ب�صعة م�صارين لكل منهما و�صيكون 
اإم�������ارة  ب����اجت����اه  الأول  اجل�������ص���ر 
اأب��وظ��ب��ي واجل�����ص��ر الآخ����ر باجتاه 
وميناء  منطقة  اإىل  دوب���ال  ���ص��ارع 
اأي�صا تطوير  جبل علي ويت�صمن 
لتكون  لليمني  الن��ع��ط��اف  ح��رك��ة 
ال�صيخ  ���ص��ارع  م��ن  م�صارات  ثالثة 
�صرقا  ال��ي��الي�����ص  ���ص��ارع  اإىل  زاي���د 
اليالي�ص  ����ص���ارع  م���ن  وم�����ص��اري��ن 
بالجتاه  زاي���د  ال�صيخ  ���ص��ارع  اإىل 
اإن�����ص��اء م�صارين  دب��ي وك��ذل��ك  اإىل 
زايد  ال�صيخ  ���ص��ارع  م��ن  ب��الجت��اه 
اإىل ���ص��ارع دوب����ال وم�����ص��اري��ن من 
�صارع دوبال اإىل �صارع ال�صيخ زايد 
بالجتاه اإىل اإمارة اأبوظبي .. كما 
يت�صمن امل�صروع حت�صني الإ�صارات 
ال�صوئية عند مداخل ميناء جبل 
اإن�صاء  وك���ذل���ك  و2   1 رق���م  ع��ل��ي 
م���ن م�صارين  م��ك��ون  اآخ����ر  ج�����ص��ر 
القادمة  املرورية  احلركة  خلدمة 
من �صارع دوبال يف منطقة وميناء 

 228 بتكلفة  واليالي�ص  زايد  بن 
امل�صروع  وت�����ص��م��ن  دره����م  م��ل��ي��ون 
املحكوم  احل���و����ص  دوار  حت���وي���ل 
ح�ر  تقاطع  اإىل  �صوئية  ب��اإ���ص��ارات 
مل�صار  ا�صتيعابه  فيه  روعي  جم�صر 
تو�صعة  �صمل  ك��م��ا  الحت����اد  ق��ط��ار 
�����ص����ارع ال�����ص��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
تقاطع  م���ن  امل��م��ت��دة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
احلو�ص اإىل تقاطع ال�صارع املوؤدي 
ملطار اآل مكتوم من ثالثة م�صارات 
�صتة م�صارات يف  اإىل  يف كل اجت��اه 
كيلومرتا   11 ب��ط��ول  اجت���اه  ك��ل 
جانبي  على  خدمة  �صارع  وتنفيذ 
���ص��ارع ال�صيخ حم��م��د ب��ن زاي���د يف 
�صارع  تقاطع  م��ن  املمتدة  امل�صافة 
بطول  احل��و���ص  دوار  اإىل  اخل��ي��ل 
اأربعة كيلومرتات لت�صهيل  حوايل 
حركة الدخول واخلروج من واإىل 

امل�صاريع التطويرية املجاورة.
الهيئة  اأن  اإىل  الإ������ص�����ارة  جت����در 
 2015 ع��ام  اأغ�صط�ص  اأجن��زت يف 
ال�����ذي يربط  ال���ط���ري���ق  م�������ص���روع 
�����ص����ارع ال�����ص��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
الإم���ارات  ���ص��ارع  م��ع  تقاطعه  عند 
لال�صتثمار  دب���ي  مب��ج��م��ع  م����رورا 

املديرين  جم��ل�����ص  ورئ��ي�����ص  ال��ع��ام 
اإن  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق  يف هيئة 
لتوجيهات  تنفيذا  ي��اأت��ي  امل�����ص��روع 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الفوري  ب��ال��ب��دء  مكتوم  اآل  را���ص��د 
واأنظمة  ال��ط��رق  م�صاريع  بتنفيذ 
�صموه  اع���ت���م���ده���ا  ال����ت����ي  ال���ن���ق���ل 
امل�صتمرة  التنمية  ملواكبة  م��وؤخ��را 
وتلبية  دب��ي  اإم���ارة  ت�صهدها  ال��ت��ي 
متطلبات النمو والتو�صع العمراين 

وحتقيق ال�صعادة لل�صكان .
ياأتي  امل�صروع  اأن  الطاير  واأو���ص��ح 
اأي�صا �صمن حزمة م�صاريع الطرق 
املعتمدة لت�صهيل الو�صول والتنقل 
 ..  2020 اإك�صبو  معر�ص  مل��وق��ع 
يف  ي�صهم  امل�����ص��روع  اأن  اإىل  م�صريا 
ملحور  ال�صتيعابية  ال��ط��اق��ة  رف���ع 
لقرابة  ل��ي�����ص��ل  ال��ي��الي�����ص  ����ص���ارع 
10 اآلف مركبة يف ال�صاعة يف كل 
الرحلة بني  وتقلي�ص زمن  اجت��اه 
التقاطع ال�صابع على �صارع ال�صيخ 
زايد و�صارع ال�صيخ حممد بن زايد 

اإىل قرابة اأربع دقائق .
تطوير  م�������ص���روع  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
التقاطع ال�صابع على �صارع ال�صيخ 

الأ�صايل  ���ص��ارع  ام��ت��داد  ا�صتكمال 
كيلومرتات  خم�صة  ق��راب��ة  بطول 
م���������ص����ارات يف كل  ث����الث����ة  ب�����ص��ع��ة 
علي  جبل  منطقة  ل��ريب��ط  اجت���اه 
جمريا  ج��زر  مبنطقة  ال�صناعية 
وتالل الإمارات كما �صيزود ال�صارع 
على  م�صارين  ب�صعة  علوي  بج�صر 
����ص���ارع الأ����ص���اي���ل بطول  ام����ت����داد 
ق��راب��ة ك��ي��ل��وم��رتي��ن ي��وف��ر حركة 
قرن  �صارع  للقادمني من  مرورية 
ال�صيخ  ����ص���ارع  ب���اجت���اه  ال�����ص��ب��خ��ة 
اإىل ربطه  اإ�صافة  زايد  حممد بن 
مع خم��ارج جم�صرة ح��رة احلركة 
التطويري  الفرجان  م�صروع  من 
كذلك  ي�صتمل  اأن����ه  اإىل  لف��ت��ا   ..
�صوئية  اإ����ص���ارات  �صت  اإن�����ص��اء  على 
الأ�صايل  ����ص���ارع  ع��ل��ى  ���ص��ط��ح��ي��ة 
لبع�ص  وخم���ارج  م��داخ��ل  لتوفري 
القائمة مثل  التطويرية  امل�صاريع 

دي�صكفري جاردنز والفرجان.
واأو���ص��ح ���ص��ع��ادة مطر ال��ط��اي��ر اأن 
اأجنزت  واملوا�صالت  الطرق  هيئة 
م����وؤخ����را امل���رح���ل���ة الأخ��������رية من 
املج�صر  احل��و���ص  تقاطع  م�صروع 
ال�صيخ حممد  �صارعي  الواقع بني 

جبل علي مرورا اأعلى �صارع ال�صيخ 
زايد باجتاه �صارع اليالي�ص �صرقا.
اأن����ه  اإىل  ال���ط���اي���ر  ����ص���ع���ادة  ون������وه 
م�صروع  م��راح��ل  �صمن  �صيجري 
�صارع  ت��ط��وي��ر  امل����وازي����ة  ال���ط���رق 
�صتة  بطول  ميتد  ال��ذي  اليالي�ص 
كيلومرتات من �صارع ال�صيخ زايد 
�صارع  اإىل  ال�����ص��اب��ع  ال��ت��ق��اط��ع  ع��ن��د 
ال�صيخ حممد بن زايد عند تقاطع 
تطوير  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  احل��و���ص 
���ص��ارع الأ���ص��اي��ل ل��ريب��ط منطقة 
جبل علي ال�صناعية مبنطقة جزر 
ج��م��ريا وت����الل الإم�������ارات بطول 
التكلفة  وتبلغ  كيلومرتات  خم�صة 
ال�صارعني  ل��ت��ط��وي��ر  الإج��م��ال��ي��ة 

وب�صعة  كيلومرتات  ت�صعة  بطول 
مع  اجت������اه  ك����ل  يف  م�������ص���ارات   4
ت���وف���ري م���داخ���ل وخم������ارج ملجمع 
عقارات  ومنطقة  لال�صتثمار  دبي 
دوارات  ع����رب  ل��ل��ج��ول��ف  ج���م���ريا 
ميكن  �صوئية  باإ�صارات  حمكومة 
لتقاطعات  م�صتقبال  ت��ط��وي��ره��ا 
اإن�صاء  امل�����ص��روع  وت�صمن  جم�صرة 
يوفر  الإم����ارات  ���ص��ارع  على  ج��صر 
للمركبات  ح���رة  م���روري���ة  ح��رك��ة 
علي  ج��ب��ل  منطقة  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
يف  وروع��ي  ال�صارقة  اإم���ارة  باجتاه 
تعار�صه  ع���دم  امل�����ص��روع  ت�����ص��م��ي��م 
الإن�صائية يف م�صروع  الأعمال  مع 

قطار الحتاد م�صتقبال .
وي���ع���د �����ص����ارع ال���ي���الي�������ص حم����ورا 
م��وازي��ا ل�����ص��ارع ج��ب��ل ع��ل��ي لهباب 
حتويل  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  وي��صهم 
ج���زء ك��ب��ري م��ن احل��رك��ة املرورية 
وحركة ال�صاحنات من �صارع ال�صيخ 
حممد بن زايد اإىل �صارع الإمارات 
نحو  ال�صارع  ي�صتخدم  اأن  ويتوقع 
وتبلغ  ي��وم��ي��ا  م��رك��ب��ة  األ����ف   55
اآلف  �صتة  لل�صارع  املرورية  ال�صعة 

مركبة يف ال�صاعة يف كل اجتاه.

حممد بن را�شد يعتمد تر�شية م�شروعي تطوير التقاطع ال�شابع و�شارعي اليالي�س واالأ�شايل بتكلفة 1.2 مليار درهم

حممد بن را�شد يفتتح القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع
•• اأبوظبي-وام: 

رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  افتتح 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف مقر جامعة باري�ص 
ال�صوربون يف اأبوظبي م�صاء ام�ص بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي والفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية القمة العاملية لل�صناعة 
والت�صنيع التي ت�صت�صيفها دولة الإمارات بح�صور ح�صد من ال�صناعيني 

ورجال العمال واملتحدثني من خمتلف دول العامل والمم املتحدة.
اآل مكتوم واىل جانبه  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  وقد �صهد �صاحب 
�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم والفريق �صمو ال�صيخ 
دبي  موؤ�ص�صة  بني  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف 

للم�صتقبل و�صركة مبادلة و�صركة جرنال الكرتيك.
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اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة يف اأبوظبي تلزم �شابا مواطنا بتنظيف الطرق وامليادين العامة ثالثة اأ�شهر

•• اأبوظبي-وام:

باإلزام  اأبوظبي  يف  املجتمعية  اخلدمة  لتدابري  العامة  النيابة  اأم��رت 
ملدة  العامة  وامليادين  الطرق  بتنظيف  العمل  عن  عاطل  مواطن  �صاب 
ثالثة اأ�صهر تنفيذا للحكم ال�صادر عن حمكمة اأبوظبي باإلزامه تاأدية 
اخلدمة املجتمعية ملدة ثالثة اأ�صهر اإ�صافة اإىل تغرميه 17 األف درهم 
القيام  بتهمة  لإدانته  ذلك  ياأتي  اأ�صهر.  ثالثة  قيادته  رخ�صة  و�صحب 
با�صتعرا�صات جنونية خالل قيادته �صيارة بدون لوحات وعدم مراعاة 
الأحوال اجلوية املاطرة معر�صا حياته والآخرين للخطر وعدم التوقف 

دون عذر مقبول عند الت�صبب يف حادث.
يف  املحلية  اأبوظبي  حماكم  عن  ال�صادر  الأول  هو  احلكم  ه��ذا  ويعترب 

عقوبة  ب���اإدراج  والقا�صي   2016 ل�صنة   7 رق��م  القانون  تطبيق  اإط��ار 
احلب�ص  عقوبة  عن  بديال  اجلنح  اأح��ك��ام  بع�ص  يف  املجتمعية  اخلدمة 
التي ل تزيد مدته على �صتة اأ�صهر اأو الغرامة. وكانت النيابة العامة يف 
اأبوظبي قد اأحالت �صابا مواطنا عاطال عن العمل اإىل املحكمة لقيامه 
با�صتعرا�صات جنونية خالل قيادته �صيارة بدون لوحات وعدم مراعاته 
لالأحوال اجلوية معر�صا حياته والآخرين للخطر وعدم التوقف عند 
الت�صبب يف حادث. واأدانت املحكمة املتهم مبا اأ�صند اإليه وحكمت باإلزامه 
بتاأدية اخلدمة املجتمعية ملدة ثالثة اأ�صهر عن تهمة قيادة مركبة دون 
التوقف عند  ع��دم  تهمة  دره��م عن  اآلف  وتغرميه ع�صرة  اأرق��ام  لوحة 

الت�صبب يف حادث.
وتغرميه  اأ�صهر  لثالثة  املتهم  قيادة  رخ�صة  �صحب  احلكم  ت�صمن  كما 

بالر�صوم  واإل����زام����ه  ل��الرت��ب��اط  ال��ت��ه��م  ب��اق��ي  ع���ن  دره����م  اآلف  ���ص��ب��ع��ة 
اجلزائية.

املجتمعية  النيابة  اأن  اأبوظبي  يف  العامة  النيابة  اأو�صحت  جهتها  من 
املجتمعية  اخلدمة  تدابري  تنفيذ  متابعة  بهدف  م��وؤخ��را  اإن�صاوؤها  مت 
تت�صمن  املجتمعية  تنفيذ اخلدمة  اأن جمالت  اإىل  واأ�صارت   . ال�صادرة 
ت�صتهدف  التي  واخل��دم��ي��ة  والبيئية  والتعليمية  الإن�صانية  الأع��م��ال 
النفع العام ومن �صاأنها اأن ت�صفر عن تغري حقيقي يف توجهات املحكوم 
النف�صية والفكرية اإ�صافة اإىل تهذيب دوافعه واإ�صالح �صلوكه. يذكر اأن 
نيابة اخلدمة املجتمعية هي اجلهة التي متتلك �صالحية حتديد مكان 
التي  اجلهة  التن�صيق مع  التنفيذ عرب  على  والإ�صراف  العقوبة  تنفيذ 

يتم فيها تنفيذ هذه التدابري.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ص     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�ص         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

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

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

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

زايد العطاء تطلق �شل�شلة من ملتقيات �شباب اخلري حمليا وعامليا
•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت مبادرة زايد العطاء �صل�صلة 
حمليا  اخل��ري  �صباب  ملتقيات  من 
وعامليا وذلك بهدف تر�صيخ ثقافة 
العمل التطوعي والعطاء الإن�صاين 
احلكومية  امل���وؤ����ص�������ص���ات  وحت��ف��ي��ز 
اإن�صانية  مبادرات  لتبني  واخلا�صة 
من  ومتكنهم  ال�صباب  ت�صتقطب 
اخل����دم����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال���ع���ط���اء 
للم�صاهمة يف  واخل��ريي  الإن�صاين 
والقت�صادية  الجتماعية  التنمية 

امل�صتدامة.
ياأتي الإعالن عن التنظيم الدوري 
جناح  ب��ع��د  اخل���ري  ���ص��ب��اب  مللتقيات 
والذي  الأول  اخلري  �صباب  ملتقى 
الإمارات  موؤمتر  مع  تزامنا  نظم 
ل��ل��ت��ط��وع يف ق���اع���ة ال�����ص��ي��خ زاي����د 
مركز  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
والبحوث  ل��ل��درا���ص��ات  الإم��������ارات 
ب���ت���ن���ظ���ي���م من  ال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة 
برنامج الإمارات للتطوع املجتمعي 
الإمارات  واأكادميية  والتخ�ص�صي 
ل��ل��ت��ط��وع وب��اع��ت��م��اد م���ن الحت����اد 

تن�صئة  يف  ف���ع���ال  ب�����ص��ك��ل  ي�����ص��اه��م 
العطاء  اأ�صا�صه  ومنتج  مبدع  جيل 
وع���ن���وان���ه ال��ت��م��ي��ز والإ�����ص����ه����ام يف 
خ���دم���ة امل���ج���ت���م���ع ان�������ص���ج���ام���ا مع 
والتي  احلكيمة  القيادة  توجيهات 
وت�صعى  ال�������ص���ب���اب  ع���ل���ى  حت���ر����ص 
لتلبية كل احتياجاتهم من خالل 
تقدمي ورعاية مثل هذه امللتقيات 
قدراتهم  تنمية  يف  ت�����ص��اه��م  ال��ت��ي 
التنمية  م�����ص��اري��ع  يف  واإ���ص��راك��ه��م 

امل�صتدامة.
موزة  �صعادة  اأو�صحت  جهتها  من 
ال��ع��ت��ي��ب��ة ع�����ص��و جم��ل�����ص اأم���ن���اء 
ملتقى  اأن  ال��ع��ط��اء  زاي����د  م���ب���ادرة 
الرتكيز  اإىل  يهدف  اخل��ري  �صباب 
املبادئ  وغ��ر���ص  ال�صباب  فئة  على 
والوفاء  وال���ولء  الأ�صيلة  والقيم 
وتنمية  ن��ف��و���ص��ه��م  يف  وال���ع���ط���اء 
ال����ق����درات وامل�����ه�����ارات ل��دي��ه��م مع 
قيادية  �صبابية  �صخ�صيات  �صناعة 
امل��ج��ت��م��ع خالل  ب���ن���اء  ت�����ص��ه��م يف 

املرحلة املقبلة .
عملت  امللتقى  اإدارة  اأن  واأ���ص��اف��ت 
�����ص����راك����ات م����ع بع�ص  ع���ل���ى ع���ق���د 

العربي للتطوع واجلمعية العربية 
واملوؤ�ص�صة  الجتماعية  للم�صوؤولية 

العربية للعمل الإن�صاين.
ال�صامري  ع����ادل  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ب���ادرة زايد 
الإم����ارات  ب��رن��ام��ج  ال��ع��ط��اء رئي�ص 
للتطوع املجتمعي والتخ�ص�صي اأن 
ملتقى �صباب اخلري �صيتم تنظيمه 
خمتلف  يف  حم��ل��ي��ا  دوري  ب�����ص��ك��ل 
العديد  وعامليا يف  ال��دول��ة  اإم���ارات 
من الدول ال�صديقة وال�صقيقة .. 
اأربعة  اأنه �صريكز على  اإىل  م�صريا 
حماور وهي اأفكار وقدرات ومتكني 

وعطاء .
من�صة  ي��وف��ر  امللتقى  اأن  واأو����ص���ح 
ال�صباب  ل����ص���ت���ق���ط���اب  خ�������ص���ب���ة 
امل���ت���خ�������ص�������ص وت���ن���م���ي���ة ق����درات����ه 
املجتمعي  ال��ع��ط��اء  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه 
والإن�صاين واخلريي حمليا وعامليا 
ن�صر  م�صوؤولية  يتولون  كقياديني 
واخل��ري يف خمتلف  العطاء  ثقافة 
بقاع العامل بغ�ص النظر عن اللون 

اأو اجلن�ص اأو الديانة.
اخلري  ���ص��ب��اب  ملتقى  اأن  واأ����ص���اف 

واخلا�صة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
بهدف امل�صاركة يف فعاليات امللتقى 
اخلربات  وتبادل  اجلهود  وتوحيد 

والرتقاء مبجال خدمة املجتمع.
ي�صت�صيف  امللتقى  اأن  اإىل  واأ�صارت 
اإ�صافة  احلكومية  اجل��ه��ات  بع�ص 
ال�صخ�صيات  م�����ن  ن���خ���ب���ة  اىل 
يف  رواد  من  امل�صهورة  الجتماعية 
والقت�صادي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ع��م��ل 
والإعالمي من رجال علم وثقافة 

اإعالم وريا�صى و�صعراء .
تنظيم  اأه��م��ي��ة  ال��ع��ت��ي��ب��ة  واأك������دت 
توعية  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  امل��ل��ت��ق��ى 
التطوع  جم����ال  يف  ال�����ص��ب��اب  ف��ئ��ة 
املجتمعية  امل�صوؤولية  روح  وتعزيز 
ون�صر روح التطوع لرد جميل هذه 
لفئة  ت��ق��دم��ه  مل��ا  احلبيبة  ال��دول��ة 
العمرية  الفئات  وجميع  ال�صباب 
ف��ر���ص��ة للتطوع  اأن����ه  ع���ن  ف�����ص��ال 
ال��دور املجتمعي يف الدولة  واإب��راز 

وخارجها.
ياأتي  امللتقى  تنظيم  اأن  واأ���ص��اف��ت 
الوطنية  ال��ق��ي��ادة  ل���روؤى  جت�صيدا 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 

ت���ه���دف  اخل�������ري يف ع�������ام اخل�������ري 
ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق اأه������داف 
الأفكار  وتوحيد  الر�صيدة  القيادة 
يف ه�����ذا امل����ج����ال اخل�������ريي ال����ذي 
املجتمع  فئات  جميع  حوله  التف 
يف  ب���ارزة  �صمة  اخل��ري  واأن  خا�صة 
وواح����دة  الإم���ارات���ي���ة  ال�صخ�صية 
من ال�صفات املتوارثة عن الأجداد 

والآباء .
واأ�صارت العتيبة اإىل اأنه �صيتم خالل 
ثقافة  باأهمية  التعريف  امللتقيات 

رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وح����ر�����ص  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال������دول������ة 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأوجه  اإب���راز  على  امل�صلحة  للقوات 

فعل اخلري يف هذا العام.
وذكرت اأن اإطالق مبادرة ملتقيات 

موؤ�صرات  م��ن  باعتبارها  ال��ت��ط��وع 
رقي املجتمع وحت�صره متا�صيا مع 
جهود وحر�ص دولة الإمارات على 
�صوره  اأنبل  يف  يقرتن  العطاء  اأن 
من  دوم��ا  والعمل  الوطن  بخدمة 
اأج��ل رفعته ومنائه واإع��الء كلمته 
انتظار  دون  �صبيله  يف  والت�صحية 
املواطنة  اأن  اإىل  لف��ت��ة   .. م��ق��اب��ل 
با�صتمرار  اأخ���ذا  لي�صت  احلقيقية 
بل عطاء ي�صل حلد اإفناء الذات يف 

�صبيل الوطن.

اكادميية �شرطة دبي: ال�شعادة 
يف مقدمة اولويات �شرطة دبي

•• دبي -وام: 

�صرطة  اأكادميية  نائب مدير  ال�صام�صي  الدكتور حممد بطي  العميد  اكد 
دبي اأن ال�صعادة اأ�صبحت يف مقدمة اأولويات الأهداف ال�صرتاتيجية العامة 

ل�صرطة دبي نظرا لنعكا�صها املبا�صر على م�صتوى الأداء والإنتاجية.
لطلبة  ال���راأي  ا�صتطالع  نتائج  ملناق�صة  اجتماعا  تروؤ�صه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الدرا�صات العليا لعام 2016م وطلبة الدرا�صات امل�صائية املنتظمة بح�صور 
العقيد الدكتور �صيف غامن ال�صويدي عميد الأكادميية ومديري الإدارات 

الفرعية ذات ال�صلة.

جزيرة ال�شمالية ت�شتقبل طالب ملتقى الرثيا
••  ابوظبي-الفجر:

مللتقى  ال�����ث�����اين  ال�����ي�����وم  ����ص���ه���د 
تراث  ن��ادي  ال��ذي ينظمه  الرثيا 
الإم���ارات خ��الل الفرتة من 26 
اأبريل   6 م��ار���ص اجل���اري وح��ت��ى 
ال��ق��ادم، حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن زايد 
ال�صمو  �صاحب  ممثل  نهيان  ال 
النادي،  رئ��ي�����ص  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
وطالبة  ط��ال��ب   250 م�����ص��ارك��ة 
واملراكز  ل��ل��ف��روع  املنت�صبني  م��ن 
، وذل����ك حت��ت ���ص��ع��ار ع���ام اخلري 
بهدف �صغل اأوقات فراغ الطلبة ، 
وزرع   ، الوطنية  الهوية  وتر�صيخ 
ال�صخ�صية  و�صقل   ، الوطن  حب 
خالل  م��ن  للطلبة،  الإم���ارات���ي���ة 
جمموعة من الربامج التعليمية 
وال���رتاث���ي���ة ال���ت���ي حت���اك���ي ت���راث 

الإمارات.
ال�صمالية  جزيرة  ا�صتقبلت  وقد   
امل�صاركني  ال��ط��الب  ام�����ص  �صباح 

ينظم  الن�صائي  ال�صمحة  مركز   .
ور�ص تراثية.

م�صابقات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و���ص��ه��دت   
املختلفة يف  ال���ن���ادي  م��راك��ز  ب��ني 
الرتاثية  الأن�����ص��ط��ة  م���ن  ج��م��ل��ة 
من  مركز  كل  تبنى  والرتفيهية 
برنامج  تنظيم  ال��ط��ل��ب��ة  م��راك��ز 
خ�����ا������ص م����ن����ه����ا.وت����ه����دف ه����ذه 
الطالب  رب�����ط  اىل  امل�������ص���اب���ق���ات 
يعي�صوا  واأن  وت��ن��اول��ت  ب��رتاث��ه��م 
الأج��������واء احل��ق��ي��ق��ي��ة ال���ت���ي كان 
لتاأمني  �صعيهم  يف  اآباوؤنا  يعي�صها 

لقمة عي�صهم 
ال���رتاث���ي حثبور  امل�����درب  واأث���ن���ي 
ب���ن ك���دا����ص ال��رم��ي��ث��ي ع��ل��ى هذه 
ب��ت��ع��ل��م فنون  ال��ط��ل��ب��ة  اه���ت���م���ام 
اليوم  ط��ل��ب��ة  اأن  واع��ت��رب  ال��ب��ح��ر 
يحملون  الذين  امل�صتقبل  �صفراء 
ما يتعلمونه من معرفة وجتارب 
امللتقيات  ه����ذه  م��ث��ل  يف  ع��م��ل��ي��ة 

لأقرانهم وزمالئهم وذويهم . 
اح��ت�����ص��ن��ت جمموعة  وق����د  ه����ذا 

يف امللتقى بثالث منا�صط رئي�صية 
ه��ي ن�����ص��اط ال����رتاث ال����ربي وما 
ي����ح����وي����ه م�����ن خم��������زون ت����راث����ي 
والتقاليد،  ال�����ع�����ادات  يف  ق���ي���م، 
ال�صيافة،  وك��رم  املجال�ص،  واآداب 
وما  البحرية  الواجهة  ومن�صط 
تقليدية،  حم���ام���ل  م���ن  حت���وي���ه 
اإ�صافة  ق���دمي���ة،  ت��راث��ي��ة  وم��ه��ن 
الرتاثية  الريا�صات  من�صط  اإىل 
ك���رك���وب ال��ه��ج��ن وال��ف��رو���ص��ي��ة ، 

وريا�صة ال�صيد بال�صقور .
ال��ت��ي يقدمها  ال���ربام���ج  وت��ع��ت��رب 
اأف�صل  م����ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة،  ال�����ن�����ادي 
الو�صائل الرتبوية، لغر�ص القيم 
الإم���ارات���ي  للمجتمع  الأ���ص��ي��ل��ة 
الثقة  وزرع  ال��ط��ل��ب��ة،  ن��ف��و���ص  يف 
والولء  النف�ص،  على  والعتماد 
لي�صبح  ل����ل����وط����ن،  والن�����ت�����م�����اء 
مواجهة  ع���ل���ى  ق������ادر  ال���ط���ال���ب 
املجتمعات  على  الدخيلة  الأفكار 
التوا�صل  و�صائل  ب�صبب  احلديثة 
الجتماعي والثورة التكنولوجية 

وتفاعلهم معها وتقبلهم لعنا�صر 
الأ�صالة يف تراثنا جنبا اإىل جنب 
م��ن عنا�صر  ب��ه��م  م��ا يحيط  م��ع 

حداثة جاذبة ومت�صارعة.
من جانبه اكد �صعيد على املناعى 
نادي  اأن  الأن�����ص��ط��ة  اإدارة  م��دي��ر 
تراث الم��ارات يف ملتقياته التي 
حتت�صن معظم فعالياتها جزيرة 
لنقل  ي�����ص��ع��ى  اإمن������ا  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
اأج���واء  م��ن  نوعية  نقلة  الطلبة 
التكنولوجيا  وعنا�صر  احل��داث��ة 
اهتمامهم  ع��ل��ى  ت�����ص��ت��ح��وذ  ال��ت��ي 
التي  ال����رتاث����ي����ة  الأج����������واء  اإىل 
وي�صرف  بعناية  براجمها  ن�صمم 
على تنفيذها نخبة من اخلرباء 
وامل�صرفني  الرتاثيني  وامل��درب��ني 
قلما  واأج����واء  بيئات  لهم  لنوفر 
تتوفر يف اأماكن اأخرى . وقال اإن 
جزيرة ال�صمالية حممية طبيعية 
امليادين  اأم  تكون  اأن  قبل  وبيئية 
والفرو�صية  الإب��ل  مثل  الرتاثية 
املختلفة  ال��ب��ح��ري��ة  والأن�����ص��ط��ة 

ال�صمالية  ج��زي��رة  م��ي��ادي��ن  م��ن 
عددا كبريا من طالبات املركزين 
اأبوظبي  م��ن  ك��ل  يف  ال��ن�����ص��ائ��ي��ني 
برناجمهن  وح���ف���ل  وال�����ص��م��ح��ة 
والألعاب  ال��رتاث��ي��ة  ب��الأن�����ص��ط��ة 
ال�صعبية  والأك��������الت  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
اليدوية  والأ�����ص����غ����ال  واحل����ن����اء 
الرتفيهية  الأن�صطة  اإىل  اإ�صافة 
والر�صم  الورقية  الطائرات  مثل 

على الوجوه.. 
اأن  امللتقى  ع���ام  من�صق  اأو���ص��ح  و 
فعاليات امللتقى تتوزع ميادينها ما 
بني جزيرة ال�صمالية التي ت�صهد 
الأول  الأ���ص��ب��وع  اأن�����ص��ط��ة  بكثافة 
النادي ومرافقها  ومواقع مراكز 
امللتقى  برنامج  اأن  اإىل  م�صريا   .
علمية  زي�������ارات  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ي���وف���ر 
املوؤ�ص�صات  ل��ب��ع�����ص  وم���ع���رف���ي���ة 
نقدم  بحيث  ترفيهية  ورح����الت 
ل��ه��م ال��وج��ب��ات ال��رتاث��ي��ة �صمن 
باقة منوعة وجاذبة كي نحافظ 
النادي  ب��اأن�����ص��ط��ة  ت��ع��ل��ق��ه��م  ع��ل��ى 

امل�صهور  ال���ق���رم  مم�����ص��ى  ف��ف��ي��ه��ا 
والكثري من احليوانات والطيور 
والأ�����ص����ج����ار امل���ت���ن���وع���ة وامل���ب���اين 
الرتاثية الأمر الذي ي�صهل على 
نقدمه  م��ا  م��ع  تفاعلهم  الطلبة 
ل��ه��م م��ن ب��رام��ج ت��راث��ي��ة وي�صرع 
يف و�صولنا اإىل غاياتنا يف النادي 
الكثري  الطلبة  ه��وؤلء  تعليم  من 
والعادات  الرتاثية  امل��ف��ردات  من 
والقيم التي هي من �صلب �صمات 
جمتمعنا الأ�صيل، وتعزيز الآداب 
والأخالق احلميدة يف �صلوكاتهم، 
للحفاظ  ق��ي��ادت��ن��ا  ت�صعى  وال��ت��ي 
ع��ل��ي��ه��ا ���ص��م��ة ل��ه��ذا امل��ج��ت��م��ع اإىل 
الطلبة  ب���ه  ي��ت��ف��اع��ل  م���ا  ج���ان���ب 

الوطني  ب���رتاث���ن���ا  مت�����ص��ك  م����ن 
والع���ت���زاز ب��ه وب��ق��ي��ادت��ه��م الأمر 
الذي نراه يخدم هويتنا الوطنية 
وب�صكل  ت��رب��وي  تعليمي  مبنهج 

مدرو�ص. 
يف  امل�صاركني  الطلبة  وع��رب  ه��ذا 
 ، ال��ك��ب��رية  �صعادتهم  ع��ن  امللتقى 
 ، الآب�����اء والأج������داد  ت����راث  لتعلم 
ح��ي��ث ق���ال ال��ط��ال��ب ع��ل��ى مدرك 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���ن ف����رع ال��وث��ب��ة انه 
ه�����و واخ������وت������ه حممد  ي���������ص����ارك 
وعبدالرحمن منذ العام املا�صي ، 
واأنهم تعلموا الكثري من الأ�صياء 
الهجن  رك������وب  م���ث���ل   ، امل���ف���ي���دة 
والفرو�صية وال�صباحة واملقنا�ص.

طبيب مب�شت�شفى دبي يبتكر تقنية جديدة لرتميم ال�شمام التاجي
•• دبي-وام:

ال�صفدي  ف����وزي  ال��دك��ت��ور  مت��ك��ن 
وال�صدر  القلب  جراحة  ا�صت�صاري 
ابتكار طريقة  مب�صت�صفى دبي من 
التاجي  ال�صمام  لرتميم  ف��ري��دة 
م����ن خ������الل ا����ص���ت���ح���داث اأرب����ط����ة 
للتعديل  ق��اب��ل��ة  لل�صمام  ج��دي��دة 
لتتنا�صب مع عملية العالج ليكون 
اأكرث فاعلية ملر�صى القلب . و قال 
م�صت�صفى  اإن  ال�صفدي  ال��دك��ت��ور 
عمليات   7 الآن  اأج���رى حتى  دب��ي 
ملر�صى من خمتلف الأعمار تكللت 

اجلراحة عن طريق املنظار عو�صاً 
الثقة  اإىل  ال�����ص��در لف��ت��ا  ع��ن فتح 
النوع  ه��ذا  يعطيها  ال��ت��ي  الكبرية 
اجلدد  للجراحني  امل��ع��اجل��ات  م��ن 
على  تطبيقها  �صهولة  خ��الل  م��ن 
على  لالإقدام  وت�صجيعهم  املر�صى 

اإجراء هذا النوع من العمليات.
بهذه  العاملي  الهتمام  اإىل  اأ�صار  و 
يف  ا�صتعرا�صها  مت  ال��ت��ي  التقنية 
القلب  جلمعية  ال�����ص��ن��وي  امل��وؤمت��ر 
ال�����ص��ع��ودي��ة ال���ذي ع��ق��د م��وؤخ��را يف 
واأب�����دى الكثري  ال��ري��ا���ص  م��دي��ن��ة 
من الأ�صاتذة ورواد جراحة القلب 

اإىل  لفتا  ال��ت��ام  بالنجاح  جميعها 
ا�صتحداثها  مت  ال��ت��ي  الأرب��ط��ة  اأن 
التقنيات  م��ن  غ��ريه��ا  ع��ن  تتميز 
ال��ت��ي ت�صمح  الآخ������رى مب��رون��ت��ه��ا 
بتعديل طول الرباط ب�صكل متكرر 
الفعلية  احل���اج���ة  م���ع  ل��ي��ت��ن��ا���ص��ب 
اأثناء جميع مراحل الرتميم حتى 
لل�صمام  املنا�صب  الإ�صالح  حتقيق 

التاجي.
و اأكد ال�صفدي اأهمية هذا البتكار 
الذي ي�صكل منعطفا هاما وموؤثرا 
التاجي  ال�صمام  ترميم  جم��ال  يف 
اعتماد  يف  ف���ع���ال  ب�����ص��ك��ل  ي�����ص��اع��د 

راأ�صهم  وعلى  ال�صمامات  وترميم 
من  الهلي�ص  زه���ري  ال��ربوف��ي�����ص��ور 
اأوتافيو  وال��ربوف�����ص��ور  ال�صعودية 
األفيريي من اإيطاليا والربوفي�صور 
باتريك بريييه من اأملانيا اإعجابهم 

وقناعتهم بهذه التقنية.
وقال الدكتور ال�صفدي اإن النجاح 
التقنية  هذه  حققته  الذي  الكبري 
اإىل  نقلها  يف  ك��ب��ري  ب�صكل  ���ص��اه��م 
ك���ل م���ن اي��ط��ال��ي��ا وب��ل��ج��ي��ك��ا حيث 
هذين  يف  ع��م��ل��ي��ة   43 اج�����راء  مت 
التقنية  ل���ه���ذه  وف���ق���ا  ال���ب���ل���دي���ن 

احلديثة.

حملة اأنت امل�شوؤول تعمق التوعية با�شتخدام الطائرات بدون طيار
•• اأبوظبي-وام:

امل�صوؤول بال�صتفادة من  اأنت  الداخلية للتوعية با�صتخدام الطائرات بدون طيار  تفاعل اجلمهور مع حملة وزارة 
و  و تويرت  التوا�صل الجتماعي في�ص بوك  ال��وزارة على مواقع  بثتها احلملة عرب ح�صابات  التي  التوعية  ر�صائل 
ان�صتغرام و جوجل بل�ص ويوتيوب وو�صم  ها�صتاق  # انت_امل�صوؤول عرب تطبيق ال� الن�صتغرام و املوقع اللكرتوين 
العامة  ب��الإدارة  اإدارة الدعم اجلوي  التي تنظمها  اأطلقت احلملة  ال��وزارة  امل��دين. وكانت  العامة للطريان  للهيئة 
طيار  ب��دون  الطائرات  وه��واة  م�صتخدمي  لتعريف  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الأمني  لالإ�صناد 
بال�صروط والقوانني التي تنظم ا�صتخدامها وحثهم على ممار�صة هذه الريا�صة بطرق اآمنة حفاظاً على �صالمة 

اجلميع.
الطائرات  ا�صتخدام تلك  ب�صاأن  التي تقدمها احلملة  التوعية  انتفاعهم من  واأكد مواطنون ومقيمون ومهتمون   
فقد تعرفوا اإىل ال�صروط والتعليمات التي تنظمها املت�صمنة ت�صجيل طائراتهم لدى الهيئة العامة للطريان املدين 
اإىل  ولفتوا  والآخرين.  �صالمتهم  لتاأمني  الريا�صة،  تلك  اأثناء ممار�صتهم  والأمنية  القانونية  بال�صوابط  والمل��ام 
الت�صدي للممار�صات اخلاطئة وتعميق  املعنية يف  امل�صوؤولية املجتمعية وامل�صاهمة بجهود اجلهات  اأن احلملة تعزز 

التوعية با�صتخدام تلك الطائرات .
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اأخبـار الإمـارات
ال�شارقة للتمكني تطلق برناجمها الربيعي لالأيتام 

•• ال�صارقة -وام:

اأطلقت موؤ�ص�صة ال�صارقة للتمكني الجتماعي التابعة للمجل�ص الأعلى 
الأيتام  اأبناءها  ي�صتهدف  ال��ذي  الربيعي  برناجمها  الأ�صرة  ل�صوؤون 

واأو�صياءهم املنت�صبني اإليها خالل اإجازتهم الدرا�صية احلالية.
وت�����ص��ع��ى امل��وؤ���ص�����ص��ة م��ن خ���الل ب��رن��اجم��ه��ا اإىل حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د من 
الأيتام  �صخ�صيات  تطوير  منها  املوؤ�ص�صة  ر�صمتها  ال��ت��ي  الأه����داف 
ومعاجلة امل�صكالت النف�صية والجتماعية لدى بع�صهم و�صغل اأوقات 
واخل��ربات اجلديدة  املهارات  العديد من  واإك�صابهم  باملفيد  فراغهم 

وا�صتخراج الطاقات الكامنة لديهم و�صقلها .

واأع��دت املوؤ�ص�صة يف هذا الإط��ار العديد من الفعاليات الهادفة التي 
خالل  م��ن  وتثقيفية  ونف�صية  واجتماعية  ت��رب��وي��ة  ج��وان��ب  ت��خ��دم 
تنظيم العديد من الدورات والور�ص الرتبوية والزيارات التنفي�صية 

والعالجية والفعاليات املتنوعة .
واأو�صحت مرمي مال اهلل رئي�صة اخلدمة النف�صية مبوؤ�ص�صة ال�صارقة 
وفعاليات  برامج  تنوع  على  رك��زت  املوؤ�ص�صة  اأن  الجتماعي  للتمكني 
اليتيم  الربيع من منطلق حر�صها على الهتمام باحتياجات البن 
منها  يعاين  التي  امل�صكالت  مع  تتالءم  خمرجات  لتحقيق  املعنوية 
والر�صاد  التوعية  تقدمي  ليتم من خالله  واأمهاتهم  الأيتام  الأبناء 

والعناية بهم على خمتلف مراحل منوهم.

امريكية ال�شارقة تطلق مبادرة لتمويل ال�شركات النا�شئة لطلبة وخريجي اجلامعات يف الدولة
•• ال�صارقة -وام:

اأعلنت اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة ام�ص عن اإطالق مبادرة بقيمة 200 
األف درهم لتمويل ال�صركات النا�صئة لطلبة وخريجي اجلامعات يف الدولة 
من  كجزء  التمويل  على  للح�صول  املبدعة  اأفكارهم  تقدمي  ميكنهم  حيث 

املبادرة التي اأطلق عليها م�صاريع ال�صباب: العمال لالأف�صل. 
وت�صعى امل�صابقة اىل جذب الأفكار التي تتناول البتكارات النا�صئة يف جمالت 
تت�صمن التكنولوجيا املطبقة يف املجال امل��ايل  فني تيك  وتلك املطبقة يف 
وامن  واملوا�صالت  املعزز  الفرتا�صي  والواقع  تيك   هيلث  ال�صحة   جمال 
البيانات واخل�صو�صية والرتفيه واملحتوى والثقافة والعديد من املجالت 

الأخرى .
 30،000 على  والثاين  دره��م   150،000 على  الول  الفائز  و�صيح�صل 

درهم والثالث على 20،000 درهم.
وكجزء من املبادرة �صيخ�صع امل�صاركون الذين مت قبول طلباتهم ويجب اأن 
اأيام  18 و35 عاما اىل عدد من ور�ص العمل تطلق  اأعمارهم بني  ترتاوح 

ال�صبت من �صهر ابريل لثالثة اأ�صابيع .
واأطلقت اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة هذه املبادرة بالتعاون مع الن�صاري 
للمحاماة  كنعان  و�صركة  للم�صاريع  والهالل  يونيون  ووي�صرتن  لل�صرافة 

وامل�صت�صارين القانونيني.
ويدعم مبادرة م�صاريع ال�صباب: العمال لالأف�صل كذلك �صركة اأولربينت 
الدولية  العاملية لالأملنيوم وبيرتوفاك  والم��ارات  املطبوعات  ون�صر  لتوزيع 
الع��م��ال يف  ل��ري��ادة  ���ص��راع  تنظيمها يف  و�صيتم  دي  اأي  و���ص��ت��ارت  امل��ح��دودة 
ال�صارقة واملوعد النهائي لقبول الطلبات هو 3 ابريل القادم و ميكن زيارة 

.www.businessforbetter.ae :املوقع

حاكم ال�شارقة : �شنوات قليلة وتنتهي املرحلة ال�شعبة التي تعي�شها بالدنا العربية وت�شرق ال�شم�س من جديد

يف عام اخلري 

املوارد الب�شرية تطلق مبادرة يومك ريا�شي 

•• باري�ض-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
الظلمات  نهاية  يف  اأ�صبحنا  اأن��ن��ا 
عاملنا  يعي�صها  ال��ت��ي  وال�����ص��راع��ات 
قليلة  �صنوات  اإل  هي  وم��ا  العربي 
ال�صعبة  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  وت��ن��ت��ه��ي 
على  جديد  م��ن  ال�صم�ص  وت�صرق 

بالدنا العربية باإذن اهلل تعاىل.
روؤ�صاء  لقائه  خ��الل  �صموه  وق���ال 
وو�صائل  ال�صحف  وم��دراء حترير 
الإمارة  جناح  يف  املحلية  الإع���الم 
للكتاب  ال�����ص��ارق��ة  ب��ه��ي��ئ��ة  امل��م��ث��ل 
امل�صارك يف فعاليات الدورة ال�صابعة 
للكتاب  باري�ص  ملعر�ص  والثالثني 
اليوم  وامل�صلمني  ال��ع��رب  على  اإن 
بناء مزيد من العالقات الثقافية 
وال���ت���ج���اري���ة والق���ت�������ص���ادي���ة مع 
اخلاطئة  ال�صورة  لتبديد  العامل 
اجلماعات  ر���ص��م��ه��ا  حت����اول  ال��ت��ي 

املتطرفة عن بلداننا وديننا.
واأو�صح �صموه اأن امل�صكلة احلقيقية 
اأنه  يف تقدمي ال�صورة لالآخر هي 
اإذ اأ�صابتنا م�صيبة اإنزوينا وهربنا 
بحالة  ���ص��م��وه  وا���ص��ت�����ص��ه��د  م��ن��ه��ا 

رجع  اأ�صميها  حينها  فاإنني  اإليها 
الذي  ال�����ص��دى  ه����ذا   .. ال�����ص��دى 
علينا  ت��دخ��ل��ن��ا..  دون  م���ن  ي���اأت���ي 
احل����ذر م��ن��ه ك��ون��ه ي��ح��م��ل خطرا 
ومقوماتنا  وهويتنا  تاريخنا  على 

الإ�صالمية .
وح����ذر ���ص��م��وه م��ن رج���ع ال�صدى 
ال����غ����رب����ي مب���ح���م���ولت���ه ال����ت����ي ل 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  م���ع  ت��ت��ن��ا���ص��ب 
والإ�صالمية وقال اإن هذا ال�صدى 
جاء ليهدد لغتي ويجعلها م�صادة 
نحاذر  اأن  علينا  ل��ذل��ك  ���ص��دام��ة 
م��ن دخ��ول��ه علينا فهو ال��ذي جاء 
التاريخ  لتفتيت  م�صتعمر  م��ع��ه 
لي�صرح  ي���اأت  مل  حيث  الإ���ص��الم��ي 
واإمنا  ككتلة  الإ���ص��الم��ي  ال��ت��اري��خ 
راح ي�صتعر�ص ت�صرفات فردية يف 

دويالت خمتلفة .
واأكد �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة 
العالقة  روؤيته ملفهوم  بعد تقدمي 
مع الغرب والتعامل مع الآخر اأن 
العامل العربي يحتاج اإىل حت�صني 
ب��اأي عالقة  الرت��ب��اط  قبل  نف�صه 
وق��ال: قبل   .. مع ثقافة خمتلفة 
اأح�صن  اأن  علي  �صيء  اأي  اآخ��ذ  اأن 
نف�صي فيجب اأن اأكون ذاتيا واأكون 
م�صلما متمكنا من اإ�صالمي وديني 

اإن الآخر بالن�صبة لنا مهم جدا   :
الكبري  العامل  لأننا جزء من هذا 
ولأن����ه مي��ل��ك ال��ع��دي��د م��ن العلوم 
والتقنيات وهذا ل يعني اأننا ناأتي 
اأ�صحاب هذا  كنا  ف��راغ فنحن  من 
علينا  م��رت  ولكن  واملعرفة  العلم 
فرتة من الركود لذلك حني نريد 
نعي  اأن  علينا  ب��الآخ��ر  نت�صل  اأن 
املعرفة  اأننا منلك ج��زءا من هذه 
والثقافة ولدينا كينونتنا اخلا�صة 
واأننا منلك اجلزء املهم الذي كان 
كانت  حني  الذهبي  ع�صرنا  �صنع 

اأوروبا يف ع�صر الظالم .
ال�������ص���م���و حاكم  ����ص���اح���ب  و�����ص����دد 
اللتزام  ����ص���رورة  ع��ل��ى  ال�����ص��ارق��ة 
مبحاذير عديدة يف بناء العالقات 
مع ثقافات العامل والتوا�صل معها 
معرفيا وثقافيا واقت�صاديا واأو�صح 
اأنه علينا حني نتوا�صل مع الآخر 
كثرية  ب��اأم��ور  حم�صنني  نكون  اأن 
وحياته..  ا�صلوبه  ل��ه  الآخ���ر  لأن 
يف  عليه  نحافظ  م��ا  لدينا  ونحن 
وهويتنا.  ولغتنا  وثقافتنا  ديننا 
وا���ص��ت��ع��ر���ص ���ص��م��وه امل��ن��اه��ج التي 
الثقافة  بني  العالقة  �صكل  حت��دد 
وقال  العربي  العامل  مع  الغربية 
الغربية  احل�صارة  على  الإقبال   :

الفعاليات  ع���ن  ال��ع��رب��ي  ال��غ��ي��اب 
واملحافل الثقافية الدولية موؤكدا 
مل�صاركتهم  الدعم  بتقدمي  تعهده 
وم�صاهماتهم  ت���واج���ده���م  ك����ون 

مك�صبا للعرب.
يريد  الآخ�����ر  اأن  ���ص��م��وه  واع���ت���رب 
امل�صهد  اأن نختفي ونغيب عن  منا 
يراهنون  ال��ك��ث��ريي��ن  واأن  ال��ع��امل��ي 
ع��ل��ى ذل���ك ل��ك��ن امل��ف��رو���ص علينا 
باأ�صلوبنا وذكائنا اأن نبني �صداقات 
ونرتبط باأ�صكال من التعاون تعمل 
على تقريب العالقات وال�صتفادة 
منها مبا ينا�صبنا كعرب وم�صلمني 
ولي�ص التفريق والبتعاد والنزواء 
اأع��رب �صموه عن بالغ �صعادته  . و 
اإم������ارة ال�����ص��ارق��ة �صيف  ب��اخ��ت��ي��ار 
والثالثني  الثامنة  ال���دورة  �صرف 
للكتاب  ال�����دويل  ب��اري�����ص  مل��ع��ر���ص 
مع  �صتتعاون  ال�صارقة  اأن  م��وؤك��دا 
املقبلة  ال���دورة  تنظيم  يف  املعر�ص 
و���ص��ت��ح��ر���ص ع��ل��ى حت��ق��ي��ق حجم 
م�صاركة عربية كبرية خا�صة دول 
ودولة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

الإمارات ب�صورة حمددة .
وك�������ص���ف ����ص���م���وه ع�����ن روؤي�����ت�����ه يف 
ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ع��ام��ل م���ع الآخ����ر 
خا�صة بلدان العامل الغربي وقال 

فيه  ي��ك��ون  �صليمة  غ���ري  مب��ن��اه��ج 
اق�صمها  واأن�������ا  ك���ث���رية  حم����اذي����ر 
واملنهج  ال���ص��ت�����ص��راق��ي  امل��ن��ه��ج  اإىل 

النف�صي واملنهج املجتمعي .
وبني �صموه اأن املنهج ال�صت�صراقي 
مطلعون  فهناك  و�صر..  خري  فيه 
ورح���ال���ة ج�����اءوا م���ن ال���غ���رب اإىل 
رحالتهم  ب��اط��ن  يف  وك���ان  ال�صرق 
اأم�����ور ك��ث��رية ف��م��ن��ه��م امل�����ص��ري من 
ال���ص��ت��ع��م��ار وم��ن��ه��م امل�����ص��ري من 
اأغ�����را������ص  ذات  اآخ����������رى  ج����ه����ات 
لذلك  ب��دع��وت��ه  ���ص��ادق  وبع�صهم 
علينا اأن نحاذر من هذا املنهج ول 
ناأخذه بعالته .. اأما املنهج النف�صي 
نظرية  على  ال��غ��رب  ق��ائ��م يف  فهو 
مبفاهيمها  تنتقل  ال��ت��ي  ف��روي��د 
الأمر  به  يرتبط  وم��ا  اإىل اجل�صد 
الذي يدفعنا لأن نكون حذرين يف 

التعامل معه .
واأ�صار �صموه اإىل املنهج الجتماعي 
اأت���������ى وم���ع���ه  ال�����غ�����رب  ب����ق����ول����ه : 
ال���وج���ودي���ة وه����ي م��ب��اح��ث كثرية 
العامل  ويف  امل�����ص��رق  يف  اأخ���ذن���اه���ا 
وما  احلداثة  اأ�صا�ص  على  العربي 

بعد احلداثة .
واأ�صاف �صموه: لو جاءت احل�صارة 
الغربية بنف�صها من دون اأن ن�صعى 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

نفذت دائرة املوارد الب�صرية براأ�ص 
ريا�صي  ي��وم��ك  ف��ع��ال��ي��ة  اخل��ي��م��ة 
اخل���ري،  ع����ام  يف  م���ب���ادرات���ه���ا  اأوىل 
الحتادية  الهيئة  مب�صاركة  وذل��ك 
للكهرباء وامل��اء فرع راأ���ص اخليمة، 
الأ�صغال  دائ�����رة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
واخل�����دم�����ات ال���ع���ام���ة ب�����الإم�����ارة، 
ال��ف��ع��ال��ي��ة �صمن  ه�����ذه  وت����ن����درج 

للمجتمع،  ف��ائ��دة  اأك����رب  وحت��ق��ي��ق 
اإىل حتقيق  الدائرة  حيث حتر�ص 
�صمن  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  ال���������ص����راك����ات 
وترجمة  ال�صرتاتيجية،  اأهدافها 
الدولة  يف  احلكيمة  القيادة  روؤي��ة 
املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  جم����ال  يف 
وت���ر����ص���ي���خ قيم  وع����م����ل اخل��������ري، 
تنفيذ  �صيتم  اأن��ه  واأ���ص��ارت  العطاء، 
 11 املبادرات والبالغ عددها  بقية 

مبادرة على مدار العام.

ا�صتهدفت موظفي الدائرة وفئات 
الريا�صيني،  م���ن  ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع 
ممار�صة  ع��ل��ى  ت�صجيعهم  ب��ه��دف 
ال��ري��ا���ص��ة واله��ت��م��ام ب��ه��م، حيث 
اأه��دت��ه��م وج��ب��ات غ��ذائ��ي��ة �صحية 
الربو�صورات  توزيع  اإىل  بالإ�صافة 
اأه��م��ي��ة ممار�صة  ال��ت��وع��وي��ة ح���ول 
الريا�صة، وبينت اأن املبادرة اأقيمت 
القوا�صم،  ك��ورن��ي�����ص  مم�صى  ع��ل��ى 
كبريا  وتفاعال  اإ�صادة  لقت  والتي 

اإحدى مبادراتها بالتزامن مع عام 
�صعار )اعمل خريا..  اخلري، حتت 
وا���ص��ن��ع ف��رق��ا( وال����ذي ي��ح��م��ل يف 
اإيجابية بعيدة املدى  اأبعادا  طياته 
ي��ن��ع��ك�����ص م���ن خ��الل��ه اأه��م��ي��ة هذا 
ال����ع����ام.  واأو����ص���ح���ت ���ص��ي��خ��ة علي 
التطوير  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  احل��ب�����ص��ي 
املوؤ�ص�صي ورئي�ص فريق عام اخلري 
بالدائرة اأن مبادرة يومك ريا�صي 
تاأتي تفاعال مع عام اخلري، والتي 

من هذه الفئة، وهو ما دفع اأع�صاء 
لتنفيذها  اإىل و�صع خطة  الفريق 
يف اأك������رث م����ن م����ك����ان، ع���ل���ى اأي�����ام 

متوزعة خالل الأ�صهر املقبلة.
ال����دائ����رة  اأن  احل���ب�������ص���ي  واأك���������دت 
فتحت املجال للعديد من اجلهات 
وخمتلف  واخل���ا����ص���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ل��ل��م�����ص��ارك��ة معها 
يف م����ب����ادرات ع����ام اخل�����ري، وذل���ك 
امل�������ص���ارك���ة فيها  ن���ط���اق  ل��ت��و���ص��ي��ع 

الرتاث  منها  ومعارفنا  لثقافتنا 
تراث  م�صروع  عند  بذلك  متوقفا 
كل  اأن  واأو�صح  ال�صارقة  يف  العامل 
دولة  ال�����ص��ارق��ة  ت�صت�صيف  ���ص��ه��ر 
لتعر�ص تراثها ويف املقابل ت�صارك 
عديدة  ب���ل���دان���ا  وت������زور  خ���ارج���ي���ا 
الفنون  على جم��ال  ينطبق  وه��ذا 
اأن  واعترب  وامل�صرح..  املو�صيقى  و 
ال�صارقة تنفتح على هذا النوع من 
التعاون لأنه ل يحمل ما يفر�صه 
�صاب  وم��ا  العلم  هو  فالعلم  عليها 
ذلك ل يقبل. وقال �صموه يف ختام 
خطوطا  لنف�صي  اأ���ص��ع   : ح��دي��ث��ه 
حمراء ل اأخ��رج عنها وهي الدين 

ول بد اأن ندر�ص الختالفات التي 
واأزمات  اإ�صكالت  ت�صبب  اأن  ميكن 
اأنه  ���ص��م��وه  . وك�����ص��ف  امل��ج��ت��م��ع  يف 
من  الكثري  تطبيق  على  حري�ص 
املحاذير يف تعامله مع الآخر وقال 
اأن���ا م��ن ال��ن��ا���ص ال��ذي��ن يتعامل   :
مع  ال��ت��ع��ام��ل  لأن  امل��ح��اذي��ر  بتلك 
الأخر ل بد اأن يكون على م�صتوى 
م��ن ال��ن��دي��ة ول��ي�����ص م��ن ال�صعف 
والرف�ص  ال��ق��ب��ول  درج�����ة  وع���ل���ى 

ولي�ص اإىل درجة الإمالء .
من  ال��ك��ث��ري  وج�����ود  اإىل  اأ�����ص����ار  و 
فيها  التعاون  التي ميثل  املجالت 
مع الغرب اأو الآخر فر�صة واإ�صافة 

والل����ت����زام ب���ه ل��ك��ن ه��ن��اك ع���ادات 
التي  ال���ع���امل  ل�����ص��ع��وب  وت��ق��ال��ي��د 
ن�����ص��ت��ق��ب��ل ت���راث���ه���ا ون���ت���ع���ام���ل مع 
تقاليدنا  م���ع  ت��ت��ف��ق  ل  ث��ق��اف��ت��ه��ا 
ودي��ن��ن��ا ل��ذل��ك ن��ح��ن ن��ت��ع��ام��ل مع 
ق���ال اهلل  وامل��ع��رف��ة فمثلما  ال��ع��ل��م 
�صعوبا  وج���ع���ل���ن���اك���م  وج�������ل:  ع����ز 
الدين  اأن  حيث  لتعارفوا  وقبائل 
والعادات  احل���م���راء  خ��ط��وط��ه  ل��ه 
احلمراء  خطوطها  لها  والتقاليد 
ت�صر  متاهات  يف  تدخلنا  ل  حتى 
كل  ي��ك��ون  اأن  اآم��ل��ني  مبجتمعاتنا 
ي��ت��ع��ام��ل م���ع الآخ�����ر ملتزما  م���ن 

بها.

لبنى القا�شمي ت�شارك يف االحتفال 
باليوم الوطني ال�شبعني لباك�شتان

•• دبي-وام:

القا�صمي  ب��ن��ت خ���ال���د  ل��ب��ن��ى  ال�����ص��ي��خ��ة  م���ع���ايل  اأك������دت 
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  متانة  للت�صامح  دول���ة  وزي���رة 
باك�صتان  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
الإ�صالمية ال�صديقة قيادة وحكومة و�صعبا يف خمتلف 
والقت�صادية  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  امل���ج���الت 

والجتماعية.
اجلمعية  احتفال  خ��الل  لها  كلمة  يف  معاليها  و�صددت 
لباك�صتان  ال�صبعني  الوطني  باليوم  بدبي  الباك�صتانية 
على عمق العالقات الأخوية القوية التي جتمع البلدين 
تعزيز  ع��ل��ى  وامل�����ص��وؤول��ني  ال��ق��ي��ادة  وح��ر���ص  ال�صقيقني 
القيم الإن�صانية الواحدة والتم�صك بالهوية الإ�صالمية 
اأنبل  فيه  تتج�صد  ال��ذي  التاريخي  وموروثنا  الأ�صيلة 

معاين الت�صامن والتعاون والت�صحيات والعطاء.
امل�صوؤولية  اإىل  للت�صامح  دول���ة  وزي���رة  م��ع��ايل  واأ���ص��ارت 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق اجل��م��ع��ي��ات واأندية 
اجلاليات املقيمة يف الدولة ب�صاأن تعزيز قنوات التوا�صل 
واحلوار والتفاهم بني مكونات املجتمع الإماراتي املتنوع 
اإثراء هذه القنوات وا�صتدامتها  والعمل با�صتمرار على 
تقيمها  التي  والأن�صطة  وامل��ب��ادرات  الربامج  من خالل 
اأو  العرق  اأو  النوع  اأو  الأ�صل  النظر عن  للجميع بغ�ص 

اجلن�صية اأو الدين اأو املذهب اأو الطائفة لأن ما يربط 
وال�صعادة  اخل��ري  حتقق  فا�صلة  اإن�صانية  قيم  الب�صرية 

للب�صرية جمعاء.
وقد افتتحت معايل ال�صيخة لبنى بنت خالد القا�صمي 
اإىل  اإ�صافة  املجتمع  اأف��راد  جميع  خلدمة  عامة  مكتبة 
اإعالن  منذ  الباك�صتاين  التاريخ  يتناول  فني  معر�ص 

جمهورية باك�صتان الإ�صالمية قبل �صبعني �صنة.
واأل���ق���ت م��ع��ال��ي��ه��ا اأي�����ص��ا ك��ل��م��ة اأو����ص���ح���ت ف��ي��ه��ا اأ�ص�ص 
الربنامج الوطني للت�صامح املتمثلة يف الإ�صالم و د�صتور 
الإم����ارات واإرث زاي��د والأخ���الق الإم��ارات��ي��ة و املواثيق 
الدولية و الآثار والتاريخ و الفطرة الإن�صانية و القيم 
الرئي�صية  اخل��م�����ص��ة  امل���ح���اور  اإىل  م��ن��وه��ة  امل�����ص��رتك��ة.. 
للربنامج وهي تعزيز دور احلكومة كحا�صنة للت�صامح 
و تعزيز دور الأ�صرة املرتابطة يف بناء املجتمع املت�صامح 
و تعزيز الت�صامح لدى ال�صباب ووقايتهم من التع�صب 
للت�صامح  والثقايف  العلمي  املحتوى  اإث��راء  و  والتطرف 
واإبراز  الت�صامح  لتعزيز  الدولية  اجلهود  يف  وامل�صاهمة 

الدولة كبلد مت�صامح.
و���ص��ك��رت م��ع��ال��ي��ه��ا ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��دب��ي على 
جهودها املخل�صة فيما تقوم به من عمل مميز واإثراء 
اأندية وجمعيات  التوا�صل واحلوار بني خمتلف  قنوات 

اجلاليات املقيمة يف الدولة.

االحتاد الن�شائي واالأعلى لالأمومة ينفذان برنامج اأ�شبوع املربمج ال�شغري 
•• اأبوظبي-وام: 

بداأ الحتاد الن�صائي العام بالتعاون مع املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة 
بعنوان  ا�صتثنائي  تدريبي  برنامج  تنفيذ  اأبوظبي  يف  الحت��اد  مبقر  اأم�ص 
التي  الرقمي  الطفل  الوطنية  احلملة  م��ب��ادرات  �صمن  ال�صغري  املربمج 
12 �صنة بهدف  اإىل   8 2016 و ت�صتهدف الأطفال من �صن  اأطلقت عام 

تاأهيلهم ومتكينهم من توظيف التكنولوجيا باملمار�صات اليومية .
اإمربيال  مركز  مع  بالتعاون  كذلك  تنفيذه  يتم  ال��ذي  الربنامج  ويعمل 
حل  م��ه��ارات  تنمية  على  الأط��ف��ال  تدريب  على   .. لل�صكري  لندن  كوليدج 
تطبيقات  لإن�صاء  الإب��داع��ي  والتحليل  املنطقي  التفكري  وتطوير  امل�صاكل 
العام  الن�صائي  ال�صويدي مديرة الحتاد  ذكية . وقالت �صعادة نورة خليفة 
اإن هذا الربنامج ياأتي بتوجيهات �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة 
رئي�صة  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  العام  الن�صائي  الحت��اد 
ال�صركاء  بالتعاون مع  الأعلى لالأمومة والطفولة و�صيتم تنفيذه  املجل�ص 
لتمكني  خليفة  وب��رن��ام��ج  الت�����ص��الت  تنظيم  هيئة  مثل  ال�صرتاتيجيني 
الطلبة اقدر وجمعية الإمارات الرقمية لدعم املراأة واجلمعيات الن�صائية 

بالدولة .

بالدولة  الر�صيدة  القيادة  تطلعات  م��ع  يتما�صى  الربنامج  اأن  واأو���ص��ح��ت 
وينطلق من حر�ص �صمو ال�صيخة فاطمة على بناء قدرات الإن�صان خا�صة 
الن�صاء والأطفال وال�صباب ومتكينهم من حت�صيل املعرفة وت�صجيع البتكار 

والبحث والتطوير وربطه مع التقنيات احلديثة .
وذكرت اأن حملة الطفل الرقمي التي مت تعميمها هذا العام لت�صمل جميع 
وبناء  امل�صتدامة  التنمية  بتحقيق  ال��دول��ة  روؤي��ة  لترتجم  ال��دول��ة  اإم���ارات 
الثقافة  ن�صر  يف  امل�صاهمة  على  �صتعمل   .. لالبتكار  داع��م  معريف  اإقت�صاد 
حيث  امل�صتقبل  �صناعة  يف  التكنولوجيا  دور  اأهمية  واإب����راز  اللكرتونية 
والربامج  التوعوية  باحلمالت  املتمثلة  الفعاليات  من  العديد  �صتت�صمن 
ال�صيفية واملحا�صرات والور�ص التدريبية لتاأهيل الطلبة واإك�صابهم املهارات 

التقنية وتوعية اأولياء الأمور باملخاطر املوجودة على �صبكة النرتنت .
للمجل�ص  العام  الأم��ني  الفال�صي  عبداهلل  ال��رمي  �صعادة  قالت  جانبها  من 
الأعلى لالأمومة والطفولة اإنه �صيتم من خالل هذه احلملة اإدماج اأولياء 
امل�صاكل  تنمية مهارات حل  والرتكيز على  القدرات  بناء  الأم��ور يف عملية 
�صناعة  على  ق��ادر  منتج  مبتكر  جيل  لإن�صاء  الربجمة  والإب���داع  واملنطق 

حلول اإبداعية لق�صايا م�صتقبلية .
وذك����رت اأن ت��وج��ي��ه��ات ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ت��دع��و دائما 

البتكار  ق�صايا  خا�صة  املعرفة  علوم  واك�صابهم  ب��الأط��ف��ال  الهتمام  اىل 
والكمبيوتر وتطبيقات احلا�صوب التي ت�صاعد الطفل على تعلم الكثري يف 

حياته قبل انطالقه نحو امل�صتقبل .
م�صتوى  على  تنفيذه  ب��داأ  ال��ذي  الربنامج  ه��ذا  اأن  ال��رمي  �صعادة  اأك���دت  و 
الدولة وعلى مدى خم�صة اأيام �صيعطي دفعا لالأطفال الذين نحن ب�صدد 
تثقيفهم بالعلوم احلديثة والتكنولوجيا الرقمية ملدة خم�صة اأيام يبداأ من 
الأحد اىل اخلمي�ص مبعدل خم�ص �صاعات يوميا ويعمل على تاأهيل الطلبة 
واك�صابهم املهارات التقنية مع الرتكيز على ن�صر الوعي لال�صتخدام الأمثل 

لالأنرتنت .
بدورها قالت املهند�صة غالية املناعي مديرة اإدارة تقنية املعلومات بالحتاد 
من  املنبثق  ال�صغري  املربمج  اأ�صبوع  برنامج  تنظيم  مت  اإن��ه  العام  الن�صائي 
ا�صتقبال  مت  حيث  الرقمي  للطفل  الوطنية  للحملة  الأ�صا�صية  الأه���داف 
اأربع  اإىل  وتق�صيمهم  لالبتكار  حمفزة  منا�صبة  قاعة  وتهيئة  طفال   20
جمموعات هي ال�صعادة و اخلري و الرتاث و ال�صحة ليكون كل طفل �صفريا 

ملجموعته وحماورها الفرعية.
الفرعية  امل��ح��اور  تخدم  تطبيقات  اإن�صاء  على  ال�صعادة  جمموعة  وتعمل 
ال��ع��ام��ة فيما  ب��امل��ن��زل وامل��در���ص��ة وامل��ج��ت��م��ع والأم���اك���ن  ب��ال�����ص��ع��ادة  املتمثلة 

والعطاء  تعزز مفهوم اخلري  تطبيقات  اإن�صاء  على  تعمل جمموعة اخلري 
وامل�صوؤولية املجتمعية .. اأما جمموعة الرتاث فتعمل على اإن�صاء تطبيقات 

توثق احلرف الرتاثية وكذلك هو احلال ملجموعة ال�صحة .
وفيما يتعلق بربنامج اأ�صبوع براعم امل�صتقبل .. اأ�صارت املهند�صة املناعي اإىل 
اأنه يهدف اإىل وقف ا�صتنزاف العقول با�صتهالك املوارد التقنية لأغرا�ص 
�صناعة  يف  ت�صاهم  اأج��ي��ال  واإع����داد  ال�صتهالكي  الفكر  حم��ارب��ة  الرتفيه 
حمفزة  بيئة  وخلق  التكنولوجيا  مع  التخاطب  فن  وتتقن  التكنولوجيا 
واحت�صان الطاقات املواطنة القادرة على الإبداع والبتكار وتعزيز التن�صيق 
والتكامل الفعال بني اجلمعيات واملراكز التابعة لها اإىل جانب زيادة وعي 

اأولياء الأمور باأهمية بناء قدرات الأبناء يف املجال التقني .
خليفة  لربنامج  ال��ع��ام  املن�صق  ال��دب��ل  اإب��راه��ي��م  د.  العقيد  اأك���د  جهته  م��ن 
رائدة  امل�صتقبل يعد فكرة  براعم  اأ�صبوع  اأن م�صروع  اقدر  الطالب  لتمكني 
واأدوارها  ومتميزة تقوم على تنفيذها موؤ�ص�صة عريقة تدرك م�صوؤولياتها 

يف املجتمع .
اأه����داف الدولة  اإي�����ص��ال  ف��ك��رة تعمل على  اأن��ه��ا  اإىل  ي��رج��ع  اإن ذل��ك  وق���ال 
اأن  اإىل  منوها  وب�صيطة  �صهلة  بطريقة  الن�صء  عقول  اإىل  ال�صرتاتيجية 
واآليات  الفكرة هي طرائق  التي تعمل على غر�صها هذه  البذور  اأوىل هذه 
الن�صء من خالل  الفكرة غر�صها يف عقول  التي حت��اول  الإب��داع والبتكار 

فكرة حمورية وهي العامل الرقمي الذي اأ�صبح واقعا نعاي�ص ونعي�ص به .
اأنها فكرة تعمل على توفري مناخ تربوي متكامل  الثاين  ال�صبب  اأن  وذكر 
مو�صوع  وم�صمون  فكرة  ت�صل  بحيث  ممتدة  زمنية  ف��رتة  خ��الل  و�صامل 
التدريب اإىل الن�صء ب�صكل وا�صح و�صليم يبداأ من التعريف بها والتدريب 
على اأنواعها واأ�صكالها والتفكري فيها نقديا ليعمل الطفل على اإعادة التفكري 
فيها اإدراكا ملختلف جوانبها الإيجابية وال�صلبية ومن ثم انعكا�صاتها على 
للتعامل  ال�صحيحة  الطريقة  الطفل  يدرك  ذلك  خالل  ومن  جمتمعاتنا 

معها �صواء يف حميطه املدر�صي اأو الأ�صري اأو بني اأ�صدقائه .
واأكد الدبل يف ختام ت�صريحه اأن هذا امل�صروع ل ميكن اأن تقف فكرته فقط 
الذي  امل�صتقبل  اإىل  يتجاوزها  ب��ل  مب�صكالته  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ح��دود  عند 
اأف�صل  الإم��ارات  لت�صبح  ال�صرتاتيجية  روؤيتها  �صميم  يف  الدولة  و�صعته 

دولة يف العامل بحلول العام 2071 .
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ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 052/8803777

فقدان جواز �سفرت
جيما   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ايرلندا   ، هيلي  ماري�صى 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )7761957( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/5291763

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و / ف���را����ص  ف���ق���د 
العراق  ف��ا���ص��ل،  ع��ب��ا���ص 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
)6288809(  رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 056/5087320

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد كمال 
ال�صودان   ، املبارك  حممد 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )2211029( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/7654750

فقدان جواز �سفرت
ف�����������ق�����������د امل����������������دع����������������و /
����ص���ع���ادح���ازورىل ع���ط���ار ، 
ك���ن���دا اجل��ن�����ص��ي��ة - ج���واز 
�صفره رقم )762541( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/6412117

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و /ج����ومي����ار 
الفلبني     ، ا�صوجا  قوميبو 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )4047850( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 056/3698870
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد الفجرية يهنئ مواطنة 

بح�شولها على املاج�شتري 
•• الفجرية -وام: 

يف  ام�ص  الفجرية  عهد  ويل  ال�صرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
وهناأها بح�صولها على  ال�صريدي  اأحمد  املهند�صة مها علي  الأم��ريي  بالديوان  مكتبه 
الأمريكية  اجلامعة  من  للمدن  واحل�صري  العمراين  التخطيط  يف  املاج�صتري  درج��ة 
املاج�صتري  ر�صالة  اللقاء ل�صرح موجز عن م�صمون  وا�صتمع �صموه خالل   . ال�صارقة  يف 
واأهدافها وحث املهند�صة ال�صريدي على بذل مزيد من اجلهد ملوا�صلة النجاح والتفوق 
دعمه  على  ال�صرقي  حمد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ال�صريدي  �صكرت  بدورها   . العلمي 

وت�صجيعه الدائم للطالب املتفوقني .
ح�صر اللقاء �صعادة �صامل الزحمي مدير مكتب ويل عهد الفجرية .

ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف ت�شتقبل وفدا من �شرطة دبي
•• دبي-وام:

بحث وفد من القيادة العامة ل�صرطة دبي والهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف �صبل التن�صيق بني 
اجلانبني لت�صهيل اإجراءات تنفيذ مبادرة بعثة حج �صرطة دبي يف مو�صم 1438ه� - 2017م للعاملني 
فيها وذلك �صمن مبادرة احلج على نفقة �صرطة دبي التي حر�صت القيادة العامة على تنظيمها �صنوياً 
لل�صوؤون  العامة  الهيئة  رئي�ص  الكعبي  الدكتور حممد مطر  �صعادة  ا�صتقبال  . جاء ذلك خالل  ملوظفيها 
اللواء عبد الرحمن رفيع م�صاعد  القيادة العامة ل�صرطة دبي برئا�صة �صعادة  الإ�صالمية والأوق��اف وفد 
عبيد  بح�صور حممد  اأب��و ظبي  يف  الهيئة  وذل��ك مبقر  والتجهيزات  املجتمع  اإ�صعاد  ل�صوؤون  العام  القائد 
املزروعي املدير التنفيذي لل�صوؤون الإ�صالمية يف الهيئة والنقيب علي يو�صف يعقوب والرقيب اأول عبد اهلل 
الفالحي ع�صوي اللجنة املنظمة لبعثة احلج على نفقة �صرطة دبي. وتاأتي زيارة وفد �صرطة دبي للهيئة 
العامة لل�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف متا�صياً مع توجهات قيادتنا احلكيمة بجعل عام 2017م عاما للخري 

وتفعياًل للمبادرات املجتمعية التي حتر�ص القيادة العامة ل�صرطة دبي على تنظيمها وامل�صاهمة فيها.

ال�شحة تنفي �شائعة عالج ال�شرطان بفيتامني B17 وحتذر من مغبة تداولها
•• دبي-وام:

نفت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع �صائعة عالج مر�ص ال�صرطان بفيتامني 
فيديو  مقطع  خ��الل  م��ن  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  تداولها  مت  التي   B17
ال�صفاء من  ادع��اءات م�صللة غري علمية عن قدرة الفيتامني على  يحمل 

املر�ص .
و اأكدت الدكتور اأمني ح�صني الأمريي وكيل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
اأن هذه ال�صائعة تفتقر اإىل  امل�صاعد ل�صيا�صة ال�صحة العامة والرتاخي�ص 
ال�صحية  اجل��ه��ات  اأو  ال�صرطان  جمعيات  قبل  م��ن  مثبتة  علمية  حقائق 
ال�صائعات  ت��داول مثل ه��ذه  . و ح��ذر الدكتور الأم��ريي من مغبة  العاملية 
املاليني يف  بوفاة  يت�صبب  تتعلق بعالج مر�ص خطري  اأنها  امل�صللة خا�صة 
العامل اإل بعد التاأكد من وزارة ال�صحة اأو الهيئات ال�صحية املحلية وهي 

اجلهات املنوط بها الإعالن عن العالجات املعتمدة على م�صتوى الدولة.
اأميغدالني وهو  و  اأخ��رى مثل ليرتيل  باأ�صماء  B17 معروف  اأن  واأو�صح 
النباتات وهو يف  عبارة عن مادة موجودة يف عجوة بع�ص الفاكهة وبع�ص 
احلقيقة لي�ص فيتامينا ول ي�صح ا�صتخدامه كعالج لالأمرا�ص ال�صرطانية 

تثبت  مل  املنتج  ه��ذا  على  اأجريت  التي  العلمية  الدرا�صات  اأن  اإىل  ولفت   .
فعاليته يف عالج هذا املر�ص بل اأظهرت احتمال كبريا بالإ�صابة بعوار�ص 
اأخ��ذ هذا  اإذا  ال��ع��وار���ص  ه��ذه  احتمال ظهور  ي���زداد  جانبية خطرية حيث 
ارتفاع  اأك���دت  الطبية  الأب��ح��اث  اأن  اإىل  ون��وه   . الفم  طريق  ع��ن  امل�صحوق 
خطر الت�صمم وتدين اأو انعدام فعالية هذه املادة ومينع ا�صتخدامها كعالج 
عن  ناجمة  امل���ادة  لهذه  اجلانبية  ال��ع��وار���ص  اأن  اإىل  م�صريا   .. لل�صرطان 
احتوائها ل�صم ال�صيانيد حيث تت�صمن ال�صداع والدوخة وانخفا�ص �صغط 
الدم وارتفاع احلرارة وتلف الكبد وعدم و�صول الأك�صجني لالأوعية وتلف 

يف عمل اجلهاز الع�صبي.
الدعاءات  اأعلنت منع   FDA الأمريكية  وال��دواء  الغذاء  اأن هيئة  ذكر  و 
ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة مب����ادة B17 وم���زاع���م ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��دم��ري اخلاليا 
الأمريكية  الأ���ص��واق  من  املنتوجات  من  كثري  ب�صحب  وقامت  ال�صرطانية 

التي حتتوي على هذه الدعاءات بخ�صو�ص فعالية املادة.
املر�صى  عند  والهلع  ال��ف��زع  يف  ت�صبب  الت�صليل  ه��ذا  اأن  الأم���ريي  اأك���د  و 
عددا  �صخ�صيا  تلقيه  اإىل  م�صريا   .. الأدوي���ة  ا�صتخدام  يتجنبون  وجعلهم 
من الت�صالت من بع�ص املر�صى وامل�صوؤولني جلالء حقيقة هذه ال�صائعات 

ال�صحة  منظمة  اأن  اإىل  لفت  و  ال�صرطان.  ع��الج  يف   B17 فعالية  وع��ن 
العاملية واملوؤ�ص�صات ال�صحية الدولية الأخرى توؤكد اأن مراحل العالج من 
ال�صرطان تبداأ من ال�صتئ�صال اجلراحي ثم العالج الكيماوي والإ�صعاعي 

وهي املمار�صات العالجية املعتمدة يف اأعرق املراكز الطبية املتخ�ص�صة .
ال�صفاء  لتحقيق  الطرق  اأ�صرع  هو  لل�صرطان  املبكر  الكت�صاف  اأن  اأو�صح  و 
بن�صبة عالية وهذا ما تعمل عليه كل املبادرات وامل�صاريع التي تطلقها وزارة 
ال�صحة ووقاية املجتمع والهيئات ال�صحية بالدولة حيث تواكب الأ�صاليب 
ال�صرطان  لعالج  واخلا�صة  احلكومية  امل�صت�صفيات  يف  املتبعة  العالجية 
اأحدث املمار�صات العاملية ف�صال عن توافر الدواء فور اعتماده من املنظمات 

الدولية يف الوليات املتحدة واأوروبا.
و اأ�صار الأمريي اإىل اأن هذه الإعالنات امل�صللة قد ت�صبب توقف املري�ص عن 
تناول الأدوية اأو تعديل اجلرعات الدوائية دون الرجوع للطبيب املخت�ص 
والأدوية  ال��ربام��ج  �صمعة  اإىل  وي�صيء  ال��دوائ��ي  املنتج  فاعلية  يف  يوؤثر  ما 
امل�صتخدمة يف دولة الإم��ارات ويقلل من ثقة املري�ص باملنظومة الدوائية 

والأدوية امل�صتخدمة مما ي�صر ب�صحة املر�صى.
و �صدد على تبعات تداول معلومات عرب جمموعات الأ�صدقاء والأقرباء يف 

و�صائل التوا�صل الإجتماعي عن قدرة اأي �صنف دوائي اأو فيتامني اأو مكمل 
البع�ص  ا�صت�صهال  عليه من  وما يرتتب  نية  �صوء  اأو  بح�صن  �صواء  غذائي 
تناول هذه  املر�صى عن  بع�ص  بتوقف  يت�صبب  التحذيرات ما  ت��داول هذه 
الأدوية اأو البحث عن بدائل تكون لها اآثار جانبية �صلبية على �صحة املر�صى 
اأف���راد املجتمع على ع��دم الن�صياق  الأم���ريي  ال��وف��اة. وح��ث  اإىل  قد ت�صل 
التوا�صل  و�صائل  تتناولها  ال��ت��ي  الر�صمية  غ��ري  الأخ��ب��ار  وراء  الن��ف��ع��ايل 
الجتماعي عن بع�ص الأ�صناف الدوائية .. لفتا اإىل �صرورة التحقق من 
اأو الهيئات ال�صحية املحلية لأن ذلك مي�ص الأمن ال�صحي  وزارة ال�صحة 
والدوائي يف الدولة. و اأكد اأن وعي املجتمع يف الدولة بال�صائعات امل�صللة 
يف جمال الأدوية وامل�صتح�صرات الطبية يدعم جهود وزارة ال�صحة ووقاية 
�صالمة  تخ�ص  معلومات  اأي��ة  من  التاأكد  ���ص��رورة  اإىل  م�صريا   .. املجتمع 
املنتجات ال�صحية امل�صجلة يف الدولة والتعاميم ال�صادرة عنها و التوا�صل 
مع الوزارة عرب الت�صال الهاتفي 042301000 اأو الربيد اللكرتوين 
طمني  خلدمة  الل��ك��رتوين  ال��راب��ط  عرب  اأو   pv@moh.gov.ae
http://www.moh.gov.ae/ar/Services/Pages/

 TaminiService.aspx

توزيع ) 25.000 ( برو�صور

�شرطة راأ�س اخليمة حتذر من اأخطار تقلبات الطق�س
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ن��ظ��م��ت 
اإدارة  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  اخل��ي��م��ة،  راأ������ص 
وال��دوري��ات، حملة مرورية  امل��رور 
وحماذير  خماطر  ح��ول  للتوعية 
(، وذل��ك �صمن  ) تقلبات الطق�ص 
اخليمة  راأ�������ص  ���ص��رط��ة  م����ب����ادرات 
وتعزيز  ال��ط��رق،  اأم���ن  �صبط  اإىل 
ل����دى جميع  امل����روري����ة  ال�����ص��الم��ة 
اأفراد اجلمهور، يف ظل ما تعر�صت 
ل��ه ال���دول���ة م���وؤخ���راً م��ن ت��ق��ل��ب يف 
ب�صبب  اجلّوية  والأح���وال  الطق�ص 
واجنراف  بغزارة  الأمطار  هطول 
ال�صيول خا�صة يف مناطق اجلبال 

وجماري الوديان براأ�ص اخليمة.

 )  25.000  ( ت��وزي��ع  �صيتم  اأن���ه 
ت���وع���وي ح����ول خماطر  ب���رو����ص���ور 
تقلبات الطق�ص، يف املناطق املوؤدية 
واملرتفعات  اجل����ب����ال  واإىل  م����ن 
الأمطار  �صقوط  حيث  وال��ودي��ان، 
ال�صباب  ح�������دوث  م����ع  ب������غ������زارة، 
ال��ذي يحول دون متكن  والأت��رب��ة 
بو�صوح،  ال���روؤي���ة  م���ن  ال�����ص��ائ��ق��ني 
ال�صديدة  ال�����ري�����اح  ع����ن  ف�������ص���اًل 
امل�صاحبة لالأمطار التي قد ت�صبب 
الكوارث وحدوث احل��وادث، الأمر 
ع��ل��ى قيادة  ال����ذي ي�����ص��ك��ل خ���ط���راً 
املركبات وعلى �صالمة م�صتخدمي 
مثمناً  اجلمهور،  واأف���راد  الطريق 
الربو�صورات   ( املطوّيات  دور  على 
( امل��روري��ة ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي حتمل 

اأول  م������الزم  ب��ح�����ص��ور  اخل���ي���م���ة، 
حم��م��د ع��ب��ي��د ���ص��ع��ي��د م���دي���ر فرع 
التوعية والإعالم املروري ب�صرطة 

ال�صم  اأح����م����د  ال��ع��ق��ي��د  واو�����ص����ح 
امل�������رور  اإدارة  م�����دي�����ر  ال���ن���ق���ب���ي 
راأ�ص  ب�صرطة  بالإنابة  وال��دوري��ات 

اأن��ه مت تد�صني هذه  راأ���ص اخليمة، 
التوعوية  حمالت  �صمن  احلملة 
اخليمة  راأ����ص  �صرطة  تعمل  ال��ت��ي 
�صت�صتمر  حيث  ال��ع��ام،  م���دار  على 
احل���م���ل���ة مل�����دة ا����ص���ب���وع ك���ام���ل من 
جميع  وت�صتهدف  اإط��الق��ه��ا،  ي��وم 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع يف الإم�������ارة، يتم 
امل���ح���اذي���ر التي  خ��الل��ه��ا ت��و���ص��ي��ح 
يجب جتنبها عند القيادة يف وقت 
الأمطار  وهطول  الطق�ص  تقلبات 
اأم��ن و�صالمة  ب��غ��زارة، مب��ا يحقق 
ل�صرتاتيجية  ت��ط��ب��ي��ق��اً  الأرواح، 
وزارة الداخلية الرامية اإىل تعزيز 

الأمن والأمان.
واأكد مدير اإدارة املرور والدوريات 
راأ�����ص اخليمة،  ب�����ص��رط��ة  ب��الإن��اب��ة 

وجتنب ال�صرعة الزائدة، و�صرورة 
ترك م�صافات كافية بني املركبات، 
مع التحذير املكثف بتجنب ارتياد 
واملرتفعات  ال�������ص���واح���ل  م���ن���اط���ق 
اجل���ب���ل���ي���ة وال�������ودي�������ان وجم������اري 
الأمطار،  ���ص��ق��وط  وق���ت  ال�����ص��ي��ول 

جمموعة من العبارات التحذيرية 
وامل����الح����ظ����ات امل�����روري�����ة لأف�������راد 
اجل��م��ه��ور يف ال��ط��رق ع��ن خماطر 
ال��ق��ي��ادة يف الأج�����واء امل���اط���رة، مع 
التاأكيد على �صرورة اأخذ احليطة 
الظروف،  ه���ذه  م��ث��ل  يف  واحل�����ذر 

واملمتلكات،  الأرواح  على  ح��ف��اظ��اً 
ب��ني اجلمهور  ال��ت��ع��اون  تعزيز  م��ع 
منظومة  اإىل  للو�صول  وال�صرطة، 
متكاملة ت�صهم يف حتقيق الو�صول 
وخاٍل  وم�صتقر  اآم��ن  جمتمع  اإىل 

من احلوادث املرورية. 

�شرطة راأ�س اخليمة ت�شتعر�س واقع الرتخي�س
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

ت���راأ����ص ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
�صرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان 
اللجنة  اج���ت���م���اع  اخل���ي���م���ة،  راأ�������ص 
حماية  مل�صروع  الُعليا  الإ���ص��راف��ي��ة 
ال��ع��م��ي��د جمال  ����ص���ع���ادة  ب��ح�����ص��ور 
اأح���م���د ال��ط��ري م��دي��ر ع���ام امل����وارد 
راأ�ص  ب�صرطة  امل�صاندة  واخلدمات 
اخل��ي��م��ة، و���ص��ع��ادة ال��ع��م��ي��د غامن 
العمليات  ع��ام  غ��امن مدير  اأح��م��د 

تطبيق  م�������ص���روع  اإدارة  ب�������ص���اأن   )
املن�صاآت   لأم���ن  التقنية  الأن��ظ��م��ة 
اللجنة  ا�صتعر�صت  حيث   . حماية 
حماية  مل�صروع  الُعليا  ال���ص��راف��ي��ة 
خالل الجتماع، جميع ما يرتبط 
لكافة  احل���ايل  ب��ال��واق��ع  يتعلق  اأو 
م�����ص��ائ��ل ال���رتخ���ي�������ص وجت���دي���ده 
ال���������ص����ن����وي م������ن ح����ي����ث حت���دي���د 
واآلية  ب��الإم��ارة،  املن�صاآت  وت�صنيف 
النائية،  املناطق  النظام يف  تطبيق 
الفعاليات،  وم���واق���ع  وامل��ف��ت��وح��ة، 

اخليمة،  راأ����ص  ب�صرطة  ال�صرطية 
بن  حممد  ط��ارق  العميد  و�صعادة 
�صيف مدير مكتب قائد عام �صرطة 
املهند�ص  و���ص��ع��ادة  اخل��ي��م��ة،  راأ�����ص 
عام  مدير  ال�صام�صي  جابر  يحيى 
هيئة املوارد العامة بالإنابة براأ�ص 
املعنيني  الأع�صاء  وكافة  اخليمة، 
الأنظمة  م�صروع  وتطبيق  ب���اإدارة 
التقنية لأمن املن�صاآت نظام حماية 
�صرح وتبيان قرار  وذل��ك بغر�ص   ،
اإداري رقم ) 68 ( ل�صنة ) 2017 

اإع��داد قاعدة  اآلية  كما مت مناق�صة 
يعتمد  وم�صرتكة  موحدة  بيانات 
العمليات  بغرفة  ورب��ط��ه��ا  عليها، 
الرئي�صية بالقيادة العامة ل�صرطة 
العمليات  وغ����رف  اخل��ي��م��ة،  راأ�����ص 
ال����ف����رع����ي����ة مب������راك������ز ال�������ص���رط���ة 
مناق�صة  ع���ن  ف�����ص��اًل  ال�����ص��ام��ل��ة، 
التح�صني  وف����ر�����ص  ال���ت���و����ص���ي���ات 
املقرتحات  من  جمموعة  وتقدمي 
معاجلة  يف  �صت�صاهم  بدورها  التي 

وتطوير م�صروع حماية .

تنمية اخليال االإبداعي للطفل يف ور�شة �شناعة ال�شعادة
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

للتنمية  الإم����ارات  جمعية  نظمت 
الرم�ص  منطقة  ف��رع  الجتماعية 
ور�صة عمل �صناعة ال�صعادة املهنية 
املنا  ال�������ص���ادق  اأ.رف�����ي�����دة  ن��ف��ذت��ه��ا 
مدرب معتمد يف التنمية الب�صرية 
تهدف  وال����ت����ي  ال�������ذات  وت���ط���وي���ر 
على  ال�صعادة  مفهوم  تطبيق  اإىل 
ال�صعيد املهني من خالل بث روح 
الإيجابية كاأ�صلوب حياة يف البيئة 

الجتماعية والعملية.
منها  الور�صة عدة حم��اور  تناولت 
ال�صعادة  وخ��ط��ة  ال�����ص��ع��ادة  مفهوم 
وطريقة  املتعاملني  اإ�صعاد  وكيفية 
واملعايري  املتعاملني  ح��اج��ات  فهم 
باحل�صبان  اأخ����ذه����ا  ي���ج���ب  ال���ت���ي 
لإ�صعاد املتعاملني و كيفية �صناعة 

ك���م���ا ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة الإم���������ارات 
الرم�ص  فرع  الجتماعية  للتنمية 
الإبداعي  تنمية اخليال  حما�صرة 
اأ. داليا م�صطفى  للطفل ونفذتها 
مدرب معتمد يف التنمية الب�صرية 
وت��ط��وي��ر . ت��ه��دف اجل��م��ع��ي��ة من 
تنمية  اإىل  املحا�صرة  ه��ذه  تنظيم 
مهارات تطوير القدرات الإبداعية 
ل��دى الأط��ف��ال م��ن خ��الل اختيار 
وتوفري الأن�صطة والتمرينات التي 
وتنفيذ  وت�صميم  الإب�����داع  ت��ن��م��ي 
الإبداعية  ال��ق��درات  تنمية  برامج 
ب��ال��ع��م��ل ال���ف���ردي واجل��م��اع��ي مع 
الأطفال. تناولت املحا�صرة �صرورة 
اهتمام الوالدين باكت�صاف قدرات 
الأبناء الإبداعية بدًل من الرتكيز 
ذكائهم  م�صتوى  قيا�ص  على  فقط 
الإبداعية  ال���ق���درات  تنمية  لن   ،

النجاح  اإىل  امل�����وؤدي�����ة  ال�������ص���ع���ادة 
ال��وظ��ي��ف��ي امل�����ص��ت��دام وط����رق رفع 

موؤ�صر الر�صا الوظيفي. 
كيفية  اإىل  ال�����ص��ادق  تطرقت  كما 
اإ����ص���ع���اد امل��وظ��ف��ني م���ن خ����الل ثق 
بقدراتهم عاملهم بن�صج ، ا�صعرهم 
بالنتماء واإبقهم على اإطالع دائم 
وحتفيزهم  م���ك���اف���اأت���ه���م  وي���ج���ب 
التي حتفز  الو�صائل  ان  واأو�صحت 
بال�صعادة  اإح�صا�صه  على  الإن�����ص��ان 
اأهداف  لو�صع  التاأمل  كيفية  هي 
واأو�صحت  حتقيقها  ليتم  للنف�ص 
متطلبات  على  ت��ق��وم  ال�����ص��ع��ادة  اأن 
ال�صلبية  الأفكار  حتويل  يف  تتمثل 
نف�صك  ولت���ق���ارن  الي��ج��اب��ي��ة  اإىل 
ب��الآخ��ري��ن واأه��م��ي��ة الب��ت��ع��اد عن 
الأ�صخا�ص ال�صلبيني واأخريا ا�صعر 
بال�صعادة والر�صى حيال مامتلك.

ت��ق��وده��م اإىل ال��ت��ف��وق وال��ت��م��ي��ز ، 
وتوؤكد املحا�صرة اأن لدى كل طفل 
م��وه��ب��ة ت��خ��ت��ل��ف ع���ن غ����ريه وهي 
علمية  اأو  فنية  اأو  حركية  ق���درات 
كما اإن املناخ املدر�صي املالئم ي�صهم 
يف اإبراز قدرات الطالب الإبداعية، 
املعلم  ع��ل��ى  ك��ب��ري  وب�����ص��ك��ل  تعتمد 
املبادرة وتت�صح  ياأخذ زمام  والذي 
اأهداف  لتحقيق  امل�صوؤولية  لديه 
الرفع من م�صتوى الطالب وتنمية 

قدراته الإبداعية.
ال�صنوات  ب����اأن  امل��ح��ا���ص��رة  ون��ب��ه��ت 
الطفل  حياة  م��ن  الأوىل  اخلم�ص 
هي الأكرث فاعلية يف طريق تنمية 
ما  الإب��داع��ي��ة؛ خا�صة مع  قدراته 
ال�صنوات  ه��ذه  يف  لديهم  يالحظ 
تك�صف  وم���ه���ارات  خ��ي��ال  �صعة  م��ن 
الرتفيه  وو���ص��ائ��ل  األ��ع��اب��ه��م  عنها 

والأ�صئلة  اإل���ي���ه���ا  مي��ي��ل��ون  ال���ت���ي 
الوالدين  ع��ل��ى  يطرحونها  ال��ت��ي 
اأن  ي���ع���ن���ي  ل  وه�������ذا  وامل���ع���ل���م���ني. 
الإبداع ينتهي مبرور هذه املرحلة 
التفكري  تنمية  اأن  العمرية؛ حيث 
الإب����داع����ي ل ت��ت��ق��ي��د ب�����ص��ن معني 
واإن كان حتفيزها منذ ال�صغر هو 

الأ�صلوب الأكرث اإيجابية.
امل����ح����ا�����ص����رة على  ك���م���ا ح���ر����ص���ت 
ت���ع���ري���ف اف��������راد امل���ج���ت���م���ع ب���اأب���رز 
ال��ط��رق ال��ت��ي ي��ج��ب م��راع��ات��ه��ا يف 
التعامل مع الأبناء لتنمية امللكات 
مراعاة  ومنها  لديهم  الإب��داع��ي��ة 
ط��ب��ي��ع��ة ال���ط���ف���ل والي���ج���اب���ي���ة يف 
التفاعل مع الطفل واحرتام عقل 
ال��ط��ف��ل وجت���ن���ب ال�����ص��خ��ري��ة منه 
واأخرياً تنمية ال�صعور باحلب جتاة 

الأطفال.

اإعالن بتعديل ال�سم 
اأنا كونهيبالو ديني ثاتيل ابن كونهيبالو ، حامل جواز هندي 
 4/3/2008 بتاريخ  ابوظبي  ال�صادرة من   G1499342
 - ك��ريا   ، تري�صور   ، ف��الب��اد   ، هاو�ص  "ثاتيل  ال��دائ��م  والعنوان 
مت   65547  : ب  �ص   - العني  مبدينة  حاليا  الهند" ومقيم 
ثاتيل  "ديني  ثاتيل" اىل  ديني  "كونهيبالو  من  ا�صمي  تغيري 

كونهي بالو "بواقعة �صريعة.     

ف�سخ عالقة 
العاملية  ا���ص  ب��ي  اأي   : �صركة  اأدن���اه  املوقعني  نحن  نعلن 
عالقتنا  ف�صخ  ع��ن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  للطاقة 
ال��ك��ات��ه��ارا م���ان���وه���اران م��ي��ج��وم��ون ، هندي  ب��امل��دع��و : 
 )Z2922403( رق��م  �صفر  ج���واز  ويحمل  اجلن�صية 
الذي يعمل لدينا مبهنة مدير اإداري لذا نحن ل نتحمل 

اأي م�صوؤولية جتاه الغري.  

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /رج��������ب 
حمدان البراهيم ، �صوريا 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )6246948( رق�������م 
ي��ع��رث عليه  ي���رج���ى مم���ن 
ت�صليمه بال�صفارة ال�صورية 
�صرطة  م���رك���ز  اق������رب  او 

بالمارات
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•• العني-وام:

اأقامه  ال��ذي  ال�صتقبال  حفل  نهيان  اآل  طحنون  بن  �صعيد  ال�صيخ  معايل  ح�صر 
كرمية  اإىل  نا�صر  جنله  زف��اف  مبنا�صبة  امل��زروع��ي  غنام  بن  بطي  نا�صر  حممد 
�صامل بطي عبيد بن غنام املزروعي . و ح�صر احلفل - الذي اأقيم بقاعة الأفراح 
يف �صويحان مبنطقة العني - عدد من ال�صيوخ ووجهاء القبائل وكبار امل�صوؤولني 

واأعيان البالد اإىل جانب الأهل والأقارب وزمالء العري�ص .
و�صاركت يف احلفل فرق الفنون ال�صعبية الإماراتية بعرو�ص �صعبية مميزة .

االإمارات ترتاأ�س اجتماعات ال�شبكة االأوروبية العربية للتدريب الق�شائي

بلحيف النعيمي يتفقد اآثار مياه االأمطار يف املناطقة ال�شمالية

•• اأبوظبي-وام:

ال�����ص��وي��دي م��دي��رة الحتاد  ن���ورة خليفة  ���ص��ع��ادة  اأك����دت 
ال��ن�����ص��ائ��ي ال��ع��ام ان ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ل��ل��دول��ة تعطي 
والرعاية  الهتمام  كل  وابناءها  الماراتية  والأم  امل��راأة 
مل�صاعدتهم على التوجه نحو امل�صتقبل بكل ثقة وليكونوا 

العدة ال�صاحلة ملوا�صلة م�صرية الوطن.
اعتماد  ال���وزراء  جمل�ص  ق��رار  لها  ت�صريح  يف  وو�صفت 
واخلطة  والطفولة  لالأمومة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
ذوي  الأط��ف��ال  وتنمية  ح��ق��وق  لتعزيز  ال�صرتاتيجية 
بانه   2021- 2017 للفرتة من  الدولة  الإع��اق��ة يف 
القرار احلكيم الذي يعرب عن روؤية بعيدة النظر تفتح 
طريق  لهما  وت�صهل  الباب  ولأطفالها  الماراتية  ل��الأم 
والرعاية  وال�صحة  التعليم  يف  احل��ق��وق  ونيل  التقدم 

الكاملة لكل �صوؤونهما.
وقالت �صعادتها ان التوجيهات احلكيمة ل�صمو ال�صيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك رئ��ي�����ص��ة الحت����اد ال��ن�����ص��ائ��ي العام 
رئي�صة  الأ���ص��ري��ة  التنمية  مل��وؤ���ص�����ص��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ص��ة 
املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة هي التي كانت وراء 
من  ال�صرعة  بهذه  واخلطة  ال�صرتاتيجية  هذه  اجن��از 
خالل تكثيف العمل وتن�صيق اجلهود مع كافة اجلهات 

للخروج بهذه ال�صيغة املتقدمة لهما.
قام  والطفولة  لالأمومة  العلى  املجل�ص  ان  واو�صحت 
بجهد كبري بالتعاون مع الحتاد الن�صائي العام لإجناز 
مكتب  م��ع  بالتن�صيق  وك��ذل��ك  واخل��ط��ة  ال�صرتاتيجية 

جهة   45 ون��ح��و  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  اليوني�صيف 
حكومية حملية واحتادية يف الدولة حتى مت اجنازهما 
جمال  يف  ال��ق��رار  ل�صانعي  ا���ص��ا���ص��ني  م��رج��ع��ني  ليكونا 
منا�صبة  بيئة  يف  الطفل  وليعي�ص  ال��دول��ة  يف  الطفولة 

تنمي امكانياته وقدراته.
يوؤكد ان حكومة  ال��وزراء  ق��رار جمل�ص  ان  وا�صارت اىل 
بحقوق  ملتزمة  امل�صتويات  اعلى  وعلى  الم���ارات  دول��ة 
ال�صيا�صات  وبف�صل  ال��دول��ة  ا�صتطاعت  ح��ي��ث  ال��ط��ف��ل 
وحتولت  قفزات  حتقيق  من  انتهجتها  التي  التنموية 
وامل�صاركة  واحل��م��اي��ة  وال�����ص��ح��ة  التعليم  ب�����ص��اأن  ه��ام��ة 
اخلطة  يف  بالعمل  ال�صرت�صاد  مت  ان��ه  وذك��رت  للطفل. 
الإن�صان  ح��ق��وق  مب���ب���ادئ  ل���الأط���ف���ال  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اتفاقية  م��ن  ك��ل  يف  الرا�صخة  اجلن�صني  ب��ني  وامل�����ص��اواة 
ح���ق���وق ال��ط��ف��ل وات���ف���اق���ي���ة ح���ق���وق الأ����ص���خ���ا����ص ذوي 
التفاقيات م�صوؤولية احلكومات  وتوؤكد هذه  الإعاقة.. 
ل�صمان متتع جميع الأطفال بغ�ص النظر عن اجلن�ص 

والإعاقة بحقوقهم دون متييز من اأي نوع.
ال�����ص��وي��دي يف خ��ت��ام ت�صريحها ع��ل��ى ان  ن���ورة  و���ص��ددت 
العاقة  ذوي  لالأطفال  ال�صرتاتيجية  اخلطة  اعتماد 
يعني ان تاأخذ الدولة كافة التدابري القانونية والإدارية 
يعي�صون  الذين  الإعاقة  ذوي  الأطفال  لت�صمني جميع 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ب�صكل كامل يف كافة 
ال�صيا�صات والربامج مبا ي�صمن م�صاركتهم الكاملة يف 
الإن�صان  حقوق  كافة  على  ح�صولهم  وتعزيز  املجتمع 

واحلريات الأ�صا�صية بدون متييز.

نورة ال�شويدي: القيادة الر�شيدة تعطي املراأة واالأم 
االماراتية واأبناءها كل االهتمام والرعاية

•• اأبوظبي-وام:

بداأت يف اأبو ظبي �صباح ام�ص برئا�صة دولة المارات 
الإدارة  وجمل�ص  العمومية  اجلمعية  ..اج��ت��م��اع��ات 
الق�صائي  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ع��رب��ي��ة  الوروب���ي���ة  لل�صبكة 
بح�صور  الأويل  ل��ل��م��رة  الإم������ارات  يف  تعقد  وال��ت��ي 
التدريب  عن  وامل�صئولني  الق�صائية  املعاهد  م��دراء 
الق�صائي، وينظمها معهد التدريب الق�صائي بوزارة 

العدل على مدار يومني.
دول   6 منها  13دولة  ع�صويتها  يف  ال�صبكة  وت�صم 
اأوروبية :هولندا وبلجيكا ورومانيا وفرن�صا واإيطاليا 
والأردن  الإم������ارات   : ع��رب��ي��ة  دول   7 و  واأ���ص��ب��ان��ي��ا، 

واجلزائر وفل�صطني والكويت وم�صر واملغرب.
وي�صم وفد الدولة معهد التدريب الق�صائي بوزارة 
دبي  ومعهد  الق�صائية  ابوظبي  اأكادميية  و  العدل 

الق�صائي.
حممود  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  امل�صت�صار  ���ص��ع��ادة  ورح���ب 
الكمايل مدير عام معهد التدريب الق�صائي خالل 
لهم  نقل  و  امل�صاركة،  بالوفود  الفتتاحية  اجلل�صة 
الظاهري  البادي  �صعيد  بن  �صلطان  معايل  حتيات 

وزير العدل و متنياته لالجتماع بالنجاح.
مقرتحي  مناق�صة  مت  الأول  اليوم  جل�صات  وخ��الل 
فرن�صا والأردن بتعديل مادتني من النظام الأ�صا�صي 
التدريبية  الربامج  ال�صبكة  تنفيذ  لتي�صري  لل�صبكة 

دون تكلفة الدول نفقات امل�صاركني.
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ملحتوي  ع��ر���ص  ت��ق��دمي  مت  كما 
ال����ذي اط��ل��ق م���وؤخ���را، وال�����ذي ي��ت��ي��ح ل��الأع�����ص��اء يف 
ال�صبكة ال�صتفادة منها، اأخذا يف العتبار ان يحتوي 
على جتارب و خربات الدول الأع�صاء ، ومت مناق�صة 
طلب ع�صوية ال�صودان لالن�صمام اىل ال�صبكة، بينما 
تبحث جل�صات اليوم الثاين التقرير املايل وانتخاب 
اأع�صاء جمل�ص الإدارة ورئي�ص جمل�ص الإدارة ونائبة 
جديد،  ادارة  جمل�ص  ت�صكيل  �صنتني  ك��ل  يتم  حيث 

ويتم انتخاب رئي�ص ونائب رئي�ص بالتناوب.
كما يتم غدا مناق�صة التو�صيات اخلا�صة باجتماعات 
لل�صبكة  الإدارة  وجم��ل�����ص  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
وي�صارك  الق�صائي،  للتدريب  العربية  الوروب���ي���ة 
اجليل  منظومة  تدريبي  برنامج  يف  الوفود  اع�صاء 
املعاهد  ا�صتفادة  وكيفية  احلكومي  للتميز  ال��راب��ع 

الق�صائية من جتربة الإمارات يف هذا املجال.

يذكر اأن ال�صبكة الأوروبية العربية للتدريب الق�صائي 
ل�صتقالل  الأ�صا�صية  للمبادئ  ا�صتناداً  اإن�صاوؤها  مت 
الق�صاء، والتي اقرها املوؤمتر ال�صابع لالأمم املتحدة 
يف  املنعقد  املجرمني  ومعاملة  اجلرمية  منع  ح��ول 
مدينة ميالنو عام 1985 وامل�صادق عليه من قبل 
ان�صجاماً  وكذلك  املتحدة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
وكفاءاتهم  الق�صاة  ا�صتقالل  ب�صاأن  التو�صية  م��ع 
للمجل�ص  الوزارية  اللجنة  اعتمدتها  التي  ودوره��م 

. الوروبي يف عام 1994 
الأ�صا�صي  النظام  ب�صاأن  الوروب����ي  للميثاق  ووف��ق��اً 
 ،1998 اأق��ره املجل�ص الأوروب��ي عام  للق�صاة الذي 
ا�صتناداً لتفاقية عمان  ان�صاءها جاء  اأن  اإىل  اإ�صافة 
ب�صاأن التعاون العلمي بني املعاهد الق�صائية العربية 
ع��ن جمل�ص  ال�����ص��ادر  ب��ال��ق��رار  وع��م��اًل  عام،1997 
واملدعني  الق�صاة  ت��دري��ب  ب�صاأن  الوروب���ي  الحت���اد 
ال��ع��ام��ني وامل���وظ���ف���ني اأع������وان ال��ق�����ص��اة يف الحت����اد 

. الوروبي عام 2008 
الأول  ال��دوح��ة  م��وؤمت��ري  تو�صيات  م��ع  وان�صجاماً 
و   2004 ع��ام��ي  يف  الق�صاء  ج���ودة  ب�صاأن  وال��ث��اين 
الأول  العربي  الأوروب����ي  امل��وؤمت��ر  ونتائج   ،  2008

ال����ذي ع��ق��د يف اململكة  ال��ق�����ص��ائ��ي  ال��ت��دري��ب  ح���ول 
الأردنية الها�صمية 2009 ، والذي تقرر فيه مبداأ 
الق�صائي،  للتدريب  عربية  اوروبية  �صبكة  تاأ�صي�ص 
ت��ك��ون ال�����ص��ك��رت��اري��ة ال��دائ��م��ة ل��ه��ا امل��ع��ه��د الق�صائي 
وتعترب  املعهد  عام  املتمثل مبدير  الأردين يف عمان 
والفرن�صية  العربية  هي  لل�صبكة  الر�صمية  اللغات 
العربية  الوروب��ي��ة  ال�صبكة  وتعمل   . والجنليزية 
ل��ل��ت��دري��ب ال��ق�����ص��ائ��ي ع��ل��ى مت��ك��ني امل��وؤ���ص�����ص��ات التي 
العامة  النيابة  اع�صاء  و  الق�صاة  بتدريب  تخت�ص 
و  الق�صائية  ال�صلطة  واأع�����ص��اء  العامني  وامل��دع��ني 
منظم  ات�صال  على  تكون  ب��اأن  بلدانها  يف  معاونيهم 
متبادلة  ب�صفة  وت��ت��ع��اون  جتتمع  واأن  بينها،  فيما 

لت�صع ت�صوراً لربامج واآليات التدريب امل�صرتك.
وتهدف ال�صبكة اإيل تعميق املعرفة املتبادلة لالأنظمة 
لو�صائل  امل�صرتك  ال�صتخدام  وحت�صني  الق�صائية، 
التعاون الوطنية والدولية، وتقا�صم اخلربات املهنية 
للو�صول  العربية  و  الورب��ي��ة  ال���دول  ب��ني  وتبادلها 
يف  م�صرتك  تعاون  واي��ج��اد  التطبيقات،  اأف�صل  اإىل 
تكوين وا�صالح وحت�صني موؤ�ص�صات تدريب الق�صاة 
بني  التعاون  تنمية  على  والعمل  العامة،  النيابة  و 

خم��ت��ل��ف ب���رام���ج ال��ت��دري��ب امل��خ��ط��ط ل��ه��ا م���ن قبل 
الدول امل�صاركة، وتنمية ن�صاطات التدريب امل�صرتك 
و  الق�صاة  م��ن  الق�صائية  ال�صلطة  اع�صاء  لل�صادة 
يف  ال�صبكة  اأن�����ص��ط��ة  تتمحور  ك��م��ا  ال��ع��ام��ة.  ال��ن��ي��اب��ة 
تبادل املعرفة واخلربات يف جمال املهارات التعليمية 
التدريب  م��وؤ���ص�����ص��ات  واإدارة  ال���ت���دري���ب  وت��ق��ن��ي��ات 
الالزمة  وامل�����ص��ت��ن��دات  ال��وث��ائ��ق  وت��اأم��ني  الق�صائية 
للتدريب، وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تبادل يف 
اإطار التدريب الأ�صا�صي والتدريب امل�صتمر وتدريب 
امل��درب��ني، وال��ق��ي��ام ب���اأي ن�صاطات اأخ���رى ت���وؤدي اإىل 
تعميق معرفة وفهم مبادئ ال�صتقاللية والقدرات 

الذاتية والكفاءة والنزاهة الق�صائية.
وقال امل�صت�صار الدكتور حممد حممود الكمايل ل/

ال�صنة  ال�صبكة هذه  ان دول��ة الم��ارات ترتاأ�ص  وام/ 
لفتا اىل اأنه عادة تكون هناك انتخابات كل �صنتني 
اأنه يف  يتم اختيار الرئي�ص ونائب الرئي�ص مو�صحا 
ال�صنة الأوىل تكون رئا�صة دولة اأوروبية و يف ال�صنة 
الثانية ترتاأ�ص دولة عربية و يف نهاية اجتماع اليوم 
�صتكون هناك انتخابات جديدة لنتخاب الرئي�ص و 

نائب الرئي�ص لل�صنتني القادمتني .

واأو�صح اأن ال�صبكة تهتم بتدريب الق�صاة و العاملني 
يف جمال الق�صاء يف جهات خمتلفة و يوجد يف دولة 
م�صرتكا  وف���دا  متثل  ق�صائية  معاهد   3 الم����ارات 
يف هذا الجتماع و يتم اليوم عر�ص الأن�صطة التي 
�صبق عقدها يف اأماكن خمتلفة مثل يف دولة المارات 
و  ا�صبانيا  تدريب مدربني يف  و  الفكرية  امللكية  عن 
ايطاليا و اجلزائر عن الق�صاء البديل و اأي�صا �صيتم 
خالل الجتماع التفاق على اأن�صطة م�صتقبلية مثل 
ن�صاطني على الأقل يف ال�صنة القادمة اأحدهما يف دولة 
الكويت والخر يف فرن�صا وغريها من املقرتحات . 
واأكد اأن هذا الجتماع هو لقاء لتبادل اخلربات بني 
اأنه عندما مت  الدول الأوروبية و العربية لفتا اىل 
الأوروب��ي��ون من اجلهات  ال�صبكة طلب  ت�صكيل هذه 
املعنية بالدول العربية امل�صاعدة لتزويدهم مبدربني 
خا�صة فيما يتعلق بال�صريعة ال�صالمية لأن هناك 
جاليات كبرية يف اأوروبا لها ق�صايا متعلقة بالأحوال 
ال�صخ�صية و لذلك مت طلب ال�صتعانة مبدربني يف 
بعد حتقيق  العربية خا�صة  ال��دول  املجال من  ه��ذا 
التقدم يف تقنية املعلومات و ادارة املعاهد موؤكدا اأن 

تبادل اخلربات م�صتمر يف هذا املجال امل�صرتك .

•• دبي-وام: 

ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بلحيف  ق��ام معايل 
النعيمي وزير تطوير البنية التحتية 
ال�����ص��م��ال��ي��ة ام�ص  امل��ن��اط��ق  ب��ج��ول��ة يف 
تفقد خاللها الآثار والأ�صرار الناجتة 
عن مياه الأمطار التي �صهدتها خالل 
تقييم  ب���ه���دف  امل���ا����ص���ي���ني  ال���ي���وم���ني 
ال��و���ص��ع وات��خ��اذ الإج�����راءات الالزمة 
ودعم جهود احلكومات املحلية و�صدد 
على �صرورة ايجاد حلول جذرية دائمة 

لالأ�صرار الناجتة عن الأمطار.
واطماأن معاليه خالل اجلولة - التي 
احلمادي  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة  فيها  راف��ق��ه 
مدير دائ���رة الأ���ص��غ��ال ب��راأ���ص اخليمة 
امل��ن�����ص��وري وكيل  وامل��ه��ن��د���ص ح�����ص��ن 
بالإنابة  التحتية  البنية  وزارة تطوير 
املناطق  على   - امل�صوؤولني  م��ن  وع��دد 
امل��ت��اأث��رة ب��الأم��ط��ار وت��اأك��د م��ن كفاءة 
و�صالمة اأداء البنية التحتية والطرق 

الحتادية التي �صيدتها الوزارة.
زي���ارة خم��ارج الطرق  �صملت اجل��ول��ة 
ع��ل��ى ����ص���ارع ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
وم�صروع تطوير ورفع كفاءة الطريق 
و�صارع  الحت������اد  دوار  ب���ني  ال����راب����ط 
ال�صيخ حممد بن زايد املرحلة الثانية 
وم�����ص��روع ام��ت��داد ���ص��ارع الإم�����ارات يف 

راأ�ص اخليمة.
و اطلع معايل الدكتور عبداهلل بلحيف 
اأحوال  على  اجل��ول��ة  خ��الل  النعيمي 
اأثبتت  التي  والطرق  التحتية  البنية 
التقلبات  م��واج��ه��ة  يف  ع��ال��ي��ة  ك���ف���اءة 
اجلوية وحالة عدم ال�صتقرار بف�صل 
ما تتوفر فيها من بنى حتتية مالئمة 
وم�����ص��خ��ات وق���ن���وات ل��ت�����ص��ري��ف مياه 
املوا�صفات  وفق  تنفيذها  مت  الأمطار 

كفاءتها  من  زاد  ال��ذي  الأم��ر  العاملية 
مثل  حتمل  على  ومقدرتها  وجودتها 
هذه الظروف املناخية وكمية الأمطار 

الكبرية.
تطوير  وزارة  اأن  اإىل  معاليه  اأ���ص��ار  و 
مواكبة  ع��ل��ى  تعمل  التحتية  البنية 
العاملية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وت��ط��ب��ي��ق 
البنية  م�����ص��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  جم����الت  يف 
نوعية  نقلة  اإح����داث  ب��ه��دف  التحتية 
ذات  التنموية  املنظومة  يف  وحقيقية 

العالقة بعمل الوزارة.
واأثنى على �صرعة ا�صتجابة فرق العمل 
التابعة لوزارة تطوير البنية التحتية 
م��ع احل���الت ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي �صهدتها 
وعملها  وال�صرقية  ال�صمالية  املناطق 
على مدار ال�صاعة منذ تعر�ص الدولة 
�صاحبه  ال����ذي  اجل����وي  للمنخف�ص 
الأ�صرار  لإ���ص��الح  الأم��ط��ار  ت�صاقط 

التي ت�صببت بها الأمطار ودعم جهود 
احلكومات املحلية.

خمارج  بتفقد  ج��ول��ت��ه  معاليه  وب����داأ 
الذي  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  طريق 
العاملية  امل���ع���اي���ري  وف����ق  ت��ن��ف��ي��ذه  مت 
جهود  عن  مف�صل  �صرح  اإىل  وا�صتمع 
اآث��ار مياه  فرق ال��وزارة للتخل�ص من 
التعامل  ال��ت��ي مت  وال�����ص��ب��ل  الأم���ط���ار 
وخطط  املا�صية  الأي����ام  خ��الل  معها 
ال�صالمة  م���ع���اي���ري  ل���رف���ع  ال���������وزارة 
التقلبات  خ��الل  ال��ط��رق  مل�صتخدمي 

اجلوية وهطول المطار.
اأن������ه و����ص���م���ن خطة  اأك������د م��ع��ال��ي��ه  و 
البنية  ت���ط���وي���ر  ل��������وزارة  ال�����ط�����وارئ 
التحتية مت تركيب م�صخات لنزح مياه 
الأمطار على خمتلف خم��ارج طريق 
ال�صيخ حممد بن زايد للحفاظ على 
وا�صالح  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�صيابية 

الأ����ص���رار ع��ل��ى ك��ت��ف ال��ط��ري��ق والتي 
ت�صكل خطرا على م�صتخدميه ف�صال 
واجلاري  الإن��ه��ي��ارات  بقية  ر�صد  عن 
العمل على معاجلتها ح�صب الأولوية 

بالتعاون مع احلكومات املحلية.
ورفع  تطوير  م�صروع  معاليه  زار  ثم 
ك���ف���اءة ال���ط���ري���ق ال����راب����ط ب���ني دوار 
الحت�����اد و����ص���ارع ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
زاي����د امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة وال����ذي ي�صل 
تقريبا  م����رتات  ك��ي��ل��و   8 اإىل  ط��ول��ه 
وت���وق���ع الن���ت���ه���اء م��ن��ه خ����الل الربع 
يتكون  ..و  اجل��اري  العام  من  الثالث 
الطريق من حارتني يف كل اجتاه مع 
جزيرة و�صطية مع امكانية تو�صيعها 
ف�صال  م�����ص��ت��ق��ب��ال  ث��ال��ث��ة  ح�����ارة  ايل 
�صارع  ي��رب��ط  ع��ل��وي  ج�صر  ان�صاء  ع��ن 
الحتاد ب�صارع ال�صيخ حممد بن زايد 

بالطويني.

على  التفقدية  اجلولة  خالل  واطلع 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ام���ت���داد �صارع 
الإمارات يف اإمارة راأ�ص اخليمة والتي 
تعد ج���زءا م��ن ال��ط��ري��ق ال��دائ��ري يف 
كامل  ب�صكل  �صتنتهي  وال��ت��ي  الإم���ارة 

نهاية العام اجلاري .
اأعلى  وف����ق  امل�������ص���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ت��م  و 
ال���ط���رق  امل���ع���ت���م���دة يف  امل����وا�����ص����ف����ات 
الحت���ادي���ة وه���و ع��ب��ارة ع��ن م�صارين 
يحتوي كل منهما على ثالث حارات 
يف ك��ل اجت��اه وج��زي��رة و�صطى ت�صمح 
ب��اإ���ص��اف��ة ح����ارة راب��ع��ة ل��ك��ل اجت����اه يف 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ف�����ص��ال ع���ن اإن�������ص���اء ج�صر 
جديد على �صارع مطار راأ�ص اخليمة 
ل��ت�����ص��ه��ي��ل احلركة  ���ص��ه��ي��ل��ة  مب��ن��ط��ق��ة 
امل���روري���ة ع��ل��ى ه���ذا امل���ح���ور احليوي 
الدكتور  م���ع���ايل  اأو�����ص����ح  و  وامل����ه����م. 
امتداد  اأن  النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل 
�صارع الإم��ارات يف اإمارة راأ�ص اخليمة 
وال��������ذي ي�����ص��م ال���ط���ري���ق ال����دائ����ري 
بالإمارة مت تق�صيمه على عدة مراحل 
كيلومرتا   24 ب��ط��ول  ك��ان��ت  الأوىل 
مليون   325 اإجن������ازه������ا  وت���ك���ل���ف 
اأجل  اأن��ه من  اإىل  دره��م تقريبا لفتا 
�صالمة م�صتخدمي الطريق وحتقيق 
�صيتم  املرورية  الن�صيابية يف احلركة 
افتتاح الطريق اأمام حركة ال�صري بعد 
انتهاء املرحلة احلالية وتنفيذ بع�ص 

التقاطعات املطلوبة .
و اأ�صار معاليه اإىل اأن املرحلة احلالية 
تكلفتها  ت��ب��ل��غ  وال���ت���ي  امل�������ص���روع  م���ن 
م��ل��ي��ون درهم   69 ن��ح��و  الإج��م��ال��ي��ة 
العام  اأواخ������ر  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  امل���ق���رر  م���ن 
اجل����اري ح��ي��ث ي��رب��ط ال��ط��ري��ق عددا 
التي  احلديثة  ال�صكنية  املناطق  م��ن 
يجري تنفيذها بالإمارة مثل مدينة 

ال�صمر  ال�صيخ خليفة ومنطقة بطني 
ال�صكنية  امل���ن���اط���ق  م����ن  وغ���ريه���م���ا 
والدقداقة  وع���وايف  احلمرانية  مثل 
و�صهيلة وال�صيح و�صمل منوها اإىل اأن 
الو�صول  �صرعة  يف  �صي�صاهم  امل�صروع 
التخ�ص�صي  خليفة  ال�صيخ  مل�صت�صفى 
جميع  اكتماله  عند  ال�صرطان  لعالج 

حماوره.
البنية  تطوير  وزارة  معايل  ك�صف  و 
درا�صة  ال�����وزارة  اإع����داد  ع��ن  التحتية 
عن �صبكة ت�صريف مياه الأمطار ومت 
جتمع  �صهدت  التي  الأم��اك��ن  حتديد 
بهدف  م�صتمر  ب�صكل  الأم��ط��ار  مياه 
ال��ع��م��ل ال���ف���وري ع��ل��ى و���ص��ع احللول 
تلك  ت��ك��رار  ع��دم  لتاليف  لها  املنا�صبة 
امل�����ص��ك��ل��ة م�����ص��ت��ق��ب��ال ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
درا�صة اأماكن الجنرافات والنهيارات 
ال�����ص��خ��ري��ة ال��ت��ي ت�����ص��ب��ب��ت ب��ه��ا مياه 
لها  الدائمة  احللول  لو�صع  الأمطار 

كذلك.
البنية  تطوير  وزي���ر  م��ع��ايل  وال��ت��ق��ى 

التحتية على هام�ص جولته التفقدية 
الأمطار  مياه  عن  الناجتة  لالأ�صرار 
اأهايل �صعبية الفحلني واحليل براأ�ص 
مالحظاتهم  اإىل  وا���ص��ت��م��ع  اخل��ي��م��ة 
ي�صم  م�صرتك  فريق  بت�صكيل  واأم���ر 
لو�صع  والأه�����ايل  ال�����وزارة  مهند�صي 
املنطقة  تعانيه  مل��ا  اجل��ذري��ة  احل��ل��ول 

خالل مو�صم الأمطار.
و اأك����د اأن ف��ري��ق ه���ب ري���ح ال����ذي مت 
ت�صكيله العام املا�صي واملعني بالتعامل 
مع احلالت الطارئة ومو�صم الأمطار 
وي���ن���درج �صمن م��ه��ام��ه ازال����ة الآث���ار 
الناجتة عن الأمطار وفتح الطرقات 
ان�صيابها  و�صمان  ال�صري  حركة  اأم��ام 
العالقة  ذات  الأع���م���ال  م��ن  وغ��ريه��ا 
على  ال��ت��غ��ل��ب  يف  ب�����ارز  دور  ل���ه  ك����ان 
الأمطار  مياه  ع��ن  الناجتة  ال�صعاب 
وحل امل�صاكل باأ�صرع وقت حفاظا على 

�صالمة الأرواح واملمتلكات.
ت�صتهدف  ال��������وزارة  اأن  اإىل  ل��ف��ت  و 
ت��وح��ي��د اجلهود  م���ن خ����الل ع��م��ل��ه��ا 

ك���اف���ة وال���ع���م���ل امل�������ص���رتك ب����ني فرق 
واملعنيني  الحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة  عمل 
على  للتغلب  امل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ات  يف 
الأ�صرار التي خلفتها الأمطار واتخاذ 
الالزم يف مثل هذه احلالت الطارئة 
تطوير  على  القائم  للهدف  حتقيقا 
البنية التحتية والطرق مبا يتنا�صب 
املكت�صبات التي حققتها الدولة يف هذا 
املجال ودعما للهدف الأ�صمى للقيادة 
ال�صعادة  حتقيق  يف  املتمثل  الر�صيدة 

املن�صودة ملجتمع دولة الإمارات .
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  اأ�����ص����ار  و 
بلحيف النعيمي اإىل اأن الوزارة تاأخذ 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا خمتلف  ب��احل�����ص��ب��ان ع��ن��د 
املناطق  يف  التحتية  البنية  م�صاريع 
املنطقة  يف  امل��ن��اخ  طبيعة  ال�صمالية 
الأمطار  من  كبرية  بكميات  وتاأثرها 
خ����الل ف�����ص��ل ال�����ص��ت��اء الأم������ر ال���ذي 
عن  ال��ن��اجت  ال�صرر  تقليل  يف  ي�صاهم 
املناخية  ال��ظ��روف  اأثبتت  حيث  ذل��ك 

الأخرية ذلك .

�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح 
بن غنام املزروعي يف �شويحان

�شفري الدولة ووزير اإندوني�شي 
يبحثان تعزيز التعاون

•• جاكرتا -وام: 

ال��ب��ح��ري��ة يف جمهورية  ال�����ص��وؤون  ب��اجن��اي��ت��ان وزي���ر تن�صيق  ل��ه��وت  ب��ح��ث م��ع��ايل 
لدى  ال��دول��ة  �صفري  الغفلي  مطلق  ب��ن  ع��ب��داهلل  حممد  ���ص��ع��ادة  م��ع  اإندوني�صيا 

اجلمهورية الإندوني�صية العالقات الثنائية بني البلدين.
واأكد �صعادة الغفلي خالل اللقاء اأهمية تطوير التعاون الثنائي بني دولة الإمارات 

واإندوني�صيا خا�صة يف جمالت ال�صوؤون البحرية والطاقة وال�صياحة.
عالقات  تعزيز  على  ب���الده  ح��ر���ص  ع��ن  الإندوني�صي  ال��وزي��ر  اأع���رب  جانبه  م��ن 

التعاون مع دولة الإمارات ملا فيه خدمة البلدين ال�صديقني.

الهالل االأحمر االماراتي يغيث اأهايل مديرية غيل باوزير اليمنية مبواد غذائية عاجلة
•• ح�رضموت-وام: 

�صريت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�ص 
غيل  مديرية  اىل  غذائية  م�صاعدات  قافلة 
باوزير اليمنية يف اطار اجلهود التي تبذلها 
الأ�صر  م��ع��ان��اة  ل��ت��خ��ف��ي��ف  الم�������ارات  دول�����ة 

املحتاجة واملت�صررة من الأو�صاع احلالية .
و�صارع فريق الهالل الأحمر الماراتي بتلبية 
نداء اأبناء املديرية وتوفري احتياجاتهم من 
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وم�����ص��اع��دت��ه��م ع��ل��ى جتاوز 
الك�صب  ���ص��ب��ل  ان��ق��ط��اع  ن��ت��ي��ج��ة  م��ع��ان��ات��ه��م 
املعي�صية  الأو����ص���اع  ت��ف��اق��م  ب�صبب  وال��ع��ي�����ص 
التي  املبادرة  روح  اطار  والإن�صانية وذلك يف 

ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا دول����ة الإم�������ارات وامل�����ص��ارع��ة يف 
امل�صاركة يف كافة اجلهود الإغاثية الإن�صانية 

يف كافة بقاع العامل.
بتوزيع  الأح�����م�����ر  ال�����ه�����الل  ف����ري����ق  وق�������ام 
امل�صاعدات على األفي اأ�صرة حمتاجة ت�صررت 
من الأو�صاع التي �صهدتها املديرية الواقعة 
���ص��اح��ل ح�����ص��رم��وت وت��ع��ت��رب م�صدرا  ع��ل��ى 
رافدا للمياه والزراعة ال اأن خدمات البنية 
وغريها  والتعليمية  وال�����ص��ح��ي��ة  التحتية 
ا�صالح  اىل  وحت��ت��اج  �صديدا  ت��ده��ورا  تعاين 

وتاأهيل .
واأكد عبداهلل امل�صافري رئي�ص فريق الهالل 
ب��ح�����ص��رم��وت حر�ص  الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي 

الهيئة على موا�صلة تنفيذ امل�صاريع الغاثية 
كل  اإىل  لت�صل  م�صتمر  ب�صكل  والإن�����ص��ان��ي��ة 
خمتلف  يف  املحتاجني  اليمنيني  املواطنني 
التي  الظروف  مديريات ح�صرموت يف ظل 
مت��ر ب��ه��ا ال��ب��الد و جت�����ص��ي��دا ل����روح الأخ����وة 
هذه  ت�صاهم  ان  ..متمنيا  معهم  والت�صامن 
امل�صاعدات الغذائية يف التخفيف عن الأ�صر 
ال��ي��م��ن��ي��ة . م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب حم��م��د عو�ص 
باوزير  غيل  مديرية  ع��ام  م��دي��ر  بامطرف 
المارات  لدولة  وتقديره  �صكره  جزيل  عن 
ع��ل��ى ج��ه��وده��ا امل��ت��وا���ص��ل��ة يف اغ��اث��ة اهايل 
اأنبل  الإغ���اث���ة م���ن  " ان  ..وق�����ال  امل��دي��ري��ة 
التالحم  عن  تعرب  التي  الإن�صانية  الأعمال 

وال��رتاب��ط الإن�����ص��اين وه���ذا م��ا ���ص��ارت عليه 
دولة الم��ارات " ..موؤكدا ان ال�صالل جاءت 
املنا�صبني خا�صة يف ظل  وزمانها  مكانها  يف 
تفاقم احلاجة املا�صة والظروف القت�صادية 
التي ي�صهدها �صكان ح�صرموت. واأعرب عدد 
الغذائية يف  امل�صاعدات  امل�صتفيدين من  من 
المارات  لدولة  �صكرهم  عن  الغيل  منطقة 
مم��ث��ل��ة يف ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر ع��ل��ى ما 
اإغ��اث��ي��ة لتخفيف  ق��دم��ت��ه م���ن م�����ص��اع��دات 
معاناتهم موؤكدين اأن هذه امل�صاعدات تعترب 
ال�����ص��روري��ة يف ظ��ل الو�صع  م��ن احل���اج���ات 
اأهايل  يعي�صه  ال���ذي  ال�صعب  الق��ت�����ص��ادي 

ح�صرموت.
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•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

والتحويالت  اجل���دي���د  اجل�����ص��ر  اف��ت��ت��اح  ���ص��ه��د 
امل�����ص��اح��ب��ة ل���ه يف ال�����ص��ارع ال�����دويل اب��وظ��ب��ي - 
اجلاري  ال�صهر  افتتاحه  مت  وال���ذي  الغويفات 
كافة  يف  متوا�صلة  وح��رك��ة  م��روري��ة  ان�صيابية 
الدويل  ال�����ص��ارع  م��ن  بها  ال��ت��ي يرتبط  ال��ط��رق 
وال�صارع  دب��ي  و���ص��ارع  ال�صاحنات  العني  �صارع  و 

املوؤدي اإىل ابوظبي باجتاه م�صفح .
وياأتي افتتاح الطريق اجلديد تتويجا للجهود 
ال�صوؤون  لدائرة  والدوؤوبة  وامل�صتمرة  املتوا�صلة 
اإىل  الرامية  خطتها  �صمن  و  والنقل  البلدية 
الطريق،  م�صتخدمي  �صالمة  على  املحافظة 
والنمو  ال��ع��م��راين  ال��ت��ط��ور  م��ع  يتنا�صب  ومب���ا 
خالل  م��ن  ابوظبي  يف  والق��ت�����ص��ادي  ال�صكاين 
حتقق  اإ�صرتاتيجية  م�صاريع  بتنفيذ  امل�صاهمة 
ال���ص��ت��ق��رار ال��ب��ي��ئ��ي يف اأب���وظ���ب���ي، اإ���ص��اف��ة اإىل 

ال�صالمة املرورية،
ويعد م�صروع الطريق الدويل ابوظبي الغويفات 
اأحد اأكرب واأهم امل�صاريع التي تقوم بها الدائرة 
البنية  تطوير  اإىل  يهدف  وال���ذي  ظبي  اأب��و  يف 
الإم���ارة، وذل��ك متا�صياً مع  التحتية للطرق يف 
اخلطة ال�صاملة للنقل الربي التي مت تطويرها 
اأبو  يف  النقل  ل�صبكة  التحتية  بالبنية  لالرتقاء 

ظبي.

اجناز  ل�صرعة  ال��زم��ن  م�صاندة  �صركة  وت�صابق 
الطريق يف الزمن املقدر له خالل العام اجلاري 
و�صاق  قدم  على  العمل  يتم  حيث  جاهز  ليكون 
ل�����ص��رع��ة الجن�����از ي��ذك��ر اأن ال��ط��ري��ق ال����دويل 
�صهد يف وقت �صابق افتتاح التحويالت املرورية 
»4 ب« والتي متتد  الق�صم  الثالثة يف  للمرحلة 
بالإ�صافة  كم،   4 وبطول  ال�صاحنات  ج�صر  من 
للمرحلة  امل����روري����ة  ال��ت��ح��وي��الت  اف��ت��ت��اح  اإىل 
و�صوًل  ال�صاحنات  ج�صر  تقاطع  م��ن  الثانية 
لي�صبح م�صار  80 كم،  زاي��د بطول  اإىل مدينة 
املركبات خارج امل�صار احلايل، كما مت اإن�صاء جلنة 
املرورية«  ال�صالمة  معايري  وتطوير  »تدقيق 
مب���واق���ع ت��ن��ف��ي��ذ الأع����م����ال، ح��ي��ث ت��وف��ر �صركة 
لتتابع  موؤهلة  م��روري��ة  جمموعات  »م�صاندة« 
للتاأكد من  ال�صاعة  املرورية على مدار  احلركة 
على  حالياً  القائمة  الأع��م��ال  من  تاأثرها  ع��دم 
ال��ط��ري��ق، كما ت��ق��وم ه��ذه امل��ج��م��وع��ات بتقدمي 
ال�صريع وامل�صاعدة مل�صتخدمي  خدمات التدخل 

الطريق.

دائرة  مع  بالتعاون  »م�صاندة«  �صركة  وحر�صت 
ال�صوؤون البلدية والنقل والقيادة العامة ل�صرطة 
 ،2014 اأبوظبي منذ بداية امل�صروع يف مار�ص 
بالتحويالت  للتعريف  ح��م��الت  اإط����الق  ع��ل��ى 
اجلديدة والتوعية واأهمية اللتزام بها حفاظاً 
على اأرواح م�صتخدمي الطريق، مع خمططات 
تو�صيحية تك�صف مناطق التحويالت اجلديدة 
الطرق  وتو�صيح  تنفيذها،  امل��راد  والتقاطعات 

ال�صالكة وتلك التي تت�صمن اأعماًل قائمة.
والتحويالت  اجل��دي��د  اجل�صر  افتتاح  وي�صاهم 
املرتبطة  وال��ط��رق  م�صفح  لتقاطع  اجل��دي��دة 
امل�����رور بينهما  ان�����ص��ي��اب��ي��ة ح��رك��ة  ب���ه يف زي�����ادة 
احلوادث  وتقليل  امل���روري  الزدح����ام  وتخفيف 
وتوفري مدخل اأكرث اأمان ويت�صم باأعلى معايري 
ال�صاحنات  ال��ع��ني  ل��ط��ري��ق  امل���روري���ة  ال�����ص��الم��ة 
وطريق دبي ومدخل ابوظبي والطريق الدويل 

كما
م�صتخدمي  اجل����دي����دة  ال���ت���ح���وي���الت  وت���خ���دم 
الطريق القادمني من طريق الغويفات ابوظبي 

وكذلك  ال�صاحنات  العني  طريق  اإىل  متجهني 
ابوظبي  ب��اجت��اه  امل�صفح  وط��ري��ق  دب���ي  ط��ري��ق 
ال�صاحنات  العني  طريق  من  للقادم  ميكن  كما 
الغويفات  اب��وظ��ب��ي  ال����دويل  ال��ط��ري��ق  ب��اجت��اه 
الطريق  ا���ص��ت��خ��دام  اب��وظ��ب��ي  م�صفح  وط��ري��ق 
باجتاه  دبي  طريق  من  القادم  وكذلك  اجلديد 
الطريق الدويل املفرق الغويفات وطريق العني 
ال��ت��ح��وي��الت اجلديدة  ا���ص��ت��خ��دام  ال�����ص��اح��ن��ات 
باجتاه  م�صفح  اب��وظ��ب��ي  ط��ري��ق  م��ن  وال���ق���ادم 
ط��ري��ق ال��ع��ني ال�����ص��اح��ن��ات وط��ري��ق ط��ري��ق دبي 

ا�صتخدام الطرق اجلديدة .
طرق بديلة موؤقتة

من  ال��ق��ادم  الطريق  م�صتخدمي  اأم���ام  �صيكون 
م�صفح باجتاه الطريق الدويل املفرق الغويفات 
ا�صتخدام الطريق البديل املوؤقت كما �صي�صتخدم 
ابوظبي  م�صفح  باجتاه  دبي  طريق  من  القادم 
ا���ص��ت��خ��دام ال��ط��ري��ق ال��ب��دي��ل امل��وؤق��ت اأي�����ص��ا كما 
�صيكون اأمام القادم من طريق العني ال�صاحنات 
البديل  الطريق  ا�صتخدام  دب��ي  طريق  ب��اجت��اه 

اأعمال  الن��ت��ه��اء م��ن  اإىل ح��ني  امل���وؤق���ت وذل����ك 
الإن�صاءات

بالتحويالت  يف  ال��ط��ري��ق  م�صتخدمي  واأ����ص���اد 
اأم�����ص و�صاهمت  اف��ت��ت��اح��ه��ا  ال��ت��ي مت  اجل���دي���دة 
امن  اأك��رث  وحركة  واأن�صابية  �صهولة  توفري  يف 
و�صالمة على الطريق حيث يوؤكد يو�صف �صلطان 
اأن التحويالت اجلديدة التي مت النتهاء منها 
اأعطت  حيث  والتنفيذ  الت�صميم  بروعة  تت�صم 
يف  الطريق  مل�صتخدمي  اأك��رث  واأن�صابية  �صهولة 
اجلديدة  ال��ط��رق  اأن  كما  املختلفة  الجت��اه��ات 

تت�صم باأعلى معايري الأمن وال�صالمة .
وي���وؤك���د ���ص��ي��ف امل���زروع���ي اأن ال��ط��ري��ق ال���دويل 
الطريق  مل�����ص��ت��خ��دم��ي  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ���ص��ي��ح��ق��ق 
وخ��ا���ص��ة اه����ايل امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ن��ظ��را لأنه 
ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي�����ص��ي ال����ذي ي��رب��ط ج��م��ي��ع مدن 
الغربية بباقي اإمارات الدولة وبالتايل �صيخفف 
اأي  الطريق ومينع  املرورية على  من احل��وادث 

اختناقات حتدث عليه .
الهاملي من مدينة  برطاع  �صامل  وتوجه حمد 

حلر�صها  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  بال�صكر  زاي���د 
ع��ل��ى ت��وف��ري اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال��رف��اه��ي��ة والأم���ن 
والآمان للمواطنني وجميع من على ار�ص هذه 
بنية حتتية  توفري  خ��الل  م��ن  الطيبة  ال��دول��ة 
من  م�صتوى  اأع��ل��ى  على  ط��رق  و�صبكة  متميزة 
املنطقة  اأن  املرورية مو�صحا  وال�صالمة  الأم��ن 
بف�صل  �صاملة  عمرانية  نه�صة  �صهدت  الغربية 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  ال�صديدة  التوجيهات 
خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل ورعاه ودعم 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد ال نهيان 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  ويل عهد 
زايد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة  امل�صلحة 
املنطق��������ة  يف  احلاك����������م  ممث���������ل  نهي���ان  ال 

الغربي���������ة .
 ومن جانبه ثمن حممد �صالح املزروعي جهود 
متقدمة  طرق  �صبكة  لتوفري  الر�صيدة  القيادة 
مل�صتخدمي  امل��روري��ة  وال�صالمة  الأم���ن  حتقق 
الطرق وت�صاهم يف احلد من احلوادث واحلفاظ 
على الأرواح وهو ما يعك�ص مدى حر�ص القيادة 
مو�صحا  الوطن  لأبناء  الرفاهية  حتقيق  على 
اأن افتتاح التحويالت اجلديدة �صت�صاهم ب�صكل 
مل�صتخدمي  والآم������ان  الأم����ن  ك��ب��ري يف حت��ق��ي��ق 
ال��ط��ري��ق ال�����دويل وب���اق���ي ال���ط���رق امل��رت��ب��ط به 
�صت�صاهم اأي�صا يف منع الختناقات على الطريق 

واحلد من احلوادث .

اأهايل الظفرة ي�صيدون بالفتتاح اجلزئي لطريق اأبوظبي الغويفات 

م�شاندة ت�شابق الزمن الفتتاح الطريق ب�شكل كامل خالل العام اجلاري 

•• دبي-وام:

وقعت اأكادميية القانون التابعة ل�صلطة ت�صوية املنازعات يف مركز دبي املايل 
العاملي مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك اأبوظبي ام�ص كخطوة اأوىل نحو 

توطيد العالقات بني الطرفني يف جمالت البحث والتدريب والتطوير.
تهدف املذكرة اإىل تنظيم اأن�صطة بحثية م�صرتكة مثل الندوات واملوؤمترات 
الأكادميية  وامل��واد  املن�صورات  تبادل  عن  ف�صال  واملحا�صرات  العمل  وور���ص 
الأخرى ذات ال�صلة. وت�صمل املذكرة تنظيم برامج للتبادل الطالبي وتوفري 
ف��ر���ص ال��ت��دري��ب ال��داخ��ل��ي ل��الرت��ق��اء مب��ه��ارات وم��ع��ارف ط��الب وممار�صي 
القانون وغريهم من الطراف املعنية يف القطاع القانوين. وقال ديفيد جالو 
مدير اأكادميية القانون يف ت�صريح �صحفي له اليوم اإن ال�صراكة مع جامعة 

الأكادميية  ر�صالة  اإط��ار  يف  ال��ب��ارزة  املحطات  اأح��دث  تعد  اأبوظبي  نيويورك 
الرامية اإىل توفري اأرقى فر�ص التعليم املحلي مبوا�صفات عاملية.

واأ���ص��اف اإن ه��ذه امل��ذك��رة تن�صجم م��ع اأه���داف الأك��ادمي��ي��ة يف اإع���داد طالب 
القانون  اإط���ار  �صمن  مهامهم  مل��زاول��ة  القانونيني  واملتخ�ص�صني  ال��ق��ان��ون 
امل�صتوى  عاملية  موؤ�ص�صات  م��ع  التعاون  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ال���دويل  التجاري 

وتطوير خدمات فريدة من نوعها.
� جزءا من �صلطة    2015 � التي تاأ�ص�صت يف عام   اأكادميية القانون  ومتثل 
املايل  دب��ي  مركز  حماكم  اأي�صا  مظلتها  حتت  جتمع  التي  املنازعات  ت�صوية 
يف  ال���دويل  التحكيم  وم��رك��ز  امل�صلمني  غ��ري  وت��رك��ات  و�صايا  و�صجل  العاملي 
تدريب  لالأكادميية على  الأ�صا�صية  املهام  وت�صتمل  العاملي.  املايل  دبي  مركز 
وتنظيم عمل املحامني ون�صر تقارير املحاكم واملعلومات القانونية واملوؤلفات 

الأكادميية وتقدمي ال�صت�صارات القانونية جمانا ملن يحتاجها عرب برنامج 
املحامي التطوعي الأول من نوعه يف املنطقة ف�صال عن ا�صت�صافة فاعليات 
هرييف  وذك��ر  ال��ق��ان��وين.  واملجتمع  الق�صائي  بالنظام  لالرتقاء  خم�ص�صة 
كري�ص عميد كلية العلوم الجتماعية واأ�صتاذ القت�صاد يف جامعة نيويورك 
اأبوظبي اأن التعاون مع اأكادميية القانون يف مركز دبي املايل العاملي يهدف 
اإىل بلورة فهم اأف�صل حول النظم القانونية العاملية واملقارنة عند الطالب 
والأطراف املعنية على حد �صواء اإىل جانب تعزيز الثقافة القانونية الفكرية 
اأن اجلامعة تتطلع  واأو�صح  التخ�ص�صات.  من منظور عاملي مقارن ومتعدد 
ذلك  يف  مب��ا  م�صرتكة  بحثية  اأن�صطة  اإر���ص��اء  اإىل  الأك��ادمي��ي��ة  م��ع  بالتعاون 
فر�صة  ذل��ك  �صي�صكل  حيث  الأكادميية  وامل��واد  املن�صورات  وتبادل  امل��وؤمت��رات 
التدريب  فر�ص  وتوفري  تعليمية  برامج  لتطوير  املوؤ�ص�صتني  اأم��ام  مواتية 

جامعة  �صبكة  من  جزء  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  وتعد  للطالب.  الداخلي 
نيويورك العاملية وهي تتيح تخ�ص�صا جامعيا يف الدرا�صات القانونية �صمن 
كليتي الدرا�صات الجتماعية و الآداب والعلوم الإن�صانية . يذكر اأن برنامج 
ق�صائية  هيئات  تعتمدها  التي  القوانني  على  يركز  ل  القانونية  الدرا�صات 
القانون  اأفكارا مو�صوعية وروؤى منهجية حول طبيعة  واإمنا يقدم  حمددة 

واملوؤ�ص�صات القانونية املختلفة.
باربري  �صراكة مع جمموعة  املا�صي  ال�صهر  قد عقدت يف  الأكادميية  كانت 
اإنرتنا�صيونال الأمريكية العاملة يف جمال اإعداد اختبارات نقابات املحامني 
القانون  كليات  تتيح خلريجي  امل�صار  �صريعة  تدريبية  دورات  لتنظيم  وذلك 
يف بلدان دول جمل�ص التعاون اخلليجي احل�صول على �صهادة مزاولة مهنة 

املحاماة يف نيويورك. 

اأكادميية القانون يف مركز دبي املايل توقع مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك اأبوظبي 

حمد الهاملي : ي�صاهم يف ان�صيابية احلركة املرورية ويت�صم بالأمن وال�صالمة املرورية
�صيف املزروعي: �صيحقق نقلة نوعية مل�صتخدمي الطريق ويحقق الأمن وال�صالمة 
حممد �صالح: جهود كبرية للقيادة الر�صيدة لتوفري �صبكة طرق متقدمة حتقق الأمن وال�صالمة املرورية مل�صتخدمي الطرق

•• دبي-الفجر:

احدى   ، العمالية  الق�صايا  يف  النافذة  �صالأحكام 
التي   ،2017 ل��ع��ام  العمالية  املحكمة  م���ب���ادرات 
ن��وع��ي��ة يف ج����ودة وك���ف���اءة اخلدمات  ن��ق��ل��ة  مت��ث��ل 
اإط�������ار احل����ر�����ص على  امل����ق����دم����ة، يف  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 
ا���ص��ت��ح��داث ق���ن���وات ت��وا���ص��ل ت��ف��اع��ل��ي��ة م��ب��ت��ك��رة يف 
من  املتعاملني  واإ�صعاد  اخلدمات  تقدمي  جم��الت 
باأن  اجلميع  ليلتم�ص  وال��ع��م��ال،  العمل  اأ���ص��ح��اب 
حقوق العامل مرعية متاما يف دولة الإمارات التي 
الأر�ص  اأنحاء  جميع  من  العاملة  اليد  ت�صتقطب 
واإح�صان  ع���دل  ع��ن��ه��ا م��ن  ع���رف  مل��ا  ا���ص��ت��ث��ن��اء  دون 
وعطاء و�صدق يف جمالت العمل املختلفة، اإذ ينعم 
واملوا�صالت  ال�صكن  يف  متميزة  بخدمات  العمال 
يف  فالت�صريعات  الأ�صا�صية،  اخلدمات  من  وغريها 
دولة الإمارات تتطور با�صتمرار نحو الأف�صل ومبا 
الإم����ارات يف  دول��ة  ت�صهدها  التي  ال��ت��ط��ورات  يلبي 
خمتلف القطاعات اإذ اأن الدول املتقدمة هي التي 
املجتمع  تطور  ح�صب  وت�صريعاتها  قوانينها  تطور 

واحتياجاته.
حيث اأو�صح �صعادة القا�صي جمال اجلابري رئي�ص 
املحكمة العمالية مبحاكم دبي، اأن مبادرة الأحكام 
النافذة هي احدى مبادرات املحكمة العمالية لعام 
التحديث  منهج  ع��ل��ى  نعتمد  اإن��ن��ا  2017،حيث 

ال�صرتاتيجيات  اأف�������ص���ل  ت��ط��ب��ي��ق  يف  امل�����ص��ت��م��ر 
والتحول  الق�صائي  القطاع  لتطوير  وال�صيا�صات 
ل��ل��ت��وج��ه��ات العليا  ن��ح��و ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي وف��ق��اً 
ت��ق��دمي منظومة متكاملة  ال��دول��ة، م��ن خ��الل  يف 
املعايري  لأف�صل  ترقى  التطويرية  امل��ب��ادرات  م��ن 

واملمار�صات العاملية يف جمالت التميز والتطوير.
التوجهات  م��ع  ال��ن��اف��ذة ترتبط  الأح��ك��ام  ف��م��ب��ادرة 
 ،2021 احل���ك���وم���ي���ة وت���ت���واف���ق م����ع خ���ط���ة دب�����ي 
خالل  من  ومتميزة،  رائ��دة  حكومة  اإىل  للو�صول 
وال�صياحية،  الب�صيطة  للق�صايا  حم��اك��م  ت�صكيل 
التقا�صي،  م��دة  لطول  الرئي�صية  الفجوة  ملعاجلة 
الق�صائي،  ال��ن��ظ��ام  يف  الأف����راد  ثقة  اإىل  للو�صول 
اأ�صمى  ال�صعادة  املتعاملني، لأن  ا�صعاد  لرفع موؤ�صر 
�صلم  على  املهام  واأوىل  احلكومات،  توؤديها  وظيفة 
�صعادة  مل��دى  يومية  قيا�صات  ف��اإجن��از  الأول���وي���ات، 
املقدمة  اخل����دم����ات  ور����ص���اه���م جت����اه  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الر�صا  ملنظومة  الأ�صا�صية  الأرك��ان  اأح��د  تعد  لهم، 

وال�صعادة التي تنعم بها الدولة حالياً.
مو�صحاً اأن املحكمة العمالية يف دبي ت�صري بخطوات 
التقا�صي  اإج���راءات  لتي�صري  نهجاً  باإتباعها  ثابته 
ع��ل��ى ال��ع��م��ال، م��ن خ���الل درا���ص��ة ال��و���ص��ع احلايل 
وتقدير حجم العمل، وت�صنيف اأنواع الق�صايا التي 
�صتكون يف امل�صار ال�صريع، وحتديد القدرات الب�صرية 
امل��ب��ادرة من حيث  لتطبيق  الالزمة  املادية  وامل��راد 

والتن�صيق  التقنية،  والأنظمة  والقاعات  الأج��ه��زة 
واخلارجيني  الداخليني  ال�صركاء  املعنيني من  مع 
يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل��ي��ة واج���راءات���ه���ا ك������وزارة امل����وارد 
الب�صرية والتوطني، والتعريف والإعالم باخلدمة 
وت�صريع  تب�صيط  اإىل  تهدف  فاملبادرة  اجل��دي��دة.  
ف�صل الق�صايا العمالية الب�صيطة التي ل تتجاوز 
تنفيذ  �صرعة  و�صمان  دره��م،  األ��ف   20 مطالبتها 
ي�صمن  ب�صكل  هيكلته  معاد  م�صار  �صمن  احكامها 
الفوري،  للتنفيذ  وقابليتها  فيها  الف�صل  �صرعة 
كما تهدف اإىل ف�صل م�صار الق�صايا الب�صيطة عن 
امل�صار التقليدي وتخ�صي�ص دوائر ق�صائية خا�صة 
 10 ا�صناد  مبعدلت  الإ�صناد  �صرعة  و�صمان  لها، 
اأيام، وتقليل عدة مرات املراجعة وتخفي�ص معدل 
مدة الف�صل ب�صكل ل يتجاوز �صهراً واحداً، وكذلك 
امل�صاهمة يف خف�ص تكلفة التقا�صي وعدم احلاجة 

للمحامني.
الت�صجيل  م���ن  ب���داي���ًة  م�����ص��ار اخل���دم���ة  م��و���ص��ح��اً 
وحت�صيل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  و�����ص����وًل  الإل�����ك�����رتوين، 
 20 دون  الق�صايا  مل�صار  تعمل  فاملبادرة  املطالبات، 
األ��ف دره��م، من خ��الل الت�صجيل الإل��ك��رتوين عن 
جل�صات  ا�صناد  متخ�ص�صة،  ق�صائية  لدوائر  بعد، 
وقابليتها  واح��داً،  �صهراً  يتجاوز  ل  ف�صل  �صريعة، 
للتنفيذ الفوري، موؤكداً �صرورة الت�صهيل والتي�صري 

على كل من يطرق اأبواب حماكم دبي.

•• اأبوظبي- الفجر

العلمي بجامعة  البحث  نظم مكتب 
اأخ��الق��ي��ات الأعمال  ن���دوة  اأب��وظ��ب��ي 
الأعمال  وا���ص��ت��دام��ة  الثقافات  ع��رب 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ربوف��ي�����ص��ور ج���ون هوكر 
وامل�صوؤولية  العمل  اأخالقيات  اأ�صتاذ 
العمليات  وب����ح����وث  الج���ت���م���اع���ي���ة 
بجامعة كارنيجي ميلون يف الوليات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، وال��ت��ي �صلطت 
ال�����ص��وء ع��ل��ى اأب�����رز الخ���ت���الف���ات يف 
حول  الأع��م��ال  موؤ�ص�صات  ممار�صات 
ال��ع��امل وامل��ع��اي��ري الأخ��الق��ي��ة التي 
الثقافة  لخ��ت��الف  وف��ق��اً  بها  تلتزم 
والعادات والتقاليد يف خمتلف اأنحاء 
�صرق وجنوب  دول  العامل خا�صة يف 
واأمريكا  الأو����ص���ط،  وال�����ص��رق  اآ���ص��ي��ا، 
ال�صمالية، وجنوب اأفريقيا، واأمريكا 
اأبرز  الندوة  تناولت  كما  الالتينية، 
البيئية  ال�صتدامة  ملمار�صات  من��اذج 
وامل����ال����ي����ة يف م���وؤ����ص�������ص���ات الأع����م����ال 
املوؤ�ص�صة،  ب��اأخ��الق��ي��ات  وع��الق��ت��ه��ا 
وك��ي��ف��ي��ة ت��اأث��ري ع��ام��ل ال��ف�����ص��اد على 
مم���ار����ص���ات ا����ص���ت���دام���ة الأع����م����ال يف 
ي�صببه  الذي  ال�صلبي  والأثر  العامل، 
التي  ل�صلوكيات  املوؤ�ص�صات  ت��رك  يف 
ت���ع���زز ال��ع��م��ل ال���ن���اج���ح ال�����ذي يعود 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى امل���دى 

الطويل.
اأ���ص��رف خليل رئي�ص  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
ق�صم البحث العلمي بجامعة اأبوظبي 
ع��ل��ى تنظيم مثل  ح��ر���ص اجل��ام��ع��ة 
من  ت�صتقطب  ال��ت��ي  ال���ن���دوات  ه���ذه 
خاللها نخبة من اخلرباء والأ�صاتذة 
والباحثني من خمتلف اأنحاء العامل 
احليوية  الق�صايا  من  ع��دد  ملناق�صة 
ويف مقدمتها ال�صتدامة واأخالقيات 
اأجندة  ت��ت��واف��ق م��ع  ال��ت��ي  الأع���م���ال 
اأبوظبي  حلكومة  العامة  ال�صيا�صة 
ويف   ،2030 القت�صادية  وروؤي��ت��ه��ا 
ه����ذه ال�������ص���دد ك���ان���ت اجل���ام���ع���ة قد 
مركز   2015 ع����ام  اأي�������ص���اً  د���ص��ن��ت 
وم�صتدامة  ذك����ي����ة  مل������دن  ال���ت���م���ي���ز 
دعم  اإىل  ي���ه���دف  وال������ذي  وري����ادي����ة 

اأج���ن���دة اجلامعة  وت��ن��م��ي��ة  وت��ط��وي��ر 
خمرجاتها  وتعزيز  العلمي  للبحث 
املتخ�ص�صة  العلمية  ال��ب��ح��وث  م��ن 
التنمية  دعم عملية  ت�صاهم يف  التي 
الوطنية وتعنى بق�صايا ال�صتدامة، 
اجلامعة  ا�صت�صافة  اأن  اإىل  م�صرياً 
الربوفي�صور  م��ث��ل  م��ت��م��ي��ز  ل���ع���امل 
جون هوكر لي�صارك الطلبة واأع�صاء 
ال��ه��ي��ئ��ت��ني ال��ت��دري�����ص��ي��ة والإداري��������ة 
بخربته العلمية العاملية والتي تزيد 
ا�صتدامة  جم���ال  يف  ع��ام��اً   40 ع��ن 
الثقافات  ع��رب  واختالفها  الأع��م��ال 
واأخ����الق����ي����ات م��وؤ���ص�����ص��ات الأع���م���ال 
لنماذج  ط���رح���ه  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
اإمنا  املمار�صات  ودرا�صات حالة لهذه 
وير�صخ  للطلبة  اأو���ص��ع  اآف��اق��اً  يفتح 

واأهمية  العلمي  البحث  ثقافة  م��ن 
اأوج��ه حياتنا  ال�صتدامة يف خمتلف 

امل�صتقبلية.
الربوفي�صور  اأو����ص���ح  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
العمل  اأخالقيات  اأ�صتاذ  هوكر  جون 
وبحوث  الج��ت��م��اع��ي��ة  وامل�����ص��وؤول��ي��ة 
ميلون  كارنيجي  بجامعة  العمليات 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  يف 
خالل الندوة اأن هناك مبداأ اأخالقي 
موؤ�ص�صات  تتبعه  اأن  ب��د  ل  حم���وري 
غري  ن�����ص��اط  اأي  اأن  وه����و  الأع����م����ال 
اأخالقي،  غ��ري  ن�صاط  يعد  م�صتدام 
اأخالقي له هدف  اأن كل عمل  حيث 
املجتمع،  ع��ل��ى  بالنفع  ت��ع��ود  وغ��اي��ة 
ا�صتمرت  اإذا  امل���ث���ال  ���ص��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى 
اتباع  يف  الأعمال  موؤ�ص�صات  خمتلف 
امل��م��ار���ص��ات ال��ت��ي ت��زي��د م��ن التلوث 
حتافظ  التي  تلك  وجت��اه��ل  البيئي 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ف����اإن ه���ذا يف ح���د ذاته 
اإىل  لفتاً  اأخالقياً،  غري  عماًل  يعد 
عاملياً  الأع��م��ال  ا�صتدامة  حتقيق  اأن 
تطبيق  خ��الل  م��ن  ينجح  اأن  ميكن 
الإ�صالمي  التمويل  وم��ب��ادئ  اأح��ك��ام 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ف��دول��ة 
على �صبيل املثال قد حققت �صبقاً يف 
خالل  من  الأعمال  ا�صتدامة  جمال 
تطبيقها لهذه املبادئ التي تعنى يف 

م�صمونها بالتنمية امل�صتدامة.

يف اإطار احلر�ص على ا�صتحداث قنوات توا�صل تفاعلية مبتكرة يف جمالت تقدمي اخلدمات واإ�صعاد املتعاملني 

املحكمة العمالية مبحاكم دبي تطلق مبادرة االأحكام النافذة يف الق�شايا العمالية 
جامعة اأبوظبي تنظم ندوة اأخالقيات االأعمال عرب الثقافات وا�شتدامة االأعمال العاملية 



الثالثاء   28   مارس    2017  م   -   العـدد  11980  
Tuesday  28  March   2017  -  Issue No   11980اأخبـار الإمـارات

08

•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

�صمن فعاليات خميم الب�صمة العا�صر 
حتت  بال�صكري  امل�����ص��اب��ني  ل��الأط��ف��ال 
رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن 
الأعلى  املجل�ص  القا�صمي ع�صو  �صقر 
ت��ق��وم موؤ�ص�صة  اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  ح��اك��م 
ال�صيخ  �صمو  وبح�صور  اأمنية  حتقيق 
زاي��د بن �صلطان بن خليفة ال نهيان 
حتقيق  موؤ�ص�صة  امناء  جمل�ص  رئي�ص 
امنية   70 ي��ق��ارب  م��ا  بتحقيق  امنية 
28 مار�ص اجلاري يف  اليوم الثالثاء 
براأ�ص  امل��رج��ان  ج��زي��رة  و�صبا  منتجع 
لتوجيهات  ت��رج��م��ة  وذل����ك  اخل��ي��م��ة 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  �صمو  قرينة 
بن خليفة ال نهيان م�صت�صار �صاحب 
ال�صيخة  �صمو  ال��دول��ة  رئي�ص  ال�صمو 
الرئي�ص  نهيان  ال  �صيف  بنت  �صيخة 

الفخري ملوؤ�ص�صة حتقيق امنية.
واعرب ال�صتاذ هاين الزبيدي الرئي�ص 
للرعاية  ت���ق���دي���ره  ع����ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
را�ص  حاكم  ال�صمو  ل�صاحب  الكرمية 

اىل  وم�صريا  ال�صكري  ملخيم  اخليمة 
التعاون القائم بني املوؤ�ص�صة ومبادرات 
مر�صى  ت���وع���ي���ة  يف  ال�����ص��ح��ة  وزارة 

ال�صكري وحتقيق امنياتهم .
م�صابا  ط��ف��ال   150 امل��خ��ي��م  ي�����ص��م 
اإمارات الدولة  بال�صكري من خمتلف 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص  ودول 
والدول العربية.. ويهدف اإىل تدريب 
عمليا  بال�صكري  امل�صابني  الأط��ف��ال 
م���ع حالتهم  ال��ت��ع��ام��ل  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
ال�����ص��ح��ي��ة اخل���ا����ص���ة وال��ت��ع��اي�����ص مع 
�صبل  وت��وف��ري  �صحية  ب�صورة  امل��ر���ص 

والتغذية  والرتفيه  والعالج  الراحة 
ال�����ص��ح��ي��ة وال���ن�������ص���اط ال���ب���دين حتت 
الفريق  من  دقيقة  ومراقبة  اإ���ص��راف 
امل��خ��ت�����ص يف ه�����ذا امل����ج����ال م����ن اأج����ل 
على  واحل�صول  لهم  ال�صعادة  حتقيق 
فر�صتهم يف الرتفيه والعي�ص كغريهم 

من الأطفال الأ�صحاء.
واأو���ص��ح��ت م��ه��رة حم��م��د ب��ن �صراي 
الب�صمة  ع��ل��ى خم��ي��م  ال���ع���ام  امل�����ص��رف 
ال��دورة من  اأن هذه  ال�صكري  لأطفال 

ال�صامية  للروؤية  حتقيقا  تاأتي  املخيم 
بن  ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب 
ال��دول��ة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�صمو  �صاحب  لدعوة  وا�صتجابة  اهلل 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل لتبني 

مبادرات اخلري يف املجتمع.
و �صكرت �صراي كل من �صاهم يف هذا 
حتقيق  موؤ�ص�صة  مقدمهم  ويف  العمل 

اإىل  م�����ص��رية   .. اب���وظ���ب���ي  يف  ام��ن��ي��ة 
الإ�صابة  م��ع��دل  يف  امللحوظ  ال��ت��زاي��د 
بالنوع الأول من مر�ص ال�صكري حيث 
بلغ اإجمايل الأطفال دون عمر ال� 15 
م�صتوى  ع��ل��ى  ب��ال�����ص��ك��ري  امل�����ص��اب��ني 
ح�صب  ط���ف���ل  األ�������ف   542 ال�����ع�����امل 
لل�صكري  ال����دويل  ت��ق��دي��رات الحت����اد 
�صنوية  ت��زاي��د  بن�صبة   2015 ل��ع��ام 
اأطفال العامل ما  %3 من  اإىل  ت�صل 
املبادرات  من  مزيد  تبني  اإىل  يدفعنا 
وم�صاعفاته  امل��ر���ص  ل��ه��ذا  للت�صدي 

لدى هذه الفئة العمرية.
تدريب  اإىل  ي��ه��دف  امل��خ��ي��م  ه���ذا  واإن 
كيفية  على  ال�صكري  مر�صى  اأط��ف��ال 
ال�صحية  ح���ال���ت���ه���م  م�����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
اإىل  م�صريا   .. امل��ر���ص  م��ع  والتعاي�ص 
اأن���ه مت ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن الربامج 
الرتفيهية  و  والريا�صية  التعليمية 
لفرقة  ع��رو���ص  م��ن خ��الل  لالأطفال 
متنوعة  فقرات  و  ال�صرطة  مو�صيقى 
ال�صرطة  اإدارة  ق��دم��ت��ه��ا  ت���وع���وي���ة 

املجتمعية .

•• دبي–الفجر: 

ع�����ق�����دت م�����وا������ص�����الت الإم�������������ارات 
وبالتعاون مع موؤ�ص�صة دبي خلدمات 
الوطنية  وال�������ص���رك���ة  الإ������ص�����ع�����اف، 
احلريق  مكافحة  م��ع��دات  ل�صناعة 
حول  توعوية  عمل  ور���ص  )نافكو(، 
الأولية، وطرق احلماية  الإ�صعافات 
وال�����ص��ي��ط��رة وم��ك��اف��ح��ة احل���رائ���ق، 
موظٍف   100 م���ن  لأك�����رث  وذل�����ك 
العامة  الإدارة  م��ق��ر  يف  وم��وظ��ف��ة 
العمل  ياأتي عقد ور�ص  بدبي، حيث 
�صهر  حملة  ومبادرات  برامج  �صمن 
ال�صالمة وال�صحة املهنية باملوؤ�ص�صة، 
مار�ص  �صهر  ط���وال  ت�صتمر  وال��ت��ي 

ال�صالمة  دع  ���ص��ع��ار  حت���ت  اجل�����اري 
تقودك .

عبدالقادر  �صكر  خالد  ال�صيد  واأف��اد 
وال�صالمة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  م���دي���ر 
وال�������ص���ح���ة امل���ه���ن���ي���ة مب���وا����ص���الت 
الإمارات  موا�صالت  ب��اأن  الإم���ارات، 
حت���ر����ص م���ن خ����الل ب���رام���ج حملة 
كل  تعقدها  وال��ت��ي  ال�����ص��الم��ة  �صهر 
ع����ام ع��ل��ى ت��ع��زي��ز امل���م���ار����ص���ات التي 
املحافظة  يف  ت�صهم  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن 
موظفيها،  و����ص���الم���ة  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى 
وتطوير  بينهم  ال��وع��ي  ن�����ص��ر  ع��رب 
وحتقيق  و�صحياً،  مهنياً  معارفهم 
ال�صرتاتيجية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأه������داف 
املتوافقة  املمار�صات  بتعزيز  املتمثلة 

م���ع امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 
البيئة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال�����ص��الم��ة 

واملجتمع.
�صهر  ب���رام���ج  اأن  اإىل  ���ص��ك��ر  واأ����ص���ار 
جمموعة  ب��رع��اي��ة  تعقد  ال�����ص��الم��ة 
ال�صركال،  عبداللطيف  ب��ن  عي�صى 
جمموعة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  وك���ذل���ك 
من  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  م��ن 
ال��ق��ط��اع��ني احل���ك���وم���ي واخل���ا����ص، 
اجلهود  اأق�صى  املوؤ�ص�صة  بذلت  وقد 
لتوظيف اخلربات وتعزيز ال�صراكات 
امل�صرتكة  الأه�����داف  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
واإىل م�صتوًى راٍق من اخلدمة الذي 
واملوظفني،  ال�صركاء  راح��ة  ي�صمن 
موا�صالت  ق��ي��م  م���ع  ي��ن�����ص��ج��م  مب���ا 

وال�صالمة  ال��ع��ن��اي��ة  يف  الإم��������ارات 
وامل�صوؤولية، موؤكداً اأن هذه الأهداف 
ل تتحقق اإل بتعاون ودعم �صركائنا 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني، وامل��وؤ���ص�����ص��ة تبذل 
منظومة  ل��ت��ق��دمي  ح��ث��ي��ث��ة  ج���ه���وداً 
وتنفيذ  ورائ������دة،  م��ت��م��ي��زة  خ��دم��ات 
البيئة  جت��اه  املجتمعية  التزاماتها 
واملجتمع  العمل  و���ص��وق  واملوظفني 

ككل.
واأ�صاف، باأن ور�صة عمل الإ�صعافات 
�صرحاً  ت���ق���دمي  ت�����ص��م��ن��ت  الأول����ي����ة 
تف�صيلياً عن خمتلف اأنواع احلوادث 
والإ�صابات املحتملة، والطرق املتبعة 
للم�صابني،  الأول���ي���ة  ل��الإ���ص��ع��اف��ات 
�صوراً  ت��ق��دمي  ال�����ص��رح  �صاحب  كما 

تو�صيحية لالإ�صابات واآلية التعامل 
عملية  تطبيقات  اإيل  اإ�صافًة  معها، 
لالأنواع  الأول���ي���ة  امل��ع��اجل��ة  ل��ط��رق 
بينما  الإ�����ص����اب����ات،  م����ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ور���ص��ة ط���رق احلماية  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
معارف  تنمية  ع��ل��ى  احل���رائ���ق  مل��ن��ع 
بكيفية  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  امل���وظ���ف���ني 
ا�صتخدام اأجهزة الإطفاء اليدوية يف 
واأنواع  الب�صيطة،  احلرائق  مكافحة 
م��ك��اف��ح��ة احل��ري��ق وكيفية  م��ع��دات 

الكفيلة  وال�������ص���ب���ل  ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا، 
لتجّنب احلرائق. 

وتقّدم مدير اإدارة البيئة وال�صالمة 
ال�صكر  ب��ج��زي��ل  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����ص��ح��ة 

دب���ي خلدمات  م��وؤ���ص�����ص��ة  ف��ري��ق  اإىل 
الوطنية  ال�صركة  وفريق  الإ�صعاف، 
احلريق  مكافحة  م��ع��دات  ل�صناعة 
املبذولة  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  )ن��اف��ك��و(، 

ل���ت���ع���زي���ز م�������ص���ت���وي���ات ال�������ص���الم���ة، 
م���وؤك���داً ع��ل��ى دوره�����م الإي���ج���اب���ي يف 
والرعاية  ال�صالمة  م�صتويات  رف��ع 

الالزمة ملختلف �صرائح املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتكمال  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  الإم�����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأع�صاء  زوج��ات  من  ملجموعة  خا�ص  تدريبي  برنامج 
وزارة  مع  بالتن�صيق  ت�صميمه  مت  الدبلوما�صي  ال�صلك 
ال���دويل ويجمع م��ا ب��ني دورات  اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
والزي  والإت��ي��ك��ي��ت  ال��ربوت��وك��ول  ت�صمل  متخ�ص�صة 

الر�صمي ودورة عن ثقافة وتاريخ دولة الإمارات.
كذلك   - ا�صبوعا  ا�صتمر  ال��ذي   - ال��ربن��ام��ج  وت�صمن 
حما�صرة تفاعلية األقتها اإحدى زوجات الدبلوما�صيني 
اخلا�صة  وجتاربها  خرباتها  املنت�صبات  �صاركت  حيث 
يف  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  وي�صهم   . دبلوما�صي  ك��زوج��ة 
زوجات  ل��دى  الدبلوما�صية  امل��ه��ارات  وتطوير  تعزيز 
الدبلوما�صيني ويزودهن بكل ما يلزم ملواجهة حتديات 
الربوتوكول الدبلوما�صي خالل قيامهم مب�صوؤولياتهن 
يف العديد من املنا�صبات الجتماعية وخالل املرا�صالت 
ال��ت��ه��اين وال��ت��ع��ازي وغ��ريه��ا م��ن الواجبات  وت���ب���ادل 

الجتماعية.
ويلعب هذا الربنامج دورا حموريا يف تعزيز الدور الذي 
تقوم به زوجة الدبلوما�صي لينعك�ص دورها اإيجابيا اأو 
�صلبيا على العالقات الدولية .. وعليها اأن تفهم ثقافة 
ال�صعب امل�صيف واأن تكون على دراية بقواعد ال�صلوك 
العالقات الجتماعية ح�صب ما  ال�صليم يف  والتوا�صل 
اأهمية الدور الذي تلعبه  املنا�صبة واأن تدرك  تقت�صيه 
يف متثيل دولة الإمارات العربية املتحدة اأثناء تعرفها 

على ثقافات وجمتمعات جديدة.
�صعادة  الدبلوما�صية  الإم���ارات  اأكادميية  رئي�ص  وهناأ 
ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون امل�����ص��ارك��ني يف ال��ربن��ام��ج .. وق���ال : 
و���ص��ن��وا���ص��ل تطوير  ال��ربن��ام��ج  ب��خ��ري��ج��ات  ف��خ��ر  كلنا 
القدرات  وت��ط��وي��ر  دع��م  يف  ت�صهم  متخ�ص�صة  ب��رام��ج 
الدبلوما�صية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ودعم 
اأهداف ال�صيا�صة اخلارجية للدولة على املدى القريب 

والبعيد .
من جانبها قالت مرمي املحمود مديرة اإدارة التدريب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي و����ص���وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف اأك���ادمي���ي���ة الإم�����ارات 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة اإن اأه��م��ي��ة امل���ه���ارات ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة ل 
تقت�صر على الدبلوما�صيني الرجال فقط ونحن ندرك 
بتقدمي  ونفتخر  الدبلوما�صيني  زوج���ات  دور  اأهمية 
هذا الربنامج املتخ�ص�ص لهن نظرا لأهمية اإعدادهن 
املهارات الالزمة ليتحملن م�صوؤولية  وجتهيزهن بكل 

متثيل الدولة على امل�صتوى الدويل باأف�صل �صورة .
الدبلوما�صيني  زوج����ات  اإح����دى  اأع���رب���ت  جهتها  م��ن 
هذا  يف  بامل�صاركة  �صرورها  عن  الربنامج  يف  امل�صاركات 
الربنامج الذي قدم دورات قيمة عن املهارات الالزمة 
والإت��ي��ك��ي��ت وال�����ص��ل��وك��ي��ات واأ���ص�����ص ال�����ص��ي��اف��ة املحلية 
ال�صوء  �صلط  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت   . وال��دول��ي��ة 
اأي�صا على القواعد املهمة للمنا�صبات واملهام الر�صمية 
باأنني  اليوم  ا�صعر   : وقالت   .. فيها  الت�صرف  وكيفية 
م�صتعدة لأدعم زوجي واأقوم بدوري كزوجة دبلوما�صي 

ب�صكل لئق .

االإمارات الدبلوما�شية تنظم برناجما تدريبيا 
خا�شا بزوجات اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي

اله�الل االأحمر تطل�ق احلمل�ة ال�شحي�ة ال�شامل�ة يف راأ�س اخليمة والفجرية تفعيال ملبادرة عام اخلري 
•• اأبوظبي -وام:

املجتمع  توعية  ق�صم  حمالت  اأوىل  ال��ق��ادم  اخلمي�ص  تنطلق 
بهيئة الهالل الأحمر لعام 2017 احلملة ال�صحية ال�صاملة 
التي تنفذها الهيئة يف راأ�ص اخليمة والفجرية و ت�صمل منطقة 
م�صايف ومناطق دفتا والغمرة الغدف والطيبة واأع�صمة ووادي 
كوب ومرب�ص. و تنفذ احلملة بالتعاون مع عدد من الإدارات 
املعنية بالهيئة و�صركاء الهالل الأحمر يف العمل الإن�صاين من 
امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية التي تعمل من خالل 13 عيادة 
تخ�ص�صية لإجراء الفحو�صات الطبية املجانية للمر�صى من 
املعوزين واملحتاجني يف املناطق التي تنفذ فيها احلملة وذلك 
ملدة ثالثة اأيام وت�صتهدف اأكرث من الف و 500 من املر�صى 

نائب  املن�صوري  مبارك  را�صد  �صعادة  بذلك  �صرح   . املعوزين 
الأمني العام لل�صوؤون املحلية بالهالل الأحمر خالل املوؤمتر 
ال�صحفي الذي عقد ام�ص مبقر الهيئة الرئي�صي يف اأبوظبي 
العام  الأم���ني  نائب  الفهيم  يو�صف  حممد  �صعادة  وبح�صور 
وعدد  الأحمر  بالهالل  الإدارات  وم��دراء  امل�صاندة  للخدمات 
تنفيذ  يف  امل�صاركة  ال�صحية  واملراكز  امل�صت�صفيات  ممثلي  من 
وتفعياًل  الأح��م��ر  الهالل  اأن  اإىل  املن�صوري  واأ���ص��ار  احلملة. 
بالهيئة  العليا  الإدارة  لتوجيهات  وتنفيذاً  اخلري  عام  ملبادرة 
املجتمع  توعية  لق�صم  الت�صغيلية  برامج اخلطة  تنفيذ  تتابع 
 2017 ل��ع��ام  ب��ال��ه��الل الأح��م��ر  امل�����ص��اع��دات املحلية  ب�����اإدارة 
الأمني  نائب  واأو���ص��ح   . ال�صاملة  ال�صحية  احلملة  ب��اإط��الق 
العام لل�صوؤون املحلية اأن احلملة تعمل على تعزيز قيم البذل 

على  وحثهم  املحلي  املجتمع  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  ل��دى  وال��ع��ط��اء 
ينفذها  التي  الإن�صانية  والفعاليات  الأن�صطة  يف  الن��خ��راط 
وجه  وع��ل��ى  باحلملة  امل�صتهدفني  مل�صاندة  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
تنمي  كما  البعيدة  امل��ن��اط��ق  يف  يعي�صون  ال��ذي��ن  اخل�صو�ص 
احلملة روح املبادرة والعطاء لدى املوؤ�ص�صات ال�صحية امل�صاركة 
يف تنفيذها . جدير بالذكر ان هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
قدمت عرب فروعها الع�صرة يف جميع اأنحاء الإم��ارات خالل 
اإجمالية  بقيمة  متنوعة  اإن�صانية  م�صاعدات   2016 ال��ع��ام 
قيمة  وبلغت  درهما  و180  األفا  و927  مليونا   138 نحو 
امل�صاعدات الطبية والعالجية 29 مليونا و266 األفا 724 
اأفرادها ت�صعة الف  اأ�صرة عدد   2736 درهما وا�صتفاد منها 

. و 247فردا 

بتوجيهات �صيخة بنت �صيف 

زايد بن �شلطان ي�شهد حتقيق اأمنيات اأطفال ال�شكري براأ�س اخليمة اليوم

مو�شالت االإمارات توعي موظفيها باالإ�شعافات االأولية 
وطرق الوقاية من احلرائق

وفد من بيئة اأبوظبي يزور واحة الكرامةتقييم 136 مركزا يف حكومة دبي وفقا لنظام النجوم العاملي لت�شنيف اخلدمات
•• دبي-وام: 

بداأ برنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة تقييم 
نظام  ح�صب  دب��ي  حلكومة  التابعة  اخل��دم��ات  م��راك��ز 
اأعقبت  مرحلة  يف  اخلدمات  لت�صنيف  العاملي  النجوم 
�صل�صلة ور�ص عمل لتدريب ممثلي اجلهات احلكومية 

يف دبي على النظام الأول من نوعه عامليا.
ت�صمل عملية التقييم 136 مركز خدمة للمتعاملني 
وتقيم جهة  دب��ي  اإم���ارة  20 جهة حكومية يف  ل���  تتبع 
حمايدة متخ�ص�صة وم�صتقلة املراكز مرة كل �صنتني .

الت�صنيف  ولوحة  �صهادة  ذلك  على  بناء  املركز  ومينح 
�صبع  اإىل  م��ن جنمتني  النجوم  م��ن  ع��ددا  التي حتمل 
وتقرير التقييم .. فيما يتم متابعة اأداء املراكز ب�صكل 
املت�صوق  على  تعتمد  فعالة  اآل��ي��ات  خ��الل  م��ن  م�صتمر 

ال�صري ودرا�صات ر�صا املتعاملني.
العام  امل��دي��ر  م�صاعد  بوحميد  عي�صى  ح�صة  واأك����دت 
للخدمات احلكومية والريادة يف مكتب رئا�صة جمل�ص 
 .. وامل�صتقبل  ال���وزراء  �صوؤون جمل�ص  وزارة  ال���وزراء يف 
كاأداة  النظام  ال�صراكة مع حكومة دبي تعزز مكانة  اأن 
مبتكرة لالرتقاء مب�صتوى اخلدمات يف جميع املوؤ�ص�صات 
مبا  اخل��ا���ص  والقطاع  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية 

معايري  تت�صمن  متكاملة  منظومة  تطوير  اإىل  يقود 
نوعية لت�صنيف اأداء وم�صتوى اخلدمات.

و قالت بوحميد اإن التعاون وت�صافر اجلهود وم�صاركة 
ين�صجم  كافة  واملمار�صات مع اجلهات  التجارب  اأف�صل 
مع روؤية حكومة الإم��ارات امل�صتقبلية يف تعزيز ثقافة 
اآل���ي���ات ت��ق��دمي اخل���دم���ات لإ�صعاد  الب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ر 

املتعاملني والرتقاء بطموحاتهم وتطلعاتهم.
و كان برنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة قد 
عقد ور�ص تدريب ح�صرها 150 موظفا مثلوا اجلهات 
احلكومية املحلية يف اإمارة دبي واأدارها �صامل باليوحة 
مدير اإدارة نظام النجوم العاملي لت�صنيف اخلدمات يف 
�صوؤون جمل�ص  وزارة  ال��وزراء يف  رئا�صة جمل�ص  مكتب 

الوزراء وامل�صتقبل.
و ه��دف��ت ال���ور����ص اإىل ال��ت��ع��ري��ف ب��ربن��ام��ج الإم�����ارات 
للخدمة احلكومية املتميزة ومبادرة تطوير اخلدمات 
ورب����ط ذل���ك م��ع روؤي����ة الإم������ارات 2021 م��ن خالل 
بناء  وهيكلية  مفاهيم  و�صرح  التقييم  تو�صيح مراحل 
املوا�صفات وما تت�صمنه من حماور وعنا�صر وموا�صيع 

وم�صتوى الن�صج يف تقدمي اخلدمات وجودة الدليل.
و ا�صتمع امل�صاركون اإىل �صرح حول كيفية اإعداد ملفات 
تو�صيح  ومت  الربنامج  متطلبات  على  بناء  الرت�صيح 

واملوا�صيع  العنا�صر  واأه���م  الثمانية  امل��ب��ادرة  حم���اور 
والتعريف باأهمية التقييم الذاتي ملركز اخلدمة و�صرح 
ومتطلبات  الرت�صيح  ملف  املطلوبة يف  الوثائق  قائمة 

كل وثيقة.
املتميزة قد  الإم��ارات للخدمة احلكومية  كان برنامج 
اأعلن موؤخرا التعاون مع دائرة التنمية القت�صادية يف 
دبي لتطبيق نظام النجوم العاملي على املن�صاآت التجارية 
يف اإمارة دبي حيث ا�صتحدث معايري متخ�ص�صة لبع�ص 

فئات املن�صاآت مثل املتاجر واملراكز التجارية.
و تعد دولة الإمارات الأوىل يف العامل التي تتبنى نظام 
النجوم لت�صنيف اخلدمات الذي اأطلقه �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بهدف رفع 

كفاءة اخلدمات احلكومية اإىل م�صتوى �صبع جنوم.
ويركز النظام على املتعامل وتعزيز الكفاءة احلكومية 
لإعادة �صياغة مفهوم مبتكر واإطار متكامل املعايري يف 
لت�صاهي  كفاءتها  لرفع  احلكومية  اخل��دم��ات  تقدمي 
الطريان  و�صركات  والفنادق  امل�صارف  املطبقة يف  تلك 
اإطار �صعي  ا�صتثنائية للمتعاملني يف  ما يحقق جتربة 
ين�صجم  امل�صتقبل  بناء منوذج حلكومات  اإىل  احلكومة 

. مع اأهداف وروؤية الإمارات 2021 

•• عجمان ـ الفجر 

اليوم  لفعاليات  املنظمة  العليا  اللجنة  ك��رم��ت 
العمالة  اإم��ارة عجمان فئة  الريا�صي الوطني يف 
تنظيم  يف  احلثيثة  جهودهم  و  ل��دوره��م  تقديراً 

احلدث.
مركز  يف  ُنظمت  ال��ت��ي  الحتفالية  يف  ذل��ك  ج��اء 
–رئي�ص  الرئي�صي  اأحمد  بح�صور  عجمان  �صباب 
اللجنة املنظمة و اأع�صاء اللجنة مرمي املن�صوري 

و اآية �صليم.
الذين  العاملني  جميع  بجهود  الرئي�صي  واأ���ص��اد 

ح��ر���ص��وا ع��ل��ى اإجن����اح ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم الريا�صي 
ال��وط��ن��ي ال��ت��ي اأق��ي��م��ت حت��ت رع��اي��ة �صمو ال�صيخ 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي- ويل ع��ه��د عجمان  ع��م��ار 
ع�صر  ال�����ص��اد���ص  يف  التنفيذي،  املجل�ص  –رئي�ص 
من فرباير املا�صي حتت �صعار الإم��ارات جتمعنا 
التعاون  جمل�ص  دول  اح��ت��ف��الت  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث ح��ظ��ي��ت بتنظيم 
الدوائر  مب�صاركة  فرعية  و  رئي�صية  فعالية   50
احلكومية على م�صتوى اإمارة عجمان و اأكرث من 
اإبراز  و  التالحم  تعزيز  األ��ف �صخ�ص بهدف   12
قيم املحبة و املودة بني اجلميع مبن فيم الأفراد 

و اجلهات و املوؤ�ص�صات املختلفة و اإتاحة الفر�صة 
املنا�صبة  ب��ه��ذه  للم�صاركة  ك��اف��ة  املجتمع  لفئات 

الريا�صية الوطنية.
و ث��م��ن ال��رئ��ي�����ص��ي اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا العمال 
ت��ل��ب��ي��ة اخلدمات  و  ال��ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
بتميز،  عملت  و  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��واق��ع  خمتلف  يف 
الذي  امل�صرتك  العمل  ه��ذا  تقدمي  يف  و�صاهمت 

لقى جناحاً و اإقباًل جماهريياً كبرياً.
الرئي�صي-رئي�ص  اأح��م��د  ق���ام  احل��ف��ل  خ��ت��ام  يف  و 
اللجنة املنظمة بتكرمي فئة العمالة البالغ عددهم 

25 عامال بت�صليمهم الهدايا التقديرية.

تكرمي العمال امل�شاركني يف اليوم الريا�شي الوطني يف عجمان
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دبي ت�شت�شيف معر�س و موؤمتر جمعية بي اآي �شي اإ�س اآي 19 اأبريل
•• دبي-وام:

 2017 اآي  اإ�ص  �صي  اآي  بي  ال�صنوي جلمعية  واملوؤمتر  املعر�ص  دبي  ت�صت�صيف 
يف  امللتقي  بقاعة  املقبل  اأب��ري��ل   20 و   19 ي��وم��ي  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���ص��ط  لل�صرق 
ومراكز  التحتية  البنى   - الأ���ص��ي��اء  اإن��رتن��ت  �صعار  ال��ت��ج��اري حت��ت  دب��ي  م��رك��ز 
البيانات والتقنيات الال�صلكية . ي�صتقطب املوؤمتر نخبة من اخلرباء الدوليني 
ال�صتخدامات  اجتاهات  اأح��دث  ت�صمل  هامة  مو�صوعات  ملناق�صة  والإقليميني 
الال�صلكية للمدن الذكية و واإنرتنت الأ�صياء ومدى تاأثريها على الطبقة املادية 
لالأجهزة و الأمن الإلكرتوين يف املطارات و اأف�صل املمار�صات يف ت�صميم مراكز 
اأهمية البنية التحتية  البيانات والعمليات الت�صغيلية . ويناق�ص املوؤمتر كذلك 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف تطّور ثورة املدينة الذكية و البناء 

الذكي و�صيتم تنظيم ور�ص عمل ليوم واحد قبل املوؤمتر يف 18 اأبريل املقبل.

مهرجان اأم االإمارات ي�شلط ال�شوء على اأهمية ا�شتدامة املياه
•• اأبوظبي-وام:

2017 ال�صوء  اأم الإم��ارات يف دورته الثانية للعام  ي�صلط مهرجان 
على مو�صوع ا�صتدامة املياه من خالل جناح مياه – عامل املياه الذي 
ي�صارك للمرة الأوىل يف املهرجان . تاأتي م�صاركة جناح مياه متا�صيا 
مع املو�صوعات التي تطرحها دورة العام اجلاري من املهرجان والتي 
ويهدف  وال��ت��ع��اون.  والتعليم  والتمكني  ال���ص��ت��دام��ة  ح��ول  تتمحور 
بالأثر  التوعية  خ��الل  م��ن  اجل��م��ه��ور  م�صاركة  تفعيل  اإىل  اجل��ن��اح 
الإيجابي ل�صتدامة املياه حيث ي�صتعر�ص قيمة وم�صادر هذا املورد 
الطبيعي الثمني وا�صتخداماته يف احلفاظ على احلياة بجانب اإلقاء 
تفاعلي  العاملية من خالل عر�ص  ال�صتهالك  ال�صوء على معدلت 
باأكرث من 20 لغة.. ف�صال عن تكوين فهم اأف�صل واأو�صع حول مدى 

املياه  احتياطيات  على  احلفاظ  يف  للمياه  املنزيل  ال�صتهالك  تاأثري 
امل�صتقبلية والأجيال القادمة. ويوجه اجلناح الدعوة للزوار لتقدير 
اأهمية املياه قبل انخراطهم يف عدة عرو�ص تقدميية تثقيفية وعلمية 
تتناول مفاهيم وموا�صيع خمتلفة مثل دورة املاء الفيزيائية وب�صمة 
جمالت  يف  ال��ع��امل  م�صتوى  على  امل��ي��اه  وا�صتهالك  املائية  الإن�����ص��ان 
بحقائق  تعريفهم  مع  جنب  اإىل  جنبا  وال�صكن  وال�صناعة  ال��زراع��ة 
حول الدور الذي تلعبه املياه يف حياة الإن�صان واحليوانات والكوكب 
ككل. ويركز اجلناح على مو�صوع ا�صتدامة املياه من خالل معار�ص 
الإم����ارات  دول���ة  تبذلها  ال��ت��ي  اجلماعية  اجل��ه��ود  ت�صتعر�ص  ل�صور 
هذا  بندرة  املتعلقة  والتحديات  املياه  وحتلية  توزيع  م�صائل  ملعاجلة 
املبادرات  بع�ص  على  ال�صوء  العرو�ص  اأح��د  وي�صلط  الثمني.  امل��ورد 
العاملية يف جمال البحث عن م�صادر املياه واحلفاظ عليها جنبا اإىل 

جنب مع املبادرات الوطنية التي تهدف حلماية احتياطيات املياه يف 
الدولة مثل برنامج م�صدر لتحلية املياه با�صتخدام الطاقة املتجددة 
وبرنامج الإمارات لبحوث علوم ال�صتمطار وحملة م�صاعدات املياه 
�صقيا الإمارات ف�صال عن غريها من برامج ال�صراكات الإماراتية ذات 
– عامل املياه عمليات جتميع  ال�صلة باملياه. وي�صتعر�ص جناح مياه 
املياه املتجددة وا�صتخال�ص املياه من الهواء واأثر التقنيات ذات ال�صلة 
املوارد.  اأمن  لتعزيز  والهادفة  امل�صتمرة  العلمية  والكت�صافات  باملياه 
والعرو�ص  املعار�ص  من  وا�صعا  طيفا  الإم���ارات  اأم  مهرجان  وي�صم 
والأجنحة ومنافذ الأطعمة وامل�صروبات اإىل جانب جمموعة مميزة 
من الفعاليات �صمن اأربع مناطق متنوعة وم�صممة لتقدمي اأن�صطة 
جميع  من  للزوار  ملهمة  تفاعلية  بيئة  وتوفري  وتعليمية  ترفيهية 

الأعمار. 

•• جنيف -وام:

�صاركت وزارة الداخلية يف الدورة الرابعة والثالثني 
ملجل�ص حقوق الإن�صان يف جنيف .

و���ص��م وف���د ال���دول���ة اأع�����ص��اء م���ب���ادرة اإع�����داد كادر 
الإن�صان �صمن  وطني متخ�ص�ص يف جمال حقوق 
الوطني  للكادر  العملي  التطبيق  مرحلة  متابعة 
العمل يف  اآلية  على  الوفد  واطلع   . ال��دول��ة  خ��اِرج 
جمل�ص حقوق الإن�صان واملفو�صية ال�صامية حلقوق 
الإن�صان وتعرف على الآلية املتبعة يف اإدارة جل�صات 
املجل�ص والتفاعل بني خرباء اللجان ووفود الدولة 
بحقوق  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  ع���دد  وزي����ارة  املعنية 
الإن�صان  حلقوق  ال�صامية  املفو�صية  منها  الن�صان 
واملقر الدائم لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 
العربية ومبنى ومتحف ال�صليب والهالل الأحمر 
ور����ص عمل وحم��ا���ص��رات قدمها خرباء  وح�����ص��ور 
بعثة الدولة يف جمالت حقوق الإن�صان واملنظمات 
الدولية ذات العالقة يف اإطار الطالع على اجلهود 
واأكد   . جنيف  يف  الإن�صاين  العمل  �صمن  املبذولة 
حقوق  اإدارة  م��دي��ر  ن��خ��رية  حممد  اأح��م��د  العميد 

الإن�صان يف الأمانة العامة ملكتب �صمو نائب رئي�ص 
اأن تاأهيل منت�صبي  جمل�ص الوزراء وزير الداخلية 
ال�����وزارة يف جم���ال ح��ق��وق الإن�����ص��ان ي��اأت��ي تنفيذا 
مبختلف  بالهتمام  ال�صرطية  القيادة  لتوجيهات 
جم����الت ح��ق��وق الإن�����ص��ان واإي���ج���اد ك����وادر وطنية 
موؤهلة بجميع القيادات ال�صرطية بوزارة الداخلية 
 . الدولية  والتفاقيات  الوطنية  للت�صريعات  وفقا 
واأ�صار اإىل حر�ص الوزارة على ن�صر وتنمية الوعي 
ب��اأ���ص�����ص وم��ب��ادئ اح����رتام ح��ق��وق الإن�����ص��ان و�صون 
املجتمع  اأف��راد  وكرامة  وحقوق  الأ�صا�صية  حرياته 
وت�صريعاتها  وقوانينها  الدولة  د�صتور  كفلها  التي 
امل�����ص��ت��م��دة م���ن ق��ي��م��ن��ا وت��ع��ال��ي��م دي��ن��ن��ا احلنيف 
و����ص���ول لأف�صل  ال�����ص��رط��ي  ب��ال��ع��م��ل  والرت�����ق�����اء 
اأفراد املجتمع  املمار�صات الإن�صانية يف التعامل مع 
دون متييز بني فئاته . وذكر اأن املبادرة تعد الأوىل 
املبادرات  وم��ن  املنطقة  م�صتوى  على  نوعها  م��ن 
ال�صرتاتيجية للوزارة �صمن روؤية جمل�ص الوزراء 
بداأ  التي  الوطنية  ال��ك��وادر  من  املنت�صبني  لتاأهيل 
ا�صتقبال  . وك��ان يف   2014 العمل بها مطلع عام 
الدائم  املندوب  الزعابي  �صامل  عبيد  �صعادة  الوفد 

امل��ت��ح��دة يف جنيف  الأمم  ل���دى  الإم������ارات  ل��دول��ة 
الوطني  العمل  ه��ذا  اإجن���اح  بجهود  اأ���ص��اد  وال���ذي 
اأب���ن���اء ال��وط��ن التدريب  واإك�����ص��اب جم��م��وع��ة م��ن 
والتاأهيل يف جمال حقوق الإن�صان ما ي�صهم يف رفع 
م�صتواهم يف احلياة العملية واإك�صابهم املهارات يف 
اأحمد يو�صف  العقيد الدكتور  .  وقدم  هذا املجال 
امل��ن�����ص��وري ع�����ص��و جل��ن��ة ح��ق��وق الإن�������ص���ان ب����وزارة 
الداخلية رئي�ص الوفد ال�صكر ل�صفري الدولة ولكل 
من �صاهم باإجناح هذه الزيارة وتقدمي الت�صهيالت 
.  واأو���ص��ح الرائد  ت��واج��ده يف جنيف  اأث��ن��اء  للوفد 
اأن  املبادرة  الظاهري م�صرف  الرحمن جا�صم  عبد 
الزيارة جاءت لتنفذ مرحلة التطبيق العملي خارج 
التطبيق  مرحلة  املنت�صبون  اأنهى  اأن  بعد  ال��دول��ة 
العملي داخل الدولة والتي تلقوا خاللها تدريبات 
يف الإدارات ال�صرطية واجلهات الوطنية احلكومية 
الحتادية واملحلية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين ذات 
التدريب  اإن��ه��ائ��ه��م  ب��ع��د  الإن�����ص��ان  ب��ح��ق��وق  ال�صلة 
ال��ن��ظ��ري واحل�����ص��ول على ���ص��ه��ادة ال��دب��ل��وم املهني 
املتخ�ص�ص يف جمال حقوق الإن�صان ليتم بعد ذلك 

عملية التقييم وقيا�ص النتائج .

•• دبي-وام: 

خالل  الحت���ادي  الوطني  للمجل�ص  والبيئة  ال�صحية  ال�����ص��وؤون  جلنة  وا�صلت 
ال�صاد�ص  الت�صريعي  للف�صل  الثاين  العادي  النعقاد  دور  من  التا�صع  اجتماعها 
ال�صام�صي  عبيد  �صامل  �صعادة  برئا�صة  بدبي  العامة  الأمانة  مقر  يف  ام�ص  ع�صر 
رئي�ص اللجنة .. مناق�صة مو�صوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري وذلك 
من  كل  �صعادة  الجتماع  ح�صر   . والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  ممثلي  بح�صور 
ناعمة عبداهلل ال�صرهان مقررة اللجنة لهذا الجتماع وخالد علي بن زايد وعبيد 
املناخي والبيئة وفد برئا�صة �صعادة  ح�صن بن ركا�ص و من جانب وزارة التغري 

�صلطان عبداهلل علوان وكيل الوزارة امل�صاعد للمناطق .
وتعزيز  حماية  مو�صوع  تناق�ص  اللجنة  اإن  ال�صام�صي  عبيد  �صامل  �صعادة  وق��ال 
مع  ل��ق��اءات  عقد  ت�صمنت  التي  عملها  خطة  �صمن  والبحري  الغذائي  الإن��ت��اج 
ممثلي اجلهات املحلية والحتادية املعنية مبحاور املو�صوع وهي: تعزيز �صالمة 
والزراعي  ال�صمكي  امل��خ��زون  وتنمية  وحماية  املحلي  الإن��ت��اج  وا�صتدامة  ال��غ��ذاء 
والتوعية املجتمعية باأهمية ا�صتثمار الإنتاج املحلي يف القطاع الزراعي وال�صمكي 

.
اجتماعاتها  يف  عقدت  والبيئة  ال�صحية  ال�صوؤون  جلنة  اأن  اإىل  �صعادته  اأ���ص��ار  و 
ال�صابقة لقاءات مع العديد من اجلهات ذات الخت�صا�ص ملناق�صة املو�صوع معها 
اللجنة  اأع�صاء  ا�صتف�صارات  اإىل مالحظاتها واقرتاحاتها والرد على  وال�صتماع 
�صيادي  جلمعيات  ال��ت��ع��اون��ي��ات  واحت���اد  دب��ي  بلدية  ممثلي  م��ع  اجتمعت  حيث 

الأ�صماك ومركز خدمات املزارعني وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية .
و نوه اإىل اأن اللجنة ناق�صت اليوم مع ممثلي وزارة التغري املناخي والبيئة الإنتاج 
ال���وزارة يف هذا  الدولة والط��الع على جهود  وال�صمكي يف  الغذائي واحل��ي��واين 

املجال.
و اأو�صح اأنه جرى ا�صتعرا�ص املالحظات التي جمعتها اللجنة خالل اجتماعاتها 
الق�صايا  بع�ص  ح���ول  ال����راأي  وت��ب��ادل  الخ��ت�����ص��ا���ص  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  ال�صابقة 
 .. واحليواين  والبحري  الغذائي  الإنتاج  وتعزيز  بحماية  املتعلقة  والإج���راءات 
واأ�صارت اإىل اأن اللجنة ا�صتمعت اأي�صا اإىل مقرتحات ومالحظات ممثلي الوزارة 
الربامج  نتائج  على  الرتكيز  على  ال���وزارة  م��ع  واتفقت   .. املو�صوع  بخ�صو�ص 
واخلطط التي تنفذها الوزارة لدعم الإنتاج الغذائي واحليواين وال�صمكي واإبراز 
املقارنات الإح�صائية لهذه الربامج لدرا�صتها ومعرفة املعوقات التي تواجه تلك 

اجلهود .
وقال �صعادة �صامل ال�صام�صي اإن اللجنة كانت قد وجهت ا�صتف�صاراتها اإىل ممثلي 
الدولة  يف  والبحري  الغذائي  الإن��ت��اج  وتعزيز  حماية  مبو�صوع  املعنية  اجلهات 
الأ�صماك  �صيد  مهنة  يف  العاملني  املواطنني  اأع��داد  تراجع  باأ�صباب  يتعلق  فيما 
و�صيا�صة  ال�صيادين  دعم  الأ�صماك يف  التعاوين جلمعيات �صيادي  الحت��اد  ودور 
التاأمني على قوارب ال�صيد �صد املخاطر اأو الكوارث الطبيعية واأهم املبادرات يف 

ا�صتقطاب ال�صيادين اجلدد وخا�صة املواطنني املتقاعدين.
وا�صتف�صرت اللجنة من اجلمعيات التعاونية خالل اجتماعات �صابقة مع ممثليها 
ب�صاأن دورها يف دعم وت�صويق املنتجات املحلية واأوجه التن�صيق بينها وبني وزارة 
التغري املناخي والبيئة حلل م�صكالت الإنتاج املحلي والتحديات التي تواجههم 
مع اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة من املواطنني يف �صاأن ت�صويق منتجاتهم 

واأ�صباب تراجع الإنتاج املحلي الزراعي والبحري يف الدولة .
و اأكد ال�صام�صي حر�ص اللجنة النابع من ا�صرتاتيجية املجل�ص الوطني الحتادي 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  وممثلي  والخت�صا�ص  اخل��ربة  ذوي  دع��وة  على 
لت�صمني  العامة  وامل��و���ص��وع��ات  ال��ق��وان��ني  م�صروعات  مناق�صة  خ��الل  والأه��ل��ي��ة 

تقاريرها باأف�صل الت�صورات والتو�صيات .
و�صدد �صعادته على اأن اللجنة ت�صع اأمامها خالل ممار�صتها دور املجل�ص الوطني 
الإمارات  لدولة  امل�صتقبلية  الروؤية  الت�صريعي  دوره  بجانب  الرقابي  الحت��ادي 
القطاعات  واإنتاجية  ك��ف��اءة  تطوير  على  تعمل  التي   2021 املتحدة  العربية 
حتقيق  ي�صمن  ومب��ا  جديدة  قطاعات  لإ�صافة  والتمهيد  احلالية  القت�صادية 

والرتقاء  امل�صتدام  ومن��وه  تناف�صيته  وتعزيز  الوطني  القت�صاد  يف  نوعية  نقلة 
باأدائه وفق اأعلى املعايري العاملية .

من جانبها قالت �صعادة ناعمة عبداهلل ال�صرهان اإن اللجنة تناق�ص مو�صوع حماية 
ت�صمل  التي  الرقابية  اخت�صا�صاتها  �صمن  والبحري  الغذائي  الإن��ت��اج  وتعزيز 
ال�صوؤون الزراعية وتطويرها واملوارد املائية والرثوة ال�صمكية وتنميتها وحماية 
اإطار ا�صرتاتيجية املجل�ص الوطني الحتادي التي  البيئة ومكافحة التلوث ويف 
تعمل على ت�صجيع ال�صناعة الوطنية وامل�صاريع املتو�صطة وال�صغرية للمواطنني 
اإن اللجنة بحثت مع  للحد من البطالة واإتاحة فر�ص العمل لل�صباب واأ�صافت 
�صاأن  يف  وبراجمها  ال���وزارة  ا�صرتاتيجية  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  ممثلي 
تعزيز �صالمة الغذاء وا�صتدامة الإنتاج املحلي وجهودها يف �صاأن حماية وتنمية 
اأن  اأكدت  .و  الغذائي  الأمن  والزراعي كونه دعامة من دعائم  ال�صمكي  املخزون 
حتقيق الأمن الغذائي �صواء على امل�صتويني الوطني اأو العاملي لي�ص اأمرا ي�صريا 
الدولة وحتول دون حتقيقه  التي تواجه  التحديات  العديد من  اأن هناك  حيث 
املائية  امل���وارد  ونق�ص  املناخية  ال��ظ��روف  امل��ث��ال  �صبيل  على  منها  كاملة  ب�صورة 
وطبيعة الرتبة مما يجعلها تعتمد وب�صكل كبري على اأ�صواق الغذاء العاملية ويف 
�صوء تناق�ص املخزون ال�صمكي وازدياد الطلب على الأحياء املائية تظهر احلاجة 

لتاأمني املزيد من الحتياجات الغذائية.
و �صكل مو�صوع حماية البيئة وتنميتها واحلفاظ على مواردها اأحد اأهم اهتمامات 
املجل�ص الوطني الحتادي منذ عقده اأوىل جل�صاته يف عام 1972 �صمن ممار�صته 

لخت�صا�صاته الت�صريعية والرقابية ومناق�صته خمتلف الق�صايا.
و�صدد املجل�ص الوطني الحتادي من خالل مناق�صاته وتو�صياته خالل جل�صاته 
ال�صابقة على اأهمية العمل وبذل املزيد من اجلهود للحفاظ والعناية على البيئة 
من  بحمايتها  والهتمام  ا�صتنزافها  وع��دم  الطبيعية  امل��وارد  وحماية  وتنميتها 
الآثار ال�صلبية التي ت�صببها بع�ص الأن�صطة الب�صرية بالإ�صافة اإىل احلفاظ على 

الرثوة ال�صمكية واحليوانية والإنتاج الزراعي وتقدمي الدعم الالزم لتنميتها .
وتبنى املجل�ص اأي�صا عددا من التو�صيات واملطالبات من خالل مناق�صته مو�صوع 
اأهمها و�صع  حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �صيد الأ�صماك والزراعة من 
عمل  ب��رام��ج  ت�صمل  وال��زراع��ة  الأ���ص��م��اك  �صيد  ملهنتي  توطني  �صيا�صة  واع��ت��م��اد 
وموؤ�صرات قيا�ص حمددة ملبادرات توؤدي اإىل توطني املهنة ورفع ن�صبة التوطني يف 
مهنتي �صيد الأ�صماك والزراعة وتعميق ال�صعور بالنتماء لهذه املهن واحلفاظ 

عليها كرثوة وطنية توؤ�صل املوروث التاريخي لالآباء والأجداد .
ت�صويق  يف  متخ�ص�صة  وطنية  موؤ�ص�صات  اإن�صاء  دع��م  ب�صرورة  املجل�ص  وطالب 
الإنتاج الزراعي وال�صمكي واقرتح اإجراء درا�صات م�صرتكة بني الوزارات املعنية 
والزراعية  البحرية  البيئة  وا�صتدامة  ال�صمكي  املخزون  على  احلفاظ  �صاأن  يف 
وت�صجيع ودعم البحث العلمي يف جمال البتكار الزراعي والغذائي واإتباع اأف�صل 
املمار�صات التكنولوجية املنا�صبة يف ري املزروعات وا�صتخدام الأ�صاليب اجلديدة يف 
جمال الزراعة كالزراعة املائية والزراعة خارج الرتبة وال�صتمطار وذلك بهدف 
اأمام وجود  ال�صمكي والزراعي وتذليل العديد من التحديات  ا�صتدامة املخزون 

اأمن غذائي م�صتدام وتقليل ن�صبة العتماد على ا�صترياد الغذاء من اخلارج .

الداخلية ت�شارك يف اجتماع جمل�س حقوق االإن�شان بجنيف 

االإمارات الأ�شدقاء امل�شنني و�شواعد اخلري تنظمان فعالية ود وعرفان 
•• دبي-وام:

نظمت جمعية الإمارات لأ�صدقاء امل�صنني بالتعاون مع جمعية �صواعد اخلري 
فعالية ود وعرفان يف مركز ملتقى الأ�صرة يف املمزر مبنا�صبة الحتفال ب� يوم 

الأم .
الإم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�صة  ال�����ص��وي��دي  ���ص��ل��وى  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
لآبائنا  اجلميل  رد  م��ن  ج��زء  ه��ي  وع��رف��ان  ود  فعالية  اإن  امل�صنني  لأ���ص��دق��اء 
اإىل  م�صرية   .. وللوطن  لأبنائهم  العطاء  يف  حياتهم  �صخروا  الذين  واأمهاتنا 
�صخ�صيات جمتمعية  املجتمع من  فئات خمتلفة من  فيها  �صارك  الفعالية  اأن 

ومتطوعني واإعالميني.
واأو�صحت اأن اأهداف اجلمعية هي تعزيز دور املوؤ�ص�صات كافة والأف��راد يف دعم 

كبار ال�صن وال�صتفادة من خرباتهم وخمزونهم الفكري لتتناقله الأجيال .
املبادرات والأن�صطة  العديد من  اأن اجلمعية ب�صدد تنفيذ  ال�صويدي  واأ�صافت 
املجتمعية خالل الفرتة املقبلة يف خمتلف اإمارات الدولة ومب�صاركة متطوعني 
وتثقيفية  �صحية  م��ب��ادرات  و�صت�صم  واإع��الم��ي��ني  التخ�ص�صات  خمتلف  م��ن 

وجمتمعية تعنى بكبار ال�صن واأ�صرهم .
الفخري  الع�صو  دمل���وك  ب��ن  ح�صر  بنت  فاطمة  ال�صيخة  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن 
جلمعية الإمارات لأ�صدقاء امل�صنني رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية �صواعد اخلري 
عن فخرها بامل�صاركة يف دعم فئة كبار ال�صن التي حتر�ص اجلمعية على تعزيز 
ال��ت��ي تنظمها م��ن خ��الل تكاتف  امل���ب���ادرات والأن�����ص��ط��ة  ت��واج��ده��م يف خمتلف 

املتطوعني وال�صخ�صيات املجتمعية التي تدعم مبادرات اجلمعية.
اأن��ه خ��الل ع��ام اخل��ري - ال��ذي يرتجم روؤي��ة قيادتنا الر�صيدة - يتم  واأ�صافت 
العمل على حتقيق ال�صعادة جلميع �صرائح املجتمع يف الدولة وفئة كبار ال�صن 

من الفئات التي حتر�ص اجلمعية على توفري كل ال�صبل املتاحة والتي حتقق 
لهم ال�صعادة واحلياة الطيبة يف حميط اأ�صرهم وجمتمعهم .

واأكدت حر�ص جمتمع الإمارات على الهتمام بكبار ال�صن ورعايتهم ف�صال عن 
اأن يكون له دور يف امل�صوؤولية الجتماعية .. م�صرية اإىل م�صاركة  حر�صه على 
اأعداد كبرية من املتطوعني من خمتلف الفئات العمرية يف مبادرات واأن�صطة 
تعنى بفئة كبار ال�صن وحر�صهم على اأن يكون لهم دور يف الدعم املعنوي لهذه 

الفئة الذي اأعطتنا الكثري .
لدى  امل�صري  ال�صفري  حرم  اإىل  بال�صكر  ح�صر  بنت  فاطمة  ال�صيخة  وتقدمت 
الدولة واإىل جميع املتطوعني وو�صائل الإعالم مل�صاهمتهم يف اإجناح الفعالية 

التي ر�صمت الب�صمة على وجوه كبار ال�صن من الأمهات والآباء .

�شحية وبيئة الوطني االحتادي تناق�س مو�شوع حماية وتعزيز االإنتاج الغذائي والبحري مع ممثلي احلكومة 

واالإرهاب  اجلرمية  مكافحة  يف  م�شروعاته  لدعم  ل�»االإنرتبول«  اإماراتية  منحة  يورو  مليون   50
•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت دول�����ة الإم��������ارات ع���ن منح 
مليون   50 دره���م  م��ل��ي��ون   197
الإنرتبول  موؤ�ص�صة  ل�صالح  ي���ورو 
م��ن اأج���ل ع���امل اأك���رث اأم��ان��ا وذلك 
م�صروعات  ���ص��ب��ع��ة  دع�����م  ب����ه����دف 
اجلرمية  ملكافحة  للموؤ�ص�صة  تابعة 

العاملية والإرهاب.
ال�صبعة  امل���������ص����روع����ات  وت�������ص���م���ل 
الإلكرتونية  واجل���رائ���م  الإره�����اب 
واملجتمعات  ال���ث���ق���ايف  وال���������رتاث 
املعر�صة للخطر وجرائم ال�صيارات 
والب�صائع  املخدرات  اإىل  بالإ�صافة 
غ��ري امل�����ص��روع��ة . ج���اء ذل���ك خالل 
ام�ص  عقد  الذي  ال�صحفي  املوؤمتر 
ل����الإع����الن ع����ن ف���ع���ال���ي���ات ال������دورة 
ال��ت��ع��اون من  م��ن��ت��دى  م��ن  الأوىل 
اأج���ل الأم����ن ال���ذي ينطلق غ���دا يف 
اأبوظبي حتت رعاية �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
وي�صتمر  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ص 

حتى 30 مار�ص اجلاري .
واأك�����������د ال����ع����م����ي����د ح����م����د ع���ج���الن 

مب�صوؤولياتنا  وال�صطالع  جهودنا 
الفردية على نحو اأف�صل .

وي��ع��ق��د م��ن��ت��دى ال��ت��ع��اون م��ن اأجل 
املنظمة  م����ع  ب���ال�������ص���راك���ة  الأم�������ن 
ال���دول���ي���ة ل��ل�����ص��رط��ة اجل���ن���ائ���ي���ة و 
م���وؤ����ص�������ص���ة الإن������رتب������ول م����ن اأج����ل 
اأمانا ويجمع ع��ددا من  اأك��رث  عامل 
ال�صرطيني  وامل�����ص��وؤول��ني  ال������وزراء 
امل�����ص��ت��وى ومم��ث��ل��ي القطاع  رف��ي��ع��ي 
جماعيا  الت�صدي  ب��ه��دف  اخل��ا���ص 

للق�صايا امل�صرتكة .
ومي��ك��ن امل��ن��ت��دى .. امل�����ص��ارك��ني من 
مكافحة  يف  م�صوؤولياتهم  حت��دي��د 
مع  امل�صتقبلية  الأمنية  التهديدات 
م�صروعات  ���ص��ب��ع��ة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
ت��اب��ع��ة ل��الإن��رتب��ول وه���ي الإره����اب 
واجل���رائ���م الإل��ك��رتون��ي��ة وال���رتاث 
املعر�صة  وامل���ج���ت���م���ع���ات  ال���ث���ق���ايف 
ل���ل���خ���ط���ر وج������رائ������م ال���������ص����ي����ارات 
والب�صائع  املخدرات  اإىل  بالإ�صافة 
غري امل�صروعة . وتهدف امل�صروعات 
للتحديات  الت�صدي  اإىل  ال�صبعة 
ال��ف��ئ��ة التي  امل���وج���ودة يف  ال��ع��امل��ي��ة 
كل  ت�صميم  ج���رى  اإذ  ب��ه��ا  يخت�ص 

تعزيز الأمن وال�صتقرار يف الدولة 
اجلرمية  مكافحة  ب���اأن  ولإمي��ان��ه��ا 
وت�����ص��اف��را عامليا  ج���ه���ودا  ي��ت��ط��ل��ب 
تبادل  خالله  يتم  فاعال  وتن�صيقا 
املعارف والآراء واأف�صل التطبيقات 

ال�صرطية .
املر  اإليا�ص  �صعادة  من جانبه رحب 
رئي�ص موؤ�ص�صة الإنرتبول من اأجل 
عامل اأكرث اأمانا با�صتمرار ال�صراكة 
مع دولة الإمارات ودورها الريادي 
ال�صبعة  امل���������ص����روع����ات  رع����اي����ة  يف 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  �صت�صاعد  ال��ت��ي 
نواجهها  التي  املعقدة  التهديدات 

اليوم .
�صي�صاعدنا  التمويل  ه��ذا  اأن  واأك���د 
اأوج����ه م��ت��ع��ددة للتعاون  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
جتمع بني اخلربة التقنية واملعرفة 
بالق�صايا التي ت�صاعدنا على تعزيز 

ال�صالمة والأمن .
�صتوك  ي����ورغ����ن  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
الدولية  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني 
اإن  الإن��رتب��ول  اجلنائية  لل�صرطة 
هذه امل�صاهمة تاأتي يف الوقت الذي 
ال�صرطة  ج��ه��از  ت�صجيع  ف��ي��ه  ي��ت��م 

ال�صرطة  ع�����ام  م���دي���ر  ال��ع��م��ي��م��ي 
وزارة  يف  الحت������ادي������ة  اجل���ن���ائ���ي���ة 
املوؤمتر  خ��الل  كلمته  يف  الداخلية 
تعزيز  ع��ل��ى  احل���ر����ص  ال�����ص��ح��ف��ي 
التعاون وال�صراكة مع جميع الدول 
بغية  الدولية  والهيئات  واملوؤ�ص�صات 
تعزيز جهود الإمارات ال�صاعية اإىل 

�صمان اأمن املجتمع و�صالمته .
املوؤ�ص�صات  دع����م  اأن  اإىل  اأ�����ص����ار  و 
الفاعلة  وامل���������ص����ارك����ة  ال����دول����ي����ة 
بن�صاطاتها ياأتي �صمن نهج الدولة 
عالقات  وبناء  تقوية  اإىل  ال�صاعي 
مبكافحة  امل��ع��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م���ع 
الدولية  املنظمة  ومنها  اجل��رمي��ة 
ل��ل�����ص��رط��ة اجل���ن���ائ���ي���ة الإن����رتب����ول 
موؤ�ص�صة  و  فيها  الأع�صاء  وال���دول 
الإنرتبول ويهدف هذا التعاون اإىل 
مكافحة اجلرمية العاملية من اأجل 

عامل اأكرث اأمان .
الإم��������ارات  دول������ة  دع�����م  اإن  ق�����ال  و 
ال�صبعة  الإن�����رتب�����ول  مل�������ص���روع���ات 
التزامها  ي��وؤك��د  اجل��رمي��ة  ملكافحة 
املجتمع  اأم����ن  ب�����ص��م��ان  امل��ت��وا���ص��ل 
على  وحر�صها  و�صالمته  ال���دويل 

م�صروع لإط��الق م��ب��ادرات وخطط 
على  للم�صاعدة  خ�صي�صا  و�صعت 
مكافحة هذه املجالت الإجرامية .

كانت دولة الإمارات قد ان�صمت اإىل 
اأكتوبر  ع�صوية الإنرتبول يف �صهر 
من �صنة 1973 ويقع مقر املكتب 
ل��دول��ة الإم���ارات  امل��رك��زي الوطني 
يف  اجل���ن���ائ���ي���ة  ال�������ص���رط���ة  اإدارة  يف 
العمل  من�صة  وهو  الداخلية  وزارة 
الرئي�صة جلميع حتقيقات ال�صرطة 
مع  التعاون  تتطلب  التي  الدولية 

ال�صرطة يف الدولة.
 2021 اأن روؤي����ة الإم�����ارات  ي��ذك��ر 
اأن تكون الدولة الأكرث  اإىل  تهدف 
وتعمل  ال��ع��امل  م�صتوى  على  اأم��ان��ا 
الأمن  ق���وات  م��ع  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الت�صريعية  وال�����ص��ل��ط��ات  املختلفة 
ع���ل���ى حت��ق��ي��ق ه�����ذا ال����ه����دف وق����اد 
جميع  ح���م���اي���ة  يف  ال����دول����ة  جن�����اح 
اأطياف املجتمع اإىل ازدهار الركائز 
ذلك  يف  مب��ا  لالقت�صاد  الأ�صا�صية 
والإبقاء  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ا�صتقطاب 
ع��ل��ي��ه��ا وت��ع��زي��ز ال�����ص��ي��اح��ة وزي����ادة 

ال�صعادة يف ظل جمتمع متنوع .

ال��ع��امل��ي على ال��ق��ي��ام ب���دور اأك���رب يف 
حت�صني الأمن العاملي .

و اأ�صاف : يذكرنا الوقت والأحداث 
بالأهمية  ال�����ع�����امل  يف  اجل�����اري�����ة 
امل����ت����زاي����دة ل���ل���ت���ع���اون وال������ت������اآزر يف 
 .. العاملي  الأم��ن  حتديات  مواجهة 
ال�صخية  امل�صاهمة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا 
اأثر  من دولة الإم��ارات �صيكون لها 
ك��ب��ري يف دع���م اإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون على 

م�صتوى العامل .
الناجمة  التهديدات  اأن  اإىل  اأ�صار  و 
املنظمة  واجل���رمي���ة  الإره������اب  ع��ن 
اأ�صبحت  الإل��ك��رتون��ي��ة  واجل���رائ���م 
م�صى  وق���ت  اأي  م��ن  تعقيدا  اأك���رث 
وه����و م���ا ي��ت��ط��ل��ب م���ن الإن���رتب���ول 
التعاون  اأكرب لتحقيق  بدور  القيام 
ال����دويل ل��ل�����ص��رط��ة وم���ع ذل���ك فاإن 
ال��ت��ح��دي��ات الأمنية  م��واج��ه��ة ه��ذه 
اأن  ي��ج��ب  – ول  ل��ي�����ص��ت  ال��ع��امل��ي��ة 
تكون – مهمة ال�صرطة وحدها لذا 
فاإن م�صاهمة اخل��رباء من القطاع 
اخلا�ص يعد اأمرا �صروريا لتحقيق 
املنتدى  ه��ذا  و�صيمدنا  املهمة  ه��ذه 
توحيد  ك��ي��ف��ي��ة  ح�����ول  ب����الأف����ك����ار 

موؤ�ش�شة خليفة االإن�شانية تتلقى دعما من 
�شركة الظاهرة الزراعية �شمن عام اخلري

•• اأبوظبي-وام:

من  دعما  الإن�صانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  تلقت 
�صركة الظاهرة الزراعية مل�صروع اإفطار ال�صائم الذي يعد من اأهم مبادرات 
املوؤ�ص�صة على ال�صاحة املحلية وي�صتفيد منه اأكرث من 600 اأ�صرة مواطنة 
�صنويا . ت�صلم الدعم �صعادة حممد حاجي اخلوري مدير عام املوؤ�ص�صة وهو 
قطاع  رئي�ص  نائب  العامري  عبيد  �صاملني  من  املوؤ�ص�صة  مبقر  �صيك  عبارة 

الأغذية والق�صم اللوج�صتي يف �صركة الظاهرىة الزراعية.
ن�صعى  : هذا ما  وق��ال   .. الإن�صانية  اللفتة  بهذه  اأ�صاد اخل��وري  من جانبه 
اأكرث تفاعلية بني موؤ�ص�صات  اإليه دائما من خالل توثيق العالقة لت�صبح 
عام  الرئي�صية يف  املحاور  لأحد  تطبيقا  والإن�صاين  الإقت�صادي  القطاعني 
اخلري الذي اأطلقه �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة حفظه اهلل وهو تر�صيخ ثقافة امل�صوؤولية الإجتماعية ليكون اجلميع 

طرفا فاعال ون�صطا يف امل�صرية التنموية لالإمارات .

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01474/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01139/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : مطعم ومقهي جراند ابو �صقرة )فرع(
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : خلفان حممد لحج الهاجري   
 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

1- اخالء العني وت�صليمها للمدعي خالية من ال�صواغلط
للفرتة من 2016/8/20 وحتى  ايجارية  بقيمة  عليه  املدعي  ال��زام   -2

 2016/12/25
3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر يوم 
املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�صر  تاريخ  من 

�صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

اإعالن هام 
انا ، �صولبارامبيل كو�صوبافا جنيب بن كو�صوبافا احمل جواز جواز �صفر 
هندي رقم L1413291 ال�صادرة من ابوظبي يف 2013/06/11  
واقيم ب�صفة دائمة مولبارامبيل هاو�ص ، بوتياكاوو ، الربيد ماتيالكام 
 28 رق��م  بناية   45570 ���ص/ب  حاليا  واقيم   ، تري�صور  حمافظة   ،
ال�صقة 3 �صارع حممد بن خليفة ابوظبي ، الإمارات العربية املتحدة ، 
وقد مت تغيري ا�صمي مبوجب هذا من �صولبارامبيل كو�صوبافا جنيب 

بن كو�صوبافا اىل مول بارامبيل كو�صوبافا جنيب على الفور

ف�سخ عالقة 
اأي بي ا�ص العاملية  اأدن��اه �صركة :  نعلن نحن املوقعني 
للطاقة الإم��ارات املتحدة ، عن ف�صخ عالقتنا باملدعو 
: جن���اراج���ا  ب��ان��دي��ن الجن���وف���ان الجن���وف���ان هندي 
 )P2034588( اجلن�صية ،  ويحمل جواز �صفر رقم
ال����ذي ي��ع��م��ل ل��دي��ن��ا مب��ه��ن��ة م�����ص��رف ان���ت���اج ل���ذا نحن 

لنتحمل اي م�صوؤولية جتاه الغري.  
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تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني اىل ال�صادة اأع�صاء جمل�ص اإدارة ذي رويال بنك اأوف 

�صكوتالند بي ال �صي - فروع الإمارات العربية املتحدة

 

 

 

 اإلدارة تقرير

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

 الرئيسية والمقرات التأسيس

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

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

 الرئيسية األنشطة

 .التجارية المصرفية الخدمات في عوللفر الرئيسي النشاط يتمثل

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

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

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

 والنتائج المالي المركز

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

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

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

 اإلدارة عن بالنيابة التوقيع

 

 جون اونونجا
 المدير التنفيذي في الدولة

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

 ٢٠١٧فبراير  ٢٨

 

 

 

 
 

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

 
 البيانات المالية تدقيق تقرير حول

 
 الرأي

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

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

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

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

 
 أساس إبداء الرأي

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

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

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

 
 التأكيد على أحد األمور

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

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

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

 العمومية.
 

 إن رأينا غير متحفظ بشأن هذه األمور.
 

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

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

 
 عن هذه البيانات المالية مسؤولية اإلدارة

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

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

 

 
 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 البيانات المالية. هذهتم اتخاذها بناًء على يللمستخدمين والتي 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 بشكل يحقق العرض العادل للبيانات المالية. المتضمنةالمعامالت واألحداث 
 

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

 

 
 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 ضرورية ألغراض تدقيقنا. على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها
 

 ارنست ويونغعن 
 
 
 
 

 موقعة من:
 ثودال هاري جوبال

 شريك
 ٦٨٩رقم التسجيل : 

 
 ٢٠١٧فبراير  ٢٨

 مارات العربية المتحدةاإلدبي، 
 

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�صمرب 2016

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما

 
٦ 

 

 

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

بيان الدخل ال�صامل كما يف 31 دي�صمرب 2016

بيان التدفقات النقدية كما يف 31 دي�صمرب 2016

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

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما

 
٧ 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

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

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

    
 ٣١،٠٣٥ ٧،٢٨٨  صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت

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

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

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

    
 - - ١٩ مصروفات ضريبة الدخل 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما

 
٨ 

 

رأس المال 
 المخصص
 ألف درهم

 احتياطي قانوني
 مألف دره

 ارباح محتجزة
 ألف درهم

 اإلجمالي
 درهم ألف 

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

 ٧،٣٣٥ ٧،٣٣٥ - - ربح السنة

 - - - - للسنة الدخل الشامل اآلخرىبنود 

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

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

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

 )٣،٧٩١( )٣،٧٩١( - - خسائر السنة

 - - - - للسنة بنود الدخل الشامل اآلخرى

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

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

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

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

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما

 
٩ 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 
 

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

    تسويات لـ
 ٥،٧٧٧ ١٧ ٨ االهالك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٤٤٤ ٥٩  فوائد مدفوعة خالل السنة
 

 

 

 

 

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

اإي�صاحات حول البيانات املالية يف 31 دي�صمرب 2016

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٠ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أخرى التي قد تنشأ الحقاً.  

 السياسات المحاسبية ٣

 اإلعداد�أساس ١٫٣

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

 درهم)، ما لم يتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

 بيان االلتزام

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

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

 

 

 

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١١ 

 السياسات المحاسبية (ُيتبع) ٣

 المعايير والتفسيرات المحاسبية ٣٫٢

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

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

 السريان�تاريخ الوصف المعيار
�المبكر االعتماد(
 )سموحم

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

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

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

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

 .بهم�الخاصة�المالية�البيانات�حول

 ٢٠١٦�يناير�١

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

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

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

  ٢٠١٦ يناير ١

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

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

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

 "العمالء

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

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

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

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

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

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

 ٢٠١٨�يناير�١

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٢ 

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

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

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

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

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

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

 ٢٠١٧�يناير�١

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

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

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

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

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

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

 .التمويلية�األنشطة�عن�الناشئة المطلوبات

 ٢٠١٧�يناير�١

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

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

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

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

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

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

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

 ٢٠١٨�يناير�١

 

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٣ 

 السياسات المحاسبية (ُيتبع) ٣

 المعايير والتفسيرات المحاسبية (ُيتبع) ٣٫٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٢٠١٨�يناير�١

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٢٠١٩�يناير�١

 

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

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٤ 

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

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

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

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

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

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

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

 .ظبي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٥ 

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

 )ُيتبع(المؤجلة �الضريبة

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

 .�الضرائب�فرض�سلطة�ونفس

 األجنبية مالتالع تحويل

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

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

 واألرصدة المعامالت) ب(

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

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

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

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

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

 العادلة القيمة قياس

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
١٦ 

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

 العادلة مةالقي تسلسل

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

 :ككل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �ية وما في حكمهاالنقد

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

 المالية الصكوك

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

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

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

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

 والمطلوبات المالية الموجودات حالة في إال المعاملة،تكاليف  إلى باإلضافة بالقيمة العادلة مبدئيا المالية الصكوك جميع قياس
 .الشامل الدخل بيان إلى المعامالت تكاليف تحميل يتم حيث الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المسجلة ماليةال
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 )ُيتبعالسياسات المحاسبية (     ٣

 )ُيتبعملخص السياسات المحاسبية الهامة (  ٣٫٣

 )ُيتبع(�المالية األدوات

 المالية موجوداتال
 تصنيفال

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

 .األولي اإلدراج عند االستثمارية

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

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

 .المبدئي االعتراف

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

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

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

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

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

 على توزيعات أرباح.

 :االستحقاق تاريخ الموجودات المحتفظ بها حتى
 وتاريخ للتحديد قابلة أو ثابتة دفعات ذات مشتقة غير مالية موجودات هي االستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ االستثمارات

 :عدا االستحقاقتاريخ  حتى بها االحتفاظ على والقدرة النية لديها الفروع ،قاقاستح

 الخسارة؛ أو الربح خالل من العادلة بالقيمة بتصنيفها االولي االدراج عند الفروع تقوم التي تلك )أ
 . للبيع متاحة أنها الفروع في تسمي التي تلك )ب
 .المدينة والذمم القروض تعريف عليها ينطبق التي تلك )ت

سعر  باستخدام المطفأة بالتكلفة إلحاقا قياسها يتم المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق المالية الستثماراتا فإن المبدئي، القياس بعد
 على عالوة أو خصم أي االعتبار بعين األخذ بعد المطفأة التكلفة احتساب يتمالفائدة الفعلي بعد خصم االنخفاض في القيمة. 

 .الفعلي الفائدة سعر من يتجزأ ال جزءا تشكل التي والرسوم الشراء

 تاريخ قبل به المحتفظ االستثماراتمن الجوهرية  غير المبالغمن بند  من أكثر تصنيف إعادة أو بيع في الفروع رغبت إذا
. للبيع متاحة كاستثمارات تصنيفها يعاد أن ويجب بأكملها الفئة إلغاء سيتم ،)المحددة الظروف بعض باستثناء( االستحقاق

 خالل االستحقاق حتى بها المحتفظ المالية الموجودات من أي تصنيف الفروع على محظورا سيكون ذلك، على وعالوة
 .التاليين العامين
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 السياسات المحاسبية (ُيتبع)      ٣

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (ُيتبع)   ٣٫٣

 المالية (ُيتبع) دواتاأل

 )يُتبع( المالية�موجوداتال

 :للبيع المتاح

 للبيع متاحة كاستثمارات تصنيفها يتم التي المشتقة غير المالية الموجودات تلك هي للبيع المتاحة االستثمارية المالية األوراق
 المالية موجوداتال) ج( أو استحقاق تاريخ حتى بها محتفظ استثمارات )ب( والسلف، القروض) أ( أنها على المصنفة غير أو

 .الخسارة أو الربح خالل من لةالعاد بالقيمة

 .للبيع متاحة كاستثمارات ذمم أو قروض أي تصنيف للفروع يجوز وال

 .العادلة بالقيمة للبيع المتاحة ماليةال االستثمارات قياس يتم المبدئي، القياس بعد

 القيمة احتياطي في) رىبنود الدخل الشامل اآلخ( الملكية حقوق في مباشرة المحققة غير والخسائر األرباح إدراج ويتم
 بيان في الملكية حقوق في سابقا المسجلة المتراكمة الخسارة أو الربح تثبيت يتم ستثمار،من اال التخلص يتم عندما. العادلة
إن  .بأول أول أساس على منها التخلص وتقرر ،السندات نفس في أكثرأو  استثمارب الفروع احتفظت حيث. الشامل الدخل

 الفائدة معدل طريقة باستخدام الفوائد إيرادات ة خالل االحتفاظ باالستثمارات المالية المتوفرة للبيع تدرج ضمنالفوائد المحقق
 عندما وتوزيعات األرباح المحققة خالل االحتفاظ باالستثمارات المالية المتوفرة للبيع تدرج ضمن بيان الدخل الشامل. الفعلية
 انخفاض خسائر في الشامل الدخل بيان في االستثمارات هذه قيمة انخفاض عن لناتجةا الخسائر تثبيت يتم. الدفع حق يثبت
 .حقوق الملكية من جزءا تشكل التي العادلة القيمة احتياطي من وإزالتها" المالية االستثمارات على القيمة

 االقرار إلغاء

 مالية موجودات مجموعة من جزء أو مالية وداتموج من جزء االقتضاء عند أو،( المالية للموجودات بالنسبة اإلقرار إلغاء
 :التالية الحاالت في بها المعترف) مماثلة

 .األصل من النقدية التدفقات استالم في الحق انتهاء  -
 النقدية التدفقات بدفع التزام تتحمل أو األصل من النقدية التدفقات على الحصول في حقوقها بنقل الفروع قامت إذا  -

 .وإما" التمرير" ترتيب بموجب ثالث لطرف جوهري تأخير دون بالكامل المستلمة
 أو. الموجودات ومنافع مخاطر كافة الفروع نقلت وقد 
 الموجودات على السيطرة نقلت ولكن الموجودات، ومنافع مخاطر بكافة الفروع تحتفظ أو تنقل لم. 

 أو بتحويل تقم ولم التمرير، ترتيبات في تدخل أو األصل من النقدية التدفقات على الحصول في حقوقها الفروع تنقل عندما
 العالقة استمرار مدىحسب  األصليثبت ف األصل، على السيطرة تحويل أو األصل ومزايا مخاطر بكافة االحتفاظ

 المحولة الموجودات قياس ويتم. لها الضمنية المسؤولية أيضا الفروع تقر الحالة، هذه وفي. األصل في" للفروع االستثمارية
 .الفروع بها احتفظت التي وااللتزامات الحقوق يعكس أساس على المرتبطة المطلوباتو

 األقصى الحد أو لألصل ةاألصلي الدفترية القيمةب المحول األصل على ضمان شكل أخذالذي ي المستمر االرتباط قياس يتم
 .سداده أيهما أقل الفروع من يطلب قد الذي للمقابل

 االنخفاض في القيمة
 من مجموعة أو المالي األصل أن على موضوعي دليل أي هناك كان إذا ما تقرير كل تاريخ في بالتقييم الفروع قومي
 وفقط إذا، قيمتها انخفضت قد مالية موجوداتال من مجموعة أو المالي األصل يعتبر. قيمتها انخفضت قد المالية موجوداتال

 األولي االعتراف بعد وقعت التي األحداث من أكثر أو واحدة ةنتيج القيمة انخفاض على موضوعي دليل هناك كان إذا
 أو المالي لألصل المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على تأثير له) األحداث أو( الحدث وهذا) تكبدها خسارة حدث( لألصل

 .موثوق بشكل تقديرها يمكن التي المالية موجوداتال من مجموعة
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 ُيتبع)السياسات المحاسبية (      ٣

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (ُيتبع)   ٣٫٣
 األدوات المالية (ُيتبع)

 المالية�الموجودات

 (يُتبع) القيمة في االنخفاض

 :على القيمة انخفاض دليل يشتمل أن ويمكن

 .كبيرة مالية صعوبات يواجهون المقترضين من مجموعة أو المقترض أن على مؤشرات -
 . جوهرية مالية هيكلة إعادة أو إفالس في الدخول احتمال  -
 في يمكن قياسه انخفاض هناك أن الملحوظة البيانات تشير وحيث األساسية الدفعات أو الفائدة في التأخير أو التقصير  -

بالتأخر عن  ترتبط التي االقتصادية الظروف أو المتأخرات في التغيرات مثل المتوقعة، المستقبلية النقدية التدفقات
 .السداد

 ، فيالسابق القسم في المطفأة بالتكلفة المدرجة األخرى موجوداتوال المدينة والذمم القروض قيمة انخفاض مناقشة تم دوق
 .أدناه ةموضح للبيع المتاحة الستثماراتا حين أن

 على موضوعي دليل هناك كان إذا فردي بشكل الفروع تقيم للبيع، متاحة كاستثمارات المصنفة صكوك الدين حالة في
 النخفاض المسجل المبلغ فإن ذلك، ومع. المطفأة بالتكلفة مدرجة مالية كموجودات المعايير نفس إلى استنادا القيمة انخفاض

خسائر  أي ناقصا الحالية، العادلة والقيمة المطفأة التكلفة بين الفرقاعتبارها ب قياسها يتم التي المتراكمة الخسائر هو القيمة
 القيمة على المستقبل في الفوائد إيرادات ويستند. الشامل الدخل بيان في سابقا بها المعترف اراالستثم قيمة في انخفاض
 انخفاض خسارة قياس لغرض المستقبلية النقدية التدفقات لخصم المستخدم الفائدة معدل باستخدامتستحق  المخفضة الدفترية

 يمكن والزيادة لصكوك الدين العادلة القيمة ، ازدادتالحقة فترة يف إذا،. الفوائد إيرادات من كجزء الفوائد تسجيل يتم. القيمة
 عكس يتم الشامل، الدخل بيان في القيمة انخفاض خسارة تسجيل بعد وقع ائتماني حدث إلى موضوعية صلة ذات تكون أن

 .الدخل الشامل بيان خالل من القيمة انخفاض خسارة

 في" ممتد" أو" شديد" نقص على أيضا يشتمل المادي الدليل فإن للبيع، حةمتاك المصنفة الملكية حقوق استثمارات حالة في
التي تم قياسها  التراكمية فالخسارة القيمة، في االنخفاض على دليل يوجد وحيث. تكلفتها من أدنى لإلستثمارات العادلة القيمة

 قيمة على طرأ انخفاض في القيمة أي خسائراَ ناقص الحالية، العادلة القيمة وبين االستحواذ تكلفة بين الفرق باعتبارها
 تعكس ال. الشامل الدخل بيان في وتسجل حقوق الملكية من تحذف ،الشامل الدخل بيان في مسبقا بها المعترف االستثمارات

اض انخف بعد العادلة القيمة زيادات تثبت الشامل؛ الدخل بيان خالل من حقوق الملكية إستثمارات قيمة في االنخفاض خسائر
 . آخر شامل دخل في القيمة
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 السياسات المحاسبية (ُيتبع)     ٣

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (ُيتبع)   ٣٫٣
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 (يُتبع)  القيمة في االنخفاض

 القيمة انخفاض ومخصص والسلفيات القروض

 : باستثناء نشط، سوق في متداولة غير�متغيرة أو ثابتة وعاتمدف لها مشتقة غير مالية موجودات تعتبر والسلفيات القروض

 االعتراف بعد الفروع، حددتها التي وتلك القريب، المدى على أو مباشرة بيعها" الفروع" تنتوي التي تلك/ 
  ربح؛ال أو خسارةال بالقيمة العادلة من خالل المبدئي، اإلقرار

 للبيع؛ متاحة أنها على ئي،المبد االعتراف بعد الفروع، حددتها التي وتلك  
 أن باستثناء آخر سبب ألي كبير، بشكل المبدئية استثماراتها كامل" الفروع" تستعيد أال المحتمل من يتال تلك 

 .اإلئتمان تدهور هو السبب يكون

ً  ،الفائدة الفعلي سعر طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة والسلفيات القروض تصنف  قيمة يف االنخفاض مخصصاتناقصا
 والتكاليف ،عالوة عند االستحواذ أو خصم أي االعتبار بعين األخذ طريق عن المطفأة التكلفة وتحتسب. االستثمارات

 سعر الفائدة الفعلي. من يتجزأ ال رئيسي جزأ هي التي والرسوم

 والسلفيات القروض اض قيمةانخف على موضوعيا دليال هناك كان إذا ما التقارير لتقديم محدد ميعاد كل في" الفروع" تُقيم
 دليل وجود حال في في القيمة ه اإلنخفاضعن الخسائر وتتكبد والسلفيات القروض قيمة في اإلنخفاض يُقر. عدمه من

  في القيمة اإلنخفاض عن المتكبدة الخسائر. المستحقة المبالغ جميع تحصيل على" الفروع" مقدرة عدم على موضوعي
 . الشامل الدخل بيان فيتدرج 

 : التالي على في القيمة اإلنخفاض خسائر وجود على موضوعي دليل وجود" الفروع" تحدد أساسها على التي المعايير تشتمل

 وفوائده؛ القرض، من المستحق الباقي عن التعاقدية األقساط سداد في المماطلة  
 النقدية؛ السيولة في بمشكالت المقترض مرور  
 ؛القرض شروط أو بتعهدات اإلخالل 
 اإلفالس؛ إجراءات في البدء  
 للمقترض؛ التنافسي المركز تدهور  
 و القرض؛ ضمانات قيمة في التدهور  
 خفض لفئة إلى ما دون مستوى فئة االستثمار 

 المالية موجوداتال في فردي بشكل يوجد في القيمة اإلنخفاض على الموضوعي الدليل كان إذا ما بتقييم أوال" الفروع" تقوم
 ما إذا. ذاتها بحد وقيم هام وجود تشكل ال التي المالية موجوداتال في  جماعي أو فردي وبشكل ذاتها، بحد وهريةتعد ج التي

 ،فردي بشكل تقيم التي المالية موجوداتال أحد في في القيمة اإلنخفاض على موضوعي دليل وجود عدم" الفروع" قررت
 سمات نفس لها التي المالية موجوداتال من مجموعة ضمن األصل هذا تضيف فإنها ال، أم كبيرة أهمية ذات كانت سواء

 تقدير أجل من فردي بشكل تقيم التي موجوداتال. لها جماعي بشكل في القيمة اإلنخفاض قيمة تقييم ويتم اإلئتمانية، المخاطر
 في تضاف ال ،تثبيتها في تستمر التي أو في القيمة اإلنخفاض خسائر في مقدار لها يثبت التي وتلك ،في القيمة اإلنخفاض

 . في القيمة لإلنخفاض الجماعي التقييم

 قد التي المالية التدفقات تعكس المرهونة المالية موجوداتال على مستقبال المتوقعة للتدفقات النقدية الحالية القيمة حسابات
 . الرهن أو الضمان وبيع شراء ناقصاً تكاليف الرهن حبس عن تنشأ

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢١ 

 )يُتبع( محاسبيةال السياسات     ٣
 ) يُتبع( الهامة المحاسبية السياسات ملخص  ٣٫٣

 )يُتبع( القيمة انخفاض ومخصص والسلفيات القروض

 اإلئتماني��ة المخ��اطر س��مات م��ن أس��اس عل��ى المالي��ة موج��وداتال فتجم��ع ،القيم��ة ف��ي لإلنخف��اض الجم��اعي التقي��يم وبغ��رض
 ،موج�وداتال ن�وع االعتب�ار ف�ي تض�ع والت�ي" الف�روع" وضعتها التي يمالتقي عملية أساس على المثال؛ سبيل على( المتشابهة

 عالق�ة له�ا الخص�ائص ه�ذه). ص�لة ذات أخ�رى وعوامل السابقة المتأخرات//المستحقات حالة ،الضمان نوع الصناعة، مجال
 جمي�ع س�داد على المدين قدرة على داللي مؤشر لكونها موجوداتال تلك مثل من لمجموعات المستقبلية النقدية التدفقات بتقدير
 .التقييم قيد موجوداتلل التعاقدية الشروط وفق المستحقة المبالغ

  
 المس�تقبلية، النقدي�ة لت�دفقاتل الحالي�ة القيم�ة وتك�ون للتحص�يل، القابلة والقيمة الدفترية القيمة بين الفرق هي المخصصات قيمة

 بحس�ب أو األص�لي،الفعل�ي  الفائ�دة س�عر أس�اس على مخفضة ت،والضمانا الرهونات عن للتحصيل القابلة القيم على وتشتمل
 . متغير فائدة بسعر القرض بخصوص الحاليسعر الفائدة الفعلي 

 مكون�ات ف�ي محتمل�ة خس�ائر وج�ود على موضوعي دليل وجد إذا الخسائر القرض االنخفاض في قيمة مخصصات وتتضمن
 اإلئتماني�ة التص�نيفات مك�ون، لكل التاريخية األنماط أساس على اتالتقيم هذه تمت. التقرير صدور تاريخ في القرض محفظة

 . المقترضين فيه يعمل الذي الحالي اإلقتصادي والمناخ المقترضين، إلى الممنوحة

 ع�دم ح�ال وف�ي. االنخفاض في القيم�ة مقابل الصلة ذات المخصصات نظير يشطب فإنه للتحصيل، قابل غير القرض كان إذا
 ح�ال ف�ي تدرج االس�تردادات الالحق�ة ف�ي بي�ان ال�دخل الش�امل.الش�امل ال�دخل بي�ان من فيشطب صلة، ذات مخصصات وجود

  ف�ي ت�درج المخصص�ات إص�دار ف�إن الش�طب، عق�ب يق�ع ح�دث أي بس�بب الح�ق وق�ت ف�ي االنخفاض في القيمة نقص معدل 
 . الشامل الدخل بيان

 إعادة الهيكلة 
. للمقترض�ين المرك�ز الم�الي ف�ي ت�دهور بس�بب هيكلتها أعيد قروض هي حثهاب أو صياغتها أعيد التي الشروط ذات القروض

 خط�ر جدول�ة تعي�د فق�ط ه�ي للمقت�رض، المرك�ز الم�الي عل�ى بن�اء ببساطة امتيازات أو إعفاءات الغالب في تقدم ال" الفروع"
 المع�اد الق�روض فئ�ة في تقاريرال في الظهور في يستمر القرض، هيكلة يعاد أن وبمجرد. التحصيل احتمالية لتحسين اإلئتمان

 ت�اريخ من األقل على أشهر ثالتة لمدة المعدلة بالشروط المرضي االلتزام وحتى" العمالء وسلفيات قروض" ضمن صياغتها
 .الهيكلة إعادة

 القرض سداد ضمان

 ع�دة أش�كال ف�ي ناتالض�ما ت�أتي. المالية موجوداتال على المخاطر من للتخفيف أمكن متى الرهن الستخدام" الفروع" تسعى
 موج�وداتال المخزون�ات، المالي�ة، ال�ذمم العق�ارات، ،اعتم�ادات مس�تندية ،ض�مان خطاب�ات مالي�ة، س�ندات نقدي�ة، أم�وال مثل؛
 للضمانات العادلة القيمة ميتقي يتم. المثال سبيل على المعاوضة اتفاقيات مثل اإلئتمان ومعززات األخرى) العينية( مالية الغير
 الض�مانات، بع�ض أن إال". الف�روع" تق�ارير ج�دول عل�ى وبن�اء اإلفتت�احي، التقري�ر عن�د  األدن�ى الح�د أساس على عام بشكل
" الف�روع" تس�تعين المس�تطاع، وبالق�در. ي�ومي بش�كل تق�يم الهامشية، بالمتطلبات المتعلقة السندات أو النقدية المثال سبيل على

 الت�ي األخ�رى المالي�ة موج�وداتوال. ض�مانات أو رهون�ات ش�كل عل�ى اليةالم موجوداتال تقييم أجل من النشط السوق ببيانات
 عل�ى يمه�ايتق ي�تم العق�ارات مث�ل م�الي الغي�ر ال�رهن. المحاك�اة نم�اذج باستخدام فتقيم بسهولة للتحديد قابلة سوقية قيمة لها ليس

 المالي�ة البيان�ات والمنازل، السكنية تالوحدا أسعار مؤشرات العقاري، الرهن سماسرة مثل؛ الغير من المقدمة البيانات أساس
 . مستقلة أخرى ومصادر المدققة

 المستردة موجوداتال

 لعملياته�ا لالس�تخدام المس�تعادة موج�وداتال عل�ى اإلبق�اء األفض�ل م�ن ك�ان إذا م�ا تحديد هو" الفروع" سياسة في المتبع المبدأ
 فئ�ة إل�ى تنق�ل الداخلي�ة العملي�ات ف�ي منه�ا االس�تفادة يمك�ن نه�اأ تحدي�دها ت�م الت�ي موج�وداتال. بيعه�ا األفض�ل من أو الداخلية،

 أن�ه وج�د الت�ي موج�وداتال أم�ا. أيهما أقل المؤمن األصلي لألصل الدفترية القيمة أو المستعادة قيمتهاب لها المقابلة موجوداتال
 سياس�ة و يتف�ق فيم�ا االس�تعادة ت�اريخ ف�ي العادل�ة بالقيم�ة لبيعها المحتجزة موجوداتال إلى مباشرة تحال تباع، أن األفضل من

 ". الفروع"
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 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٢ 

 
 

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

 )يُتبع(القيمة  انخفاض ومخصص والسلفيات القروض

 

 المالية االلتزامات

 التزام�ات" أو)" FVTPL( والخس�ارة ال�ربح خ�الل م�ن لةالعاد القيمةب المالية االلتزامات إما انها على المالية االلتزامات تصنف
  ".أخرى مالية

 )"�FVTPL( والخسارة الربح خالل من العادلة القيمةب المالية االلتزامات
 مح�تفظ الم�الي االلت�زام ك�ان إذا م�ا ح�التي في)" FVTPL( والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة" المالية االلتزامات تصنف

 )".��FVTPL( والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة" أنه على وحدد عين أو لتجارة،ا ألغراض به
 : التالية الحاالت من أي في التجارة ألغراض محتجز أنه على المالي االلتزام يصنف

 أو القريب؛ المدى على أخرى مرة شراءه اعادة بغرض وأساسي مبدئي بشكل امتالكه تم 
 فعلي نمط وتتبع ادارتها في" الفروع" تشترك متطابقة مالية أدوات محفظة من جزأ أنه حاتض األولي االعتراف بعد 

  أو المدى؛ قصيرة األرباح جني في االشتراك في قريب
 تحوط صك يكون ألن مؤهل أو مصنف غير مشتق أنها  

 ال�ربح خ�الل م�ن العادل�ة بالقيم�ة" أنه�ا عل�ى للتج�ارة المح�تفظ به�ا المالية لتزاماتاال دون مالية التزامات أي تصنف أن يمكن
 : التالية الحاالت من أي في األولي االعتراف بعد"  (FVTPL)والخسارة

 أن الممك�ن م�ن الت�ي القي�اس أو االعت�راف في التفاوتات من هائل بشكل التقليل أو ،حذف على قادرا هذا التخصيص يكون أن 
 أو ذلك؛ خالف في تنشأ

 القيم�ة م�ن أس�اس عل�ى والم�دارة كليهما، أو المالية لتزاماتاال او موجوداتال من مجموعة من جزأ تلك المالية االلتزام تشكل 
 اس�تراتيجيات أو المخ�اطر إلدارة الموثق�ة" الف�روع" اس�تراتيجية بموج�ب وذل�ك أيض�ا، األساس هذا على أدائها ويقيم العادلة،

  او أيضا؛ ساألسا هذه على داخليا حول التجميع المعلومات وتوفر االستثمار،
 والثالث�ون التاس�ع ال�دولي المحاس�بي المعي�ار" ويسمح أكثر، أو واحد ضمنية مشتقات على يحتوي عقد من جزأ تشكل  IAS 39�

 العادل�ة بالقيم�ة" أن�ه على) االلتزامات أو موجوداتال( بالكامل المجمع العقد تقييم يتم أن" والقياس االعتراف: المالية دواتلأل
 ".� (FVTPL)الخسارةو الربح خالل من

 والخس�ارة ال�ربح خ�الل م�ن العادل�ة بالقيم�ة" المالي�ة االلتزام�ات(FVTPL)  "أو المكاس�ب جمي�عتثبي�ت  م�ع العادل�ة بالقيم�ة تح�دد 
 أو ال��ربح عن��د ب��ه المعت��رف الص��افي الخس��ارة أو المكس��ب مق��دار. خس��ارةال أو ربحال�� ف��ي القي��اس عن��د إع��ادة الناش��ئة الخس��ائر
" األخ�رى والخس�ائر األرب�اح" بند في جميعا وتندرج المالية االلتزامات عن دفعها تم فوائد أي على ويتضمن يشتمل الخسارة

 . الدخل بيان في

 األخرى المالية االلتزامات

 والق�روض الخ�ارج، ف�ي" الف�روع"و" الرئيس�ي الف�رع" إل�ى المس�تحقة واألرصدة الودائع األخرى المالية االلتزامات تتضمن
 . المعامالت تكاليف بعد خصم مبدئي، بشكل العادلة القيمة أساس على تقاس التي

ً  األخ��رى المالي��ة االلتزام��ات وتق��اس   االعت��راف م��ع الفائ��دة الفعل��ي س��عر طريق��ة باس��تخدام المطف��أة التكلف��ة أس��اس عل��ى الحق��ا
 .  الفعلي الفائدة معدل أساس على الفائدة بتكاليف

 م�دار عل�ى المخصص�ة الفوائ�د ومص�اريف المادي�ة، لتزام�اتلال المطفأة التكلفة لحساب طريقة هي الفائدة الفعلي سعر طريقة
 المالية، لتزاماتلال المتوقعة الحياة خالل من بدقة المستقبلية المستحقات يخفض الذي الفعلي الفائدة ومعدل.  الصلة ذات المدة

 . المبدئي فالتعري عند الدفترية القيمة صافي إلى أقل، مدة) االقتضاء عند( أو
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٣ 

 
 

 السياسات المحاسبية (يُتبع) ٣

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (يُتبع)  ٣٫٣

 االلتزامات المالية (يُتبع)

  المالية لتزاماتاال استبعاد

 التزامات إحالل عند. صالحيته انتهت أو ألغي، أو دفعه، تم االلتزام بمقتضى الدين يكون عندما المالية لتزاماتاال تستبعد
 مالية التزاماتب الخاصة الشروط عدلت أو تماما، مختلفة شروط بموجب ولكن نفسه المقرض بأخرى من موجودة مالية

. جديد بآخر واالعتراف األصلي لاللتزام استبعاد أنه على التعديل أو اإلحالل هذا مثل مع التعامل يتم جوهري، بشكل موجوة
 .  الشامل الدخل بيان في يسجل نظيره المدفوع والمقابل األصلي، يالمال لاللتزام الدفترية القيمة بين الفرق

 المالية الضمانات

 عن المالك لتعويض مقابلها مبالغ دفع يتم أن يلزم التي العقود تلك هي" الفروع" بواسطة الصادرة المالية الضمانات عقود
 الخاصة الشروط مع يتفق بما استحقاقها يعادم في المدفوعات بسداد المعين المقرض اخفاق بسبب تكبدها التي الخسائر

 تكاليف بغرض بعد تعديلها العادلة بالقيمة التزام أنها أساس على مبدئي بشكل المالية الضمانات عقود تسجل.  بسندات الدين
ً . مباشر بشكل الضمان إصدار إلى تعزى والتي المعامالت،  طلوبةالم للنفقات حسب أفضل تقدير االلتزامات تقاس ،الحقا

  المثبتة ناقصاً االطفاء المتراكم، أيهما أقل. القيمةو التقرير تاريخ في الحالي االلتزام لتسوية

  الودائع

 . الدفع المعادة األدنى المبالغ بقيمة العمالء وودائع النقد سوق أوراق جميع تصنف

 المقاصة

 وجود عند ،المركز المالي بيان في المقرر الصافي مبلغوال فقط، تقاص قيد أنها على المالية لتزاماتواال موجوداتال تعتبر
 أن أو القيمة، صافي أساس على التسويه تتم أن إما" الفروع" تنتوي وعندما المبينة المبالغ تقاص أو لموازنة قانونا ملزم حق

 ويدرج إجمالي الرئيسية، التصفية اتفاقيات في دائما الوضع ليس هذا أن إال. بالتزامن معا الاللتزام وتسوي األصل تكتسب
 . المركز المالي بيان في الصلة ذات لتزاماتواال موجوداتال

  المشتقات

 المشتقات هذه تبين. الفائدة وسعر العمالت تبادل أسواق في ألجل العقود منها مشتقة وتعاقدات اتفاقيات في" الفروع" تدخل
 السوقية القيم ذات األخرى موجوداتال مع تدرج) محققة غير أرباح( الموجبة السوقية القيمة ذات المشتقات. العادلة بالقيمة
 . المركز المالي بيان في األخرى موجوداتال مع تدرج) محققة غير أرباح( السالبة

 األخرى التجارية للمراكز المقاصة بغرض أو التجارية لألنشطة بها المحتفظ للمشتقات العادلة القيم في التغييرات وتدخل
 . الدخل بيان في التشغيل عن الناتجة األخرى الدخول ضمن

 مخاطر تتحوط مقابل والتي العادلة القيمة تحوطات) أ: (إثنين فئتين إلي التحوطات تصنف التحوط، محاسبة ألغراض
 تتحوط مقابل والتي النقدية، التدفقات تحوطات) ب( ومحدد؛ معروف التزام أو ألصل العادلة القيمة في لتغييرات التعرض

 . متوقعة صفقة أو ومحدد معروف التزام أو بأصل متعلقة محددة مخاطر إلى المردودة النقدية التدفقات تباينات إلى لتعرضا

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في
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 )يُتبع( المحاسبية السياسات

 ) يُتبع( الهامة المحاسبية السياسات ملخص ٣٫٣

 )يُتبع( المشتقات

 فعالة أنها يثبت والتي العادلة للقيمة تغطيات أو تحوطات  لتشكل والمهيئة، ،المصنفة للمشتقات العادلة القيمة في التغييرات
 في لها المقابلة التغييرات إلى باإلضافة التشغيل، عن الناتجة الدخول مع فتدرج التحوط، بمخاطر يتعلق فيما كبير قدر على

 . مغطاة وأ محوطة كونها مخاطر إلى تعزى والتي المحوطة لتزاماتاال أو موجوداتلل العادلة القيمة

 أنها يثبت والتي النقدية، للتدفقات تغطيات أو تحوطات لتكون والمهيئة، ،المصنفة للمشتقات العادلة القيمة في التغييرات أما 
 الغير ءوالجز األخرى، الشاملة لالدخ دوبن في مستقل مكون في فتدرج التحوط، بمخاطر يتعلق فيما كبير قدر على فعالة
في حقوق  مبدئيا المدرجة النقدية التدفقات تغطيات أو تحوطات على الخسائر أو المكاسب وتنقل. الدخل بيان في فيسجل فّعال

 عن نتج حال في. الدخل على ريتأث المتحوط بشأنها المعامالت أو للصفقة فيها يكون التي الفترة في الدخل بيان إلى ،الملكية
 في حقوق الملكية مسبقا التي تم االعتراف بها خسارةال أو مكسبال إنف ،التزام أو بأصل االعتراف المتحوط بشأنها الصفقة

 . بها المتعلق االلتزام أو األصل لتكلفة المبدئي القياس تدرج ضمن

 صافية استثمارات غطاء أو تحوطات تكون ألن وتؤهل عينت التي مشتقات الغير أو للمشتقات العادلة القيمة في التغيير
 . النقدي التدفق لتحوطات مماثل بأسلوب يتم احتسابه ،المتحوط بشأنها بالمخاطر يتعلق فيما كبير بقدر فعالة أنها يثبت التيو

 محاسبات لخصائص مؤهل عدي لم كونه أو باستهالكه أو بانتهائه أو بيعه أو التحوط صك بانتهاء التحوط محاسبات تتوقف
 : التوقف هذا على وبناء. التحوط

 المتحوط  بالمخاطر المتعلقة الدفترية للقيمة تعديل أي فإن الفوائد ذات المالية دواتلأل العادلة بالقيمة التحوطات حال في
 . االستحقاق تاريخ وحتى المدة باقي مدار على الدخل بيان في المطفأة التكاليف ضمن تدخل بشأنها

 

 في حقوق الملكية بها المعترف التحوط أداة على تراكمية خسائر أو مكاسب أي النقدية، التدفقات على التحوطات حال في  
 المحتجزة الخسائر او المكاسب فإن المتوقعة، الصفقة اتمام وعند. المتوقعة الصفقة وقوع حتى ضمن حقوق الملكية تحتجز

 الصلة ذات االلتزامات أو موجوداتال لتكلفة المبدئية القياسات في تدرج أو الدخل بيان في بها يعترف حقوق الملكية في
 التراكمية الخسائر او المكاسب صافي فإن التوقعات، ضمن تعد لم المتحوط بشأنها الصفقة أن حال في. االقتضاء حسبب

 . الدخل بيان إلى تنقل حقوق الملكية في بها المعترف

 دىل وااللتزامات موجوداتال إدارة ظل في فعالة اقتصادية تحوطات توفر بينما المشتقة الصفقات أو التعامالت بعض
 المحاسبي المعيار" في الخاصة القواعد بموجب التحوط لحسابات تؤهل ال أنها إال المخاطر، إدارة ومراكز ،"الفروع"

 العادلة القيمة في والخسائر المكاسب وألغراض للتجارة محتجزة مشتقات تعتبر وعليه ،IAS 39  والثالثون التاسع الدولي
 . غيلالتش إيرادات في والمقررة بها المتعلقة

 والمخاطر السمات تكون ال عندما مستقلة مشتقات أنها على األخرى المالية دواتاأل في الضمنية المشتقات بعض تعامل
 بيان خالل من العادلة بالقيمة يحتسب ال المضيف والعقد المضيف، العقد في بنظيرتها وطيدة صلة على ليست لها االقتصادية

 . الدخل بيان في العادلة القيمة في بالتغيرات االعتراف مع العادلة بالقيمة ةالضمني المشتقات هذه وتقاس. الدخل

 

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٥ 

 )يُتبع( المحاسبية السياسات     ٣
 )يُتبع( الهامة المحاسبية السياسات ملخص ٣٫٣

 والمعدات الممتلكات
 .القيمة في انخفاض أي أو متراكم استهالك ناقصاً أي بالكلفة والمعدات الممتلكات تظهر

. الثابت القسط طريقة واستخدام ،المقدرة لالستخدام من التكلفة على مدى األعمار متبقيةال قيمةال بإلغاء االستهالك يعرف
 في تغييرات اية تأثير مراعاة مع عام، كل نهاية في االستهالك وطريقة المتبقية والقيمة المقدر اإلنتاجي العمر يراجع

 :التالي النحو على مستقبلي، أساس على تحسب التي التقديرات

 سنة ١٥ إلى ١٠ من والتحسينات المستأجرة موجوداتال
 سنوات ٥ إلى ٣ من والمعدات األثاث
 .استبعادها أو استخدامها من مستقبلية اقتصادية فوائد أية تتوقع ال عندما أو استبعاده عند والمعدات الممتلكات بند يشطب

 الدفترية والقيمة المستبعدة اإليرادات صافي بين الفرق تحسب( لموجوداتا استبعاد عن تنتج خسائر أو أرباح أي تدرج
 .االستبعاد فيها يتم التي السنة في اإليرادات قائمة في) لألصل

 مالية الغير موجوداتال قيمة انخفاض

 على مؤشر أي هناك كان إذا ما لتحديد تقرير فترة كل نهاية في مالية، الغير موجوداتلل الدفترية القيم بمراجعة الفروع تقوم
 هذه من أي وجود حالة في لالسترداد القابلة القيمة تقدير يتم. القيمة في االنخفاض لخسائر تعرضت قد موجوداتال هذه أن

 موجوداتلل لالسترداد القابل المبلغ تقدير يمكن ال أنه حيث). وجدت إن( القيمة انخفاض خسارة مدى لتحديد المؤشرات
 ثابت أساس تحديد يمكن حيث. األصل إليها ينتمي التي النقدية مولد وحدة من لالسترداد القابل المبلغ لفروعا وتقدر المنفردة،
 مجموعة أصغر على توزيعها يتم أو الفردية، النقدية مولد وحدة من أيًضا الشركة موجودات توزيع ويتم للتوزيع ومعقول

 معقولة بطريقة وتوزيعها أسسها تحديد يمكن بحيث النقدية توليد داتوح مجموعة أصغر في الواقعة النقدية توليد وحدات من
 . وثابتة

 االستخدام، قيمة تقدير عند. االستخدام وقيمة والشراء البيع تكاليفناقصاً  العادلة القيمة من أعلى لالسترداد القابلة القيمة تعد
 السوق تقييمات يعكس والذي الضريبة قبل ما خصم عدلم باستخدام الحالية قيمتها من المستقبلية النقدية التدفقات تخصم
 .موجوداتلل المحددة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية

 القيمة تخفيض يتم الدفترية، القيمة من أقل لتكون) النقدية مولد وحدة( موجوداتلل لالسترداد القابلة القيمة تقدير تم إذا
 بيان في مباشرة القيمة انخفاض بخسارة ويعترف. استردادها الممكن القيمة إلى) يةالنقد مولد وحدة( موجوداتلل الدفترية

 .الدخل

 القيمة إلى) النقدية مولد وحدة أو( موجوداتلل الدفترية القيمة زيادة تتم الحق، وقت القيمة في االنخفاض خسارة عند عكس
 في القيمة انخفاض خسارة دون تحديدها يمكن كان التي القيمة يةالدفتر القيمة زيادة تتجاوز ال ولكن لالسترداد القابلة المعدلة

 .الدخل بيان في مباشرة القيمة انخفاض تغيير إثبات ويتم. السابقة السنوات في) النقدية مولد وحدة أو( موجوداتال

 المخصصات

 أن المحتمل ومن سابق، لحدث نتيجة) استداللي أو قانوني( حالي التزام لفرععلى ا يكون عندمابالمخصصات  االعتراف يتم
 بمبلغ يتعلق فيما موثوق تقدير إجراء ويمكن االلتزام لتسوية مطلوبًا سيكون االقتصادية الفوائد تجسد التي الموارد تدفق

 خالل من أو التأمين عقد بموجب المثال، سبيل على ،المخصصات من بعض أو كل استرداد الفروع تتوقع عندما. االلتزام
 هذا يكون عندما فقط ليس ولكن منفصل، كأصل االستردادب االعتراف يتم فإنه الرئيسي، المكتب من لمقابلةا الضمانات
 .استرداد أي بعد خصم الخسارة أو الربح بيان فيبالمخصصات  المتعلقة الرسوم وتتمثل. تقريبًا مؤكد االسترداد

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٦ 

 السياسات المحاسبية (ُيتبع)    ٣

 ة الهامة (ُيتبع)ملخص السياسات المحاسبي ٣٫٣

 الخدمة نهاية مكافأة

 العام�ة الهيئة قبل من تأسيسه تم الذي المعاشات صندوقمساهمات إلى  بتقديم ،فيما يتعلق بالموظفين المواطنين الفروع، تقوم
 تزام�اتال تقتص�ر. الم�وظفين روات�ب من مئوية كنسبة وتحتسب المتحدة، العربية باإلمارات االجتماعية والتأمينات للمعاشات

 .استحقاقها دعن تسدد التي المعاشات هذه على الفروع

 الموظ�ف أمضاها التي الفترة عن الفوائد هذه استحقاق يستند ما وعادة. اآلخرين للموظفين الخدمة نهاية مكافآت الفروع توفر
 تق�ل وال الخدم�ة م�دة مدى على المكافآت لهذه المتوقعة التكاليف تجمع. الخدمة فترة من األدنى الحد واكمال الشركة خدمة في
 .المتحدة العربية اإلمارات في العمل قوانين بموجب الناشئ االلتزام عن

 اإليجار عقود

 المحتمل�ة اإليج�ارات وت�درج. اإليج�ار فت�رة م�دى عل�ى الثاب�ت القس�ط أساس على كنفقات التشغيلي اإليجار دفعات تسجيل يتم
 .فيها تتكبد التي الفترة عن نفقات صورة في التشغيلية اإليجار عقود بموجب الناشئة

 طارئة نفقات

 .الواردة االقتصادية الفوائد تدفقات توقع عند عنها اإلفصاح يتم ولكن المالية البيانات في الطارئة الموجودات تدرج ال
 .بعيًدا االقتصادية ائدالفو تدفق احتمال يكن مالم عنها اإلفصاح يتم ولكن المالية البيانات في الطارئة المطلوبات تدرج ال

 التقديرات من التأكد لعدم الرئيسية والمصادر الهامة المحاسبية االفتراضات .٤
 

 تظه��ر ال الت��ي وااللتزام��ات للموج��ودات الدفتري��ة القيم��ة ح��ول واالفتراض��ات والتق��ديرات الق��رارات اتخ��اذ اإلدارة م��ن يطل��ب
 التق�ديرات ه�ذه تس�تند.  ٣االيض�اح  ف�ي وص�فها ت�م الت�ي لف�روعل المحاس�بية السياس�ات تطبيقعند  أخرى، مصادر من للعيان

 ه��ذه ع��ن الفعلي��ة النت��ائج تختل��ف وق��د. ذات الص��لة العوام��ل م��ن وغيره��ا الس��ابقة الخب��رة عل��ى به��ا المتعلق��ة واالفتراض��ات
 .التقديرات

 
 مراجع�ة فيه�ا ي�تم الت�ي الفت�رة ف�ي المحاسبية التقديرات مراجعة تدرج. مستمر نحو على واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم

 التع�ديل ه�ذا أث�ر ح�ال ف�ي مستقبلية فترات أو المراجعة فترة في أو الفترة تلك على فقط تنطبق المراجعة تلك كانت إذا التقدير
 .والمستقبلية الحالية الحالتين كلتا على

 :يلي كما األحكام، ممارسة أو واالفتراضات التقديرات اإلدارة فيها استخدمت التي الهامة الجوانب
 

 للتحقيق القابلة وااللتزامات الموجودات مبالغ
 لالس�ترداد قابل�ةال بالقيم�ة الموج�ودات ت�درج. التص�فية أس�س عل�ى ،٢ االيض�اح ف�ي موض�ع ه�و كم�ا المالية، البيانات تُعرض
 القابل��ة المب��الغ تحدي��د تطل��بي. ص��رفها ي��تم أن يتوق��ع الت��ي بالمب��الغ االلتزام��ات ت��درج ح��ين ف��يأيهم��ا أق��ل  الدفتري��ة وقيمته��ا

 ت�م تس�جيل هأن� افتراض�اتها أس�اس عل�ى اإلدارة ت�رى. هاًم�ا حكًم�ا لاللتزام�ات صرفها المتوقع والمبالغ للموجودات لالسترداد
 والت��ي أخ��رى التزام��ات يأل تك��وين مخص��ص أو للتحق��ق القابل��ة لقيمته��ا للموج��ودات الدفتري��ة القيم��ة لتقلي��ل التع��ديالت جمي��ع
 .تنشأ سوف

 
 والسلف القروض على القيمة انخفاض خسائر

 خس�ارة تس�جيل ينبغ�ي ك�ان إذا م�ا تحدي�د عن�د. القيم�ة انخف�اض خس�ائرتقي�يم ل الق�روض محفظةل دورية بمراجعة الفروع تقوم
 قياس�ه يمك�ن انخف�اض بوج�ود تفي�د ملحوظ�ة أدل�ة أي وج�ود حول بأحكام الفروع تقوم الشامل، الدخل بيان في القيمة انخفاض

 وق�د. المحفظة تلك في الفردية القروض انخفاض من التحقق قبل القروض محفظة من المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات في
 المجموع�ات، إح�دى ف�ي للمقترض�ين الس�داد حالة في سلبي تغير وجود إلى تشير بالمالحظة جديرة معطيات الدليل هذا يشمل

 بن�اًء التق�ديرات اإلدارة تس�تخدم. المجموع�ة تلك في الموجودات بعجز ترتبط التي يةالمحل أو الوطنية االقتصادية الظروف أو
 المماثل�ة القيم�ة انخف�اض عل�ى الموض�وعي وال�دليل االئتماني�ة المخ�اطر ومالم�ح الموج�ودات خس�ارة في السابقة الخبرة على
 وتوقي�ت مبلغ لتقدير المحاسبية والفروض المنهجية تستخدم. المستقبلية النقدية تدفقاتها جدولة عند المحفظة في الموجودة لتلك

 .الفعلية والخسارة الخسارة تقديرات بين الفروقات من للحد منتظم بشكل المستقبلية النقدية التدفقات
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 التقديرات (يُتبع) من التأكد لعدم الرئيسية والمصادر الهامة المحاسبية االفتراضات .٤
 

 انخف�اض مخص�ص ت�وفير إل�ى الحاج�ة م�دى الف�روع تق�يم الهام�ة، والس�لف ق�روضال مقابل محددة مخصصات إلى باإلضافة
 تح�وي والت�ي مح�دًدا، حكًم�ا تتطل�ب كونه�ا خاصة بصورة تحديدها عدم من الرغم على التي والسلف القروض مقابل جماعي
ً مبدئي عّما كانت عليه الدفع عن بالتوقف أكبر خطًرا  ك�ل ض�من للق�روض الس�ابقة ارةالخس نموذج على المبلغ اعتماد ويستند. ا
 .  الحالية االقتصادية التغيرات لتعكس وتعديلها درجة

 
 الدخل ضرائب
 ض��ريبة مبل��غ اعتم��اد لتحدي��د الهام��ة التق��ديرات تطل��ب. المتح��دة العربي��ة اإلم��ارات دول��ة ف��ي ال��دخل لض��رائب الف��روع تخض��ع
. اس�تحقاقها س�يتم الت�ي الض�ريبة مق�دار ع�ن كبي�رة تق�ديرات على بناءً  المتوقعة الضرائب عن بااللتزامات الفروع تقر. الدخل
 .الدخل ضريبة على تؤثر االختالفات هذه فإن البداية، منذ تسجيلها يتم التي المبالغ عن تختلف النهائية النتيجة أن وحيث

 
 المؤجلة الضريبة
 يمك�ن الت�ي الخس�ائر مقاب�ل متاًح�ا نيك�و س�وف للض�ريبة الخاض�ع ال�ربح أن يحتم�ل الذي الحد إلى المؤجلة بالضريبة يعترف

 ومس�توى الم�رجح التوقي�ت عل�ى اس�تناًدا به�ا، االعتراف يمكن التي المؤجلة الضريبة مقدار بتحديد الحكم ويطلب. استخدامها
 .المستقبلية الضريبية التخطيط استراتيجيات مع جنب إلى جنبا للضريبة، الخاضعة المستقبلية األرباح

 

 المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى األرصدةو النقدية التدفقات .٥

 ٢٠١٦ 
 ألف درهم

٢٠١٥ 
 ألف درهم

 ٧،٩٠٩ ٢ في الصندوقالنقد 
   لإلمارات العربية المتحدة مصرف المركزياألرصدة لدى ال

 ١،٧٧٧٫٠٩٩ ٨٦٩،١٣٧ حساب جاري
 ٢٤٥،٨٦٦ ٢٦ متطلبات االحتياطي القانوني

 ٢،١٣٠٫٨٧٤   ٨٦٩،١٦٥ 

خ�الل  الف�روع ف�ي لالس�تخدام المرك�زي المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات مصرف في عليها المتحفظ القانونية االحتياطات وفرتت ال
 اإلم�ارات مص�رف لتوجيه�ات وفقً�ا شهر كل تغيير االحتياطي مستوى يتطلب. موافقة دون سحبها يمكن وال اليومية العمليات
 .المركزي المتحدة العربية

 

  سلفالقروض وال     .٦
   (أ): حسب النوع

 ٢٠١٦ 
 ألف درهم

٢٠١٥ 
 درهم ألف

 ١٥٢،١٠٧ - سحب بدون رصيد 
 ١٢٠،٤١٨ -  فواتير مخفضة

 ٢٧٢،٥٢٥ - إجمالي القروض والسلفات
 )٣١،٤٨٥( - *ناقصاً: المخصص

 ٢٤١،٠٤٠ - صافي القروض والسلفات

ً  المتخذ الجماعي االنخفاض بمخصص هذا يتعلق*  العربي�ة اإلمارات مصرف عن الصادر ٢٨/٢٠١٠ تعميمال لمتطلبات وفقا
 أخ�رى اللتزام�ات إم�اراتي دره�م ملي�ون ١٫٩٩ بمبل�غ ٢٠١٦ ديس�مبر ٣١ ف�ي كم�ا الرص�يد تص�نيف يعاد. المركزي المتحدة

ت�م إع�ادة قي�د رص�يد المخص�ص المتبق�ي بمبل�غ  .العمومي�ة الميزاني�ة خ�ارج هو في االس�اس مقاب�ل بن�ود نظراً ألن المخصص
 مص�رف ع�ن الص�ادر ٢٨/٢٠١٠ مليون درهم إلى بي�ان ال�دخل الش�امل ألن�ه ل�م يع�د مطلوب�اً وفق�اً لمتطلب�ات التعم�يم ٢٩٫٤٩

 ج).٦المركزي (انظر إيضاح  المتحدة العربية اإلمارات

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٨ 

 

 
 ) يتبع (� والسلف القروض      .٦

 )اإلجمالي( الجغرافية والمنطقة االقتصادي القطاع حسب. ب

 

 الشرق األوسط 
 
 

آسيا باستثناء 
 الشرق األوسط 

 
 أوروبا 

 
 أخرى 

 
 المجموع 

 

 
 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف

٢٠١٦      
 - - - - - تصنيع
 - - - - - تجارة

 - - - - - خدمات أخرى
 - - - - - البناء

 - - - - - ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 

  األوسط الشرق 
 

 باستثناء آسيا
  وسطاأل الشرق

  أوروبا
 

  أخرى
 

  المجموع
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠١٥      
 ١٩٣٬٠٢٩ - - - ١٩٣٬٠٢٩ تصنيع
 ٣٢٬٠٧٥ - - - ٣٢٬٠٧٥ تجارة

 ٣٩٬٥٧٥ - - - ٣٩٬٥٧٥ أخرى خدمات
 ٧٬٨٤٦ - - - ٧٬٨٤٦ البناء
 ٢٧٢٬٥٢٥ - - - ٢٧٢٬٥٢٥ ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 الحركات. ج

 النحو على وحركات المخصصات. الفروع بها تحتفظ التي القيمة انخفاض مخصصات من صافية والسلفيات القروض جتدر
 :التالي

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

 ٤٧٬٣٨٨ ٣١٬٤٨٥ يناير ١ رصيد
 )١٥٬٩٠٣( )٢٩٬٤٩٠( أ)٦(انظر إيضاح  العام خالل صدر

 - )١٬٩٩٥( )١٣أ و٦ (انظر إيضاحياألخرى المطلوبات ضمن تصنيفات
 ٣١٬٤٨٥ - ديسمبر ٣١ في الرصيد

 
 :�ال����ء).٢٠١٥،�بلغت�القروض�املتع��ة�ال����ء�(٢٠١٦د�سم����٣١كما����

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٢٩ 

 
 

 . الموجودات األخرى٧
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

 ١٨٣ - القبض مستحقة فوائد
 ١٤٥ - )٢٣ المالحظة انظر( للمشتقات العادلة اإليجابية القيمة

ً  مدفوعة مصاريف  ٩٠٠ ٧٩٣ مقدما
 ١٩٬٣٨٥ ٢٨٬٣٩٧ )٢٢ إيضاحات أنظر( الصلة ذي الطرف من المستحق
  الضمان مطالبة مقابل الرئيس المكتب من المستحق

 (انظر الملحوظة أ) 
١٬٥٩٠ - 

 ١٬٩٧١ ١٬٢٣٠ أخرى

 ٢٢٬٥٨٤ ٣٢٬٠١٠ 

 قيمت�ه والبالغ�ة العمالء، عن نيابة صدر الذي الضمان مقابل مطالبة ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة خالل الفروع تلقت )أ
). ٢٢ االيض�اح انظ�ر( ال�رئيس المكت�ب طري�ق ع�ن المقاب�ل الض�مان ه�ي المطالب�ة وثيق�ة كان�ت. إماراتي درهم مليون ١٫٥٩
 الض�مان مطالب�ة مقاب�ل ي�دفع إم�اراتي دره�م ملي�ون ١٫٥٩ وقيمت�ه ال�رئيس المكتب من التحصيل مستحق مبلغ الفروع سجلت
 ).١٣ االيضاح انظر( المبلغ لنفس

 
  والمعدات الممتلكات. ٨

 م����������ؤجرة ملكي����������ة 
 والتحسينات

 اإلجمالي  والمعدات األثاث

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     التكلفة

 ١٣٬٤٧٧ ٧٬٠٣٠ ٦٬٤٤٧ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في
 ٥٣ ٥٣ -  إضافات

 ٤٢ ٤٢ -  الصلة ذي تحويل من الطرف
 )٢( )٢( - مشطوبات

 ١٣٬٥٧٠ ٧٬١٢٣ ٦٬٤٤٧  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في

 ١٧ - ١٧   إضافات
 - - -  الصلة ذي تحويل من الطرف

 - - - مشطوبات
 ١٣٬٥٨٧ ٧٬١٢٣ ٦٬٤٦٤ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

     المتراكم االستهالك
 ٧٬٧٥٣ ٥٬٤٧٠ ٢٬٢٨٣ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في

 ٥٬٧٧٧ ١٬٦١٣ ٤٬١٦٤ السنة رسوم
 ٤٢ ٤٢ - الصلة ذي تحويل من الطرف

 )٢( )٢( - اتمشطوب
 ١٣٬٥٧٠ ٧٬١٢٣ ٦٬٤٤٧ ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في

 ١٧ - ١٧ السنة رسوم
 - - - الصلة ذي تحويل من الطرف

    اتمشطوب
 ١٣٬٥٨٧ ٧٬١٢٣ ٦٬٤٦٤ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

    المدرج المبلغ
 - - - ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في
 - - - ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٢ 

               ���         ��                  ٣٬٩٧٦� ���������������������������-����� 
               ��������  ══════ �══════ 

 )يتبع(أخرى  مطلوبات    -١٣
 
 بها مطالب غير أرصدة -أخرى) ج(

 . بها مطالب غير قديمة عمالء بأرصدة يتعلق والذي) درهم مليون ١٥: ٢٠١٥" (يوجد ال" قيمته ما وتشمل
 اإلم�اراتي المرك�زي مص�رفال إل�ى دره�م ملي�ون ٩٫٥ مبل�غ اإلدارة حولت ،٢٠١٦ عام ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة خالل

 أرص�دة يمث�ل حي�ث) ١٧ رق�م اإليض�اح انظ�ر( الش�امل ال�دخل بي�ان إل�ى درهم مليون ٢٫٧ مبلغ إرجاع تم ذلك، إلى باإلضافة
  .بها مطالب غير قديمة عمالء
حس�ب احترام حسن النية والتحق�ق  الرئيسي المركز يواصل اإلماراتي، مصرف المركزيال مع عليها المتفق الترتيبات ووفق

 المطالب�ات جمي�ع تسوية سيتم. بها مطالبال غير من تلك األرصدة القديمة أي مقابل وردت مطالباتاألصول المرعية من أي 
 مطلوب�ات أي هن�اك يع�د ول�م / المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربي�ة المتح�دة الرئيسي المركز قبل من مباشرة السارية

 . الفروع على
 

 دةالفائ من الدخل   -١٤
       �������٢٠١٥          ٢٠١٦ 
 درهم ألف����� ألف درهم              

 ٦٬٣٩٥                         ١٬١٥٣����          للعمالء والسلف القروض على الفائدة
 ١٬٥٩٤        ١٬٩٢٠������������������الخارج في والفروع الرئيسي المركز لدى الوادئع على فائدة

 ١٬٧٣١                  ��      ٨٧٧������� البنوك لدى واألرصدة مصرف المركزيال ودائع لىع الفائدة
         ────── ���────── 
            ٩٬٧٢٠             ٣٬٩٥٠ 
         ══════ ���══════ 

 
  الفوائد مصروف    -١٥

           ٢٠١٥       ٢٠١٦ 

 درهم ألف� ألف درهم       

 ٩٧          ٣٤���� الخارج في والفروع الرئيسي المركز من القروض على ةالفائد

 ٢٥          -          للبنوك المستحق على الفائدة

 ١٥١                           ١١���     العمالء ودائع على الفائدة

               ────── ────── 

                           ٢٧٣        ٤٥ 

           � ══════���������������══════ 

 

 

 

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٣ 

 
 

  النفقات/  والعموالت الرسوم من الدخل    -١٦

      ������٢٠١٥�  ٢٠١٦ 

 درهم ألف������������ �������ألف درهم               

 والعموالت الرسوم من الدخل
 ١٤٬٠٢٣�����������������  ٢٬٥٤٤���������   الضمانات على العموالت من الدخل

 ١٢٬٣٧٨����������������� ٣٬٣٣٣���������  المصرفية المعامالت من العموالت على الدخل

 ٥٬٢٠٦         �    �����     ١٬٥٤٩���������    أخرى عموالت على الدخل

           ──────����������������────── 

     ����������������������٣١٬٦٠٧           ��������      �         ٧٬٤٢٦�� 

            ══════             ══════ 

 )٥٧٢(     ���              )١٣٨(����������    والرسوم العموالت نفقات

        � ══════            ══════ 

 

 األخرى التشغيلية اإليرادات      -١٧

           ٢٠١٥  ���٢٠١٦ 
 درهم ألف��������درهم ألف                   

 ٢٠٬١٥٤  ٦٬٢٩٩      األجنبي النقد من الدخل
 بها المطالب غير قديمة عمالء أرصدة إرجاع

 -��������������������٢٬٦٧١������������������������������������������������������ ")ج" ١٣ رقم اإليضاح انظر( 
 )٤٤٨(������������� ٤١                  أخرى

       ���   ──────������────── 
       ���������١٩٬٧٠٦               ٩٬٠١١ 
       ��     ══════������══════ 

  وعمومية إدارية مصاريف    -١٨
       �����٢٠١٥����              ٢٠١٦ 
 درهم ألف درهم ألف���       
 ١١٬٣٣٢   ١٧٬١٢٠��                بالموظفين متعلقة ونفقات رواتب
 ٥٬٧٧٧                             ١٧�����    )٨ رقم اإليضاح انظر( اإلهالك

 ١٬٨٦٨�  ٢٬٠٤٥����� �����������     إيجار مصاريف
 ٦٬٧٧٨�  �����-�����  ) ٢٢ رقم اإليضاح انظر( الرئيسي المركز رسوم
 ٣٦٬٨٧٢   ٢٧٬١٨٠������)٢٢ رقم اإليضاح انظر( خارجية بمصادر االستعانة خدمات تكلفة

 ١٬٧٨٠  ٣٬٨٦٢����� ����������    والنقل االتصاالت مصاريف
 ٦١٠�����������������٦٢٢�����    وأمن ونظافة صيانة مصاريف

 ٣٬٧٣٩�  ٢٬٦٣٩��������������������������������     أخرى
      ����    ���� ──────�������────── 
      ����������� ��٦٨٬٧٥٦����� ������ ٥٣٬٤٨٥ 
      �����   �    ══════���������══════ 

 

 والمكاف�آت المرتب�ات") ب�الموظفين المتعلق�ة والنفق�ات الروات�ب" عن�وان تح�ت أع�اله المدرج�ة( العليا اإلدارة مكافآت تتضمن
 ).٢٢ رقم اإليضاح انظر) (درهم ماليين ٣: ٢٠١٥( درهم مليون ٦٫٣ مجموعها في تبلغ التي المنافع من وغيرها

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٤ 

 خ�الل م�ن الف�روع عل�ى تحميله�ا وي�تم ال�دعم وأنش�طة المع�امالت معالج�ة تكلفة هي خارجية بمصادر االستعانة خدمات تكلفة
 .)الرئيس��������ي للمرك��������ز %١٠٠ بنس��������بة ممل��������وك( ذي روي��������ال بن��������ك أوف س��������كوتالند ب��������ي ال س��������ي عملي��������ات

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٥ 

 

 
 

 الضرائب   -١٩

 عل�ى يس�تند كم�ا السنة، على الضريبة قبل الربح صافي على معينة تعديالت إجراء بعد للضريبة الخاضع الدخل احتساب يتم 
 :٢٠١٥ و ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة الدخل ضريبة مصروف عناصر يلي وفيما. لإلدارة تقدير أفضل

      ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 درهم ألف  درهم ألف             

 الحالية الدخل ضريبة

      -       -     الحالية السنة

      -       - الماضية السنة عن الدخل بضريبة متعلقة تعديالت

     ─────  ───── 
      -�����  -����� 
     ═══════  ═══════ 

 
 ك�ل ف�ي الف�روع عملي�ات نتيج�ة الض�ريبية، لألغ�راض تع�ديلها وي�تم) %٢٠: ٢٠١٥( الربح على ٪٢٠ بنسبة الضرائب تقدر

ً  الفروع بها تعمل إمارة  س�لطة م�ع ٢٠١٥ ديس�مبر ٣١ حتى الضريبي الوعاء على االتفاق تم وقد. بها المعمول يبةللضر وفقا
 ذل�ك، وم�ع. مس�تحقة ض�ريبة أي تسوية وتمت ظبي أبو لفرع الضريبة باإلقرارات الفروع تقدمت حيث. دبي لفرع الضرائب

 .فيةإضا ضريبية أوعية أي تقدم لم ظبي أبو لفرع الضريبية السلطات فإن تاريخه، وحتى

  المحاسبية واألرباح الضريبية النفقات بين التسوية
ً  المحاسبية واألرباح الضريبية النفقات بين التسوية  : يلي كما ناتجه يكون للفروع المحليالضريبي  المعدل في مضروبا

 
       ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 درهم ألف درهم ألف       

 ٧٬٣٣٥  )٣٬٧٩١(�   الضريبة احتساب قبل للسنة الربح) / الخسارة( صافي

 ٦٬٧٧٩  ���-    للخصم خاضعة غير بنود: يضاف

 ً  )١٥٬١٠٧(� )١٣٫٣٦٠(     بها مسموح بنود: مطروحا

       ───── ───── 

 )٩٩٣(�� )١٧٫١٥١(�     للضريبة الخاضع الخسارة صافي

       ═══════ ═══════ 

 :الحالية الضريبة

 ٢٠ بنسبة الحالية الدخل ضريبة٪    -�����  -����� 

 الماضية السنوات عن الدخل بضريبة متعلقة تعديالت  -�����  -����� 

 الماضية السنوات عن الدخل بضريبة متعلقة تعديالت  -       -      

       ───── ───── 

       -�����  ��-����� 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٦ 

     ��������������������������═══════�����═══════ 

 حكمها في وما النقدية -٢٠

 لدى واألرصدة الودائع، وشهادات ،مصرف المركزيال لدى وأرصدة الصندوق، في النقد من حكمها في وما النقدية نتتكو
 :التالي النحو على المال، سوق وودائع البنوك،

       ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 ألف درهم ألف درهم       

 ٢٬١٣٠٬٨٧٤���������٨٦٩٬١٦٥������   اإلماراتي مصرف المركزيال لدى واألرصدة النقد

 ٥٢٬٥٦٦ ٦٬٥١٣           البنوك من مستحقة وأرصدة ودائع

 ٨٧٦٬٩١٧  �����-������ الخارج في والفروع الرئيسي المركز من مستحقة وأرصدة ودائع

 )٢٬٩٢٩(      -          للبنوك مستحقة وأرصدة ودائع

 )٢٤٬٥٤٨(�  �����-������� الخارج في والفروع الرئيسي للمركز مستحقة وأرصدة ودائع

       ────── ────── 

                   ��٣٬٠٣٢٬٨٨٠ ٨٧٥٬٦٧٨���� 

 )٣٤٥٬٨٦٦(  )٢٦(�     القانوني االحتياطي متطلبات

       ────── ────── 

       ٢٬٦٨٧٬٠١٤                     ٨٧٥٬٦٥٢ 

       ══════ ══════ 

 
 المالية والمطلوبات الموجودات تصنيف -٢١

 ديسمبر ٣١ في كما الدفترية وقيمها المالية والمطلوبات الموجودات فئات من فئة لكل الفروع تصنيف يبين التالي دولالج
 :٢٠١٦ عام

 موجوداتك المالية الموجودات 
 األرباح خالل من العادلة بالقيمة

 والخسائر
 ألف درهم

 قروض
 وسلف

 ألف درهم

 المطفأة بالتكلفة
 ألف درهم

 اإلجمالي
 مألف دره

     المالية الموجودات

مصرف ال لدى وأرصدة نقد
 اإلماراتي المركزي

-����� -����� ٨٦٩٬١٦٥   ٨٦٩٬١٦٥ 

 من مستحقة وأرصدة ودائع
 البنوك

-����� -����� ٦٬٥١٣      ٦٬٥١٣ 

 من مستحقة وأرصدة ودائع
 والفروع الرئيسي المركز

   بالخارج
-����� -����� -����� ������-����� 

 �����-������ �����- �����- �����-  وسلف قروض صافي

 �����- أخرى موجودات
────── 

-����� 
──── 

٣١٬٢١٧ 
────── 

     ٣١٬٢١٧ 
────── 

 اإلجمالي
 
 

-����� 
══════ 

-����� 
════ 

٩٠٦٬٨٩٥ 
══════ 

٩٠٦٬٨٩٥ 
══════ 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٣٧ 

 

�تصنيف -٢١
�والمطلوبات�الموجودات

 المالية

 مالية مطلوبات

    

 مستحقة رصدةوأ ودائع
 للبنك

-����� -����� -����� -����� 

     من مستحقة وأرصدة ودائع

 والفروع الرئيسي المركز
 الخارج في

-����� -����� -����� -����� 

 �����- �����- �����- �����- العمالء ودائع

 �����- أخرى مطلوبات

────── 

-����� 

──── 

١١٬٧٥٢ 

────── 

١١٬٧٥٢ 

────── 
 �����- اإلجمالي

══════ 

-����� 

════ 

١١٬٧٥٢ 

══════ 

١١٬٧٥٢ 

══════ 
 ديسمبر ٣١ في كما الدفترية وقيمها المالية والمطلوبات الموجودات فئات من فئة لكل الفروع تصنيف يبين التالي الجدول

 :٢٠١٥ عام
 الموجودات 

 المالية
 موجوداتك

 ةالعادل بالقيمة
 خالل من

 األرباح
 والخسائر
 ألف درهم

 وسلف وضقر
 ألف درهم

 المطفأة بالتكلفة
 ألف درهم

 اإلجمالي
 ألف درهم

     المالية الموجودات

 مصرف المركزيال لدى وأرصدة نقد
 اإلماراتي

-����� -����� ٢٬١٣٠٬٨٧٤ ٢٬١٣٠٬٨٧٤ 

 ٥٢٬٥٦٦ ٥٢٬٥٦٦ �����- �����- البنوك من مستحقة وأرصدة ودائع

  المركز  من مستحقة وأرصدة ودائع
   بالخارج والفروع سيالرئي

-����� -����� ٨٧٦٬٩١٧ ٨٧٦٬٩١٧ 

 ٢٤١٬٠٤٠ �����-���� ٢٤١٬٠٤٠ �����-  وسلف قروض صافي

 أخرى موجودات
١٤٥ 

────── 

-����� 

────── 

٢١٬٥٣٩ 

────── 

٢١٬٦٨٤ 

────── 
 اإلجمالي

 

 

١٤٥ 

══════ 

٢٤١٬٠٤٠ 

══════ 

٣٬٠٨١٬٨٩٦ 

══════ 

٣٬٣٢٣٬٠٨١ 

══════ 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٤٠ 

 
 

 (ي�بع)� الصلة ذات األطراف وأرصدة معامالت -٢٢

 
 المطلوبات

  

 ٢٤٬٥٤٨ - الخارج في والفروع الرئيسي للمركز مستحقة وأرصدة ودائع
 ١٠ - للبنوك مستحقة وأرصدة ودائع
 ٢١٬٠٠٦ - العمالء ودائع

 ١٫٥١٠ ٤٦٠ )١٣ رقم اإليضاح انظر( أخرى مطلوبات
   
 

 العمومية الميزانية خارج
 ")أ" اإليضاح انظر( الضمانات

 

 
٣٨١٬١٧٧ 

══════ 

 
١٬١٤٠٬٥٩٥ 
═══════ 

 الميزانية خارج التعرض إلدارة التالية الخطوات اإلدارة اتخذت فقد ،٢ اإليضاح في المذكورة التصفية خطط مع تماشيا ) أ
 :العمومية

 .الحالي العام خالل درهم مليون ١،٩٧٢ بمبلغ العمالء جانب من اسيةاألس دواتاأل استبدال أو إلغاء • 
 ناشئ التزام أي من الفروع أعفاء على عالوة المحلية، البنوك لبعض درهم مليون ٢١٣ تبلغ التي ضمانات بعض تحويل تم • 

  و المحلية؛ بنوكال تلك لصالح الرئيسي المركز عن صادر مقابل ضمان من الضمانات هذه تؤمن. دواتاأل تلك عن
 مقابل ضمان الرئيسي المركز أصدر فقد ،)٢٦رقم اإليضاح انظر( درهم مليون ٣٨١ تبلغ التي المتبقية للضمانات بالنسبة • 

 الخاصة الرسوم وبشأن. المستحقة الضمانات هذه من ائتمانية مخاطر ألية متعرضة الفروع تعد لم لذلك، ونتيجة. الفروع إلى
 .الرئيسي المركز إلى تحويلها تم فقد درهم، ألف ٤١ تبلغ التي الضمانات، على الءالعم من المستحقة

 

 )يتبع( الصلة ذات األطراف وأرصدة معامالت -٢٢

 :المالية البيانات في والمدرجة الصلة ذات باألطراف المتعلقة والنفقات اإليرادات يلي وفيما

 ٢٠١٦ 

 ألف درهم

٢٠١٥ 

 ألف درهم

   الخارج في فروعوال الرئيسي المركز

 ١٬٩٢٠ الفوائد من الدخل
══════ 

١٬٥٩٤ 
══════ 

 ٣٤ مدينة فوائد
══════ 

�٩٧ 
══════ 

 �����- الرئيسي المركز رسوم
══════ 

٦٬٧٧٨ 
══════ 

  ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي عمليات - الرئيسي للمركز  شركة تابعة

 ٣٦٬٨٧٢    ٢٧٬١٨٠ )١٨ رقم يضاحاإل انظر( خارجية بمصادر االستعانة تكلفة

 ٤٢ �����-� )٨ رقم اإليضاح انظر( والمعدات العقارات تحويل

 انظر( والمعدات العقاراتب الصلة وذ المتراكم االهالك
 )٨ رقم اإليضاح

-����� ٤٢ 

 ٩٩     الرئيسي المركز إلى الهامشية الودائع تحويل
══════ 

-����� 
══════ 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٤١ 

 

 

 )يتبع( الصلة ذات األطراف وأرصدة معامالت -٢٢

 العالقة ذات األطراف مع المعامالت وأحكام شروط

 مع المعامالت وأحكام شروط على الموافقة تمت وقد. المعتادة األعمال سير من أعاله المذكورة المستحقة األرصدة نشأت
 أو مقدمة أخرى ضمانات أي هناك تكن لم أعاله، المذكور الترتيب وباستثناء. الفروع إدارة قِبل من العالقة ذات األطراف

 للسنة وبالنسبة. مضمونة غير السنة نهاية في المستحقة األرصدة. صلة ذات أطراف ألي دائنة أو مدينة ذمم ألي مستلمة
 المستحقة بالمبالغ والمتعلقة تحصيلها في المشكوك للديون مخصص أي الفروع تقدم لم ،٢٠١٦ عام ديسمبر ٣١ في المنتهية

 ). شيء ال: ٢٠١٥( الصلة ذات ألطرافا على

 العليا اإلدارة موظفي مكافآت

        ٢٠١٥              ٢٠١٦  

 ألف درهم�����������  ألف درهم     

 ٢٬٧٠٧              ٤،٣٢٢   االخرى والمزايا الرواتب

 ٢٢٥��������   ٤٠٣     حوافز

 ٨٦               ١٬٦٣٣  ��  الخدمة نهاية مكافأة

             ────── �����������������────── 

    ��������������٣٬٠١٨    ������   ٦٬٣٥٨ 

    ������══════  �����══════ 

 المالية المشتقات -٢٣

 ةالمالي األداة إن. مشتقة مالية أدوات تتضمن التي المعامالت من مختلفة أنواع الفروع تجري المعتادة، األعمال سياق في
 المالية دواتاأل من أكثر أو واحدة في األسعار تحركات على المدفوعات تعتمد حيث طرفين بين مالي عقد هي ةالمشتق

 .اآلجلة العقود تشمل المشتقة المالية دواتواأل. المرجعي المؤشر أو السعر أو األساسية

 إلى األسواق، في السائد السعر تمثل هي والتي المشتقة، المالية دواتلأل والسلبية اإليجابية العادلة القيم يبين أدناه والجدول
 أو المالي المشتق من المعني األصل قيمة هي اإلسمية القيمة إن. االستحقاق فترة حسب تحليلها تم التي اإلسمية المبالغ جانب
 اإلسمية مبالغال وتشير. المالية المشتقات قيمة في تحدث تغييرات ألي القياس أساس هي كذلك المرجعي، المؤشر أو السعر

 . االئتمان مخاطر أو السوق مخاطر على مؤشرا ليست وهي السنة نهاية في القائمة المعامالت حجم إلى

 

 

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٤٢ 

 ) يُتبع( المالية المشتقات  -٢٣

 االستحقاق فترة حسب اإلسمية المبالغ    
 إيجابية عادلة قيم 

 ألف درهم
 عادلة قيم

 سلبية
 ألف درهم

 إسمية مبالغ
 ألف درهم

 ثالثة تىح
 أشهر

 ألف درهم

 أشهر ثالثة من
 أشهر لستة

 ألف درهم

 أشهر ستة من
  واحدة لسنة

 ألف درهم

 واحدة سنة من
 سنوات لخمس

 ألف درهم

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١
 اآلجلة األجنبي النقد عقود

- 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

 - 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

 ٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 اآلجلة األجنبي النقد عقود

١٤٥ 
───── 

١٤١ 
───── 

٨٬٦٨٠ 
───── 

٦٬٤٥٦ 
───── 

٢٬٢٢٤ 
───── 

- 
───── 

- 
───── 

 ١٤٥ 
══════ 

١٤١ 
══════ 

٨٬٦٨٠ 
══════ 

٦٬٤٥٦ 
══════ 

٢٬٢٢٤ 
══════ 

- 
══════ 

- 
══════ 

 .العادلة القيمة لتسلسل ٢ المستوى تمثل وهي المرئية، السوق مدخالت أساس على التقييم تقنيات باستخدام العادلة يمةبالق المالية المشتقات إدراج يتم
 المشتقة المنتجات أنواع
 خارج السوق في للتعامالت مخصصة عقود هي آلجلةا العقود. المستقبل في محددين وتاريخ بسعر ةمالي أداة أو معينة عملة بيع أو لشراء تعاقدية اتفاقيات هي اآلجلة األجنبي النقد عقود

 . البورصة
  المالية بالمشتقات المتعلقة االئتمان مخاطر

 المالية دواتلأل يةاإليجاب العادلة القيمة على تقتصر وهي التعاقدية التزاماته في المقابل الطرف من إخفاق حدوث احتمال منالناتجة  المشتقة المالية دواتباأل المتعلقة االئتمان مخاطر تنشأ
 .المالية البيانات إعداد تاريخ في أخرى مالية مؤسسات مع بالفروع الخاصة المشتقات عقود من) ٪١٠٠: ٢٠١٥(  تقريبا" شيء ال" إبرام تم وقد. للفروع مناسبة تكون التي

 المالية المشتقات من الغرض
 هذه الفروع استخدمت والمطلوبات، الموجودات إدارة من وكجزء ذلك، إلى وباإلضافة. اآلجلة األجنبي النقد عقود في فاً طر وعفرال كانت الفروع، عمالء احتياجات لتلبية المعتاد السياق في
 مقابل االستراتيجي تحوطال إلى باإلضافة محددة معامالتبشأن  تحوط خالل من ذلك تحقق وقد. ومتوقعة حالية لمخاطر تعرضها من الحد أجل من التحوط ألغراض المشتقة المالية دواتاأل

 . المالي المركز لبيان شاملة تعرضات
.متاجرة أدوات اآلجلة االجنبي النقد عقود شكلت فقد المحددة، التحوط لمحاسبة مناسباً  يكن لم االستراتيجي التحوط ألن ونظراً 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٤٣ 

 المخاطر إدارة -٢٤
 

 مقدمة
 مستمرة عمليات من مكونة إلدارة تخضع طرالمخا هذه ولكن الفروع، أنشطة في متأصل بشكل المخاطر تكمن

 المخاطر إدارة عملية تعد. األخرى والضوابط المخاطر بقيود رهناً  وذلك ورصدها، وقياسها المخاطر لتحديد
ً  أمراً   بالمسئوليات يتعلق فيما للمخاطر التعرض عن مسؤوال الفروع داخل فرد كل ويكون لفروع،ل بالنسبة حرجا

 .به المنوطة
 السيولة ومخاطر االئتمان لمخاطر عرضة فهي وكذلك لعملياتها تصفية عملية الفروع تجري الحالي تالوق وفي

 للمخاطر عرضة تكون كما. تجارية غير ومخاطر تجارية مخاطر إلى السوق مخاطر وتنقسم السوق، ومخاطر
 .التشغيلية

 والصناعة، والتكنولوجيا البيئة في راتالتغي مثل األعمال؛ مخاطر تشمل ال المستقلة المخاطر مراقبة عملية إن
 . فقط المتبقية التعرض بنود من الخروج على تعمل اآلن وهي التشغيلي، النشاط الفروع أوقفت حيث
 التنظيمي والهيكل الوسائل وكذلك عملياتها، تصفية في الفروع لها تتعرض التي المخاطر أهم يلي فيما ونرد
ً  الفروع توظفها الذي  .اإلدارته سعيا

 
  المخاطر إدارة هيكل

 المخاطر الستراتيجية التوجيهية المبادئ مع يتماشى بما عملياتها تصفية خطة عن المسؤولة هي التنفيذية اإلدارة
 مخاطرال لجميع مستمر أساس على والتقييم التحديد ذلك في بما الرئيسي، المركز يضعها التي والسياسات

. المخاطر تلك من للحد المناسبة الداخلية إجراءات الراقابة تنفيذ و صميمت وكذلك باألعمال تلحق التي الجسيمة
 .الداخلي والتدقيق التالية العليا اإلدارة لجان خالل من ذلك ويتم

 في والمخاطر الرقابة لجنة إشراف تحت وتعمل الدولة في التنفيذية السلطة وترأسها المشاريع، على الرقابة لجنة ) أ
 على لإلشراف عليا منصة باعتبارها المشاريع على الرقابة لجنة تعمل. الدولة في التنفيذية نةاللج وكذلك الدولة
 . الفروع لعمليات التصفية خطة تنفيذ

 ذات األنشطة جميع على الدولة، في التنفيذية السلطة ترأسها التي الدولة، في والمخاطر الرقابة لجنة تشرف ) ب
ً  إرساء على جنةالل تعمل كما. الفروع في المخاطر ً  نهجا  بين فيما المخاطر عن واإلبالغ المخاطر إلدارة ثابتا
 .الرئيسي والمركز الفروع

 في والسوق السيولة مخاطر مراقبة عن األول المسؤول الحالي شكلها في والموجودات المطلوبات لجنة تكون ) ج
 .موميةالع ميزانياتها أرصدتها المتبقية خارج تصفي الفروع بينما الفروع،

 التقارير تقديم وقواعد المخاطر قياس
 تعكس الحدود هذه. الرئيسي المركز يقررها التي الحدود على األساس في المخاطر ومراقبة رصد عملية تستند

. الرئيسي المركز يقره الذي المخاطر مستوى وكذلك الفروع في السوق وبيئة الفروع عمليات تصفية مرحلة
 في للمخاطر الكلي بالتعرض يتعلق فيما المخاطر تحمل على الشاملة القدرة وتقيس دترص الفروع أن على عالوة
 .واألنشطة المخاطر أنواع جميع

. المحتملة المخاطر وتحديد ومراقبة تحليل أجل من وتُعالج تُختبر الشركات جميع من المجمعة المعلومات إن كما
 الشرقأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية و( اإلقليمي بوالمكت الرئيسي للمركز وتوضح المعلومات هذه تقدم ثم

 المركز ولجان المحلية المخاطر إدارة لجان مختلف وكذلك الدولة، في التنفيذية والسلطة) وأفريقيا األوسط
 . االقتضاء حسب تجاري، قسم كل ورئيس الدولة، في الرئيسي

 
 المخاطر من الحد

 المخاطر إلدارة وذلك للمخاطر ةالشامل اإلدارة من كجزء األخرى ةالمالي دواتواأل المشتقات الفروع تستخدم
 .المستقبلية المعامالت من الناجمة والمخاطر األجنبية، والعمالت الفائدة أسعار في التغيرات عن الناجمة

 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٤٤ 

 
 

 ) يُتبع( المخاطر إدارة     -٢٤

 المخاطر على المفرط التركيز

 في أنشطة في أو متماثلة، أنشطة في المقابلة األطراف من عدد يشترك ماعند المخاطر على المفرط التركيز ينشأ
 نفس وتحمل التعاقدية بالتزاماتها وفاءها في تؤثر متماثلة اقتصادية خواص لها يكون أو الجغرافية، المنطقة نفس
 تأثر إلى المخاطر على المفرط التركيز يشير كما. ذلك غير أو السياسية أو االقتصادية الظروف في التغيرات أثر
 .معينة جغرافية منطقة أو معينة صناعة على تؤثر ما تطورات إجراء عند نسبى بشكل الفروع أداء

 محددة توجيهية مبادئ الفروع وإجراءات سياسات فتتضمن المخاطر، على المفرط التركيز تجنب أجل ومن
 على بالتركيزات التحكم يمكن ثم نوم. متنوعة محفظة على الحفاظ على تركز وهي الرئيسي المركز يضعها
 . سليم بشكل وإدارتها تحديدها تم التي االئتمان مخاطر

  االئتمان مخاطر

 خسائر عنه ينتج مما بالتزامه، الوفاء في المقابل الطرف أو العميل إخفاق عنها ينتج مخاطر هي االئتمان مخاطر
 والخزينة، التجاري، والتمويل اإلقراض، لياتعم عن تنشأ المخاطر من النوعية هذه. بالفروع تلحق مالية

 التي االئتمان لسياسات وفقا بفعالية االئتمان مخاطر رصد يتم كما. الفروع بها تقوم التي األنشطة من وغيرها
 مراقبة االئتمان مخاطر إدارة تشمل كما. وإجراءاتها وسياساتها المفوضة اإلقراض جهات بوضوح تحدد

 . الجغرافي الموقع عن فضالً  الصناعي، القطاع بلقِ  من المخاطر تركيزات

 التغيرات عن المبكر للكشف وذلك الرئيسي المركز تضعها التي االئتمان جودة مراجعة عملية تتبع الفروع إن
 نظام تطبيق طريق عن المقابل الطرف حدود إرساء يتم كما. المقابلة لألطراف االئتمانية الجدارة في المحتملة
 لمراجعة المخاطر تصنيفات تخضع. للمخاطر محدد تصنيف طرف لكل يحدد والذي االئتمان، مخاطر تصنيف
 .دورية

ً  انخفضت فقد لعملياتها، الفروع تصفية عملية مع وبالتزامن  تم وكذلك بأعمالها المرتبطة االئتمان مخاطر تدريجيا
 للمزيد). ٢٢ رقم اإليضاح انظر( يسيالرئ المركز من مقابلة ضمانات خالل من بالكامل المتبقي التعرض تخفيف

 على ٢٣ رقم اإليضاح يحتوي كما. ٦ رقم اإليضاح انظر والسلف، القروض محفظة تكوين حول التفاصيل من
 انظر والسلف، للقروض الجغرافي للتوزيع وبالنسبة. المالية بالمشتقات المتعلقة االئتمان مخاطر عن معلومات
 ). ب( ٦ رقم اإليضاح

 للتعرض األقصى دالح إجمالي

 .أخرى ائتمانية وتعزيزات ضمانات ألي النظر دون االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد هو

 ذلك في بما المالي، المركز بيان لبنود بالنسبة االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد يبين التالي الجدول
 استخدام خالل من التخفيف أثر ظهور قبل كوذل باإلجمالي، للمخاطر األقصى الحد ويظهر. المالية المشتقات
 . الضمانات واتفاقات الرئيسية المعاوضة اتفاقات
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٤٥ 

 
 

 ) يُتبع( المخاطر إدارة      -٢٤

 للتعرض األقصى الحد إجمالي       
      ───────────── 
       ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 ألف درهم�  ألف درهم ����    إيضاح                                              ����������           
 ��٢٬١٣٠٬٨٧٤                    ٨٦٩٬١٦٥ ٥������������  اإلماراتي مصرف المركزيال لدى وأرصدة نقد

 ٥٢٬٥٦٦  ٦٬٥١٣    البنوك من مستحقة وأرصدة ودائع

  الرئيسي المركز من مستحقة وأرصدة ودائع
 ٨٧٦٬٩١٧  �����- ٢٢             الخارج في والفروع

 ٢٧٢٬٥٢٥  �����- ٦               وسلف قروض

 ٢١٬٦٨٤  ٣١٬٢١٧  ٧�����������    أخرى موجودات

       ────── ────── 
 ��٣٬٣٥٤٬٥٦٦   ٩٠٦٬٨٩٥����������������     )أ( اإلجمالي

       ────── ────── 
 ��٢٬٥٦٦٬٥١٤ ٣٨١٬٧٧٧   ٢٦������������    محتملة مطلوبات

 �����-���  �����-����� ٢٦ �����������������    تالتزاما

       ────── ────── 
 ������٢٬٥٦٦٬٥١٤ ٣٨١٬٧٧٧��      )ب( اإلجمالي

       ────── ────── 
 ٥٬٩٢١٬٠٨٠                 ١٬٢٨٨٬٦٧٢��   )ب) + (أ( االئتمان لمخاطر التعرض إجمالي

       ══════ ══════ 
 ولكن الحالية االئتمان لمخاطر التعرض تمثل أعاله المبينة المبالغ فإن العادلة، بالقيمة اليةالم دواتاأل تسجل حيث
 .القيم في للتغيرات نتيجة المستقبل في تنشأ قد التي للمخاطر التعرض ليس

 الرجوع يجب المالية، دواتاأل من فئة لكل االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد حول التفاصيل من ولمزيد
 .األخرى المخاطر تخفيف وأساليب الضمانات أثر يلي وفيما. المحددة إليضاحاتل

 
 االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد بشأن المخاطر تركيزات

 الحد بلغ وقد. الصناعة وقطاع الجغرافية المنطقة حسب المقابل الطرف/  العميل قِبل من المخاطر تركيزات تدار
  درهممليون  ٣٤٠ مبلغ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما مقابل طرف أو عميل يأل االئتماني للتعرض األقصى

 .أخرى االئتمانية التعزيزات أو الضمانات احتساب قبل) درهم مليون ٣٤٠: ٢٠١٥(
 



الثالثاء   28   مارس    2017  م   -   العـدد  11980  
Tuesday  28  March   2017  -  Issue No   11980ذي رويال بنك اأوف �شكوتالند بي ال �شي

فروع االإمارات العربية املتحدة
البيانات املالية 

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016

The Royal Bank of Scotland plc

U.A.E Branches - Financial Statements

as at 31 December 2016

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٤٧ 

 
 

 ) يُتبع( المخاطر إدارة      -٢٤

 مليون ١٫٩٩ تبلغ التي العامة المخصصات بإجمالي األخرى المطلوبات تظهر ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما* 
 انظر). (درهم مليون ٣١٫٥ بلغت العامة المخصصات إلجمالي األخرى موجوداتال صافي: ٢٠١٥( درهم

 ") أ" ٦ رقم اإليضاح

 الموجودات لجميع االقتصادي النشاط سبح التحليل

 االئتمانية التعزيزات أو الضمانات احتساب قبل وذلك الفروع، موجوداتل الصناعة قطاع تحليل يلي فيما
  :األخرى

 األقصى التعرض إجمالي 

٢٠١٦ 

 األقصى التعرض إجمالي

٢٠١٥ 

 درهم ألف درهم ألف 

 ٩٩٬٣٩١ �����- تصنيع

 ٧٬٨٤٥ �����- إنشاءات

 ٣٬٠٦٤٬٩٣٤ ٨٧٥٬٦٧٨ مالية خدمات

 ١٣٣٬٢١٤ �����- أخرى خدمات

 ٣٢٬٠٧٥ �����- تجارية أنشطة

   ٣٢٬٠١٠ أخرى
────── 

١٨٬٠٠٧� 
────── 

 ٣٬٣٥٥٬٤٦٦ ٩٠٧٬٦٨٨ االئتمان لمخاطر المعرضة الموجودات مجموع

 المخصصات: مطروحاً 
 ")أ" ٦ رقم اإليضاح انظر( 

-���� 

────── 

)٣١٬٤٨٥( 

────── 
 ٩٠٧٬٦٨٨  االئتمان لمخاطر المعرضة موجوداتال إجمالي صافي

══════ 

٣٬٣٢٣٬٩٨١ 

══════ 
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٥٠ 

 
 )�يُتبع(��المخاطر�إدارة��-٢٤

 جميع بقاء مع الفائدة، معدالت في قولمع محتمل تغيير بأي للفروع الدخل بيان تأثر مدى التالي الجدول يوضح
 .الفروع لدى المخصص المال رأس على جوهري تأثير أي يوجد ال. ثابتة األخرى المتغيرات

 لمدة الفوائد من الدخل صافي في الفائدة معدالت في المفترضة التغيرات تأثير عن الدخل بيان تأثر مدى ويعبر
 بها المحتفظ المالية والمطلوبات المتغير الصرف بسعر التجارية يرغ المالية موجوداتال أساس على واحدة، سنة
 . التحوط أدوات أثر ذلك في بما ،٢٠١٦ عام ديسمبر ٣١ في كما

 المالي؛ المركز بيان في بفائدة مطلوبات/ بفائدة موجودات الفروع تحوز ال ،٢٠١٦ عام ديسمبر ٣١ في وكما
 .الفائدة معدالت لمخاطر عرضة تكون ال فهي وبالتالي

 

 الحالية القيمة حساب في يستخدم عندما الذي عدلالم هو النقدي المالي للصك) الفعلي العائد( الفعلي الفائدة معدل
 بالتكلفة يظهر ثابت الفائدة معدل ذات ألداة التاريخي المعدل هو المعدل أن كما. لألداة الدفترية القيمة عنه ينتج

 . العادلة بالقيمة ظهرت األداة التي أو المتغير الصرف بسعر لألداة الحالي السوق وسعر المطفأة

 األجنبية العملة مخاطر

 العمالت صرف أسعار في للتغير نتيجة المالية دواتاأل أسعار تقلبات مخاطر هي األجنبية العملة مخاطر
 المالية المراكز مراقبة ويتم. للفروع العملة حسب المالية للمراكز حدوداً  الرئيسي المركز أرسى وقد. األجنبية

 الحدود ضمن المالية المراكز على محافظةال لضمان التحوط استراتيجيات وتستخدم يومي أساس على
 .الموضوعة

 والمطلوبات الموجودات بشأن ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما العمالت لمخاطر تعرض أي تحت الفروع تقع وال
 بالدرهم تقيد الفروع ومطلوبات موجودات جميع نظراً ألن المتوقعة النقدية وتدفقاتها التجارية غير النقدية

 المقيدة األرصدة تمثل فال األمريكي، بالدوالر اإلماراتي الدرهم يرتبط وحيث. األمريكي والدوالر اإلماراتي
 مقابل العملة أسعار في الممكنة المحتملة التغيرات تأثير يحسب التحليل أن كما. العملة مخاطر األمريكي بالدوالر
 للموجودات العادلة للقيمة نتيجة الدخل بيان في ثابتة األخرى المتغيرات جميع بقاء مع اإلماراتي، الدرهم

 كما الصرف سعر في ٪١ بنسبة التغير ينطوي ولن. األجنبية بالعملة تتأثر التي التجارية غير المالية والمطلوبات
 ).درهم ألف ٣٦٨: ٢٠١٥ ديسمبر ٣١"( الفروع أرباح على تأثير أي على ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 تغيير
 النقاط في

 األساسية

 صافي تأثر مدى
 الفائدة من الدخل

 ألف درهم

 تغيير 
 األساسية النقاط في

 صافي تأثر مدى
 الفائدة من الدخل

 ألف درهم
+٦٢( ١٠+  - ١٠( 

-�٦٢ ١٠�-  - ١٠ 
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 ) يُتبع( المخاطر إدارة      -٢٤

 التشغيلية رالمخاط

 الناس أو المتعثرة، أو المناسبة غير الداخلية العمليات من الناتجة الخسارة مخاطر هي التشغيلية المخاطر
 يكون أو السمعة تشويه في التشغيلية المخاطر تتسبب قد الضوابط، تخفق عندما. الخارجية األحداث أو واألنظمة،

 المخاطر جميع استبعاد توقع الفروع تستطيع وال. مالية خسارة إلى تؤدي أو تنظيمية، أو قانونية تداعيات لها
 وهذه. المخاطر إدارة فيمكنها المحتملة، للمخاطر واالستجابة والرصد الرقابة إطار خالل من ولكن التشغيلية،
 ثقافة/ووعي التوفيق، وإجراءات والصالحيات، الوصول، ومستوى للمسؤوليات، الفعال الفصل تشمل الضوابط

 عملياتها تصفي التي الفروع كانت. الدوري الداخلي التدقيق وإجراءات التقييم،/ الموافقة وعمليات العمل، قفري
 تشمل التي الضوابط من مجموعة خالل من تخفيفها على عملت وقد بها، المرتبطة التشغيلية بالمخاطر علم على

 الحاجة، عن الزائدة العمليات وإيقاف المتبقية، األنظمة إلى الوصول وتقييد والتطبيقات، األنظمة تشغيل إيقاف
 عبر التصفية ألنشطة التشغيلية الجوانب على اإلشراف على للحفاظ مناسبة إدارية آليات تطبيق وضمان

 .المشاريع على الرقابة لجنة إطار إشراف تحت تعمل محددة عمل مجموعات

 السيولة مخاطر

 عن السيولة مخاطر تنتج قد. بها الخاصة التمويل متطلبات يةتلب عن الفروع عجز مخاطر هي السيولة مخاطر
 وللوقاية. الفور على التمويل مصادر بعض جفاف في يتسبب قد مما االئتمان درجة تدني أو السوق في التقلبات

 خالل ومن السيولة، مراعاة مع الموجودات وتدار. التمويل مصادر تنويع على اإلدارة عملت المخاطر، هذه من
 . يومي أساس على السيولة مراقبة تتم وكذلك. حكمها في وما للنقدية فعال توازن على فاظالح

 الفروع فإن ذلك، إلى وباإلضافة. مفاجئ بشكل النقدية التدفقات توقف لمواجهة كاف نقدي برصيد الفروع تحتفظ
 من ٪١ و الطلب تحت ئعالودا من ٪١٤ يعادل بما اإلماراتي مصرف المركزيال لدى قانونية وديعة على تبقي

 من متنوعة مجموعة إطار في ويدار يقيم السيولة مركز فإن الفروع، عمليات لتصفية ونتيجةً . االدخارية الودائع
 . خاصة بصفة والفروع عامة بصفة بالسوق المتعلقة العوامل على التأكيد مراعاة مع التخارج، سيناريوهات
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 المالية دواتلأل العادلة القيمة -٢٥

 في ما التزام لنقل المدفوع أو موجوداتال أحد لبيع سداده المقرر المقابل هي المالية دواتلأل العادلة القيمة إن
 فقاو الدفترية القيمة بين الفروق تنشأ أن يمكن وبالتالي. القياس تاريخ في السوق في مشاركين بين منتظمة معاملة
 في المثبتة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم إن. العادلة القيمة وتقديرات التاريخية التكلفة لطريقة
ً  تختلف ال للفروع العمومية الميزانية  المالية البيانات إعداد تم كما. السنة نهاية في الدفترية قيمتها عن جوهريا

ً  تختلف ال والتي السوقية بالقيمة المالية دواتاأل وسجلت ،)٢ رقم اإليضاح انظر( التصفية أساس على  جوهريا
 . ٢٣ رقم اإليضاح في وجدت، إن المشتقة، دواتلأل العادلة القيمة ترد. العادلة القيمة عن

  المحتملة وااللتزامات المطلوبات -٢٦

  باالئتمان الصلة ذات االلتزامات

 باستيفاء الفروع تلزم المقبولة والسفتجة والضمانات االعتماد اباتبخط والمتعلقة للفروع التعاقدية المبالغ إن
 االئتمان، مخاطر تمثل التعاقدية المبالغ إن كما. العقد بشروط العمالء قبول حالة في عمالئها عن نيابة المدفوعات

ً  دفعها تم المبالغ أن افتراض على  وعلى. يمةق لها ليست أخرى رهونات أو ضمانات أي وأن بالكامل، مقدما
 إن حيث المستقبلية، النقدية المتطلبات بالضرورة يمثل ال لاللتزامات التعاقدية المبالغ مجموع فإن ذلك من الرغم
 .تمويلها دون تبطل أو سينتهي االلتزامات هذه من العديد

 لهذه يكون ما وعادة. القرض على للحصول تعاقدية التزامات تنتج التعاقدية وااللتزامات القروض التزامات إن
 تنتهي قد االلتزامات ألن ونظراً . رسوم سداد وتتطلب أخرى فسخ شروط أو ثابتة انتهاء تواريخ االلتزامات
 النقدية المتطلبات بالضرورة يمثل ال التعاقدية المبالغ إجمالي فإن الحساب، تحت السحب دون صالحيتها
 .المستقبلية

 : باالئتمان المتعلقة التالية االلتزامات الفروع عاتق على وتقع

     ٢٠١٥   ٢٠١٦� 

 درهم ألف ألف درهم     

 محتملة والتزامات مطلوبات

 ٦٬٨٤٧    �-�����    اعتماد خطابات

 ��٢٬٥٥٩٬٦٦٧ ٣٨١٬١٧٧�� ") أ" ٢٢ رقم اإليضاح انظر( ضمانات

     ────── ────── 

 ٢٬٥٦٦٬٥١٤ ٣٨١٬١٧٧�� المحتملة وااللتزامات المطلوبات إجمالي

     ══════ ══════ 

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٥٩ 

 
 )يتبع( المحتملة�وااللتزامات�المطلوبات -٢٦
ً  الرئيسي المركز أصدر وقد  أكد كما. ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما للفروع المستحقة الضمانات لجميع مقابالً  ضمانا

 للجوءا عدم مع مباشرة خالله من تسويتها سيتم الفروع ضد تقدم مستقبلية مطالبة أي أن على الرئيسي المركز
 .الفروع إلى

  التشغيلي التأجير التزامات
 من فترة كل عن لإللغاء القابلة غير التشغيلية اإليجارات بموجب اآلجلة اإليجار لمدفوعات األدنى الحد إجمالي
 :التالية الفترات

        ٢٠١٥      ٢٠١٦ 
 درهم ألف  ألف درهم     

 ٩٥٤       �-����������������������   واحدة سنة من أقل
           ══════  ══════ 

  المال رأس كفاية  �-٢٧
 التنظيمي المال رأس

 .للفروع المال رأس متطلبات ويرصد اإلماراتي مصرف المركزيال يرسي
ً  المال رأس كفاية نسبة الفروع تحسب حيث  مصرف المركزيال عن الصادرة التوجيهية المبادئ مع تماشيا

 الموجودات من ٪١٢ اإلماراتي مصرف المركزيال يحدده الذي المال رأسل دنىاأل الحد ويبلغ. اإلماراتي
ً  والمحسوبة المخاطر المرجحة  .التوجيهات لهذه وفقا

 
 :شريحتين إلى فرع لكل التنظيمي المال رأس وينقسم

 القانوني واالحتياطي المحتجزة واألرباح المخصص المال رأس يتضمن): ١ الشريحة( األساسي المال رأس . 
 يتضمن) : ٢ الشريحة( المساند المال رأس  ً ً  مخصصا  تخضع القيمة انخفاض مقابل متجمعة مخصصات( عاما

 إعادة واحتياطي الثانوية المطلوبات تؤهل حيث ،)المال ورأس المخاطر المرجحة الموجودات من ٪١٫٢٥ لنسبة
 باألرباح يتعلق فيما) الصافية الدفترية القيمة على السوقية القيمة فائض من ٪٤٥ أقصى بحد( االستثمارات تقييم
 .للبيع متاحة كاستثمارات المصنفة االستثمارات على المحققة غير

 أن يمكن ال المؤهل) ٢ الشريحة( المساند المال رأس. الرأسمالية القاعدة من عناصر على متنوعة حدود تطبق
 المؤهلة الشروط ذي المساند لإلقراض صصالمخ المال رأس أن كما ،)١ الشريحة( األساسي المال رأس يتجاوز

 ما) ١ الشريحة( األساسي المال رأس يبلغ أن يجب). ١ الشريحة( األساسي المال رأس من %٥٠ نسبة يتعدى ال
 رأس من ٪٦٧) ٢ الشريحة( المساند المال رأس يتجاوز وأال بالمخاطر المرجحة موجوداتال من ٪٧ عن يقل ال

 ).١�الشريحة( األساسي المال
 السوق ومخاطر النسبي االئتمان مخاطر إلى بالنسبة بالمخاطر مرجحة موجودات هي الفروع موجودات
 عبارة السوق مخاطر إن. وخارجها العمومية الميزانية في المخاطر تشمل االئتمان ومخاطر. التشغيلية والمخاطر

 أسعار في التغيرات عن والناتجة وخارجها العمومية الميزانية في المالية المراكز في الخسائر مخاطر عن
 ومخاطر الملكية، أسهم تعرض ومخاطر األجنبي، النقد ومخاطر الفائدة، معدل مخاطر تتضمن وهي السوق،

 أو المتعثرة، أو المناسبة غير الداخلية العمليات من الناتجة الخسارة مخاطر هي التشغيلية المخاطر إن. الخيارات
ً  الفروع فتتبع اإلماراتي، مصرف المركزيال إبالغ وألغراض. لخارجيةا األحداث أو واألنظمة، الناس  نهج حاليا
 التشغيلية، للمخاطر األساسي المؤشر نهج استخدام مع بالتزامن السوق ومخاطر االئتمان لمخاطر موحد قياس
 . ٢ بازل معيار من ١ الدعامة حسب

 مدى ويخضع. التجارية األعمال في الكامنة مخاطرال لتغطية بفعالية تدار مال رأس بقاعدة الفروع تحتفظ كما
 للرقابة بازل لجنة من المقررة والنسب القواعد - أخرى تدابير ضمن - باستخدام للرقابة الفروع مال رأس كفاية

 .الفروع على اإلشراف عند اإلماراتي مصرف المركزيال قبل من والمعتمدة المصرفية
ً  الً امتثا العام خالل الفروع امتثلت وقد  ذلك في بما الخارج؛ من المفروضة المال رأس متطلبات لجميع تاما

 .اإلماراتي مصرف المركزيال

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

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

 
٦٠ 

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

املوؤبد  بال�صجن  ثالث  حكم  بانزال  ام�ص  الفرن�صية  النيابة  طالبت 
بعد  امل���وؤب���د،  بال�صجن  حكمني  ح��ال��ي��ا  يق�صي  ال���ذي  ك��ارل��و���ص  ع��ل��ى 
ادانته يف تفجري باري�ص الدامي يف 1974. وينفي كارلو�ص الثوري 
يف  تورطه  �صان�صيز،  رامرييز  اإلييت�ص  احلقيقي  وا�صمه  الفنزويلي 
الهجوم على متجر يف باري�ص ادى اىل مقتل �صخ�صني وا�صابة 34 
وقال املدعي رميي كرو�صون  اخرين يف 15 اأيلول �صبتمرب 1974. 
دو كورميه الثنني جميع الدلة التي جمعت يف اإطار هذا التحقيق 
اأ�صبوعني والتي يتوقع  اإليه . وخالل املحاكمة التي ا�صتمرت  ت�صري 
ل  اأن  يجب  اأن��ه  ك��ارل��و���ص  ق��ال  اخلمي�ص،  ي��وم  فيها حكم  ي�صدر  اأن 
املقاومة  يف  ك�صابط  اأن��ه  ق��ال  كما  نف�صه.  �صد  ال�صهادة  منه  يطلب 
اأع�صاء  من  رهائن  عملية خطف  با�صمها  �صن  والتي   ، الفل�صطينية 
فاإنه   ،1975 يف  فيينا  يف  )اأوب���ك(  للنفط  امل�صدرة  ال��دول  منظمة 
يواجه املوت يف حال ك�صف عن معلومات عن العمليات. وبعد احلاح 
ولكن  اأن��ا،  اأك��ون  رمب��ا  كارلو�ص  ق��ال  �صوتيت،  فران�صوا  القا�صي  من 
اأ�صهر مطلوب يف  ك��ان  ال��ذي  ك��ارل��و���ص،  ويقبع   . ذل��ك  دليل على  ل 
ال�صبعينات والثمانينات، يف ال�صجن منذ اعتقلته ال�صرطة الفرن�صية 
اخلا�صة يف العا�صمة ال�صودانية اخلرطوم يف 1994. ويق�صي حكما 
بال�صجن املوؤبد لإدانته بقتل �صرطيني يف باري�ص يف 1975 اإ�صافة 

اىل قتل رفيق ن�صال �صابق له بعد اأن خانه.

�صياج على  بناء  ب��داأت يف  باك�صتان  اإن  الباك�صتاين  قائد اجلي�ص  قال 
2500 كيلومرت يف  اأفغان�صتان واملمتدة  املتنازع عليها مع  حدودها 

خطوة من املرجح اأن تزيد من توتر العالقات بني البلدين.
تقول  التي  الباك�صتانية،  طالبان  حركة  مت�صددي  باك�صتان  واتهمت 
الهجمات  من  �صل�صلة  وراء  باأنهم  اأفغان�صتان،  يف  متمركزون  اإنهم 
بباك�صتان يف ال�صهور الأخرية وحثت كابول على الق�صاء على مالذات 
اجلاري  ال�صهر  من  �صابق  وق��ت  يف  اب��اد  اإ�صالم  واأغلقت  املت�صددين. 
موؤقتا نقاط العبور الرئي�صية على طول خط دوراند احلدودي الذي 
مت تر�صميه يف عام 1893 ورف�صته اأفغان�صتان. وقال اجلرنال قمر 
جواد باجوا اإن ال�صياج �صريكز يف البداية على املناطق �صديدة اخلطر 
يف منطقتي باجور ومومند يف املناطق القبلية الواقعة على احلدود 
مع اإقليمي ننكرهار وكونار ال�صرقيني. ونقل اجلي�ص يف بيان يف مطلع 
الأ�صبوع عن باجوا قوله اإنه يجري اأي�صا ن�صر و�صائل مراقبة تقنية 
املعتادة.  اجلوية  املراقبة  عمليات  اإىل  اإ�صافة  احل��دود  على  اإ�صافية 
ومل يرد تعليق فوري من ال�صلطات الأفغانية. وتوترت العالقات بني 
كابول واإ�صالم اباد يف ال�صنوات الأخرية اإذ تبادل البلدان التهامات 
الباك�صتانيني  طالبان  مت�صددي  مع  للتعامل  ك��اف  جهد  ب��ذل  بعدم 
على  طالبان  ق��ادة  بتجاهل  باك�صتان  اأفغان�صتان  واتهمت  والأف��غ��ان. 

اأرا�صيها بل وم�صاندة اجلماعة املت�صددة وهو اأمر تنفيه اإ�صالم اباد.

بارك  ال�صابقة  الرئي�صة  توقيف  اجلنوبية  الكورية  النيابة  طلبت 
اإطار  يف  ماراتونية  ا�صتماع  جل�صات  من  اي��ام  بعد  وذل��ك  غيون-هي 

ف�صيحة الف�صاد وا�صتغالل النفوذ املدوية التي ادت اىل اإقالتها.
وثبتت املحكمة الد�صتورية مطلع اآذار مار�ص اإقالة بارك )65 عاما( 
بعد اأ�صهر من التحقيقات وك�صف معلومات اأدت اىل تظاهرات هائلة 
املدوية  الف�صاد  ف�صيحة  قلب  ويف  مبالحقتها.  للمطالبة  البالد  يف 
نفوذها  ا�صتغلت  باأنها  ُي�صتبه  التي  �صون-�صيل  �صوي  ب��ارك،  �صديقة 
مليون   70 بنحو  التربع  على  ال�صناعية  ال�صركات  ك��ربى  لإج��ب��ار 
دولر ملوؤ�ص�صات م�صبوهة ت�صرف عليها. والرئي�صة ال�صابقة متهمة يف 
هذه الف�صيحة بانها كانت �صريكة ل�صديقتها. واكدت النيابة الكورية 
�صلطاتها  ا�صتخدام  اأ���ص��اءت  املتهمة  اأن  الث��ن��ني  ب��ي��ان  يف  اجلنوبية 
الوا�صعة ومن�صبها كرئي�صة من اأجل تلّقي ر�صاوى من ال�صركات، اأو 
لنتهاك مبادئ حرية اإدارة ال�صركات، و�صربت معلومات �صرية مهمة 
بارك  توقيف  ق��رار  م��ربرة  النيابة  وا�صافت   . الدولة  ب�صوؤون  تتعلق 
انها ق�صايا خطرية ، م�صرية اىل ان الكثري من الأدلة جمعت، لكن 

املتهمة تنفي التهامات والأدلة معر�صة خلطر التالف .

عوا�صم

باري�س

�سيول

اإ�سالم اباد

الوزارية العربية تدين ا�شتمرار التدخالت 
االإيرانية يف ال�شوؤون الداخلية للدول العربية

•• البحر امليت -وام:
اإي��ران و�صبل  الأزم��ة مع  املعنية مبتابعة تطورات  العربية  الوزارية  اللجنة  اأدان��ت 
التدخالت  ا�صتمرار  العربية  للدول  الداخلية  ال�صوؤون  يف  لتدخالتها  الت�صدي 
الإيرانية يف ال�صوؤون الداخلية للدول العربية وا�صتنكرت الت�صريحات ال�صتفزازية 
بيان  يف  ذل��ك  ج��اء  العربية.  ال��دول  �صد  الإيرانيني  امل�صوؤولني  قبل  من  امل�صتمرة 
الإم��ارات على هام�ص  اللجنة اخلام�ص برئا�صة دولة  �صدر ام�ص يف ختام اجتماع 
البحر  منطقة  يف  ال�28  العربية  للقمة  التح�صريي  ال���وزاري  الجتماع  اأع��م��ال 
امليت يف الأردن. ت�صم اللجنة يف ع�صويتها كال من دولة الإمارات العربية املتحدة 
والأمني  العربية  ال�صعودية وجمهورية م�صر  العربية  واململكة  البحرين  ومملكة 
ماتقوم  اإزاء  البالغ  قلقها  ع��ن  اللجنة  واأع��رب��ت  العربية.  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام 
ال��دول العربية وم��ا ينتج عن ذل��ك من  تاأجيج مذهبي وطائفي يف  اإي��ران من  به 
حلل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  اجل��ه��ود  يعيق  مم��ا  املنطقة  يف  ا�صتقرار  وع��دم  فو�صى 
اإي��ران بالكف عن ذلك  ق�صايا واأزم��ات املنطقة بالطرق ال�صلمية وطالبت اللجنة 
. واعتمدت اللجنة الوزارية التو�صيات ال�صادرة عن فريق اخلرباء على م�صتوى 
للتدخالت  الت�صدي  اأج��ل  من  عربية  حت��رك  خطة  و�صع  بهدف  امل�صوؤولني  كبار 
التعاون لدول  الإيرانية يف املنطقة العربية. و ثمنت اللجنة الوزارية رد جمل�ص 
الإيراين  الرئي�ص  اإىل  الكويت  دول��ة  اأم��ري  خطاب  ت�صمنه  ال��ذي  العربية  اخلليج 
ودعت  اإيران اإىل التعامل الإيجابي مع هذه املبادرة تعزيزا لالأمن وال�صتقرار يف 
املنطقة. واأكدت �صرورة التزام اإيران بتنفيذ قرار جمل�ص الأمن رقم 2231 ل�صنة 
2015 وتطبيق اآلية فعالة للتحقق من تنفيذ التفاق والتفتي�ص والرقابة واإعادة 
اإي��ران للتزاماتها مبوجب  انتهاك  �صريع وفعال حال  العقوبات على نحو  فر�ص 
النووي ومراعاة  النت�صار  ملعاهدة عدم  اإي��ران  ان�صمام  اأهمية  اإىل  اإ�صافة  التفاق 

امل�صاكل البينية للمنطقة .

�صاركت يف اجتماع وزراء اخلارجية العرب التح�صريي للقمة العربية الـ 28 يف الأردن

االمارات توؤكد الرف�س القاطع ال�شتمرار االحتالل االإيراين جلزرها الثالث 
التاأكيد على �صرورة اخلروج بروؤية عربية موحدة واإيجاد حلول لأزمات املنطقة ب�صكل يحقق الأمن وال�صتقرار

�صجن زعيم املعار�صة نافالني 15 يومًا

الكرملني يرف�س دعوات دولية لالإفراج عن املتظاهرين 

اإ�شرائيل حتث رعاياها على مغادرة �شيناء امل�شرية رئي�س الربملان العربي ي�شارك يف القمة العربية باالأردن
•• القد�ض املحتلة-رويرتز:

حثت اإ�صرائيل مواطنيها ام�ص على مغادرة �صبه جزيرة �صيناء امل�صرية على الفور قائلة 
اإن هناك تهديدا كبريا يتعلق ب�صن هجمات باإيعاز من تنظيم داع�ص اأو جماعات اأخرى 
على حد زعهما. و�صدر هذا التحذير قبل عطلة عيد الف�صح اليهودي التي يعرب خاللها 
اآلف الإ�صرائيليني احلدود الربية لزيارة منتجعات و�صواطئ �صيناء املطلة على البحر 
اأ�صدرته من  الذي  التحذير  اإن  اإ�صرائيل  الإره��اب يف  الأحمر. وقالت مديرية مكافحة 

امل�صتوى الأول ويتعلق بتهديد ملمو�ص كبري جدا .
واأ�صافت يف حتذير مكتوب اأن تنظيم الدولة الإ�صالمية ومن ي�صتلهمون نهجه يف طليعة 

اجلماعات الت�صددة العاملية التي ُحفزت ب�صدة لتنفيذ هجمات خالل هذه الفرتة .
اأنه يجب على جميع الإ�صرائيليني املوجودين حاليا يف �صيناء العودة... ونحن  وتابعت 

اأي�صا نن�صح ب�صدة اأولئك الذين يريدون ال�صفر اإىل �صيناء األ يفعلوا ذلك . 

العربية  واملجتمعات  ال��دول  وا�صتقرار  اأم��ن  زعزعة  ت�صتهدف  التي 
وتدخالت النظام الإيراين يف ال�صوؤون الداخلية للدول العربية.

و�صي�صتعر�ص الوثائق والروؤى والتو�صيات التي �صدرت عن الربملان 
العربي والتي تهدف لتعزيز العمل العربي امل�صرتك ببعديه الر�صمي 

وال�صعبي واإيجاد مرجعيات موحدة للت�صريعات يف الدول العربية.
التي  الع�صيبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�ص  و�صي�صدد 
مير بها العامل العربي اليوم على اأهمية الت�صامن العربي ووحدة 
وال�صرتاتيجية  الكربى  العربية  الق�صايا  جت��اه  العربية  امل��واق��ف 
للتحديات  للت�صدي  م��وح��دة  وق����رارات  وم��واق��ف  �صيا�صات  وتبني 
واملجتمعات  ال���دول  و�صالمة  اأم��ن  تهدد  التي  اجل�صيمة  واملخاطر 

العربية.

•• القاهرة-وام: 

العربي  ال��ربمل��ان  رئي�ص  ال�صلمي  فهم  ب��ن  م�صعل  الدكتور  ي�صارك 
على  والع�صرين  الثامن  العربية  ال��دول  جامعة  جمل�ص  اجتماع  يف 
م�صتوى القمة باململكة الأردنية الها�صمية التي تعقد غدا الأربعاء.

و�صيلقي رئي�ص الربملان العربي كلمة يف اجلل�صة الإفتتاحية للقمة 
ي�صتعر�ص  العرب  القادة  وال�صمو  والفخامة  اجلاللة  اأ�صحاب  اأمام 
فيها التحديات واملخاطر اجل�صيمة التي تهدد الأمن القومي لالأمة 
لالأرا�صي  الإ�صرائيلي  الإح��ت��الل  ا�صتمرار  مقدمتها  ويف  العربية 
الظلم  اأن��واع  اأق�صى  وممار�صة  ولبنان  و�صوريا  فل�صطني  يف  العربية 
وال�صطهاد على ال�صعب الفل�صطيني ال�صامد والعمليات الإرهابية 

•• عمان -وام:

اأكد وزراء اخلارجية العرب خالل 
للقمة  ال��ت��ح�����ص��ريي  اج��ت��م��اع��ه��م 
ت�صت�صيفها  التي   28 ال�  العربية 
اململكة الأردنية الها�صمية - الذي 
الإ�صالح  ����ص���رورة   - ام�����ص  ع��ق��د 
العربي  العمل  ملنظومة  ال�صامل 
امل�����������ص�����رتك مب������ا ي���ت���ن���ا����ص���ب مع 
املنطقة  بها  متر  التي  التحديات 

العربية.
الرتكيز  اأه��م��ي��ة  ال������وزراء  اأك����د  و 
الق�صية  املرحلة على  خالل هذه 
ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ة وال�����ت�����دخ�����الت 
الداخلية  ال�����ص��وؤون  يف  الإي��ران��ي��ة 
ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة و���ص��ي��ان��ة الأمن 
ومكافحة  ال����ع����رب����ي  ال����ق����وم����ي 
الإره�����������اب وم����ع����اجل����ة الأزم��������ات 
والليبية  وال�������ص���وري���ة  ال��ي��م��ن��ي��ة 
و���ص��رورة اخل���روج ب��روؤي��ة عربية 
م��وح��دة واإي���ج���اد ح��ل��ول لأزم����ات 
امل��ن��ط��ق��ة ب�����ص��ك��ل ي��ح��ق��ق الأم�����ن 

وال�صتقرار.
ت���راأ����ص وف����د دول�����ة الإم��������ارات يف 
معايل   .. التح�صريي  الجتماع 
الدكتور �صلطان بن اأحمد �صلطان 
اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة و���ص��م �صعادة 
م�صاعد  امل��زروع��ي  حممد  ف��ار���ص 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
و  والع�صكرية  الأم��ن��ي��ة  ل��ل�����ص��وؤون 
م���ب���ارك اجلنيبي  ج��م��ع��ة  ���ص��ع��ادة 
جمهورية  ل����دى  ال���دول���ة  ���ص��ف��ري 
الدائم  مندوبها  العربية  م�صر 

امليلي�صيات لن�صر الفو�صى والعنف 
وزعزعة الأمن الإقليمي.

الرف�ص  اجل���اب���ر  م���ع���ايل  اأك�����د  و 
ال���ق���اط���ع ل����ص���ت���م���رار الح���ت���الل 
الإي����������راين ل���ل���ج���زر الإم����ارات����ي����ة 
ال��ك��ربى وطنب  “ طنب  ال��ث��الث 
“ ودعوة  اأب��وم��و���ص��ى  و  ال�صغرى 
ق�صية  ح���ل  اإىل  جم�����ددا  اإي������ران 
الثالث  املحتلة  الإماراتية  اجلزر 
اأو  املبا�صرة  املفاو�صات  من خالل 
التحكيم الدويل مبا  اإىل  اللجوء 
الأمم  ميثاق  م��ب��ادئ  م��ع  يتوافق 
املتحدة وقواعد القانون الدويل.

و دعا اإىل �صرورة تكثيف التعاون 

العربية  منطقتنا  ت�صهدها  التي 
وما ي�صاحبها من تداعيات.

و اأكد اأن الق�صية املركزية الأوىل 
الق�صية  ه���ي  ل��ل��ع��رب  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ملفا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
الثنائية  لقاءاتنا  جميع  يف  مهما 
كاأولوية  وال��دول��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
ا�صتمرار  اأن  اإىل  م�������ص���ريا   ..
لالأرا�صي  الإ�صرائيلي  الحتالل 
ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ة وغ�����ي�����اب احل����ل 
اأ�صا�صيا  ع��ام��ال  ي�صكل  ال�صيا�صي 

لعدم ال�صتقرار الإقليمي.
و ح��ول ال��ت��دخ��الت اخل��ارج��ي��ة يف 
معاليه  لفت   .. العربية  ال�صوؤون 

ل���دى ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة و 
���ص��ع��ادة ب���الل رب��ي��ع ب���الل البدور 
اململكة  ل������دى  ال�����دول�����ة  ����ص���ف���ري 
و�صعادة  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة  الأردن�����ي�����ة 
امل����زروع����ي مدير  ع���ب���داهلل م��ط��ر 
وزارة  يف  العربية  ال�����ص��وؤون  اإدارة 

اخلارجية والتعاون الدويل.
�صلطان  الدكتور  معايل  توجه  و 
اأحمد اجلابر - خالل اإلقائه كلمة 
بال�صكر   - الج��ت��م��اع  يف  ال���دول���ة 
وال���ت���ق���دي���ر ل��ل��م��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة 
الكبرية  اجل��ه��ود  على  الها�صمية 
اأعمال القمة  املبذولة ل�صت�صافة 

العربية ال�28 .
و اأعرب عن تطلع دولة الإمارات 
الأهداف  وحتقيق  القمة  لإجن��اح 
املن�صودة  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ت��ط��ل��ع��ات 
واخل���روج  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ���الل 
طموحات  تلبي  مهمة  ب���ق���رارات 
العربية..  ال�����ص��ع��وب  وت��ط��ل��ع��ات 
الأردن  رئ��ا���ص��ة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
لهذه القمة �صت�صكل اإ�صافة بناءة 

مل�صرية العمل العربي امل�صرتك.
و اأ�����ص����اد م��ع��ال��ي��ه ب����ال����دور ال���ذي 
ا�صطلعت به جمهورية موريتانيا 
للقمة  تروؤ�صها  الإ�صالمية خالل 
العربية يف دورتها ال� 27 .. منوها 
ال��ت��ي بذلتها  ب��اجل��ه��ود احل��ث��ي��ث��ة 
للحوار  امل���الئ���م  امل���ن���اخ  ل��ت��وف��ري 
والت�صامن  ال��ت��واف��ق  يحقق  مب��ا 
العنف  ت���ف���ادي  وي��ك��ف��ل  ال���ع���رب���ي 
التحديات  ظ����ل  يف  وال���ف���و����ص���ى 
واملت�صارعة  اخلطرية  والتطورات 

القمة  موؤمتر  اإحاطة  اأهمية  اإىل 
ال�صلبي  الإيراين  بالدور  العربية 
وال�صتقرار  الأم��ن  يقو�ص  ال��ذي 
الرف�ص  م���وؤك���دا   .. امل��ن��ط��ق��ة  يف 
للتدخالت  وال����ق����اط����ع  امل���ط���ل���ق 
فورا  بوقفها  وط��ال��ب  الإي��ران��ي��ة 
ح�صن  م����ب����ادئ  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
اجلوار واحرتام �صيادة وا�صتقالل 
دولة  ك��ل  وخ�صو�صية  وم�����ص��ال��ح 
الورقة  ا����ص���ت���خ���دام  ع���ن  وال���ك���ف 
للتدخل  ك��و���ص��ي��ل��ة  ال���ط���ائ���ف���ي���ة 
للدول  ال���داخ���ل���ي���ة  ال�������ص���وؤون  يف 
التهديدات  اإط��الق  عرب  العربية 
وتغذية النزاعات الطائفية وخلق 

الت�صدي  ب����ه����دف  وال���ت���ن�������ص���ي���ق 
اأهمية  اإىل  لف���ت���ا   .. ل����الإره����اب 
الفكرية  امل��ن��ط��ل��ق��ات  م���واج���ه���ة 
والثقافية  والأي����دي����ول����وج����ي����ة 

املتطرفة لالإرهابيني.
اأهمية  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  ت���ط���رق  و 
وال��ت��زام��ات هذه  ق���رارات  ترجمة 
ال��ق��م��ة ع��ل��ى اأر�������ص ال����واق����ع من 
والتن�صيق  التعاون  تكثيف  خالل 
الت�صامن  ه������دف  ي���ح���ق���ق  مب�����ا 
مهمة  بقرارات  واخل��روج  العربي 
العربية  ال�صعوب  طموحات  تلبي 
ال��ع��اب��رة للحدود  امل��خ��اط��ر  ودف���ع 

واملهددة لأمننا وا�صتقرارنا.

مثل هذه اللقاءات وهو ما قال اإنه مل يحدث يف اأغلب 
احتجاجات الأم�ص.

وقال اإن ال�صلطات قلقة من حماولة النا�صطني ت�صجيع 
املواطنني على انتهاك القانون مرة اأخرى يف امل�صتقبل.

عن  ي�صللون  من  نحرتم  اأن  ميكننا  ل  بي�صكوف  وتابع 
عمد الق�صر، وهم فعليا اأطفال، بدعوتهم للم�صاركة يف 
اأعمال غري قانونية يف اأماكن غري م�صرح لهم بالتواجد 
مما  ب��ذل��ك  للقيام  لهم  معينة  م��ك��اف��اآت  وت��ق��دمي  فيها 

•• مو�صكو-رويرتز:

رف�ص الكرملني ام�ص الثنني دعوات الوليات املتحدة 
اعتقلوا  معار�صني  �صراح  لإط��الق  الأوروب���ي  والحت���اد 
خالل ما اأ�صماه مظاهرات غري م�صرح بها اأم�ص الأول 
للمراهقني  امل����ال  م��ن  م��ب��ال��غ  ب��دف��ع  امل��ن��ظ��م��ني  متهما 

لي�صاركوا يف الحتجاجات.
اأن��ه��ا الأك����رب منذ  وج����اءت الح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي يعتقد 
موجة احتجاجات مناه�صة للكرملني يف عامي 2011 
اأن  املتوقع  الرئا�صة  انتخابات  م��ن  ع��ام  قبل  و2012 
�صعيا  بوتني  ف��الدمي��ري  احل��ايل  الرئي�ص  فيها  ي�صارك 

لفرتة ولية رابعة.
رو�صيا  اأرج���اء  يف  املتظاهرين  مئات  ال�صرطة  واعتقلت 
بينهم الزعيم املعار�ص األك�صي نافالني بعد نزول الآلف 
اإىل ال�صوارع احتجاجا على الف�صاد وللمطالبة با�صتقالة 

رئي�ص الوزراء دميرتي ميدفيديف.
وو���ص��ف��ت م��ت��ح��دث��ة ب��ا���ص��م م��ي��دف��ي��دي��ف امل���زاع���م باأنها 
النتخابات  قبل  نافالني  موقف  متثل  دعائية  هجمات 

التي يعتزم خو�صها اأمام بوتني.
الليربالية  املعار�صة  اأن  اإىل  الراأي  ا�صتطالعات  وت�صري 
ت��ذك��ر يف  اأم��ام��ه��ا ف��ر���ص��ة  ن��اف��ال��ن��ي لي�ص  ال��ت��ي ميثلها 
الذي  ب��وت��ني  مكانة  زع��زع��ة  على  ق���ادر  مر�صح  ت��ق��دمي 

ياأملون  واأن�صاره  نافالني  لكن  كبرية.  ب�صعبية  يحظى 
يف ا�صتغالل ال�صتياء العام من ف�صاد امل�صوؤولني جلذب 

املزيد من التاأييد.
وغ���رم���ت حم��ك��م��ة رو����ص���ي���ة ن��اف��ال��ن��ي 20 األ�����ف روب���ل 
تقول  م��ا  تنظيم  يف  دوره  ب�صبب  دولر(   352.20(

ال�صلطات اإنها مظاهرات غري قانونية.
لحق  وق��ت  يف  نف�صها  املحكمة  تدر�ص  اأن  املتوقع  وم��ن 
ل��ه ه��ي ع��دم طاعة �صباط  اأخ���رى  ال��ي��وم توجيه تهمة 

ال�صرطة.
و�صاهد مرا�صل من رويرتز رجال ال�صرطة وهم يعتقلون 
نافالني يف �صارع تفر�صكايا يف و�صط مو�صكو بني اأن�صاره 

اأم�ص الأحد.
واأ���ص��درت ال��ولي��ات املتحدة والحت��اد الأوروب���ي بيانات 
لكن  املعتقلني  املحتجني  ���ص��راح  لإط���الق  رو�صيا  تدعو 
دميرتي بي�صكوف املتحدث با�صم الكرملني قال اإن هذه 

الدعوات بعيدة متاما عن الهدف.
ميكننا  ل  الهاتف  عرب  موؤمتر  يف  لل�صحفيني  واأ�صاف 
ب�صكل  تعاملت  ال�صرطة  اأن  وتابع  الدعوات.  قبول هذه 

عايل املهنية ونفذت ب�صكل جيد القانون الرو�صي.
النا�ص  يعرب  اأن  يف  م�صكلة  ي��رى  ل  الكرملني  اإن  وق��ال 
اآرائهم يف لقاءات احتجاجية لكن يتعني احل�صول  عن 
على موافقة م�صبقة من ال�صلطات على توقيت ومكان 

يعر�ص حياتهم للخطر.  وتابع ما �صهدناه بالأم�ص يف 
اأماكن معينة خا�صة يف مو�صكو كان حتري�صا. 

واأ�صاف اأن ال�صرطة جمعت اأدلة على اأن بع�ص املراهقني 
الذين اعتقلوا تلقوا مبالغ نقدية من منظمي الحتجاج 

للح�صور.
امل�����ص��ارك��ون يف  ق��ال��ه  مل��ا  �صي�صغي  ال��ك��رم��ل��ني  اإن  وق����ال 
املظاهرات املحظورة املناه�صة للحكومة التي نظمت يف 

عدد من املدن الرو�صية اأم�ص الول.

ال�شعودية تتطلع اإىل اأن حتقق القمة العربية باالأردن تعاون االأ�شقاء ملواجهة حتديات االأمة
•• الريا�ض-وام:

ال�صريفني  احل���رم���ني  خ�����ادم  اع�����رب 
امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود 
الوزراء  خالل تروؤ�صه جل�صة جمل�ص 
اململكة  تطلع  ع��ن  الريا�ص  يف  ام�ص 
القمة  حتقق  اأن  ال�صعودية  العربية 
الثامنة  ال��ع��ادي��ة  دورت��ه��ا  يف  العربية 
اململكة  ت�صت�صيفها  التي  والع�صرين 
تعاونا  غ�����دا  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة  الأردن�����ي�����ة 
وتكاتفا وتعا�صدا من جميع الأ�صقاء 
جتاه خمتلف التحديات التي تواجه 
على  انعك�صت  وال��ت��ي  العربية  الأم���ة 
املعي�صية  ال���ع���رب  امل���واط���ن���ني  ح���ي���اة 
ت�صهد  واأن  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  والأم��ن��ي��ة 
اإجنازات وجناحات ترقى اإىل تطلعات 

املواطن العربي.
واأو�����ص����ح وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة والإع������الم 

تاأكيد على احتاد الدول  ت�صمنه من 
الأع�صاء على اإزالة تهديد “داع�ص” 
���ص��ام��ل لهزمية  وال��ت��زام��ه��م مب��ن��ه��ج 
الدولية  و���ص��ب��ك��ات��ه  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ه����ذا 
مكافحة  جهود  تعزيز  على  وعزمهم 
التطرف والتجنيد للتنظيم وفروعه 
ت��ك��ث��ي��ف اجلهود  ع��ل��ى  وت�����ص��م��ي��م��ه��م 
عليه  ال��ق�����ص��اء  اأج���ل  م��ن  وت�صريعها 
اململكة  موقف  على  التاأكيد  جم��ددا 
املندد بالإرهاب باأ�صكاله و�صوره كافة 

واأياً كان م�صدره.
اململكة  بتربع  ال��وزراء  واأ�صاد جمل�ص 
حلماية  ال����دويل  ال�����ص��ن��دوق  ل�صالح 
ال����رتاث ال��ث��ق��ايف امل��ه��دد ب��اخل��ط��ر يف 
ف����رتات ال���ن���زاع امل�����ص��ل��ح وذل����ك خالل 
لل�صندوق  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ات  م��وؤمت��ر 
الذي عقد يف باري�ص معربا عن ثقة 
ال�صندوق  ه���ذا  اإن�����ص��اء  ب����اأن  امل��م��ل��ك��ة 

ال�صعودي الدكتور عادل الطريفي يف 
بيان عقب اجلل�صة اأن جمل�ص الوزراء 
ن���دد ب��ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي ال���ذي وقع 
اأم���ام مقر ال��ربمل��ان ال��ربي��ط��اين وما 
نتج عنه من �صحايا واإ�صابات م�صددا 
ال�صاأن على ما ورد يف ات�صال  يف هذا 
برئي�صة  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
اأن  من  م��اي  ترييزا  بريطانيا  وزراء 
هذه الأعمال الإرهابية توؤكد احلاجة 
ال��دويل لجتثاث  اإىل تعاون املجتمع 
الإره������اب وجت��ف��ي��ف منابعه  ظ��اه��رة 
و�صعب  حلكومة  امل��وا���ص��اة  ع��ن  معربا 
والتمنيات  ال�صحايا  واأ�صر  بريطانيا 

للم�صابني بال�صفاء.
ال�صادر  ب��ال��ب��ي��ان  امل��ج��ل�����ص  ورح�����ب 
للتحالف  ال�������وزاري  الج���ت���م���اع  ع���ن 
الذي  “داع�ص”  ال��دويل �صد تنظيم 
وا����ص���ن���ط���ن وما  اأع���م���ال���ه يف  اخ���ت���ت���م 

امل���وروث  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  �صي�صهم 
احل�����ص��اري وال��ث��ق��ايف ال��ع��امل��ي مقدرا 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  م����ب����ادرة 
املتحدة وفرن�صا وما تقوم به منظمة 

اليون�صكو حلماية الرتاث العاملي.
ال���وزراء  جمل�ص  اإن  الطريفي  وق���ال 
وافق على اإقامة عالقات دبلوما�صية 
غري  ب�صفري  وغواتيمال  اململكة  بني 
التنظيمية  ال��رتت��ي��ب��ات  واأق����ر  مقيم 
الفكرية  للملكية  ال�صعودية  للهيئة 
والتي �صتتوىل اأن�صطة امللكية الفكرية 
ال�صعودية  “الهيئة  با�صم  اململكة  يف 
ذات  وت����ك����ون  الفكرية”  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة 
جمل�ص  وي��راأ���ص  اعتبارية  �صخ�صية 
وال�صتثمار  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  اإدارت���ه���ا 
وع�������ص���وي���ة مم���ث���ل���ني م����ن ع�����دد من 
اجلهات احلكومية وي�صدر بتعيينهم 

قرار من جمل�ص الوزراء.
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عربي ودويل
لوبان تنفي تلقيها دعمًا رو�شيًا 

•• باري�ض-رويرتز:

قالت مارين لوبان مر�صحة اليمني املتطرف 
يف انتخابات الرئا�صة الفرن�صية ام�ص اإنها مل 
تدبر بعد كل التمويل الذي حتتاجه حلملتها 
النتخابية رغم بقاء اأربعة اأ�صابيع فقط على 
زعيمة حزب  �صكت  الت�صويت. وجم��ددا  بدء 
ا�صتطالعات  تظهر  التي  الوطنية،  اجلبهة 
ال�صباق  ال��ث��ان��ي��ة يف  امل��رت��ب��ة  اأن��ه��ا يف  ال�����راأي 
ترف�ص  الفرن�صية  البنوك  اأن  من  الرئا�صي، 
لراديو  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  وق���ال���ت  اإق���را����ص���ه���ا. 

)اأوروبا 1( بعد زيارة ملو�صكو الأ�صبوع املا�صي 
بوتني  ف��الدمي��ري  بالرئي�ص  خاللها  التقت 
اإنها مل تتلق اأي دعم مادي من رو�صيا ول اأي 
موؤ�ص�صة مالية رو�صية لكنها حتاول احل�صول 
اأنا  اأج��ن��ب��ي. واأ���ص��اف��ت  على ق��ر���ص م��ن بنك 
م�����ص��ط��رة... ف��اأن��ا مم��ن��وع��ة م��ن القرتا�ص 
للتوبيخ  اأتعر�ص  والآن  فرن�صية  بنوك  م��ن 
لطلب قر�ص من بنك اأجنبي. ماذا يفرت�ص 
البنوك الفرن�صية كل  اأقر�صت   ... اأفعل؟  اأن 

مر�صحي الرئا�صة عداي. 
وقال بنك فرن�صي واحد هو �صو�صتيه جرنال 

ورف�صت  �صيا�صي.  ح��زب  اأي  يقر�ص  ل  اإن���ه 
بنوك رئي�صية اأخري التعليق على الأمر.

ويف 2014 ات�صح اأن حزب اجلبهة الوطنية 
تلقى قر�صا من م�صرف رو�صي قيمته ت�صعة 
م��الي��ني ي���ورو. واأ���ص��ب��ح ت��دخ��ل حمتمل من 
الغرب  يف  النتخابات  �صري  يف  رو�صيا  جانب 
اأجهزة  اتهمت  منذ  ح�صا�صية  اأك���رث  ق�صية 
بال�صعي  رو�صية  وك��الت  اأمريكية  خم��اب��رات 
يف  الرئا�صية  النتخابات  نتيجة  يف  للتاأثري 
الوليات املتحدة عرب القر�صنة الإلكرتونية 

وهو اأمر نفته مو�صكو.

حما�س تتكتم علىالتحقيق يف اغتيال فقهاء 
•• غزة-اأ ف ب:

قررت حكومة حما�ص ام�ص حظر ن�صر التحقيقات يف ق�صية مقتل احد قيادييها الذي تتهم ا�صرائيل باغتياله يف قطاع 
غزة، بح�صب املكتب العالمي حلما�ص. وقال هذا املكتب يف بيان ان النائب العام يف غزة ا�صدر قرارا بحظر ن�صر وتداول اي 
تفا�صيل تتعلق بالتحقيقات املتعلقة بق�صية اغتيال ال�صهيد مازن فقهاء. واو�صح ان القرار ي�صمل حظر النقل عن امل�صادر 
املجهولة اأو و�صائل الإعالم العربية، و كافة و�صائل الإعالم ون�صطاء الإعالم اجلديد ، م�صريا اىل ان كل من يخالف القرار 
اأن  غزة  التابعة حلركة حما�ص يف  الداخلية  وزارة  با�صم  الناطق  واأعلن   . والقانونية  اجلزائية  للم�صوؤولية  نف�صه  يعر�ص 
م�صلحني جمهولني اغتالوا قيادياً يف حما�ص قرب منزله يف منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة عزة. ولحقا قالت كتائب 
عز الدين الق�صام اجلناح امل�صلح حلما�ص يف بيان اإنه من تدبري وتنفيذ العدو ال�صهيوين وهو من يتحمل تبعات وم�صوؤولية 
اجلرمية . ويف اعقاب احلادثة اأغلقت حما�ص الحد معرب ايريز بني قطاع غزة وا�صرائيل، ثم اأعادت فتحه جزئيا الإثنني. 
كما فر�صت اي�صا اج��راءات امنية م�صددة على حدود القطاع مبا يف ذلك احل��دود بني م�صر والقطاع. وفقهاء من قادة 

حما�ص يف ال�صفة الغربية املحتلة، واأبعدته اإ�صرائيل اإىل غزة بعدما اأفرجت عنه �صمن �صفقة تبادل العام 2011.

•• وا�صنطن - بغداد-وكاالت:

الأم��ريك��ي��ة مقتل  ال��ق��وات  و�صفت 
اأع���������داد ك���ب���رية م����ن امل���دن���ي���ني يف 
واأكدت  الرهيبة  ب��امل��اأ���ص��اة  املو�صل 
وا�صلت  ب��ي��ن��م��ا  حت��ق��ي��ق،  اإج�������راء 
عالقتها  اإنكار  العراقية  ال�صلطات 
داع�ص  تنظيم  وح��م��ل��ت  ب���احل���ادث 
الإرهابي امل�صوؤولية، يف وقت جرى 
بكاملها  نينوى  حمافظة  اإع���الن 

منطقة منكوبة.
وو�صف قائد القوات الأمريكية يف 
اجل��رنال جوزيف  الأو�صط  ال�صرق 
فوتل مقتل عدد كبري من املدنيني 
باجلانب  ج����وي����ة  �����ص����رب����ات  -يف 
مبحافظة  امل��و���ص��ل  م���ن  ال��غ��رب��ي 
موؤكدا  الرهيبة،  باملاأ�صاة  نينوى- 
اأن التحالف الدويل ما زال يحقق 
يف الغارة التي يعتقد اأنها اأمريكية. 
التحالف  اإن  ب��ي��ان  ف��وت��ل يف  وق���ال 
ي���ج���ري ح��ال��ي��ا حت��ق��ي��ق��ا ح����ول ما 
اجلديدة  امل��و���ص��ل  ح���ي  يف  ح����دث 
املدنيني  ع�������ص���رات  ق�����ص��ى  ح���ي���ث 
اأن  يعتقد  غ��ارة  يف  الأنقا�ص  حتت 
 17 يف  نفذتها  التحالف  ط��ائ��رات 

مار�ص اآذار اجلاري.
بقيادة  ال��ت��ح��ال��ف  ق�����وات  وك���ان���ت 
وجهت  اأن����ه����ا  اأك��������دت  وا����ص���ن���ط���ن 
�صقط  ال��ذي  القطاع  اإىل  �صربات 
يف  املدنيني  من  الكبري  العدد  فيه 

غرب املو�صل .
امل��ع��رك��ة يف  اأن  اإىل  ف��وت��ل  واأ����ص���ار 
ب�����ص��ب��ب اختالط  ���ص��ع��ب��ة  امل��و���ص��ل 
امل��ت��ط��رف��ني ب��امل��دن��ي��ني م���وؤك���دا اأن 

وانتخابات  ج���ي���د  د����ص���ت���ور  وه�����ي 
ن���ظ���ام احلكم  واإ������ص�����الح  ج����دي����دة 
ومكافحة الإرهاب وذلك بناء على 
طلب اجلعفري. وقال دي مي�صتورا 
بحاجة  وتركيا  واإي���ران  رو�صيا  اإن 
لإج��راء املزيد من حمادثات وقف 
اإطالق النار ب�صوريا يف اأ�صرع وقت 
الأر�ص  على  امل��وق��ف  ي�صبح  حتى 
حمققون  وات��ه��م  ال�صيطرة.  حت��ت 
احلكومة  امل����ت����ح����دة  الأمم  م�����ن 
بارتكاب  الوقت  نف�ص  يف  ال�صورية 
الكلور  غ����از  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ف��ظ��ائ��ع 
وامل�صت�صفيات  امل����دار�����ص  وق�����ص��ف 

واإمدادات املياه لدم�صق.

التحالف  وق��وات  العراقية  القوات 
باأكرب  لتخفيف  ت���داب���ري  ات���خ���ذت 

قدر ممكن معاناة ال�صكان.
وك�������ان ال���ت���ح���ال���ف ال�������ذي ت���ق���وده 
القوات  وي��دع��م  املتحدة  ال��ولي��ات 
اإنه نفذ �صربة على  العراقية قال 
داع�ص  ل��ت��ن��ظ��ي��م  م��ق��ات��ل��ني وع���ت���اد 
الإرهابي باملنطقة التي مت الإبالغ 
ف��ي��ه��ا ع��ن ���ص��ق��وط ق��ت��ل��ى، ل��ك��ن��ه ل 
البيان  ي��ع��ط  ومل  ي��ح��ق��ق.  ي�����زال 
عن  تفا�صيل  اأو  لل�صحايا  اأع���دادا 
عملية  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  الأه�����داف، 
بطلب من اجلي�ص  ج��رت  الق�صف 
العراقية  ال�صلطات  اأم��ا  العراقي. 
ف��وا���ص��ل��ت رواي��ت��ه��ا امل�����ص��ت��ن��دة اإىل 

املجل�ص  اأن  الكيكي  ب�����ص��ار  ن��ي��ن��وى 
�صوت بالإجماع على اعتبار عموم 

نينوى حمافظة منكوبة.
مع  الر�صمية  التقارير  وت�صاربت 
وامل�صوؤولني  العيان  �صهود  تقارير 
الب�صرية  اخل�صائر  ب�صاأن  املحليني 
ال����ذي حل���ق يف اجلانب  وال���دم���ار 
بال�صكان،  املكتظ  الغربي للمو�صل 

جراء الغارات اجلوية.
جمل�ص  رئي�صة  كانت  جانبها  فمن 
ق�����ص��اء امل��و���ص��ل اأع��ل��ن��ت م��ن املكان 
ال����ذي ت��ع��ر���ص ل��ل��ت��دم��ري يف غرب 
بلغ  ال���ق���ت���ل���ى  ع������دد  اأن  امل����و�����ص����ل 
خ��م�����ص��م��ئ��ة ���ص��خ�����ص مم����ن جرى 
انت�صالهم من حتت الأنقا�ص، وهو 

م�صوؤولية  داع�����ص  تنظيم  حتميل 
ال����ذي ت�صبب  ال�����ص��خ��م  الن��ف��ج��ار 
املو�صل  بتهدمي عدة مبان يف حي 
اأع�������داد كبرية  اجل����دي����دة وم��ق��ت��ل 
فيها  امل���خ���ت���ب���ئ���ني  امل����دن����ي����ني  م����ن 
وفق  �صخ�ص  خم�صمئة  نحو  بلغوا 
امل�صادر  وقالت  التقديرات.  بع�ص 
اإن  ال��ع��راق��ي  للجي�ص  الإع��الم��ي��ة 
لغموا  داع���������ص  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ن��ا���ص��ر 
امل���ب���اين واأج��������ربوا ال�����ص��ك��ان على 
الدخول اإىل اأقبيتها ل�صتخدامهم 
دروعا ب�صرية، واأ�صاف اأن م�صلحي 
التنظيم اأطلقوا النار على القوات 

العراقية من تلك املنازل.
حمافظة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  واأك������د 

نائب  النجيفي  اأ���ص��ام��ة  اأك���ده  رق��م 
رئي�ص اجلمهورية العراقي.

ال���ق���وات  اأن  ال��ن��ج��ي��ف��ي  واأ������ص�����اف 
ال���ع���راق���ي���ة وال���ت���ح���ال���ف ال�����دويل 
بالقوة  و���ص��ف��ه��ا  م����ا  ا����ص���ت���خ���دم���ا 
امل��ف��رط��ة يف امل��و���ص��ل، واأع�����رب عن 
ح�صابات  ه����ن����اك  ب�������اأن  اع����ت����ق����اده 
�صيا�صية وراء ما حدث، واأن الهدف 
ه��و اإن���ه���اء امل��ع��رك��ة يف اأ����ص���رع وقت 
بغ�ص النظر عن العواقب، م�صريا 
اإىل اأن األفي �صخ�ص ما زالوا حتت 

الأنقا�ص يف مناطق خمتلفة.
ال���ع���راق���ي حلقوق  وق�����ال امل��ر���ص��د 
الإن�صان اإن عدد القتلى يف اجلانب 
ال���غ���رب���ي م����ن امل���و����ص���ل م���ن���ذ بدء 
املعركة يف هذا اجلانب بلغ 3864 
�صخ�صا، واإن��ه مت تدمري اأك��رث من 

ع�صرة اآلف وحدة �صكنية.
م�صوؤول �صحي يف حمافظة  وق��ال 
جثة   160 اإن  ل���روي���رتز  ن��ي��ن��وى 
من  انت�صالها  ب��ع��د  ر���ص��م��ي��ا  ُدف��ن��ت 
مباين  اإن  �صهود  ق��ال  حيث  املوقع 
النفجار  ب�صبب  ب��الأر���ص  �صويت 

الناجم عن الغارة.
واأ�صاف امل�صوؤول -الذي طلب عدم 
اأمنية-  لأ�صباب  ا�صمه  عن  الك�صف 
اأزق���ة يف احل��ي دم��رت عن  اأن �صتة 
���ص��ه��ود م�صاهد  . وو���ص��ف  اآخ���ره���ا 
م��روع��ة م��ن الن��ف��ج��ار م��ع تناثر 
الأنقا�ص  ف���وق  ج��ث��ث  م��ن  اأج�����زاء 
يائ�ص  ب�����ص��ك��ل  ����ص���ك���ان  وحم����اول����ة 
اآخرين  واأ�صخا�ص  ناجني  انت�صال 
م��دف��ون��ني حت��ت الأن��ق��ا���ص ب�صكل 

ي�صعب الو�صول اإليهم.

 •• �صاو باولو-اأ ف ب:

على  لالحتجاج  ال�����ص��وارع  اىل  ال��ربازي��ل��ي��ني  اآلف  ن��زل 
اإفالت ال�صيا�صيني الفا�صدين من العقاب، لكن التعبئة 

كانت اأ�صعف مما �صجل يف التجمعات الخرية املماثلة.
ال��ت��ج��م��ع على  ت���ريي���زا ك��ول��ر )51 ع���ام���ا( يف  وق���ال���ت 
تعد  مل  حكومة  نريد  ل  ال�صهري  كابانا  كوبا  �صاطىء 
برازيل  وبناء  الفا�صدين  معاقبة  نريد  املجتمع.  متثل 
ان  بر�ص  وكالة فران�ص  وذك��ر �صحافيون من   . جديدة 
ب�صعة اآلف من ال�صخا�ص جتمعوا يف �صاو باولو وريو 
دي جانريو وب�صع مئات يف �صاحة الوزارات يف برازيليا.

من  وال��ق��ادم��ني  البي�ص  م��ن  املتظاهرين  معظم  وك��ان 
الح���ي���اء ال���راق���ي���ة ال���ذي���ن ي���رت���دون ق��م�����ص��ان الفريق 
الوطني الربازيلي لكرة القدم، والبعيدين عن النقابات 
الرئي�ص  �صد  كبرية  تظاهرات  ح�صد  من  متكنت  التي 
املحافظ مي�صال تامر قبل ا�صبوعني. ونظمت تظاهرات 
اأقل  ع��دد  فيها  ���ص��ارك  الكبرية  امل���دن  اأخ���رى يف معظم 
عدد  ك��ان  كابانا  كوبا  �صاطىء  وعلى  متوقعا.  ك��ان  مما 

الذين يتنزهون اكرب بكثري من عدد املتظاهرين. وقال 
ماركو�ص بيلي�ص )51 عاما( الذي كان يتظاهر يف �صاو 
باولو �صعرت بخيبة اأمل لنه مل يكن هناك عدد كبري 
الربازيليني نقف مكتويف اليدي  امل�صاركني. نحن  من 
لكن هذا ل يعني اننا را�صون. ل احد را�ص عن هوؤلء 
ال�صيا�صيني الذين ل يفكرون ال بانف�صهم . وعلى الرغم 
زعيم  ت�صيكري،  روج��ريي��و  ق��ال  ال�صئيلة،  امل�صاركة  من 
نظمت  التي  روا(  ب��را  )فيم  ال�صوارع  اىل  انزلوا  حركة 
ال��ر���ص��ال��ة مرت  امل��ه��م ه��و ان  ب��ر���ص  ال��ت��ح��رك، لفران�ص 
والعداد لي�صت هدفنا الرئي�صي . ومتكنت هذه احلركة 
�صاهم  ما  املا�صي  العام  ال�صخا�ص  ماليني  ح�صد  من 
رو�صيف  ديلما  الي�صارية  الرئي�صة  ا�صقاط  يف  خ�صو�صا 
باحل�صابات  ال��ت��الع��ب  بتهمة   2016 يف  اقيلت  ال��ت��ي 
ال���ع���ام���ة. وم��ن��ذ ذل����ك احل����ني، ت��ه��ز ال��ف�����ص��ائ��ح احلياة 
ال�صيا�صة الربازيلية مع ك�صف معلومات التحقيق حول 
الوطنية  النفط  ل�صركة  العامة  بال�صفقات  التالعب 
جهات  يغذي  للر�صاوى  وا���ص��ع  نظام  ع��رب  ب��رتوب��را���ص، 

عدة بينها عمليات التمويل ال�صرية لالحزاب.

اأطفال  هم  احلرب  ب�صبب  اإ�صابات 
حت�����ت �����ص����ن اخل����ام���������ص����ة ع�������ص���رة. 
���ص��ي��ا���ص��ي��ا، ع��ق��د رم����زي ع��ز الدين 
رمزي نائب مبعوث الأمم املتحدة 
وفد  مع  اجتماعا  ل�صوريا  اخلا�ص 
احل��ك��وم��ة ال�����ص��وري��ة ب��ق��ي��ادة ب�صار 
ا�صتمرار  م����ع  ام�������ص  اجل���ع���ف���ري 
املنظمة  برعاية  ال�صالم  حمادثات 

الدولية يف جنيف.
وكان مبعوث الأمم املتحدة �صتافان 
دي مي�صتورا قال اإن جدول اأعمال 
من  التي  ال�صالم  حمادثات  جولة 
اأبريل  اأول  اأن ت�صتمر حتى  املتوقع 
مو�صوعات  اأرب��ع��ة  ي�صمل  ني�صان 

الوقت  بيان  يف  �صوريا  يف  املنظمة 
الغوطة  لأه�����ايل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ي��ن��ف��د 
الحتياجات  تزايد  مع  ال�صرقية. 
املتاحة  امل���وارد  ت�صتنزف  ال�صحية 
ي���وم. ه��دف��ن��ا الرئي�صي  ب��ع��د  ي��وم��ا 
رعاية  دخ������ول  اإت�����اح�����ة  ه����و  الآن 
لآلف  الأرواح  لإن���ق���اذ  ���ص��روري��ة 
ال�����رج�����ال وال����ن���������ص����اء والأط�����ف�����ال 

املعر�صني للخطر على الفور. 
الأطفال  ع��دد  اإن  املنظمة  وق��ال��ت 
الذين يعانون من اإ�صابات مرتفع 
ال�صرقية  الغوطة  يف  مقلق  ب�صكل 
واأ�صافت  املعار�صة.  مقاتلي  معقل 
ي��ع��ان��ون من  ب��امل��ئ��ة مم���ن   30 اأن 

•• جنيف-بريوت-رويرتز:

ب��ارز لرويرتز  ك��ردي  �صيا�صي  ق��ال 
اأم�����ص الث��ن��ني اإن م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
�صمال  يف  ال���رق���ة  م��دي��ن��ة  ت��ن�����ص��م 
مركزي  ل  حكم  نظام  اإىل  �صوريا 
�صورية  ك��ردي��ة  ج��م��اع��ات  توؤ�ص�صه 
وج���م���اع���ات م��ت��ح��ال��ف��ة م��ع��ه��ا بعد 
ان���ت���زاع ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا م���ن يد 

تنظيم داع�ص الإرهابي.
وت����رتك����ز ح���م���ل���ة ج����اري����ة ل���ق���وات 
�صوريا الدميقراطية املدعومة من 
ال�صيطرة  على  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
احل�صري  امل���ع���ق���ل  ال����رق����ة  ع���ل���ى 
الأ����ص���ا����ص���ي ل��ع��م��ل��ي��ات داع���������ص يف 
�صوريا  ق�����وات  وت�����ص��ي��ق  ����ص���وري���ا. 
الدميقراطية، وهي حتالف موؤلف 
من مقاتلني عرب واأك��راد، اخلناق 

على املدينة.
وي�������ص���ي���ط���ر ال���ع���ن�������ص���ر ال�����ك�����ردي 
وحدات  يف  متمثال  فيها  الأ�صا�صي 
حماية ال�صعب بالفعل على مناطق 
�صا�صعة يف �صمال �صوريا تعمل فيها 
ج��م��اع��ات ك��ردي��ة وح��ل��ف��اوؤه��ا على 
يف  م��رك��زي  ل  حكم  نظام  تاأ�صي�ص 
عليها  ال�صيطرة  ان��ت��زع��وا  مناطق 

من يد تنظيم داع�ص.
ويت�صبب هذا امل�صروع ال�صيا�صي يف 
ال��ت��ي تعترب  ت��رك��ي��ا  ق��ل��ق عميق يف 
وح����دات ح��م��اي��ة ال�����ص��ع��ب واحلزب 
حزب  وه��و  بها  املرتبط  ال�صيا�صي 
الحت������اد ال���دمي���ق���راط���ي ام���ت���دادا 
ال�صالح  حملت  ك��ردي��ة  جل��م��اع��ات 

على الأرا�صي الرتكية.
وقال �صالح م�صلم الرئي�ص امل�صارك 

حل���زب الحت����اد ال��دمي��ق��راط��ي اإن 
الأمر �صريجع لأهل الرقة لتخاذ 
مبجرد  م�صتقبلهم  ب�����ص��اأن  ق����رار 
حترير املدينة من داع�ص الإرهابي 
لكنه يعتقد اأن املدينة �صتن�صم اإىل 

فيدراليات �صمال �صوريا .
واأ�����ص����اف م�����ص��ل��م يف م��ق��اب��ل��ة عرب 
الهاتف نتوقع )هذا( لأن م�صروعنا 
لكل �صوريا... وممكن الرقة تكون 
ج��زء م��ن��ه.  وت��اب��ع قائال ك��ل همنا 
اأ�صحاب  يكونوا  الرقة هم  اأهل  اإن 
ويهدف  �����ص����يء.   ك����ل  يف  ال����ق����رار 
الدميقراطي  ال��ف��ي��درايل  ال��ن��ظ��ام 
مناطق  ث�����الث  م����ن  ل���ال����ص���ت���ف���ادة 
اجلماعات  ت��ق��ي��م��ه��ا  ذات������ي  ح���ك���م 
ال�صمال.  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ك��ردي��ة 
للنظام  التاأ�صي�صي  املجل�ص  و�صدق 
على  ���ص��وري��ا  �صمال  ال��ف��ي��درايل يف 
خ���ط���ة ن���ظ���ام احل���ك���م اجل����دي����د يف 

دي�صمرب كانون الأول.
ه��ن��اك ح��اج��ة لأن  اإن  وق���ال م�صلم 
ت��ك��ون ال���رق���ة حت���ت ���ص��ي��ط��رة اأي���اد 
خطرا  ت�صكل  فاإنها  واإل  �صديقة 
على كل �صوريا وخا�صة على �صمال 
�صوريا... فيدراليات �صمال �صوريا. 

منطقة الإدارة الذاتية. 
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ق��ال��ت منظمة 
الو�صع  اإن  ام�ص  العاملية  ال�صحة 
ال�صحي يف الغوطة ال�صرقية قرب 
حيث  دم�����ص��ق  ال�����ص��وري��ة  العا�صمة 
احل�صار  حت��ت  األ���ف   300 يعي�ص 
الثالث  امل�صت�صفيات  واإن  يتدهور 
بال�صماح  وطالبت  تعمل  ل  هناك 

بدخول م�صاعدات.
ه����وف ممثلة  اإل���ي���زاب���ي���ث  وق���ال���ت 

قتيال منذ بدء معركة اجلانب الغربي للمدينة  3864

وا�شنطن ت�شف اأحداث املو�شل باملاأ�شاة وبغداد توا�شل االإنكار

ال�صحة العاملية تطالب بدخول م�صاعدات طبية اإىل الغوطة 

توقعات بان�شمام الرقة اإىل نظام فيدرايل بقيادة كردية 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• هوبري فيدرين

اأعياد ميالد ملعونة! تاأتي الذكرى ال60 ملعاهدة 
اأوروب��ا ول البيئة الدولية تبدو  روم��ا، يف وقت ل 

عام 2017 يف حجم ما كان ماأمول.
لقد باغتت الأحداث الأوروبيني و�صلتهم اأمام هذا 
كانوا  اإذا  ما  يعرفون  ول  فو�صى،  �صبه  يف  العامل 
النتخابات  ينتظرون  اإنهم  اأوروب��ا قوية.  يريدون 
يف  حمتملة  و”مبادرة”  والأمل���ان���ي���ة،  ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
الأوروبي،  للتكامل  ال�صعوب  دعم  ولكن  اخلريف. 
يتقل�ص:  لأوروب�����ا،  امل��وؤي��دة  النخب  ت��ري��ده  ال���ذي 
ما  مكان  كل  )اأقلية يف  لأوروب���ا  مناه�صون  هناك 
ع���دا يف ب��ري��ط��ان��ي��ا(، ول��ك��ن خ��ا���ص��ة غ��ري مبالني 
عن  الم��ت��ن��اع  ن�صبة  ب��امل��ائ��ة   60( مت�صككني  اأو 
الأوروبية(،  الربملانية  النتخابات  يف  الت�صويت 
اأوروبا  معجزات  انتظروا  اأم��ل  بخيبة  وم�صابون 
ال�صيا�صية،  واأوروب��ا  املواطنة  واأوروب��ا  الجتماعية، 
اأو حتى اليورو نف�صه، وخ�صو�صا ح�صا�صية �صّماها 
جان كلود يونكر القوانني “الدخيلة” اأو “املبالغ 

فيها«.

احتفالت حتى التخمة
الو�صط،  )ي�صار  لأوروب��ا  الكال�صيكيني  املوالني  اإّن 
لأوروبا  وامل��وؤي��دون  اأقلية.  ميثلون  الو�صط(  ميني 
يوجدون بني النخب ولكن ل ثقل لهم انتخابيا. 
املدمنة على الحتفالت حتى  اأوروب���ا  ان��ه يف  غري 
التخمة، كان من امل�صتحيل جتاهل معاهدة روما!

يجب  لأوروب���ا،  للمناه�صني  بالن�صبة  ؟  العمل  ما 
اأن ي��ت��وق��ف ك���ل ����ص���يء، وي��ت��غ��ّذى ه�����وؤلء م���ن كل 
الإحباطات التي كن�صتها النخبة بازدراء، اإّل اأنهم ل 
ميلكون خطة جدية ملا بعد ذلك. جزء من الي�صار 
ال�صيطرة  ا�صتعادة  بانحراف،  يقرتح  الراديكايل، 
على اليورو عن طريق الربملانات الوطنية للدول 

الأع�صاء.
اإع��ادة ربط الربملانات  ال�صروري  انه من   ل �صك 
نظام  اإق��ام��ة  ولكن  الأوروب��ي��ة،  بالعملية  الوطنية 
من  التن�صل  ب��ه��دف  ال��ي��ورو  منطقة  يف  جمل�صي 
اخرتاع  اأن��ه��ا  التذكري  يجب   ( ال�صهرية  املعايري 
امليزانية  يف  ان�صباط  كل  من  وبالتايل   ، فرن�صي( 

من خالل خلق م�صتوى جديد للتداين، لن ميّر.
اأ���ص��ح��اب النزوع  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ون، و   الأوروب���ي���ون 
الأوروب������ي، م��ا زال����وا ي��اأم��ل��ون يف جت��ن��ب مراجعة 
وال���ص��ت��م��رار يف م�صار  الأوروب�����ي،  للنظام  ج��ذري��ة 
التكامل بال نهاية. ويقرتحون تو�صيع ايرا�صمو�ص 
)جيد جدا(، ومتكني منطقة اليورو من ميزانية 
كبرية )اإذا قبل الأملان( وبوزارة للمالية )اإذا قبل 
الأمل����ان اأي�����ص��ا(، واأخ����ريا الع��ت��م��اد ع��ل��ى اأمل��ان��ي��ا يف 

عملية الإنعا�ص هذه الكال�صيكية.
كل هذا ميكن الدفاع عنه، وميكن اأن يغري القادة 
اأن يقولوا �صيئا يف روما، ولكن  الذين كان عليهم 
ال��ت��ي دفعت  امل��ت��ب��اي��ن��ة  ل��ن يق�صي ع��ل��ى الأ���ص��ب��اب 
�صرعتني”  ذات  “ اأوروب���ا  القطيعة.  اإىل  ال�صعوب 
ل اأي�صا. اإّن ذاك املفهوم املعروف )�صنغن، اليورو( 
غري قابل للنقد، مهما قالت جمموعة فيزيغراد 
 ، و�صلوفاكيا  الت�صيك  وجمهورية  وبولندا  املجر 
ولكنه ل يعالج ق�صية العالقة الدميقراطية بني 

املواطن -الدولة الأمة - الحتاد الأوروبي.

توفري اجلواب ال�صحيح ملطالب ال�صعب
اإّن امل��ط��ل��وب ه��و العمل م��ن اج���ل  اإن��ع��ا���ص اأوروب���ا 
�صاوبل،  وولفغانغ  ق��ال  وكما  اإ�صالحها.  مت  وق��د 
ل ميكن اأن نتجاهل ال�صعوب على الدوام! ويجب 
على النخب اأن تقّر باأنه لي�ص مثريا لال�صمئزاز اأن 
تريد ال�صعوب احلفاظ على الهوية وال�صيادة، وان 

تكون يف اأمان، واأنها ل تريد النمو فقط!
اأق���رتح الإع���الن ع��ن وق��ف عملية التكامل  اإن��ن��ي   
املوؤ�ص�صات  ع��ل��ى  ال��ق��وي��ة  احل���ك���وم���ات  وف���ر����ص   ،
بع�ص  واأف�صل يف  اأق��ل  ج��ذري��ة:  تبعية  الأوروب��ي��ة 
املجالت  اأكرث وب�صكل خمتلف يف بع�ص  املجالت، 
الأخرى، وهو ما يلتقي مع مقرتحني من خيارات 

يونكر، بدجمهما.
هذه  تع�صف  اأن  الأوروب��ي  التكامل  اأن�صار  يخ�صى 
الإ�صالحات واملراجعة ال�صاملة بكل �صيء، يف حني 

اأّن العناد يف موا�صلة ذات النهج هو اخلطري.
وحتى واإن كان احتفال روما خميبا لالآمال، يجب 
ملطالب  ال�صحيحة  الإج��اب��ة  على  العثور  يظل  اأن 

ال�صعوب هي الأولوية.
ترجمة خرية ال�صيباين

اأوروبا: ال ميكن جتاهل ال�شعوب با�شتمرار..!

•وزير خارجية فرن�صا الأ�صبق ومن اآخر كتبه »اإنقاذ اأوروبا« �صدر نهاية 2016  عن دار ليانا ليفي.

الزياين ي�شيد بجهود وزارة الداخلية البحرينية يف مكافحة التنظيمات االرهابية املتطرفة
ملجل�ص التعاون باإعالن وزارة الداخلية البحرينية اأم�ص الأول القب�ص على 
عنا�صر �صبكة ارهابية خططت وتدربت وقامت بارتكاب عمليات ارهابية يف 
اململكة وخزنت كميات كبرية من الأ�صلحة والذخائر واملواد املتفجرة التي 

يراد من ورائها ترويع الآمنني ون�صر الفو�صى و�صفك الدماء الزكية .
وعرب عن ثقته التامة باأن التنظيمات الرهابية يف مملكة البحرين والقوى 
الداعمة لها لن تلقى اإل اخليبة والف�صل الذريع يف م�صاعيها الرامية اىل 
ال��ب��ح��ري��ن.. م��وؤك��دا ت�صامن دول جمل�ص  وا���ص��ت��ق��رار مملكة  اأم���ن  زع��زع��ة 
اأمنية  اج���راءات  من  تتخذه  ملا  وم�صاندتها  البحرين  مملكة  مع  التعاون 
اأمن  على  حفاظا  عنا�صرها،  على  والقب�ص  الرهابية  التنظيمات  ملكافحة 

اململكة وا�صتقرارها و�صالمة مواطنيها واملقيمني على اأر�صها.

•• الريا�ض-وام: 

اأ����ص���اد الأم�����ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����ص ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة الدكتور 
ت��ب��ذل��ه��ا وزارة  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود احل��ث��ي��ث��ة  ال���زي���اين  را���ص��د  ب��ن  عبداللطيف 
الداخلية مبملكة البحرين ملكافحة التنظيمات الرهابية املتطرفة حفاظا 
الجنازات  اإن  له  ت�صريح  الزياين يف  وقال  وا�صتقرارها.  اململكة  اأمن  على 
والنجاحات الأمنية املتميزة التي حتققها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 
مبملكة البحرين تربهن على كفاءتها العالية وجاهزيتها وقدرتها الكبرية 
على مالحقة التنظيمات الرهابية وك�صف خمططاتها الجرامية وحماية 
العام  الأم��ني  ونوه  الجرامية.  واأعمالها  �صرورها  من  البحريني  املجتمع 

تعبئة �شعيفة يف التظاهرات �شد الف�شاد بالربازيل 
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اأّن تنظيم  اإىل  وت�صري التقديرات 
األ���ف   500 ان���ف���ق  ق���د  ال���ق���اع���دة 
ُقتل  ال���ت���ي  ال��ه��ج��م��ات  يف  دولر  
فيها نحو 3 اآلف �صخ�ص، وكلفت 
مئات املليارات من الدولرات من 
اخل�����ص��ائ��ر امل���ادي���ة. وك��ان��ت لردود 
وعواقب  حجما  تلت  التي  الفعل 
اكرب من الهجمات نف�صها: �صنت 
ال��ولي��ات املتحدة وم��ا ت��زال حتى 
ي��وم��ن��ا ه���ذا ح��رب��ه��ا الأط�����ول )يف 
الثالثة  وح��رب��ه��ا   ، اأف��غ��ان�����ص��ت��ان( 
العراق(،  )يف  ط��ول��ه��ا  ح��ي��ث  م��ن 
 3000 ب��ني  ي��ق��در  اأي مب��ج��م��وع 
من  دولر.  م���ل���ي���ار   5000 و 
ال�صطرابات  ف���ان  اأخ����رى  ج��ه��ة 
كل  ع��ن  الناجمة  اجليو�صيا�صية 
ت��ل��ك الأح�����داث ل ت���زال ت��وؤث��ر يف 

عامل اليوم.

�صيربا بريل 
هاربور �صيا�صي

 لئن كان اأ�صامة بن لدن والقاعدة 
ق�����د م���ك���ن���ا ج����ي����ال ج�����دي�����دا من 
طبيعة  اكت�صاف  من  الأمريكيني 
احلركية،  املتكافئة  غ��ري  احل���رب 
بّينا  والكرملني  ويكيليك�ص  ف��اّن 
لهم ما هي احلرب ال�صربانية غري 
املتكافئة. واإذا كانت الأوىل ت�صتند 
اإىل العنف اجل�صدي لقتل النا�ص، 
البنية  وج��ع��ل  امل���ب���اين،  وت���دم���ري 
اخلدمة،  خارج  احليوية  التحتية 
الإنرتنت  ت�صتخدم  الثانية  ف��ان 
الأخ����رى،  ال�����ص��ربان��ي��ة  والأدوات 
التي ميكن اأن تت�صبب، لي�ص فقط 
يف اأ���ص��رار م��ادي��ة، واإمن��ا اأي�صا يف 
حيوية  موؤ�ص�صات  �صري  اإ���ص��ع��اف 

وعمل حكومة دميقراطية.
ع��ن��دم��ا ح���ذر ل��ي��ون ب��ان��ي��ت��ا، وزير 
ال���دف���اع الأم���ري���ك���ي ح��ي��ن��ه��ا، عام 
وج����ود  اح���ت���م���ال  ����ص���د   ،2012
“�صيرب بريل هاربور”، كان يق�صد 
القرا�صنة  م��ث��ل  م���ادي���ة  ك�����وارث 
اأو  ال��ق��ط��ارات،  �صيعطلون  ال��ذي��ن 
لل�صرب.  ال�����ص��ال��ح  امل����اء  ي��ل��وث��ون 
يف  ال���رو����ص���ي  ال���ت���دخ���ل  اأّن  غ����ري 
الأمريكية  الرئا�صية  النتخابات 
ما  عنه  نتج  ال���ذي   ،2016 ع��ام 
الأمريكية  ال�صتخبارات  تعتربه 
لر�صائل  ت�����ص��ري��ب��ات  و  ق��ر���ص��ن��ة 
الكرملني  ق��ب��ل  م���ن  ال��ك��رتون��ي��ة 
بهدف الإ�صاءة اإىل تر�ّصح هيالري 
ك��ل��ي��ن��ت��ون، ل ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع هذه 
بريل  �صيرب  متثل  اإنها  ال��روؤي��ة.. 

هاربور �صيا�صي.
مل تكن هذه املواجهة ال�صيربانية 
ق�صور  ب�����ص��ب��ب  امل���ت���ك���اف���ئ���ة  غ����ري 
)الوليات  اأم��ري��ك��ي  ت��ك��ن��ول��وج��ي 
املتحدة من بني زعماء العامل من 
لإجراء  ال��الزم��ة  التقنيات  حيث 
ولكن لأن  ال�صيربانية(،  احل��روب 
رو�صيا ا�صتطاعت ا�صتغالل نقاط 
الأخرية  ه��ذه  لأن  اأمريكا  �صعف 

دميقراطية بحّق.
 اإّن العن�صر الذي �صمح بان تكون 
الوليات املتحدة مفتوحة لهجوم 
الت�صلطية،  رو����ص���ي���ا  ط����رف  م���ن 
ميثل جيدا �صعف الدميقراطيات 
�صيرباين  ه���ج���وم  م���واج���ه���ة  يف 
نظرائهم  ع��ك�����ص  ع��ل��ى   ، �صيا�صي 
فالهجمات  الدميقراطيني.  غري 

الدرو�ص  تطّبق  �صوف  رو�صيا  اأن 
من  ب��اأم��ر  حملتها  م��ن  امل�صتفادة 
النتخابات  �صد  واملوجهة  بوتني 
ملمار�صة  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��رئ��ا���ص��ي��ة 
ت���اأث���ري ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل يف 
امل�صتقبل ، مبا يف ذلك �صد حلفاء 
املتحدة، و�صد م�صارهم  الوليات 

النتخابي«.
وم������ع اق��������رتاب الن����ت����خ����اب����ات يف 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول الأوروب����ي����ة، 
للتاأثري  ال��ك��رم��ل��ني  ي�����ص��ع��ى  ق���د 
ع��ل��ى ال��ق�����ص��اي��ا ال���ت���ي مي��ك��ن اأن 
ت��خ��دم م�����ص��احل��ه ال��وط��ن��ي��ة، من 
ال�صعبويني  امل���ر����ص���ح���ني  دع������م 
ال��ذي��ن ت��ع��ه��دوا مب��غ��ادرة الحتاد 
الأوروبي، و�صول اإىل التحري�ص 
الناتو من قبل  الت�صكيك يف  على 
زع���م���اء ع��امل��ي��ني )اأب����رزه����م حتى 
مرورا   ، ت��رام��ب(  ال��رئ��ي�����ص  الآن 
ب���ال���دع���م امل���ق���دم مل��ر���ص��ح��ني على 
العقوبات  ل��ت��خ��ف��ي��ف  ا����ص���ت���ع���داد 
امل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ى رو���ص��ي��ا مل��ا قامت 
به يف �صبه جزيرة القرم، فبوتني 
اأو  التدخل  اإم��ك��ان��ي��ات  تنق�صه  ل 
التدخل  اإّن  ملمار�صته.  ال��و���ص��ائ��ل 
منذ  موجود  الرو�صي  ال�صيرباين 
فرتة طويلة يف اأوروب��ا، وتتعر�ص 
لهجمات  وهولندا  واأملانيا  فرن�صا 
ما  مرحلة  من  كجزء  اإلكرتونية 

قبل انتخابات هذا العام.
تبا�صر  مل  مل��������اذا  وال�������������ص������وؤال: 
ال������دمي������ق������راط������ي������ات ال����غ����رب����ي����ة 
للتكيف  ال���الزم���ة  الإ����ص���الح���ات 
م��ع ه��ذا ال��ت��ه��دي��د؟، ومل���اذا تركوا 
ت��ت��ف��ّوق، ل من  رو���ص��ي��ا  دول مثل 
الناحية  من  ولكن  القدرة،  حيث 

العملية؟
اإحدى الإجابات املحتملة، هي اأن 
طبيعتها،  بحكم  الدميقراطيات، 
ت�صتند اإىل نظام توازن القوى بني 
اإىل  املركزية،  ال�صلطات يحّد من 
القرار  �صنع  عملية  ب��طء  جانب 
كانت  واإذا  م�����ص��ت��وى.  اأع��ل��ى  ع��ل��ى 
الأنظمة  يف  ح��ت��ى  الإدارات،  ك��ل 
الت�صّلطّية، بطيئة التحرك، ميكن 
املراهنة على اأن فالدميري بوتني 
تقييدا  اأق���ل  هما  جينبينغ  و���ص��ى 
املوؤ�ص�صية  وقيودهما  بقوانينهما 

من نظرائهما الدميقراطيني.
اأث���ار ال��ه��ج��وم ال��ي��اب��اين على  لقد 
رد   1941 ع����ام  ه����ارب����ور  ب����ريل 
ويبقى  ����ص���خ���م..  اأم���ري���ك���ي  ف��ع��ل 
الرد  �صيتخذه  �صكل  اأي  ن��رى  اأن 
الأم���ري���ك���ي ع��ل��ى ال�����ص��ي��ربا بريل 
افرت�صنا  اإذا   - ال�صيا�صية  هاربور 

اأنه �صيكون هناك رّد.
معهد  يف  ـــريف  �ـــص ــو  ــص ــ� ع  •
الـــدويل.  لل�صالم  كارنيجي 
التجارة  ــر  وزي من�صب  �صغل 
كما  فنزويال،  يف  وال�صناعة 
البنك  ــر  ــدي م مــهــمــة  �ــصــغــل 
واملدير  لفنزويال،  املــركــزي 
الـــدويل،  للبنك  التنفيذي 
فــ�ــصــال عـــن كـــونـــه اأ�ــصــتــاذا 
لالقت�صاد. اأّلف عديد الكتب 
ــود  ــص الأ� الــكــتــاب  بينها  ــن  م
ونهاية  الــعــاملــي  لــالقــتــ�ــصــاد 
الــ�ــصــلــطــة، وتــــوىل رئــا�ــصــة 
حترير جملة فورين بولي�صي 

طيلة 14 عاما.

�صد انتخابات 2016 ، ت�صتهدف 
ذاتها.  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
وح�����ص��ب م���ف���ردات ال��ت��ق��ري��ر عن 
املخابرات  ع��ن  ال�����ص��ادر  احل����ادث 
عملت   ،2017 ع���ام  الأم��ري��ك��ي��ة 
وال���ت�������ص���ري���ب���ات على  ال��ق��ر���ص��ن��ة 
يف  اجل����م����ه����ور  ث���ق���ة  “تقوي�ص 
العملية الدميقراطية الأمريكية، 
ولت�صويه �صمعة الوزيرة كلينتون، 
بالنتخاب  اأحقيتها  م��ن  والنيل 

ورئا�صتها املحتملة«.
ال���ص��ت��ف��ادة من  ك��ان هدفهم  لقد 
ال���ت���دف���ق احل�����ر ل��ل��م��ع��ل��وم��ات يف 
جم���ت���م���ع دمي����ق����راط����ي، وت����اأث����ري 
العام  ال���راأي  على  املعلومات  ه��ذه 
والآل���ي���ات الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي من 
العام  ال����راأي  ه��ذا  ي��ح��دد  خاللها 
يزعم  ل   ( ال��ب��ل��د  �صُيحكم  ك��ي��ف 
هذا التقرير اأّن �صناديق القرتاع 
كانت عر�صة لهجمات �صيربانية، 
الذي  احلقيقي  الأث���ر  ُي��ق��ّي��م  ول 
ال����رو�����ص����ي على  ل���ل���ت���دخ���ل  ك������ان 

النتيجة النهائية(.

كيفية اإ�صعاف رو�صيا؟
�صّرب  اذا  اأخ��������رى،  ن���اح���ي���ة  م����ن 
ق���ر����ص���ان م���ع���ل���وم���ات ت����ن����ال من 
عليها  ف�����ان  ب����وت����ني،  ف����الدمي����ري 
اأن يكون  جت��اوز ع��دة عقبات قبل 
فالقيود  انتخابي.  تاأثري  اأي  لها 
امل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ى و���ص��ائ��ل الإع���الم 
تلك  متنع  اأن  ميكنها  رو���ص��ي��ا،  يف 
ال��ّرواج على نطاق  املعلومات من 
وا���ص��ع. وح��ت��ى ل��و متكنت م��ن اأن 
جتذب اإليها بع�ص الدعاية وتقنع 

احلال، تاأثري رادع قوي.

» اأ�صبحت الإنرتنت �صالحا«
لقد �صبق اأن جلاأت الدميقراطيات 
ال�صيربانية  ل��ل��ه��ج��م��ات  اأي�������ص���ا 
الدميقراطية.  غ��ري  ال���دول  �صد 
واأف�����ص��ل م��ث��ال م��ع��روف رمب��ا هو 
من  ال��ن��اج��ح،  الهجوم  �صتك�صنت، 
طرف الوليات املتحدة واإ�صرائيل، 
دودة كمبيوتر خبيثة  واملتمثل يف 
الربنامج  م���ن  ع��ن�����ص��را  خ���رب���ت 
النووي الإيراين. وقد تكون دول 
نف�صها  ال����ق����درات  مت��ل��ك  اأخ�����رى 
ب�����ص��دد ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا ����ص���را �صد 
ع�صو  يل  ق���ال  وك��م��ا  مناف�صيها. 
ال�صت�صارية  ال��ل��ج��ن��ة  يف  ���ص��اب��ق 
للرئي�ص  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  للعلوم 
اأ�صبحت  “لقد  اأوب����ام����ا:  ب�����اراك 

الإنرتنت اليوم �صالحا«.
الدميقراطيات  ت��ب��ا���ص��ر  مل  مل����اذا 
الالزمة  الإ����ص���الح���ات  ال��غ��رب��ي��ة 

للتكيف مع هذا التهديد؟
الرئي�صيني  ال�صحايا  الآن،  حتى 
للمهاجمني  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  م����ن 
ال�صيربانيني، هم قادة و�صخ�صيات 
الدميقراطية،  ال��دول  من  عامة 
ولكن  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة،  وخ����ا�����ص����ة 
لي�صت  امل�����ت�����ح�����دة  ال���������ولي���������ات 
اله�صة  ال��وح��ي��دة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال�صيربانية  ال���ه���ج���م���ات  اأم��������ام 
النتائج  اإح��دى  وُتثري  ال�صيا�صية. 
تقرير  اإل����ي����ه����ا  ت����و�����ص����ل  ال�����ت�����ي 
انتخابات  قر�صنة  عن  املخابرات 
2016، تورطا على نطاق اأو�صع 
نعتقد  “نحن  ب��ك��ث��ري:  ذل���ك  م��ن 

متخ�ص�ص يف التمويل اخلارجي، 
مبثابة املثال اجليد. فعلى الرغم 
ح���ي���ل مالية  وج������ود  ك�����ص��ف  م����ن 
املقربة  ال�����دوائ�����ر  يف  م�����ص��ب��وه��ة 
تغطية  كانت  ال��رو���ص��ي،  للرئي�ص 
و����ص���ائ���ل الإع��������الم ال���رو����ص���ي���ة يف 
���ص��وء اي��ج��اب��ي ل��ب��وت��ني. ومل تنل 

الت�صريبات تقريبا من �صعبيته.
ال���������ص����ي����ا�����ص����ي����ون  ك�����������ان  واإذا 
الدميقراطيون، اأكرث عر�صة لآثار 
الدميقراطيات  فالن  الت�صريب، 

ال��ع��ام، م��اذا بعد؟ ميار�ص  ال���راأي 
الآلية  على  م�صددة  رقابة  بوتني 
يعني  مب��ا  ال��ب��الد،  يف  النتخابية 
يريدون  ال���ذي���ن  ال��ن��اخ��ب��ني  اأن 
م��ع��اق��ب��ت��ه، لأ�����ص����رار ث��اب��ت��ة من 
خالل ت�صريبات، لن يكون لديهم 
اأن  �صاأنها  م��ن  التي  الآل��ي��ات  حقا 

ُتتيح لهم ذلك.
بنما،  اأوراق  ت�����ص��ري��ب��ات  ول����ع����ّل 
نتيجة   ،2016 ع�������ام  رب�����ي�����ع 
حماماة  ملكتب  مزعومة  قر�صنة 

وي�صجنوا  ي��ح��اك��م��وا  اأن  مي��ك��ن 
قدم  ال������ذي  �����ص����ن����ودن،  )اإدوارد 
لل�صحفيني حول  �صرية  تفا�صيل 
برامج املراقبة احلكومية، فر من 
الوليات املتحدة قبل مقا�صاته(. 
هذه  مثل  ل�صاحب  الثمن  ولكن 
الت�صريبات، يف جمتمع ا�صتبدادي 
يتم  اأن  رو�صيا، حيث يحدث  مثل 
العثور على املعار�صني ال�صيا�صيني 
لبوتني قتلى، قد يكون اأعلى من 
بطبيعة  ول����ه����ذا،  ب���ك���ث���ري،  ذل�����ك 

اأك���رث لإنتاج  يف الأ���ص��ا���ص م��وؤه��ل��ة 
امل�صربني. 

التي  ال����ق����ان����ون����ي����ة  ف����احل����م����اي����ة 
ي��ت��م��ت��ع ب���ه���ا الأف���������راد يف ال�����دول 
ُت��ع��ّق��د حماولت  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
ال�صلوك حتى  النوع من  ردع هذا 

وان كان،
ت�صيل�صي  ح��ال��ة  يف  ي��ت�����ص��ح  ك��م��ا   
مانينغ، الذي �صّلم وثائق حكومية 
عام  ويكيليك�ص  موقع  اإىل  �صرية 
2010، فان اأ�صحاب الت�صريبات 

ويكيليك�ص در�ص اخر لالمريكيني

هل �صي�صتخدم بوتني ال�صالح ال�صيرباين يف النتخابات الفرن�صية؟

احلرب ال�صيربانية واقع قائم

 ال�صيا�صيون يف الدميقراطيات اأكرث عر�صة لآثار 
الت�صريب لأن الدميقراطية اأكرث انتاجا للم�صربني

لقد كان هدف القرا�صنة ال�صتفادة من التدفق احلر 
للمعلومات وتاأثري هذه املعلومات على الراأي العام

�صبق ان حذر ليون بانيتا من �صيرب بريل هاربور هيالري من ابرز �صحايا احلرب ال�صيربانية

�شبق اأن جلاأت الدميقراطيات اأي�شا للهجمات ال�شيربانية 
ولع�ل دوال اأخ�رى ب�شدد ا�ش�تخدامها �ش�را �شد مناف�شيها

يف مواجهة رو�صيا اأو ال�صني:

الدميقراطيات الغربية غري م�شلحة للحرب ال�شيربانية..!

 بنّي ويكيليك�ص والكرملني لالأمريكيني ما هي احلرب ال�صربانية غري املتكافئة
 اأ�صبحت الإنرتنت اليوم �صالحا فتاكا للنيل من اخل�صوم وحتقيق امل�صالح الوطنية

النرتنت 
�صورة للحرب 
الغري املتكافئة

•• الفجر - مو�صى نعيم- ترجمة خرية ال�صيباين

الأمــريــكــيــون  يتعلم  حــتــى  احلــــرب  اهلل  ــــرتع  »اخ
نكتة القرن التا�صع ع�صر هذه، غالبا ما  اجلغرافيا”. 
حتديثا  ت�صتحق  بري�ص،  اأمــربوز  ال�صاخر  اإىل  ُتن�صب 
اهلل  “اخرتع  والع�صرين:  احلــادي  القرن  يف  �صغريا 

الهجمات �صد الوليات املتحدة حتى يتعلم الأمريكيون 
اأن اأعداءهم الأ�صعف منهم اأكرث قوة مما يبدون عليه«.

واأ�صامة بن لدن والقاعدة، هما املثال النموذجي والأكرث 
لالأمريكيني  اأعــطــوا   ،2001 �صبتمرب   11 يف  تعبريا. 
مبعنى النزاع  “احلرب غري املتكافئة”،  والعامل در�صا يف 
امل�صلح بني جانبني تختلف قوتهما الع�صكرية ب�صكل كبري، 

نقاط  با�صتهداف  الأ�صبقية  احدهما  ياأخذ  قد  ولكن 
�صعف الآخر. ت�صعة ع�صر انتحاريا، �صالحهم قاطعة، 
وا�صتخدموها  جتارية  طائرات  ثالث  على  �صيطروا 
والأكــرث  ح�صا�صية  الأكـــرث  بــني  مــن  ـــداف  اأه ل�صرب 
الناحية  من  تقدما  ــرث  والأك الأقــوى،  لالأمة  رمزية 

التكنولوجية يف العامل.

 اأي �ش�������كل 
�شيتخذه الرد 
االأم��ري��ك��ي 
على ال�ش�يربا 
بريل هارب�ور 
ال�ش��يا�ش���ية
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العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/البلح لتجارة الدوات 

 CN 1077830:الكهربائية   رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حما�صن عو�ص �صامل بالروا�ص %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صالح احمد ي�صلم طالب الكثريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/انوار ال�صام لعمال 

الكهرميكانيكية 
رخ�صة رقم:CN 1335098 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مرمي خلفان حممد را�صد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صامل خلفان حممد را�صد حممد املن�صوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كنانه  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتاأجري ال�صيارات - فرع 1
رخ�صة رقم:CN 1152683-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

ايتني اوز
رخ�صة رقم:CN 2240170 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صركة مرافق للخدمات  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

العامه - مرافق للخدمات ذ.م.م 
رخ�صة رقم:CN 1091545 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مبارك حمد مبارك حممد املهريي %100

تعديل مدير/ا�صافة احمد خليفه نا�صر حويليل املن�صوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ال�صيخ احمد بن حممد بن زايد بن �صقر اآل نهيان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعـالن الغاء رخ�صة )قبل �صدور الرتخي�ص(
بان  التجارية  ال�صوؤون  قطاع   - القت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن  بهذا 

التجاري:الزرار  بال�صم   CN رقم:1059692  التجارية  الرخ�صة 

ال�صيد/ وميلكها   - املتحركة  والهواتف  واملعلومات  النظمة  الذهبية 

�صمره مربوك مبارك �صالح الربيكي - اماراتي اجلن�صية

حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

الغاء رخ�صة

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�صادية خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
ليمتد  انرتنا�صيونال  هاري�ص  �صي  ال�ص�����ادة/اي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

-ابوظبي رخ�صة رقم:CN 1002818  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اركادي�ص انرتنا�صيونال ليمتد - ابوظبي

ARCADIS INTERNATIONAL LIMITED - ABU DHABI

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف اي �صي هاري�ص انرتنا�صيونال ليمتد
Ec Harris International Limited 

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 2*4 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/اي �صي هاري�ص انرتنا�صيونال ليمتد -ابوظبي 

EC HARRIS INTERNATIONAL LIMITED - ABU DHABI

اىل/اركادي�ص انرتنا�صيونال ليمتد - ابوظبي   
ARCADIS INTERNATIONAL LIMITED - ABU DHABI

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صاكري ديفي )ال�صرق الو�صط( 

ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1009511  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/�صاكري ديفي )ال�صرق الو�صط( ذ.م.م 

SACRE DAVEY )MIDDLE EAST(LLC LLC

اىل/ا�ص دي يف لال�صت�صارات الهند�صية ذ.م.م 

SDV CONSULTING ENGINEERS LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/درة البحر للنقليات

رخ�صة رقم:CN 2300805 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد نا�صر احمد النعيمي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف فهد حممد احمد حممد الهاجري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جالديتور لالنرتنت

رخ�صة رقم:CN 1181642 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نواف مبارك احمد مبارك �صالح الكربى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عمر �صالح �صامل ثابت باهي�صمى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف بدر �صالح �صامل ثابت باهي�صمى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جمال عو�ص �صامل علي عامر
تعديل راأ�ص املال/من 150000 اىل 0

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ت�صامن اىل موؤ�ص�صة فردية
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مدريد 

انرتنت كافيه - فرع 1
رخ�صة رقم:CN 1137308-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ص��الت )ق���ط���اع النقل 
قد تقدم  البحري( بان /ليوا للخدمات البحرية ذ.م.م 

بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���ص  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ض والت�سجيل البحري

                     اإ�صم ال�صفينة                      رقم الت�صجيل ال�صابق       العلم ال�صابق
                       مي 1                           جديدة                    جديدة
                      حوريه                                  جديدة                       جديدة

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

بوند للدراجات الهوائية- ذ م م
بت�صفية  واخلا�ص  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 

ال�صركة املذكورة اأعاله
 )بوند للدراجات الهوائية - ذ م م(

ت�صفية  عن  احل�صابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�صفى  يعلن 
ال�صركة  اأو حقوق على  له مطالبة  اعاله فكل من  املذكورة  ال�صركة 
لذلك  املوؤيدة  امل�صتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة 
تاريخ  من  يوماً   45 وملدة  الر�صمي  الدوام  وذلك خالل  امل�صفى،  اإىل 
الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�صقط حقه 
 ،02/  6210478 فاك�ص   ،  02  /  6321546 امل�صفى  تليفون  باملطالبة.  
ابوظبى �صارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �صقة )17( 

مكتب الهاملى و �صركاه – حما�صبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
معدات  وبرامج  نظم  لت�صميم  ا�ص  بي  ال�ص�����ادة/اي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتونية ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1917652  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.40*0.18 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/اي بي ا�ص لت�صميم نظم وبرامج معدات اللكرتونية ذ.م.م 
IBC ELECTRONIC EQUIPMENT SYSTEMS AND SOFTWARE DESIGNING LLC

اىل/الحتاد املبتكرة للحلول التكنولوجيه ذ.م.م   
ETIHAD ALMUBTAKIRAT TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة الرقائق والدوائر املتكاملة - باجلملة )4652012(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(

تعديل ن�صاط/حذف جتارة الهواتف املتحركة ولوازمها - باجلملة )4652009(
تعديل ن�صاط/حذف خدمات حقول ومن�صات النفط والغاز الربية والربية والبحرية )0910018(

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/التقومي لل�صيانه العامه

رخ�صة رقم:CN 1543695  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد علي حممد ح�صن باطوق من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد علي حممد ح�صن باطوق من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بياليت ح�صني ابو الكا�صم %49

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.40*0.12 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/التقومي لل�صيانه العامه 

ALTAQWEEM GENERAL MAINTENANCE
اىل/�صركة التقومي لل�صيانه العامه ذ.م.م   

ALTAQWEEM GENERAL MAINTENANCE CO LLC
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
الكهروميكانيكية  للمقاولت  هايت�ص  ال�ص�����ادة/جولدن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�صيانة العامة رخ�صة رقم:CN 2272648  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبداهلل �صعيد �صامل الرا�صدي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ح�صن �صيد �صيمى حممد %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �صعيد �صامل الرا�صدي

تعديل را�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/جولدن هايت�ص للمقاولت الكهروميكانيكية وال�صيانة العامة 

GOLDEN HEIGHTS ELECTROMECHANICAL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
اىل/جولدن هايت�ص للمقاولت الكهروميكانيكية وال�صيانة العامة ذ.م.م   

GOLDEN HEIGHTS ELECTROMECHANICAL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
زاخر  �صما  ال�ص�����ادة/  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
 رقم:CN 1297479 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مطر �صعيد مطر %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صعيد مطر حممد ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ موؤ�ص�صة المني 

للمفرو�صات  رقم:CN 1122644 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة مطر �صعيد مطر %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صعيد مطر حممد ال�صام�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ موؤ�ص�صة الهدهد 

للنقليات العامة  رقم:CN 1119693 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة را�صد عبداهلل غامن خمي�ص ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي �صيف حزام �صرقبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/و�صتفورت للتجارة

رخ�صة رقم:CN 2267647 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد خمي�ص حممد عي�صى الظاهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف را�صد احمد حممد حلفان املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
الكهف  ور�صة  ال�ص�����ادة/  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحداده  رقم:CN 1124719 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد نا�صر �صعيد را�صد مفتاح النعيمي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبيد �صيف الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ �صالون �صيزر ون للرجال  

رقم:CN 1125302 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صلمان احمد برفيز اقبال %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
عامر �صعيد عامر �صعيد العامري من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء
عامر �صعيد عامر �صعيد العامري من 100% اىل %0

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مزرعة اخلري والكرم لالأرانب 

ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1910877  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/مزرعة اخلري والكرم للدواجن ذ.م.م 
ALKHEER WALKARAM POULTRY FARM LLC

اىل/مزرعة اخلري والكرم لالأرانب ذ.م.م 
ALKHEER WA ALKARAM RABBITS FARM LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة تربية الرانب )0149005(
تعديل ن�صاط/حذف تربية الطيور الداجنة )0146001(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
للحداده  عطيف  حممد  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والنجاره امل�صلحه  رخ�صة رقم:CN 1176549  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ ا�صافة احمد �صامل حممد مر�صد الكعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد عطيف جول ح�صني

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 4*2 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة حممد عطيف للحداده والنجاره امل�صلحه 

MOHAMMED ATEEF RE INFORCED BLACK SMITH & CARPENTARY

اىل/كنوز الواحة للحدادة والنجارة امل�صلحة 
KNOZ AL WAHA REINFORCED SMITHERY AND CARPENTRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
ميتيورز  ال�ص�����ادة/�صكاي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
رخ�صة رقم:CN 2067803 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة منى �صامل �صعيد النوبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ق�صي بن ابراهيم بن �صالح العكيلي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة عالء الدين حنيف لغ�صيل وكوي 

املالب�ص  رخ�صة رقم:CN 1131534  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ �صعيد �صيف خمي�ص الكعبي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صعيد �صيف خمي�ص الكعبي من 0% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عالء الدين حنيف

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 2.50*1
تعديل ا�صم جتاري من/مغ�صلة عالء الدين حنيف لغ�صيل وكوي املالب�ص 

ALAUDDIN HANIF DRESS WASHING & IRONING LAUNDRY

اىل/مغ�صلة كلني اند بيور لغ�صيل وكوي املالب�ص 
CLEAN AND PURE DRESS WASHING AND IRONING LAUNDRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/م�صنع المريي للمفرو�صات ذ.م.م 

IN-1001161:رقم الرخ�صة ال�صناعية
 قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التي:

خروج ال�صريك:
- �صرور عمري مع�صد امل�صغوين

دخول ال�صريك:
- حممد حارب حممد حاذه الكتبي

لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صماء ال�صركاء:
- حممد حممود مدخنة

- حممد حارب حممد حاذه الكتبي
وعلى كل من لديه اعرتا�ص على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر الإعالن ، 
واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�صناعة اأي اعرتا�ص بعد انق�صاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28

 اإعـــالن �سطب قيد
للخدمات  ال�صنغال  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
تقدمت  قد  �صنغال(  )اجلن�صية:  ابوظبي  وال�صت�صارية  التجارية 
)العنوان:�صارع  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد  �صطب  بطلب 
رقم  حتت  �ص.ب:51883(واملقيدة   - امل�صرق  بنك  بناية   - الكرتا 
لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )4808(
القانون الحتادي رقم )2( ل�صنة 2015م يف �صاأن ال�صركات التجارية 
�صاأن  يف  2010م  ل�صنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�صهم  يتقدموا  ان  العرتا�ص  يف 
يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة القت�صاد 

اإدارة الت�صجيل التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 264227         بتاريخ :2016/11/30  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �ص  ب: 48702، ال�صارقة ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ، اأباريق �صاخنة )غري م�صخنة كهربائياً(، اأطباق زجاجية 
عميقة،) األواح زجاج (مادة خام،اأواين زجاجية مطلية،قوارير عزل،اأواين من الزجاج النقي،طناجر �صغط 
غري كهربائية،متاثيل من اخلزف ال�صيني اأو الفخار اأو الزجاج،اأواين عميقة لل�صلطة،�صحون فناجني،اأواين 

فخارية. 
الواق�عة بالفئة: 21

و�صف العالمة: هي عبارة عن كلمة ROYAL PRINCE مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية 
وباللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�ض 2017 العدد 11980

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:   �صالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263654   بتاريخ : 11/21/ 2016م                                
با�ص��م: �صركة اأونتاريو للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(

العنوان: �ص.ب: 124766، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات

وامل�صتح�صرات  الدقيق  الإ�صطناعي،  وال��ن  وال�صاغو  والتابيوكا  والأرز  وال�صكر  وال��ك��اك��او  وال�صاي  ال��ن 
الأ�صود،  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�صنوعة 

الطحينة، اخلمرية وم�صحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�صل�صات )التوابل(، البهارات، الثلج.       
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة:   كلمة طيبة بحروف عربية ب�صكل فني خا�ص مع ر�صم ورقة نبات يف نهاية حرف الطاء 
واأ�صفلها كلمة Teeba بحروف لتينية ب�صكل فني خا�ص والكلمتان داخل اإطار م�صتطيل على خلفية اإطار 

م�صتطيل اآخر كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�ض 2017 العدد 11980

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:   �صالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 259506   بتاريخ : 09/05/ 2016م                               
با�ص��م: م�صنع اخلليج لالرز. ذ.م.م .

العنوان: �ص. ب: 60308 ،هاتف:3332280 / 04 ،فاك�ص:04/3332180 ،دبي، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات

الن و ال�صاي و الكاكاو و ال�صكر و الأرز و التابيوكا و ال�صاغو و الن ال�صطناعي، الدقيق و امل�صتح�صرات 
الأ�صود،  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�صنوعة 

اخلمرية وم�صحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�صل�صات)التوابل(، البهارات، الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

ب�صكل مميز على خلفية  "  بحروف لتينية و عربية  �صراع  اأب��و   ABU SHIRA " العالمة:    و�صف 
م�صتطيل مظلل باللون الأ�صود يعلوه ر�صم دائرة يحيط بها ر�صم خط باللون الأ�صود يتو�صطها ر�صم مركبني 

�صراعيني ب�صكل مميز.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�ض 2017 العدد 11980

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:   �صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 259504   بتاريخ : 09/05/ 2016م                               

با�ص��م: م�صنع اخلليج لالرز. ذ.م.م .

العنوان: �ص. ب: 60308 ،هاتف:3332280 / 04 ،فاك�ص:04/3332180 ،دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات

الن و ال�صاي و الكاكاو و ال�صكر و الأرز و التابيوكا و ال�صاغو و الن ال�صطناعي، الدقيق و امل�صتح�صرات 

الأ�صود،  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�صنوعة 

اخلمرية وم�صحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�صل�صات)التوابل(، البهارات، الثلج.

الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة:   "  اأرز اخلليج  KHALEEJ RICE"  بحروف  عربية و لتينية  ب�صكل مميز على 

خلفية بطاقة  مظللة باللون الأ�صود يعلوه ر�صم غ�صن و �صفقات نبات الأرز ب�صكل مميز ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�ض 2017 العدد 11980

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:   �صالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 259433   بتاريخ : 09/24/ 2016م                               
با�ص��م: جلوبال اأو بي اآي  ا�ص األ يو.

 ، مايوركا  دي  باملا   07015 – ب��ي  باجو�ص  كون�صتانزا  رينا  – اأديفي�صيو   8 من��رب.  بورتوبي  ك��ايل  ال��ع��ن��وان: 
اإ�صبانيا.

وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية، 
جمال  يف  الإ���ص��ت�����ص��ارات  خ��دم��ات    ، احلا�صوبية  وال��ربجم��ي��ات  احلا�صوبي  العتاد  وتطوير  ت�صميم  خ��دم��ات 
اأ�صت�صارات  تكنولوجيا املعلومات ) تقنية املعلومات ( ،   ، برجمبات احلا�صب الأيل ، برجمة احلا�صب الآيل 
اإن�صاء و�صيانة املواقع على �صبكة الإنرتنت ، تفعيل مواقع الإنرتنت لالأخرين ، اإن�صاء و بناء املواقع ، ت�صميم 

، اإن�صاء وا�صت�صافة املواقع التجارية و مواقع الدفع و ال�صداد.
الواق�عة بالفئة: 42

و�صف العالمة:   "  RB ROIBACK "   بحروف  لتينية ب�صكل مميز بالألوان الأبي�ص و الربتقايل 
علي خلفية م�صتطيل مظلل  باللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�ض 2017 العدد 11980

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
الرقيم للملكية الفكرية. 

بطلب جتديد العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 92099          بتاريخ: 2007/02/22
با�ص��م :  �ص. لل�ص انرتنا�صيونال  )بي يف اي( انك.

وعنوانه: رود تاون تورتول، بريت�ص ويرجني ايلند، �ص.ب: 116.    
الفئة : 35

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي .

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مار�ض 2017 العدد 11980

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01103/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 22017/  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : خالد احمد حممد ال�صيد هيكل
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�صويب للعقارات - �ص ذ م م  
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

ال�صند  على  ب��ن��اء  دره���م(   15.313( مبلغ  ب��دف��ع  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -1
الكتابي والذي حل اأجله وذلك بعد ان امهل املدعي عليه مدة )5( ايام 
ال انه مل يويف بال�صداد بناء على النذار املوؤرخ 2016/12/31 مع �صمول 

احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة وفقا للقانون.  
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر يوم 
من تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11980 بتاريخ 2017/3/28   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01896/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : جلف انرت�صتد اويل كوربوري�صن - �ص ذ م م  

 مبا اأن املدعي : جناح �صريف حممد عبدالرحمن    
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/01896/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
مطالبة مالية - ما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى الخالء الفعلي 

اإخالء عقار - انه اخطر املدعي عليه بالخالء حلاجته للماجور لال�صتخدام ال�صخ�صي 
يف 2016/2/16 ال انه مل ي�صتجيب ومل يخلي املاجور

مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعي مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/11/1 
وحتى تاريخ الدعوى وما ي�صتجد

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 
اإعادة اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الحد املوافق  وقررت اللجنة الق�صائية 
بالدائرة  ال��ع��ا���ص��رة(  )ال��ل��ج��ن��ة  الق�صائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�����ص��اع��ة   2017/4/2
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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ب��ن هويدن  ���ص��امل حم��م��د   ا�صتقبل 
الذيد  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ص��ي م�����ص��اء اأم�����ص يف 
احتاد  لرئا�صة  املر�صح  النادي   مقر 
الم������ارات ل��ل�����ص��ب��اح��ة م��ر���ص��ح نادي 
حمدان  حممد  الريا�صي  ال�صارقة 

بن جر�ص.
الزيارات  اطار  يف  ال�صتقبال  وياأتي 
الرئا�صة  م��ر���ص��ح  ب��ه��ا  ي���ق���وم  ال���ت���ي 
حممد حمدان بن جر�ص  لالندية 
اآليات  ع��ل��ى  والط������الع  ال���دول���ة  يف 
اهتمام  م����ن  ت���ق���دم���ه  وم�����ا  ع��م��ل��ه��ا 

بريا�صة ال�صباحة .
الذيد  ن���ادي  م��ر���ص��ح  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
لل�صباحة   الم���ارات  احت��اد  لع�صوية 

خالد املازمي.
ويف بداية اللقاء رحب �صامل حممد  
اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ه���وي���دن  ب���ن 
نادي الذيد  مبر�صح رئا�صة الحتاد 
حم��م��د ب��ن ج��ر���ص واأ����ص���اد بجهوده 
معتربه  املجالت  كافة  يف  الريا�صة 
تفخر  التي  الوطنية  الكفاءات  من 

بها الدولة .
ب��دوره اأع��رب حممد بن جر�ص عن 
ت��ق��دي��ره ل��ل��دع��م ال��ك��ب��ري م���ن قبل 
الدارة  ورئي�ص جمل�ص  الذيد  نادي 
م��وؤك��دا اأن ن���ادي ال��ذي��د  ل��ه اأهمية 
الريا�صية  الح����داث  خ��ارط��ة  ع��ل��ى 
لريا�صة  الداعمة  ل�صيما  املختلفة 

ال�صباحة .
ا�صتعرا�ص  الجتماع  خالل  وج��رى 
ا�صرتاتيجية  لو�صع  النادي  خطط 
م��ت��ك��ام��ل��ة لحت�����اد ال�����ص��ب��اح��ة وفق 

التطوير  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز  ���ص��ي��ا���ص��ات 
�صامل  ا�صطحب  بعدها  وال�صفافية 

ب��ن ه��وي��دن ي��راف��ق��ه خ��ال��د املازمي 
حم��م��د ب���ن ج��ر���ص ل���الط���الع على 

م�����ص��ب��ح ن������ادي ال����ذي����د وال�������ص���الت 
الريا�صة املتوافرة يف النادي .

ف�صية  و5  ذهبية  ميداليات   3 ح�صد  من  الإرادة  فر�صان  متكن 
ال�صابع  ال��دويل  ال�صارقة  ملتقى  اأي��ام  ث��اين  يف  برونززية  ومثلها 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  برعاية  يقام  الذي  للمعاقني  القوى  لألعاب 
ال�صارقة  ونائب حاكم  القا�صمي ويل عهد  �صلطان  بن  بن حممد 
وي�صت�صيفة نادي الثقة للمعاقني بال�صارقة خالل الفرتة من 25 

اإىل27 مار�ص اجلاري.
اأي��ام البطولة وا�صتطاعوا ح�صد  اأبطال الم��ارات يف ثاين  و تاألق 
13 ميدالية جديدة حيث انتزع البطل الأوملبي حممد القايد من 
 34/T33 400م للفئة  نادي الثقة للمعاقني ذهبية مناف�صات 
ك��م��ا ح��ق��ق ال��ب��ط��ل حم��م��د الكعبي م��ن ن���ادي ال��ع��ني ذه��ب��ي��ة رمي 
بني  �صامل  عائ�صة  الالعبة  ومتكنت   36/F35 للفئة  القر�ص 

للفئة  القر�ص  نادي خورفكان من حتقيق ذهبية رمي  خالد من 
نادي  م��ن  امل�صباحي  ع��ب��داهلل  ال��الع��ب  ح��ق��ق  فيما   34/F33
F51/52 والالعب عادل مراد  خورفكان ف�صية القر�ص للفئة 
من نادي دبي برونزية رمي القر�ص والالعب عبداهلل احلياي من 

. 34/F33 نادي خورفكان برونزية رمي الرمح للفئة
وحققت الالعبة �صارة ال�صيناين ف�صية رمي القر�ص لنف�ص الفئة 
وجاءت خلفها الالعبة ثريا الزعابي حمققة امليدالية الربونزية 
رمي  ف�صية  خورفكان  ن��ادي  م��ن  �صامل  عائ�صة  الالعبة  وحققت 
الرمح بينما حققت الالعبة ثريا الزعابي الربونزية لنف�ص الفئة 
من  خورفكان  ن��ادي  م��ن  املطرو�صي  م��رمي  الالعبة  وا�صتطاعت 
 38/F37 حتقيق امليدالية الف�صية ملناف�صات رمي الرمح للفئة

وانتزعت الالعبة نورة الكتبي من نادي العني ف�صية ال�صوجلان 
للفئة F32/51 وجاءت خلفها الالعبة �صارة الكبي�صي من نادي 
اأبو ظبي حمققة امليدالية الربونزية بهذه النتائج يرتفع ر�صيد 
الإمارات اإىل 6 ميداليات ذهبية وت�صعة ميداليات ف�صية وع�صرة 

ميداليات برونزية.
و ا�صتطاع الفريق الربيطاين اإعتالء ال�صدارة لريتفع ر�صيده اإىل 
برونزية  واأرب��ع ف�صيات وثماين ميداليات  �صبع ميداليات ذهبية 
وجاء يف املركز الثاين الفريق ال�صوي�صري بر�صيد �صبع ميداليات 
ذهبية وف�صية واحدة وبرونزيتني .. بينما حافظت الإمارات على 
املركز الثالث بر�صيد �صت ميداليات ذهبية وت�صع ميداليات ف�صية 

وع�صر ميداليات برونزية .
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املوؤمترات  ق��اع��ة  يف  ال�����ص��ت��ار  اأ����ص���دل 
اأثينا  مبدينة  اأوملبيك  روي��ال  بفندق 
اليونانية يف ختام اجتماعات املجل�ص 
الرئا�صي لالحتاد الدويل لل�صطرجن 
بالحتاد  اإداري�������ة  ه��ي��ئ��ة  اأك�����رب  وه����و 
رئي�ص الحتاد  للعبة وي�صم  ال��دويل 
ال���دويل ون��واب��ه وروؤ����ص���اء الحت���ادات 
ال�صيخ  ب��ح�����ص��ور  وذل������ك  ال����ق����اري����ة 
�صخبوط  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان 
الأ�صيوي  الحت���اد  رئي�ص  نهيان  اآل 
الذي  له  امل��راف��ق  وال��وف��د  لل�صطرجن 
تكون من ال�صيخ �صخبوط بن خليفة 
علي  وه�صام  نهيان  اآل  �صخبوط  ب��ن 
لالحتاد  ال����ع����ام  الأم��������ني  ال���ط���اه���ر 
الأ�صيوي للعبة وكا�صتو اأبوندو املدير 

الفني لالحتاد الأ�صيوي.  

املجل�ص  اجتماعات  اأج��ن��دة  ت�صمنت 
مناق�صة  ال���دويل  ل��الحت��اد  الرئا�صي 
عدد من املو�صوعات الهامة ومتابعة 
كوجنر�ص  اجتماعات  ق��رارات  تنفيذ 
الحتاد الدويل لل�صطرجن ) الفيدا ( 
الذي عقد يف مدينة باكو بجمهورية 
الأوملبياد  ه��ام�����ص  ع��ل��ى  اأذرب���ي���ج���ان 
ال��ع��امل��ي ل��ل�����ص��ط��رجن ال����ذي اأق���ي���م يف 
ناق�ص  كما   ،  2016 �صبتمرب  �صهر 
الإدارية  التقارير  الرئا�صي  املجل�ص 
امل�صت�صيفة  ال��دول  وحتديد  واملالية 
لعامي  ال��ك��ربى  العاملية  للبطولت 
روؤ�صاء  وتقارير    2019  -  2018
الحت�����اد ال��ق��اري��ة وخ��ط��ط ك���ل قارة 
ناق�ص  ك��م��ا   . امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  خ����الل 
وتو�صيات  تقارير  الرئا�صي  املجل�ص 

اع��ت��م��اد منح  ال��ل��ج��ان ومت  خم��ت��ل��ف 
والالعبني  وامل��درب��ني  احلكام  األ��ق��اب 
واملنظمني ونتائج الدورات التدريبية 
�صلطان  ال�صيخ  األقى  وق��د  املختلفة. 
نهيان  اآل  ���ص��خ��ب��وط  ب��ن  خليفة  ب��ن 
نالت  الج���ت���م���اع���ات  خ����الل  ك��ل��م��ة   ،
الرئا�صي  املجل�ص  واإ���ص��ادة  ا�صتح�صان 
خطط  ملوا�صلة  روؤي��ت��ه  عر�ص  حيث 
القارة  يف  ال��ل��ع��ب��ة  ت��ط��وي��ر  وب���رام���ج 
ال�������ص���ف���راء وب����رن����ام����ج ال���ب���ط���ولت 
خ�����الل عامي  ال����ك����ربى  الأ����ص���ي���وي���ة 
2017 – 2018 منوها يف تقريره 
ه�صام  اإي��ف��اده  اإىل  ال�صامل  الإداري 
لالحتاد  العام  الأم��ني  الطاهر  علي 
اإىل  زي���ارة عمل مثمرة  الأ���ص��ي��وي يف 
ودول  ال���ص��رتال��ي��ة  ال��ق��ارة  �صبه  دول 

وتقدمي  ال���ه���ن���دي  امل��ح��ي��ط  ج���ن���وب 
حزمة من امل�صاعدات الفورية لحتاد 
ت�صمنت  ل��ل�����ص��ط��رجن  اإق���ي���ان���و����ص���ي���ا 
ت��ق��دمي دع����م م����ايل ل��ل��م�����ص��ارك��ات يف 
�صبه  دول  ب��ني  تقام  التي  البطولت 
القارة ال�صرتالية وجوائز البطولت 
الرئي�صية وتقدمي معدات اللعبة من 
اإليكرتونية  و�صاعات  �صطرجن  اأطقم 
ت����دري����ب و���ص��ل�����ص��ل��ة كتب  ورق�����ع�����ات 
لتطوير  ح��ا���ص��وب  وب��رام��ج  تعليمية 
خمتلف الكوادر بالإ�صافة اإىل اإر�صال 
�صبه  دول  اإىل  ع��امل��ي��ني  حم��ا���ص��ري��ن 
القارة املختلفة على اأن تكون البداية 
والتدريب  التحكيم  دورات  بتنظيم 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع احت��������اد ج��������وام ثم 
بطولة  ا�صتحداث  ومت  ب��الو  جزيرة 

اإقيانو�صيا املفتوحة يف جزيرة فيجي ، 
ومت كذلك ا�صتحداث تنظيم بطولتي 
ال�صطرجن ال�صريع واخلاطف مع كل 
وتقرر  الفردية  الأ�صيوية  البطولت 
اأي�صا اإقامة ت�صفيات كاأ�ص العامل يف 
تنظيم  ل�صمان    2019 ع��ام  ج��وام 
دول  اإح��دى  يف  �صنويا  اأ�صيوي  ح��دث 

�صبه القارة الأ�صرتالية.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى واف�����ق الحت����اد 
تو�صية  ع��ل��ى  ل��ل�����ص��ط��رجن  ال������دويل 
ال�������ص���ي���خ ����ص���ل���ط���ان ب�����ن خ���ل���ي���ف���ة بن 
ا�صهار  باعتماد  نهيان  اآل  �صخبوط 
الذي  لل�صطرجن  اخلليجي  الحت���اد 
تاأ�ص�ص مبدينة العني بدولة الإمارات 
�صلطان  ال�����ص��ي��خ  وح�����ص��ور  ب��رع��اي��ة 
نهيان  اآل  ���ص��خ��ب��وط  ب��ن  خليفة  ب��ن 

لل�صطرجن  الأ�صيوي  الحت��اد  رئي�ص 
لالحتاد  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي  ل���الج���ت���م���اع 
اخلليجي . يرتاأ�ص الحتاد اخلليجي 
البحريني  ال�����ربمل�����ان  يف  ال����ن����ائ����ب 
الإماراتي   وم��ع��ه  خ��م��ا���ص  ب��و  ح�����ص��ن 
عبدالعزيز اخلوري نائبا اأول لرئي�ص 

والعمانية   ، اخل���ل���ي���ج���ي  الحت��������اد 
 ، للرئي�ص  ثانيا  نائبا  ال��ن��ج��ار  ليلى 
والكويتي عادل العمريي اأمينا عاما 
رئي�ص  الق�صبي  عثمان  وع�صوية   ،
الذهنية  لالألعاب  ال�صعودية  اللجنة 
العام  الأم���ني  امل�صيحكي  وحم��م��د   ،

لالحتاد القطري للعبة . ومت اعتماد 
اإق���ام���ة ب��ط��ول��ة ك��اأ���ص اخل��ل��ي��ج لفرق 
الرجال وال�صيدات وبطولت اخلليج 
العمرية  ل��ل��ف��ئ��ات  ال��ف��ردي��ة  الأوىل 
وال���رج���ال وال�����ص��ي��دات يف الإم������ارات 

خالل عام 2017 

بح�صور �صلطان بن خليفة بن �صخبوط اآل نهيان

ختام ناجح الجتماعات املجل�س الرئا�شي لالحتاد الدويل لل�شطرجن يف اليونان  
اعتماد الحتاد اخلليجي وخطط تطوير ال�صطرجن الآ�صيوي

مع�صكره  يف  اجل���ودو  لنا�صئي  الوطني  منتخبنا  انتظم 
الذي يقيمه يف العا�صمة املجرية بوداب�صت فور و�صوله 
الريا�صي  باملجمع  ه��ن��اك  مع�صكر  لإق��ام��ة  الأول  اأم�����ص 
ي�صتمر  للجودو،والذي  ال��دويل  لالحتاد  التابع  الأوملبي 
امل��ق��ب��ل مب�صاركة  ن��ي�����ص��ان  اإب����ري����ل  ال�����ص��اد���ص م���ن  ح��ت��ى 
العمرية  املراحل  ملختلف  العاملية  املنتخبات  من  العديد 
للجودو  الإم���ارات���ي  الأم����ل  منتخب  ا���ص��ت��ع��دادات  �صمن 
والآ�صيوية،  والعربية  اخلليجية  القادمة  لال�صتحقاقات 
يف  تقام  التي  العربية  البطولة  يف  بامل�صاركة  تبداأ  والتي 
يوليومتوز   8 اإىل   6 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  الإ���ص��ك��ن��دري��ة 
القادم وبطولة اآ�صيا التي تقام يف جمهورية قرغيز�صتان 
ت�صت�صيفها  التي  اخلليج  بطولة  ثم  يوليو،  منت�صف  يف 
ال�صعودية. وقد اأطماأن حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ص 
البعثة  ب��رئ��ي�����ص  ات�����ص��ال��ه  خ���الل  الحت����اد  اإدارة  جمل�ص 
حم��م��د ج��ا���ص��م م�����ص��رف اجل�����ودو ب���الحت���اد اأم����ني ال�صر 
امل�صاعد على و�صول البعثة ب�صالم وانتظامها مبع�صكرها 
الذي ي�صم 200 لعبا من خمتلف اجلن�صيات الأوروبية 
وامل�صتويات ،ح�صب ما هو خمطط لفرتة الإعداد ملنتخب 

بجانب  فا�صيلي  كري�صتيان  امل���درب  ي��ق��وده  ال��ذي  الأم���ل 
الدرمكي،  ح�صن  احلو�صني،علي  خليفة  وه��م  لعبني   7
الوحدة( م�صبح  العريفي )نادي  را�صد احلو�صني،فار�ص 
ال�صارقة( عي�صى جميل واحمد في�صل  ال�صام�صي )نادي 
النقبي )احتاد كلباء(، اإ�صافة اإىل الالعبة ميثة عبداهلل 
)نادي اجلزيرة( حيث توا�صلت التدريبات على الفور على 
منتخب  الدرعي  وطالب   .. وم�صائية  �صباحية  فرتتني 
الأمل با�صتثمار فرتة الإعداد التي وفرها الحتاد لتلك 
الإماراتي  اجل��ودو  م�صتقبل  متثل  التي  العمرية  الفئة 
ا�صتعدادا للتحديات القادمة للمحافظة على الجنازات 
العربية واخلليجية والأ�صيوية على م�صتوى تلك الفئات 
على  �صاهدا  �صيظل  ال���ذي  املن�صرم  املو�صم  يف  العمرية 
الإم��ارات��ي��ة. من  الريا�صة  م�صرية  اجل���ودو يف  اجن���ازات 
اليوم  للجودو  الأم���ل  منتخب  بعثة  ت��ق��وم  اآخ���ر-  ج��ان��ب 
بزيارة ملقر الحتاد الدويل للجودو يف العا�صمة املجرية 
الأي����ام ور�ص  ه��ذه  تعقد مبقر الحت���اد  ب��وداب�����ص��ت حيث 
عمل متقدمة يف جمال اإدارة املنتخبات العمرية للجودو 

للوقوف على اآخر امل�صتجدات يف هذا املجال .

•• ال�صارقة - الفجر:

متكن فريق األعاب القوى بنادي ال�صارقة الريا�صي الثقايف من اإح��راز  7 
املدرب  بقيادة  ال��ق��وى  لأل��ع��اب  التحدي  بطولة  ختام  يف  ملونة  ميداليات 
مو�صى الديب وحقق البطل �صامل ح�صن علي يف فئة الرجال  ذهبية القفز 
نوبي يف   البطل حممد ح�صن  فيما حقق  الطويل  القفز  وف�صية  الثالثي 

فئة الرجال  ف�صية 100 مرت  وف�صية 200 مرت.
ذهبية  ال�صباب  فئة  امل��رزوق��ي فحقق يف  الرحمن  عبد  من�صور  البطل  اأم��ا 
�صميح  حميد  البطل  تبعه  فيما  الثالثي  القفز  وف�صية  الطويل  القفز 
نوبي بتحقيق برونزية 100 مرت يف فئة ال�صباب. واأ�صاد املهند�ص �صليمان 
ال�صر  اأمني  الثقايف  الريا�صي  ال�صارقة  نادي  اإدارة  الهاجري ع�صو جمل�ص 
األعاب  فريق  من  النادي  اأبطال  بجهود  الفردية  الأل��ع��اب  م�صرف  امل�صاعد 
اأن ه��ذا الإجن����از ي�صاف  اإىل  اإجن����ازات . واأ���ص��ار  ال��ق��وى ومب��ا حققوه م��ن 
اأ���ص��واط��ا ك��ب��رية يف جمال  ن���ادي ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي ال���ذي قطع  لر�صيد 
الريا�صات الفردية يف كافة الألعاب من خالل الإجنازات التي تتحقق يوما 
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ثاين  األ  عبداهلل  بن  اأحمد  ال�صيخ  دعم  بف�صل  بعد 
ولفت   . املختلفة  امل�صاركات  يف  امليداليات  حل�صد  الإدارة  جمل�ص  ومتابعة 
اأن النادي يويل اهتماما بكافة الريا�صات ومن بينها فريق  اإىل  الهاجري 
األعاب القوى ملوا�صلة تاأهيل لعبي النادي لكافة امل�صاركات وال�صتحقاقات 

املختلفة .

حممد بن ثعلوب يطمئن على منتخب 
اجلودو يف بوداب�شت

فريق األعاب القوى بنادي ال�شارقة الريا�شي يحرز 7 ميداليات 
ملونة يف بطولة التحدي الألعاب القوى

نادي الذيد ي�شتقبل حممد بن جر�س املر�شح لرئا�شة احتاد االمارات لل�شباحة  لينجارد: قلبي معلق 
باأولد ترافورد 

جناح  ل���ي���ن���ج���ارد  ج���ي�������ص���ي  ي����ق����ول 
معلق  قلبه  اإن  يونايتد  مان�ص�صرت 
مبلعب اأولد ترافورد واإن مفاو�صات 
ل تزال جارية ب�صاأن متديد وجوده 
يف ال��ن��ادي مل��ا ب��ع��د ان��ت��ه��اء ع��ق��ده يف 

نهاية املو�صم املقبل.
للمو�صم  ال���ق���وي���ة  ب���داي���ت���ه  ورغ������م 
يف  مكانه  تعزيز  يف  لينجارد  اأخ��ف��ق 
املدرب  لفريق  الأ�صا�صية  الت�صكيلة 
حيث  مورينيو  ج��وزي��ه  ال��ربت��غ��ايل 
يف  فقط  م���رات  ع�صر  اأ�صا�صيا  لعب 

كل امل�صابقات.
ويعلم لينجارد، الذي يرتبط بنادي 
م��ان�����ص�����ص��رت ي��ون��اي��ت��د م��ن��ذ ك����ان يف 
ال�صابعة من عمره، ان هناك مناف�صة 
�صر�صة على مركزه يف الفريق الأول 
ل��ك��ن��ه اأك�����د ع���زم���ه ال����ص���ت���ف���ادة من 

الفر�ص التي �صيح�صل عليها.
واأب��ل��غ ال��الع��ب ال���دويل الجنليزي 
و�صائل  عاما   24 العمر  البالغ من 
ع��ق��دي م�صتمر  ب��ري��ط��ان��ي��ة  اع����الم 
مفاو�صات  وه����ن����اك  ال�����ن�����ادي  م����ع 
جارية الن لتمديده .. قلبي معلق 

مبان�ص�صرت يونايتد.
 هناك مناف�صة �صر�صة على الوجود 
يف الفريق الأول لكنها من الأ�صياء 

اجليدة مل�صلحة املجموعة.
 يتعني عليك القتال من اأجل مكان 
يف الت�صكيلة وهو ما يجعلك تتدرب 
بكل قوة. متى ح�صلت على فر�صة 
فان عليك اأن تقاتل من اأجل اإثبات 

جدارتك. 
يحتل  ال���ذي  يونايتد،  وي�صت�صيف 
املمتاز،  ال��دوري  يف  اخلام�ص  املركز 
الثامن  ال��ب��ي��ون  ب��روم��ي��ت�����ص  و���ص��ت 
يوم ال�صبت املقبل ويواجه اإيفرتون 

ال�صابع بعدها بثالثة اأيام.

البحرين تطمح للفوز على �شنغافورة
البحرين  ا�صتاد  على  الثالثاء  اليوم  ال�صنغافوري  القدم نظريه  لكرة  البحريني  املنتخب  ي�صت�صيف 
الوطني يف الرفاع يف اجلولة الأوىل من مناف�صات املجموعة اخلام�صة �صمن الت�صفيات املوؤهلة اىل 
فوز  و�صهدت  الأح��د  انطلقت  املجموعة  مناف�صات  وكانت  الم���ارات.  يف   2019 اآ�صيا  كاأ�ص  نهائيات 
تركمان�صتان خارج اأر�صه على تايوان 3-1. ويدخل املنتخب البحريني اللقاء بطموح ا�صتغالل عامل 
الأر�ص واجلمهور من اأجل الفوز بالنقاط الثالث وحتقيق بداية قوية وايجابية يف م�صواره الثاين 
يف هذه الت�صفيات بقيادة املدرب الت�صيكي مريو�صالف �صكوب الذي ياأمل يف ا�صتغالل خربة لعبيه 
مع خ�صيته يف الوقت نف�صه من املفاجاأة والوقوع يف املحظور على اأر�صه. وا�صتعد �صكوب لهذه املواجهة 
نتيجة  حتقيق  بطموح  اللقاء  �صنغافورة  منتخب  يدخل  فيما   ،1-1 طاجيك�صتان  مع  وديا  بالتعادل 

ايجابية ومباغتة اأ�صحاب الأر�ص بقيادة املدرب املحلي والالعب الدويل ال�صابق �صاندروم مورثي.
وكان املنتخب ال�صنغافوري لعب مباراة ودية اأمام منتخب اأفغان�صتان يف العا�صمة القطرية الدوحة 

وانتهت بخ�صارته 2-1.
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الفجر الريا�ضي

بطولة  ب�����ص��دارة  للجامعات  الريا�صي  الحت���اد  فريق  ان��ف��رد 
مباريات  ختام  مع  ظبي  اأب��و  يف  القدم  لكرة  املوؤ�ص�صات  دوري 
هيئة  فريق  على  بفوزه  نقطة   25 بر�صيد  التا�صع  الأ�صبوع 
6-�صفر  بنتيجة  نقطة   14 بر�صيد  الرابع  والكهرباء  املياه 
والتي ت�صابق يف ت�صجيلها اأ�صانة جنوي ونداخت ديوب)هدفني 
احل�صيني  وخ��ري  اأ���ص��رف  اأحمد  من  لكل  وهدفا  منهما(  لكل 
�صمالن  علي  مب�صاعدة  ال�صبيح  عامر  احلكم  اأداره���ا  والتي 

وعلي الواحدى.. ويف املباراة الثانية ا�صتطاع فريق الإمارات 
بفارق  نقطة   20 بر�صيد  ال��ث��ال��ث  ال��ع��م��ل  ع��الق��ات  لتنمية 
الأهداف من �صاعد لالأنظمة املرورية الفوز على فريق �صركة 
7/�صفر والتي �صجلها  الثامن الأخري بدون ر�صيد  �صيكيور 
حممد جمال ونوفل الطائي واأحمد جناح)هدفني( وحممد 
اآل علي مب�صاعدة  اأداره��ا احلكم حميد  والتي   .. بالل هدفا 

عيد �صاهوه وحممد النعيمي .

زايد  بن  �صلطان  باإ�صتاد  اليوم  ع�صر  بعد  امل�صابقة  وت�صتاأنف 
اأبو  يف  احلكومية  للموؤ�ص�صات  العام  الريا�صي  الحت��اد  مبقر 
�صتوجتارت  اأك��ادمي��ي��ة  الأوىل  امل��ب��اراة  يف  يلتقي  حيث  ظبي 
املرورية  لالأنظمة  �صاعد  فريق  نقاط مع   5 بر�صيد  ال�صابع 
موؤ�ص�صة  يتقابل  الثانية  ويف  نقطة   20 بر�صيد  الو�صيف 
الالعبني  ل��وك��الء  جولد  م��ع  ال�صاد�ص  القت�صادية  املناطق 

اخلام�ص برغبة حت�صني املراكز .

���ص��ه��دت اأح����داث ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي م��ن ب��ط��ول��ة امل��وؤ���ص�����ص��ات الفردية 
اأب��وظ��ب��ي لل�صطرجن  ن���ادي  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ق��ام  وال��ت��ي  لل�صطرجن 
مت�صدري  بني  �صر�ص  و���ص��راع  اإث���ارة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  واإحت���اد 
اأقيمت على  ال��ت��ي  ال��ث��الث  اجل���ولت  اأح���داث  م���دار  البطولة على 
بنهايتها ح�صم   وال��ت��ي  وال�����ص��اب��ع��ة  وال�����ص��اد���ص��ة  اخل��ام�����ص��ة  ال��ت��وايل 
النقاط   عمران  الكاملة وبر�صيد كامل من  �صدارتها  بالعالمة 
اأحمد احلو�صني  ) نادي اأبوظبي لل�صطرجن والثقافة (  يف حني حل 
الالعب جورج جولييت ) هيئة ال�صحة ( باملركز الثاين بر�صيد 6 

نقاط  ونال املركز الثالث الالعب حممد هاين ال�صريف ) موؤ�ص�صة 
الرابع  امل��رك��ز  يف  وح��ل  ون�صف  نقاط  خم�ص  بر�صيد   ) الأك��رم��ني 
وبنف�ص الر�صيد من النقاط الالعب �صلطان حممد الدرمكي  ) 
نادي اأبوظبي لل�صطرجن والثقافة ( وجاء الالعل من�صور خوري ) 

�صركة اإ�صناد ( باملركز اخلام�ص بر�صيد خم�ص نقاط .
اأ�صار حممد جا�صم املهريي  مدير البطولة باأن هناك تزايد وتنامي 
امل�صاركة  احلكومية  و�صبه  احلكومية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  عدد  يف 
يف بطولة هذا العام عن الأعوام ال�صابقة وتوقع م�صاركة وا�صعة يف 

بطولة الفرق والتي �صتنطلق يوم اجلمعة القادم .
 7 من  ال�صوي�صري  النظام  على  البطولة  اأقيمت  بالذكر  اجلدير 
10 ثوان  اإ�صافة  25 دقيقة لكل لعب مع  ج��ولت وبزمن ق��دره 
82 لع��ب��اً ولع��ب��ة م��ن خمتلف  ك��ل نقلة ملعوبة و مب�صاركة  ع��ن 
م�صنفا  لعباً   33 منهم  احلكومية   و�صبه  احلكومية  املوؤ�ص�صات 

دولياً بالإ�صافة اإىل نخبة من لعبي نادي اأبوظبي لل�صطرجن . 
وادار البطولة طاقم حكام اإماراتي برئا�صة رئي�ص جلنة احلكام يف 

احتاد المارات لل�صطرجن احلكم الدويل �صعيد اأحمد اخلوري .

عمران احلو�شني بطال لبطولة املوؤ�ش�شات الفردية لل�شطرجن
وبطولة املوؤ�ش�شات للفرق تنطلق يوم اجلمعة القادم

االحتاد الريا�شي للجامعات ينفرد ب�شدارة 
دوري موؤ�ش�شات اأبوظبي

مهمة �صعبة لليمن اأمام طاجيك�صتان 

عمان وفل�شطني مر�شحتان لفوز اأول بت�شفيات كاأ�س اآ�شيا

االأردن يرفع �شعار الفوز اأمام كمبوديا
الكمبودي  ونظريه  �صيفه  على  الفوز  �صعار  القدم  لكرة  الأردن  يرفع منتخب 
اليوم الثالثاء على ا�صتاد امللك عبد اهلل الثاين يف عمان يف اجلولة الوىل من 
اآ�صيا  كاأ�ص  نهائيات  اىل  املوؤهلة  الت�صفيات  �صمن  الثالثة  املجموعة  مناف�صات 

2019 يف المارات.
وتلعب اليوم اي�صا افغان�صتان مع فيتنام يف املجوعة نف�صها.

وب��ف��ارق كبري من  ���ص��واه  ال��ف��وز دون  الأردن مب���وؤازرة جمهوره حتقيق  وي��اأم��ل 
الهداف للدللة على رغبة بالتاهل املبكر اأوًل، ومن اأجل حت�صني مركزه على 
ولأول مرة  �صهدت  بعدما  )فيفا(  ال��دويل  ال�صهري لالحتاد  الت�صنيف  لئحة 

تراجعه اىل املركز 115 عاملياً.
وييطالب الأردنيون اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة الماراتي عبداهلل امل�صفر 
بتعوي�ص الخفاق يف التاأهل اىل الدور احلا�صم املوؤهل اللى ت�صفيات مونديال 
2018 يف رو�صيا، وقيادة منتخب الن�صامى اىل نهائيات اآ�صيا للمرة الرابعة بعد 

2004 يف ال�صني و2011 يف قطر و2015 يف ا�صرتاليا.
وا�صتعد املنتخب الأردين لهذه املباراة بفوز عر�صي على نظريه مكن هونغ كونغ 
4-�صفر، فيما و�صل املنتخب الكمبودي اىل عمان بعد خ�صارتني وديتني امام 

ال�صعودية 2-7 والهند 3-2.
ويعترب املنتخب الكمبودي من اأ�صعف منتخبات القارة الآ�صيوية والعامل وهو 
اآ�صيا  كاأ�ص  نهائيات  اىل  املوؤهلة  املزدوجة  الت�صفيات  يف  الفوز  طعم  يعرف  مل 
ونهائيات كاأ�ص العاملك، وخ�صر مباريات اليماين يف املجموعة اخلام�صة مكتفياً 

بت�صجيل هدف وحيد مقابل 27 هدفا يف �صباكه.
وي��ب��دو امل���درب امل�صفر ح���ذراً يف ت�صريحاته راف�����ص��اً الت��ف��اق م��ع م��ن ي��رى ان 
طريق الن�صامى مفرو�ص بالورود، وحذر لعبيه من الإفراط بالثقة وطالبهم 

بالتعامل اجلدي مع املباريات ال�صت التي متتد حتى 27 اآذار مار�ص 2018.
يف املقابل �صدد الربازيلي ليوناردو فيتورينو املدير الفني ملنتخب كمبوديا على 
انه طلب من  اىل  الردن، م�صريا يف ت�صريحات �صحافية  امام  املهمة  �صعوبة 

لعبيه بذل كل ما يف و�صعهم من اأجل حتقيق اأف�صل نتيجة ممكنة .
6 جمموعات تتناف�ص بنظام الدوري املجزاأ من  ووزعت املنتخبات ال�24 على 
دوري��ن )ذه��اب واي��اب( خالل الفرتة من 28 اآذار مار�ص 2017 ولغاية 27 
2019 يف الم��ارات مب�صاركة  اآ�صيا  وتقام نهائيات كاأ�ص   .2018 اآذار مار�ص 
24 منتخباً لول مرة بعد ان كان العدد 16 منتخبا يف الن�صخ ال�صابقة واآخرها 
الن�صخة ال�صاد�صة ع�صرة التي ا�صت�صافتها ا�صرتاليا عام 2015 وتوجت بطلة 
املتاأهلون  اأول فريقني من كل جمموعة )12 منتخبا(، وين�صم  لها. ويتاأهل 
اإىل 12 منتخباً تاأهلت من الت�صفيات املزدوجة املوؤهلة اإىل كاأ�ص اآ�صيا 2019 

وكاأ�ص العامل 2018 يف رو�صيا

عندما  للفوز  مر�صحني  القدم  لكرة  وفل�صطني  عمان  منتخبا  يبدو 
جزر  على  �صيفا  ال��ث��اين  وي��ح��ل  ال��ب��وت��اين،  ن��ظ��ريه  الول  ي�صت�صيف 
املجموعة  مناف�صات  من  الوىل  اجلولة  يف  الثالثاء  اليوم  املالديف 
 2019 اآ�صيا  ك��اأ���ص  نهائيات  اىل  املوؤهلة  الت�صفيات  �صمن  الرابعة 
داخليني يف م�صقط  العماين مع�صكرين  املنتخب  واق��ام  الم���ارات.  يف 
ا�صتعدادا لبدء الت�صفيات، وعمد مدربه الهولندي بيم فريبيك اىل 
ا�صتدعاء اف�صل الالعبني يف الدوري املحلي ا�صافة اىل املحرتفني يف 

اخلارج ويف مقدمهم حار�ص وقائد املنتخب علي احلب�صي.
وياأمل العمانيون ان يتوج منتخبهم بطال للمجموعة والظفر ببطاقة 
التاأهل الوىل عن املجموعة نظرا لفارق اخلربة بينه وبني مناف�صيه 
لنيل  ال��ث��اين  املر�صح  فل�صطني  تعترب  املقابل،  يف  الخ��ري��ن.  الثالثة 
النا�صر بركات خالل مع�صكر  البطاقة الخ��رى، وعمل مدربها عبد 
املنتخب يف الدوحة خالل اآذار مار�ص احلايل على زيادة الن�صجام بني 

الالعبني على خمتلف ال�صعد وجميع امل�صتويات.
واعترب بركات قبل ال�صفر اخلمي�ص اىل جزر املالديف ان الجواء يف 

العا�صمة القطرية م�صابهة متاما للو�صع يف ماليه من حيث درجات 
الفوز على منتخب قطر  ان  احل��رارة والرطوبة وغري ذلك. واعترب 
 ،1-3 الع�صكرية،  للمنتخبات  العامل  كاأ�ص  بطل  و�صيف  الع�صكري، 
اأمامهم  املجال  اف�صحنا  الذين  لالعبني  كبريا  معنويا  دفعا  اعطى 
ك�صر  اأج��ل  من  عندهم  ما  وتقدمي  للعب  احل��ايل  املع�صكر  يف  جميعا 
حاجز اخلوف لديهم والوقوف على م�صتواهم بالإ�صافة اإىل الوقوف 
املنتخب  تنتظر   . امل��ال��دي��ف  �صتواجه  ال��ت��ي  النهائية  الت�صكيلة  على 
عندما  ال�صاد�صة  املجموعة  مناف�صات  افتتاح  يف  �صعبة  مهمة  اليمني 
ي�صت�صيف طاجيك�صتان على ملعب �صحيم بن حمد التابع لنادي قطر 
القطري حيث تقام املباراة ب�صبب الو�صاع المنية يف اليمن. واجرى 
ودية مع  الدوحة وخا�ص مباراة  تدريبا يف  اليمني مع�صكرا  املنتخب 
منتخب قطر الع�صكري خ�صرها 1-2، لكن املدرب الثيوبي ابراهام 
مرباتو ابدى ر�صاه عما قدمه الالعبون يف املباراة كونها الوىل منذ 
مر�صية  نتائج  اليمني  املنتخب  يحقق  ومل   .2016 يونيو  حزيران 
واخفق يف التاهل اىل النهائيات يف حماولته ال�صت ال�صابقة )اثنتان 

منها عندما كان ممثال لليمن ال�صمايل عامي 1984 و1988(.
وتلعب اي�صا الفيليبني مع نيبال �صمن املجموعة ذاتها.

مع  وفريغيز�صتان  الهند،  مع  ميامنار  تلتقي  الوىل،  املجموعة  ويف 
بنظام  تتناف�ص  جمموعات   6 على  ال�24  املنتخبات  ووزع��ت  م��اك��او. 
اآذار   28 الدوري املجزاأ من دورين )ذهاب واياب( خالل الفرتة من 
2018. وتقام نهائيات كاأ�ص  مار�ص 2017 ولغاية 27 اآذار مار�ص 
اآ�صيا 2019 يف المارات مب�صاركة 24 منتخباً لأول مرة بعد ان كان 
العدد 16 منتخبا يف الن�صخ ال�صابقة واآخرها الن�صخة ال�صاد�صة ع�صرة 

التي ا�صت�صافتها ا�صرتاليا عام 2015 وتوجت بطلة لها.
م��ن��ت��خ��ب��ا(، وين�صم  ك��ل جم��م��وع��ة )12  م��ن  ف��ري��ق��ني  اأول  وي��ت��اأه��ل 
املوؤهلة  امل��زدوج��ة  الت�صفيات  من  تاأهلت  منتخباً   12 اإىل  املتاأهلون 
واملنتخبات  رو�صيا.  2018 يف  العامل  وكاأ�ص   2019 اآ�صيا  كاأ�ص  اإىل 
والعراق  وال�����ص��ني  اأ���ص��رتال��ي��ا  ه��ي  امل��زدوج��ة  الت�صفيات  م��ن  امل��ت��اأه��ل��ة 
وايران واليابان وكوريا اجلنوبية وقطر وال�صعودية و�صوريا وتايالند 

واأوزبك�صتان والإمارات امل�صيفة.

اأعلنت حلبة مر�صى يا�ص ام�ص طرح تذاكر �صباق جائزة 
 2017 لعام   1 للفورمول  الكربى  للطريان  الحت��اد 

يف اأبوظبي.
مو�صمها  يف  للفورمول1  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ت��ن��ط��ل��ق  و 
من  غريت  جديدة  قوانني  وفق   2017 لعام  اجلديد 
جديدة  واأب��ع��اد  مقايي�ص  بتحديد  ال�صيارات  ت�صاميم 
الفورمول1  ري��ا���ص��ة  م��وا���ص��م  اأك���رث  للجمهور  ل��ت��ق��دم 

ت�صويقا ومتعة .
اآخر  ل��ي��ك��ون  ن��وف��م��رب  24 و26  ب���ني  ال�����ص��ب��اق  وي���ق���ام 

�صباقات بطولة العامل للفورمول 1 ملو�صم 2017.
ام�ص  عقد  �صحفي  موؤمتر  يف  ال�صباق  منظمو  واأع��ل��ن 
ت���ق���دمي خ�صومات  ع���ن  ل��ل��ح��ل��ب��ة  الع���الم���ي  ب��امل��رك��ز 
وقت  يف  التذاكر  �صرائهم  عند  الراغبني  لالأ�صخا�ص 

مبكر .
ريا�صة  م��ت��اب��ع��ي  ت�صجيع  اإىل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ت��ه��دف  و 
مبكر  وق����ت  يف  ت���ذاك���ره���م  ����ص���راء  ع��ل��ى  الفورمول1 
واحل�����ص��ول على  امل��م��ي��زة  اخل�����ص��وم��ات  م��ن  لال�صتفادة 

تذاكرهم باأقل الأ�صعار.
واأو�صح �صعادة عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�ص 
بيئة  توفري  اإىل  يهدف  املجل�ص  اأن  الريا�صي  اأبوظبي 
تدعم التميز الريا�صي يف اأبوظبي ولهذا فاإن ا�صت�صافة 
حلبة  يف  للفورمول1  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ���ص��ب��اق��ات  اأح����د 
نا�صئ  جيل  لتطوير  اأ�صا�صية  خطوة  تعد  يا�ص  مر�صى 
وتطوير  ال�صيارات  �صباق  ريا�صة  حمبي  من  وموهوب 

هذه الريا�صة ب�صكل م�صتدام.
و اأ�صاد العواين بالدعم ال�صخي والهتمام الكبري الذي 
يوليه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
ن��ائ��ب رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�صيخ  و���ص��م��و 
ال�صيخ نهيان  اأبوظبي و�صمو  التنفيذي لإمارة  املجل�ص 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن 
�صلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�صانية رئي�ص 
تعزيز  يف  الريادي  ودوره��م  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�ص 

التقدم والزدهار للريا�صة يف اأبوظبي.
و اأ�صار اإىل اأن احت�صان هذا احلدث العاملي الكبري الذي 
يرتقبه اجلميع �صي�صهم يف حتقيق دعم كبري للتطور 
ال����ذي ت�صهدها  الق��ت�����ص��ادي وال�����ص��ي��اح��ي وال��ري��ا���ص��ي 
ب��ات��ت ���ص��اح��ب��ة احل�صور  اأن  ب��ع��د  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ص��م��ة 
لأهم  ل�صت�صافتها  الريا�صي  امل�صهد  يف  عامليا  الق��وى 
الفعاليات الريا�صية الدولية مثل �صباق جائزة الحتاد 
للطريان الكربى للفورمول1وبطولة اأبوظبي العاملية 
للجودو  �صالم  اجلراند  وبطولة  اجلوجيت�صو  ملحرتيف 
وبطولة مبادلة العاملية للتن�ص وطواف اأبوظبي بجانب 
كاأ�ص  الم�����ارات  �صتحت�صنها  ال��ت��ي  املقبلة  ال��ب��ط��ولت 
ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة وك��اأ���ص الأمم الآ���ص��ي��وي��ة ل��ك��رة القدم 
الرئي�ص  العامري  ط��ارق  اأو���ص��ح  جانبه  م��ن   .2019
التقنية  ال��ق��وان��ني  اأن  ي��ا���ص  مر�صى  حللبة  التنفيذي 
اأ�صرع  اأ�صبحت  و  ال�صيارات  �صكل  من  غ��ريت  اجلديدة 
وبات التحكم بها حتديا اإ�صافيا لل�صائقني ..منوها اإىل 
�صباق  متابعو  �صيتمتع  اجل��دي��دة  القوانني  بف�صل  اأن��ه 
بتجربة   2017 ل��ع��ام  اأب��وظ��ب��ي  ال��ك��ربى يف  اجل��ائ��زة 

جديدة كليا.
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ال��ب��ل��وك��ي  حم��م��د  ق���ال  ناحيته  م��ن 
الحت�����اد للطريان  ال��ت��ج��اري��ة يف  ل��ل�����ص��وؤون  ل��ل��رئ��ي�����ص 
:” ك��ون��ن��ا ال���راع���ي ال��ر���ص��م��ي ل�����ص��ب��اق ج���ائ���زة الحت���اد 
الأوىل  انطالقته  منذ  للفورمول1  الكربى  للطريان 
ال�صباق حدثا هاما لعالمتنا  2009 فقد كان  يف عام 
التجارية واأبوظبي كوجهة �صياحية.. ونحن يف الحتاد 
للطريان �صنعمل جمددا على تفعيل خرباتنا العاملية يف 
جمال الت�صويق للرتويج لهذا ال�صباق امل�صوق، ون�صاهم 
اإىل جانب �صركائنا ال�صرتاتيجيني يف تقدمي جتربة ل 

تن�صى لزوار اأبوظبي خالله« .
تقدم  ال�صباق  حلبة  على  الإث����ارة  اأح���داث  ع��ن  وبعيدا 
حلبة مر�صى يا�ص جدول حافال بالفعاليات الرتفيهية 
ال�صوبر”  “اخلمي�ص  مع  وينطلق  اأي��ام  لأربعة  ي�صتمر 

ال���ذي ي��ع��ود ب��ع��د الإق���ب���ال ال��ه��ائ��ل ال���ذي ���ص��ه��ده خالل 
ال�صيانة  منطقة  جولة  اإىل  واإ���ص��اف��ة  امل��ا���ص��ي..  ال��ع��ام 
ي�صهد م�صاء اخلمي�ص اأوىل حفالت ما بعد ال�صباق التي 
مناطق  تفتح  كما  العامليني  الغناء  جن��وم  كبار  يحييها 
 “ مهرجان  وي��ع��ود  احللبة  ل�صيوف  اأب��واب��ه��ا  ال��واح��ات 
بفعالياته  للرتفيه  ف��ال���ص  تنظمه  “ ال���ذي  ���ص��الم  ي��ا 
التوايل  ع��ل��ى  ال��ت��ا���ص��ع  ل��ل��ع��ام  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  املو�صيقية 
وي�صهد املهرجان ح�صور العديد من كبار جنوم الغناء 
طوال  اأم�صياته  ليحييوا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  املختلف  م��ن 
عطلة اأ�صبوع ال�صباق. واأو�صح جون ليكريي�ص الرئي�ص 
التنفيذي ل�صركة فال�ص للرتفيه اأنه يف كل عام تعمل 
الرتفيهية  الفعاليات  من  املزيد  توفري  على  ال�صركة 
وت��ق��دمي ج���دول مم��ت��ع ي�����ص��وق وي��ل��ه��م اجل��م��ه��ور �صواء 
من املقيمني يف الدولة اأو القادمني من خمتلف اأنحاء 
متعة  يقدم  يا�صالم  مهرجان  اأن  اإىل  ال��ع��امل..م��ن��وه��ا 

وترفيها ل يتوقفان على مدى اأربعة اأيام .
يف  الفورمول1  ل�����ص��ب��اق��ات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  وت���دخ���ل 
اأك��رث عر�صا  ���ص��ي��ارات  املو�صم مرحلة ج��دي��دة م��ع  ه��ذا 
وانخفا�صا وتتمتع ب�صرعات غري م�صبوقة لتجعل من 

هذا املو�صم الأكرث �صرعة وحما�صا .
وم���ع ك���ل ه���ذا احل��م��ا���ص وال���رتق���ب لأح������داث موا�صم 
الفورمول1، يوا�صل �صباق اجلائزة الكربى يف اأبوظبي 
التي  املتنوعة  التذاكر  وباقات  املميزة  عرو�صه  تقدمي 
ريا�صة  ملحبي  وتتيح  امل�صجعني  ف��ئ��ات  جميع  تنا�صب 
الرتفيهية  ال��ع��رو���ص  وه���واة  وال��ع��ائ��الت  الفورمول1 
والأن�صطة  الريا�صية  بالفعاليات  ال�صتمتاع  فر�صة 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة خ����الل ���ص��ب��اق ج���ائ���زة الحت�����اد للطريان 

الكربى للفورمول1 لعام 2017.
و يف هذا املو�صم حافظت حلبة مر�صى يا�ص على اأ�صعار 
مو�صم  يف  عليه  كانت  ما  بح�صب  التذاكر  باقات  جميع 
2016 يف جميع مواقع ح�صور ال�صباق ابتداء من تلة 
اخليارات  اإىل  وو�صول  الهائلة  ال�صعبية  ذات  اأبوظبي 

الوا�صعة التي توفرها املدرجات اخلم�صة يف احللبة.
و ي�صهد هذا العام عودة باقة “تذكرة اجلائزة الكربى 
عر�ص  اإط��الق  اإىل  بالإ�صافة  الرتفيهية”،  للحدائق 
اللذين  لل�صغار  واملخ�ص�ص  اجلديد  جمانا”  “انطلق 
وقيمة  اخليارات  من  مزيدا  التذاكر  حلاملي  يتيحان 

اإ�صافية.
فئة  من  الرئي�صية  للمدرجات  تذكرة  اأي  حجز  وعند 
“انطلق  ي��ا���ص ع��ر���ص  ت��ق��دم حلبة مر�صى  اأي���ام  ث��الث��ة 
عاما   12 �صن  دون  م��ن  لل�صغار  يتيح  ال��ذي  جمانا” 
دخ������ول احل���ل���ب���ة جم���ان���ا حل�������ص���ور ال���ت���ج���ارب احل�����رة، 
بالإ�صافة اإىل دخول جماين ليا�ص ووتر وورلد وعامل 

فرياري اأبوظبي يوم اجلمعة.
ويوفر هذا العر�ص فر�صة مميزة للعائالت لال�صتمتاع 
معا بعطلة الأ�صبوع خالل اأ�صخم الفعاليات الريا�صية 

والرتفيهية يف املنطقة.
و تتوفر اأي�صا باقة “ تذكرة اجلائزة الكربى للحدائق 
الرتفيهية” حلاملي تذاكر فئة ثالثة اأيام وتتيح لهم 
دخول احلدائق الرتفيهية على جزيرة يا�ص متى اأرادوا 
اأي��ام اجلمعة وال�صبت والأح��د وتتوفر هذه الباقة ذات 
درهما   1120 م��ن  اب��ت��داء  الفريدة  الإ���ص��اف��ة  القيمة 
لفرتة  وتتوفر  اأبوظبي/  تلة  /لتذاكر  فقط  اإم��ارات��ي��ا 
كافة  ل��دى   2017 مايو   31 بتاريخ  تنتهي  حم��دودة 

منافذ البيع.
وتقدم حلبة مر�صى يا�ص حجوزات اخل�صم املبكر التي 
التذاكر  على جميع حجوزات  باملائة   30 ن�صبتها  تبلغ 
التي تتم قبل 31 مايو كما تخ�صع حجوزات ال�صركات 
ال�صيافة  باقات  اأي من خيارات  خل�صومات عند حجز 
اأ�صبوع  خ���الل عطلة  احل��ل��ب��ة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 

ال�صباق.
ويف �صهر نوفمرب جتتذب اأبوظبي زوارا ينتمون لأكرث 
من 170 دولة ليتعرفوا على اأ�صاليب تعامل الفرق مع 
القوانني التقنية اجلديدة لل�صيارات التي قد جتعل من 

هذا املو�صم الأ�صرع على الإطالق يف تاريخ الريا�صة.

تكهنات  تنامي  لوي�ص فان جال مع  ا�صم  برز 
و����ص���ائ���ل اع������الم ه���ول���ن���دي���ة حول 

للمدرب  املنتظر  اخلليفة 
لكن  ب��ل��ي��ن��د  داين  امل����ق����ال 

احت��������اد ك������رة ال�����ق�����دم يف 
منه  ط�����ل�����ب  ال��������ب��������الد 
امل�صاعدة يف البحث عن 

بديل.
وان����ت����ه����ت ف������رتة ولي����ة 

 20 ا���ص��ت��م��رت  ال��ت��ي  بليند 
يف  2-�صفر  باخل�صارة  �صهرا 
ال�����ص��ب��ت والتي  ي���وم  ب��ل��غ��اري��ا 
املركز  يف  ه���ول���ن���دا  ت���رك���ت 
الأوىل  باملجموعة  ال��راب��ع 

يف ت�صفيات كاأ�ص العامل.
ون��ق��ل��ت ���ص��ح��ي��ف��ة دي 
ت��ل��ي��ج��راف ع���ن جان 

املدير  ديكو�صو  بول 
ال����ف����ن����ي ل����الحت����اد 
لكرة  ال���ه���ول���ن���دي 
ناأمل  قوله  القدم 
على  ال����ع����ث����ور  يف 
م����������درب ج���دي���د 

وقت  اأ����ص���رع  يف 
يكون  لن  لكنه 
خالل  ج���اه���زا 

اأ�صبوع واحد.
ال���ت���ع���اق���د مع   

اأجنبي  م�����درب 
م����ن اخل����ي����ارات 
امل��������ط��������روح��������ة 
قائمة  اأي�����ص��ا. 
امل�����ر������ص�����ح�����ني 

�صتت�صمن 
�صخ�ص  اأي 

مي�����ك�����ن�����ه 
ق����ي����ادة 

وي�صمل  الأم�������ام.  اىل  ال��ه��ول��ن��دي  امل��ن��ت��خ��ب 
الرغم من  رونالد كومان على  بالطبع  ذلك 

معرفتنا بانه يرتبط بتعاقد مع ناديه. 
وكان كومان مدرب اإيفرتون املناف�ص يف 
الدوري الجنليزي املمتاز اأبلغ و�صائل 

اعالم هولندية انه يركز مع ناديه.
واأعلن فان جال البالغ من العمر 65 
التدريب.  اعتزل  ان��ه  �صابقا  عاما 
منتخب  ت����دري����ب  ل����ه  و����ص���ب���ق 
هولندا مرتني وقاد الفريق 
كاأ�ص  يف  ال��ث��ال��ث  ل��ل��م��رك��ز 

العامل 2014.
لتدريب  رح��ي��ل��ه  وم��ن��ذ 
يونايتد  م��ان�����ص�����ص��رت 
�صهد منتخب هولندا 
ت��راج��ع��ا واأخ���ف���ق يف 
لبطولة  ال�����ت�����اأه�����ل 
 2016 اأوروب�����������������ا 
عدم  خطر  وي��واج��ه 
كاأ�ص  نهائيات  ب��ل��وغ 
يف   2018 ال����ع����امل 

رو�صيا.

طرح تذاكر �شباق جائزة االحتاد للطريان 
الكربى للفورموال 1 لعام 2017 

فان جال ي�شاعد هولندا يف 
البحث عن مدرب جديد 



    
ي�شاركون يف �شباق للفوز بتكاليف الزفاف 

يف  ال���زواج  على  املقبلني  والفتيات  ال�صبان  من  زوج��ا   250 �صارك 
الكربى  باجلائزة  للفوز  كيلومرتات  اأربعة  مل�صافة  ع��دو  م�صابقة 

التي تقدر بنحو 28 األف دولر لتغطية تكلفة الزواج.
وكان الفوز من ن�صيب �صريادا ثاموانا البالغة من العمر 29 عاما 
 27 العمر  م��ن  ويبلغ  برا�صوجن�صني  �صيتيت�صاي  امل�صتقبل  وزوج 

عاما.
الكثري من  هناك  ولكن  ح��ال  ب��اأي  للزواج  �صريادا نخطط  وقالت 
الأ�صياء ل ن�صتطيع اأن نحظى بها. بف�صل هذا احلدث .. جاء يف 

الوقت املنا�صب . 
اأ�صتطيع  ل  �صاأتوقف.  اإن��ن��ي  خلطيبي  قلت  حلظات  قبل  وتابعت 
القليل.توقعنا  �صوى  يتبق  اإنه مل  ال�صتمرار ولكنه دعمني قائال 

الكثري من خالل هذا. 
عر�ص  اإقامة حفل  بينها  عدة جوائز من  على  الفائزون  ويح�صل 
يف بانكوك وثوب وحلة العر�ص للعرو�صني واإحياء فرق مو�صيقية 
حفالت عر�ص جمانا الزواج ودفع تكاليف �صهر الع�صل يف جزيرة 

فوكيت ال�صياحية يف تايالند ورحلة اإىل جزر املالديف.

من مهاجر مري�س اإىل �شاحب 
اأبرز االخرتاعات 

يعد نيكول ت�صال، واحًدا من اأعظم املخرتعني يف اأمريكا و�صخ�صية 
�صاحرة، خالًفا لأي مهاجر اآخر يف الوليات املتحدة.

من  واح����ًدا  وي�صبح  ���ص��ي��ارات  �صركة  على  ا�صمه  يطلق  اأن  وق��ب��ل 
ت�صال  نيكول  ك��ان  احل��دي��ث،  العلمي  اخل��ي��ال  رواي����ات  �صخ�صيات 
جمرد مهاجر اإىل الوليات املتحدة وحتول اإىل خمرتع خارج عن 

املاألوف.
اأفكاره  تزال  املهمة، ول  البتكارات  العديد من  ت�صال  اإىل  وين�صب 
حمط حديث الكثريين يف يومنا هذا. فوفًقا ملارك �صيفري، موؤلف 
كتاب اأوقات يف حياة نيكول ت�صال : من بني اإبداعات ت�صال هناك؛ 
والنيون،  الفلور�صنت  اإ���ص��اءة   ،)AC( امل���رتددة  ال��ت��ي��ارات  توجيه 
والربق الال�صلكي والتوربينات العمالقة لت�صخري طاقة �صاللت 

نياغارا .
ولد نيكول ت�صال، يف اأ�صرة �صربية يف قرية �صميلجان و�صط كرواتيا 
عام 1856. وات�صمت طفولته بعدة ماآ�ٍص منها وفاة �صقيقه الأكرب، 
مر�ص  م��ن  معاناته  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال��دي��ه  م��ع  ال�صعبة  وال��ع��الق��ة 

خطري يف �صن ال� 12.
ميزة  ميتلك  ت�صال  ك���ان  اخل��ا���ص��ة،  عبقريته  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
العرتاف ومدح مواهب الآخرين مما جعله حمبوًبا من اجلميع. 
وي�صف يف �صريته الذاتية كيف تاأثر مارك توين بق�صة حياته حتى 
اأنه اغرورق بالدموع عندما اأخربه ت�صال اأن قراءة كتبه هي التي 

اأنقذت حياته اأثناء مر�صه.
واأظهر ت�صال ب�صرية وطموًحا يف �صن مبكرة. وكتب �صيفري يقول: 
ت�صال عمه  اأخ��رب  ن��ي��اغ��ارا،  ل�صاللت  ���ص��ورة  اأو  لر�صم  روؤي��ت��ه  بعد 
جوزيب باأنه �صيقوم يوًما ما بو�صع عجلة عمالقة حتت ال�صاللت 
وت�صخريها لإنتاج الطاقة . وبعد ب�صع �صنوات جنح ت�صال بالفعل 

من ت�صخري طاقة �صاللت نياغارا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خط اليد يحدد ال�شمات ال�شخ�شية
بينما اأثبتت الأبحاث العلمية فوائد الكتابة اليدوية مقارنة بالكتابة الإلكرتونية لأنها جتعل ال�صخ�ص اأكرث قدرة 
وا�صًحا عن  والع�صلية ويعطي و�صًفا  الع�صبية  يك�صف ال�صطرابات  اليد  فاإن خط  الأ�صياء،  التفكري وتذكر  على 

ال�صمات ال�صخ�صية و�صلوك الأفراد، معرباً عن احلالة ال�صحية والنف�صية والكت�صاف املبكر لبع�ص الأمرا�ص.
واأكد الدكتور �صعيد عبدالعظيم اأ�صتاذ الطب النف�صي مب�صت�صفى ق�صر العيني احلكومي يف م�صر، اأن التعرف على 
اأن  اإىل  لفًتا  اليدوية،  الكتابة  خالل  من  يتم  لالأ�صخا�ص  ال�صخ�صية  ال�صمات  بجانب  والنف�صية  ال�صحية  احلالة 
العديد من الدرا�صات العلمية اأثبتت اأن احلالة النف�صية توؤثر على مالمح الوجه وتغيري لون الب�صرة وطريقة النوم 

ا- على التاأثري يف طريقة الكتابة. ور�صومات وحركة لغة اجل�صد ولديها القدرة -اأي�صً
واأ�صاف عبدالعظيم يف ت�صريحات ل� اإرم نيوز اأن الر�صومات واخلطوط تك�صف عما بداخل الإن�صان من غ�صب اأو 
تراكمات نف�صية اإذ ي�صتطيع الطبيب حتليل هذه الر�صومات واخلرب�صات الالواعية ملعرفة ما يعانيه الإن�صان، لفتاً 
اإىل احلقيقة العلمية املثبتة حتى الآن وهي معرفة الإ�صابة بال�صلل الرعا�ص قبل 3 �صنوات من الإ�صابة باملر�ص من 

خالل تغيري خط الإن�صان.
فى ال�صياق ذاته، قالت �صو�صن فايد اأخ�صائية الطب النف�صي اإن العديد من الدرا�صات تو�صح اأن الكتابة اليدوية 
دليل على احلالة ال�صحية واأهمها ارتفاع �صغط الدم والزهامير والف�صام بجانب الك�صف عن اأكرث من 5 اآلف نوع 

من ال�صمات ال�صخ�صية، وفًقا حلجم و�صكل الكلمات وطريقة ر�صم احلروف.
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م�شففات �شعر مل�شاعدة �شحايا العنف املنزيل 
م�صففات  ب��ني  الثقة  رواب���ط  تعزيز  اإىل  الأمريكية  اإلينوي  ولي��ة  تهدف 
اأخ��رى وذلك من  ال�صعر وخبريات التجميل من جهة وزبائنهن من جهة 
خالل تعليمهن التعرف على عالمات العنف املنزل والعتداءات وحتديد 
متى يتعني على الزبائن طلب م�صاعدة خمت�ص. واأ�صبح من الواجب على 
العنف  اإلينوي ح�صور �صف درا�صي مدته �صاعة حول  ال�صعر يف  م�صففات 
اأن  ويعتقد  املهنة.  ه��ذه  مزاولة  لرخ�صة  اأو�صع  متطلبات  اإط��ار  يف  املنزيل 
هذا ال�صرط الذي اأقرته الولية يف يناير كانون الثاين هو الأول من نوعه 
على م�صتوى الوليات املتحدة. وح�صر نحو 150 من بني قرابة 90 األف 
بو�صط  امل��وؤمت��رات  مركز  يف  ال�صفوف  ه��ذه  اأح��د  اإلينوي  يف  �صعر  م�صففة 
اأي تغيري  اأن  الطالبات  بتعليم  املدربون يف اجلل�صة  وقام  �صيكاجو.  مدينة 
يف ال�صلوك وعزوف عن و�صع رداء يف منتجع �صحي اأو ترديد رواي��ات عن 
التعر�ص لإهانات من قبل �صريك احلياة قد ي�صري اإىل عالقة غري �صحية 
اأي��ا من هذه  ال�صعر  اإذا لحظت م�صففة  اإن��ه  املدربون  بل وخطرية. وق��ال 
اللوم  اإلقاء  العالمات التحذيرية فيتعني عليها ال�صتماع بتفاهم وتفادي 
الدعم.  لها  توفر  اأن  ميكن  التي  الهيئات  اإىل  توجيهها  ثم  ال�صحية  على 
وعملت منظمة )�صيكاجو �صيز نو مور( املعنية بدعم �صحايا العنف املنزيل 
املتعلق  اجل��دي��د  ال�����ص��رط  ه��ذا  �صياغة  �صبيل  يف  م�صرعني  م��ع  اجلن�صية 

بح�صور �صف درا�صي حول العنف املنزيل.

 الهاتف الذكي ممنوع على مائدة وزيرة
بالن�صبة  م��زع��ج  اأم���ر  الذكية  ال��ه��وات��ف  ب��اأج��ه��زة  باللعب  الأط��ف��ال  ان�صغال 
للوالدين وم�صر، لذا عمدت وزيرة الأ�صرة الأملانية اإىل و�صع قواعد جديدة 
يف منزلها متنع �صغارها من اللعب بالهواتف املحمولة اأثناء الطعام. ك�صفت 
وزيرة الأ�صرة الأملانية مانويال �صفيزيغ اأن ا�صتخدام الهواتف الذكية خالل 
تناول الطعام من الأمور املحظورة يف منزلها. وقالت �صفيزيغ خالل املوؤمتر 
الحتادي الثاين لل�صباب يف مدينة رو�صتوك الأملانية: هناك قاعدة ذهبية 
لدينا: ل مكان لهاتف حممول اأو ذكي خالل تناول الطعام . ك�صفت وزيرة 
الأ�صرة الأملانية مانويال �صفيزيغ اأن ا�صتخدام الهواتف الذكية خالل تناول 
املوؤمتر  خ��الل  �صفيزيغ  وق��ال��ت  منزلها.  يف  امل��ح��ظ��ورة  الأم���ور  م��ن  الطعام 
الحتادي الثاين لل�صباب يف مدينة رو�صتوك الأملانية: هناك قاعدة ذهبية 
لدينا: ل مكان لهاتف حممول اأو ذكي خالل تناول الطعام . وذكرت �صفيزيغ 
اأن اللتزام بهذه القاعدة اأمر مهم بالن�صبة لها اأي�صاً، وقالت: عندما اأطالع 
كافة الأخبار �صباحاً، تظل عالقة يف ذهني ول اأ�صتطيع بعد ذلك الرتكيز مع 
الآخرين . واأكدت الوزيرة اأن العائلة ت�صتطيع تدبري �صوؤونها على نحو جيد 
عرب هذه القواعد التي يلتزم بها جميع اأفراد الأ�صرة، م�صيفة اأن من بني 
هذه القواعد عدم ال�صماح لنجلها الذي يبلغ من العمر ع�صرة اأعوام م�صاهدة 

التليفزيون، اأو ا�صتخدام الكمبيوتر، اأو الهاتف املحمول قبل الظهرية. 

غوغل يعيد اإحياء 
تطبيق حتديد املواقع

الأمريكية  غ���وغ���ل  ����ص���رك���ة  ت��ع��م��ل 
قدمي  تطبيق  اإح��ي��اء  على  العمالقة 
ط���ورت���ه ق��ب��ل ث��م��اين ���ص��ن��وات ميكن 
الأ�صخا�ص  م��وق��ع  حت��دي��د  بف�صله 
بدقة عالية. تعرف على ميزات هذا 
التطبيق وخماطره. تف�صياًل، تعمل 
اإعادة  على  الأمريكية  غوغل  �صركة 
خا�صية قدمية اإىل العمل بعد مرور 
ا�صتحداثها.  ع��ل��ى  ���ص��ن��وات  ث��م��اين 
ي�صعى  الأمريكي  العمالق  اأن  ورغ��م 
دوماً لتطوير تقنيات جديدة، اإل اأنه 
ارت���اأى ه��ذه امل��رة اإع���ادة هيكلة نظام 
قدمي. بف�صل هذه التقنية اجلديدة 
اإر�صال  للم�صتخدمني  ممكناً  �صيكون 
مواقعهم بدقة عالية اإىل اأ�صدقائهم 
اأو  ال�����وق�����ت  يف  ت����الع����ب  اأي  دون 
الإحداثيات، ح�صب ما ذكر موقع تك 
اإن�صايدر على الإنرتنت. وتعود فكرة 
هذا التطبيق اإىل عام 2009 عندما 
لتيتيود  يدعى  تطبيقاً  غوغل  ق��دم 
اآنذاك  ب��الك��ب��ريي  ه��وات��ف  يف  يعمل 
مل�����ص��اع��دة الآب������اء ع��ل��ى ت��ع��ق��ب مكان 
اأبنائهم حتى ل ي�صلوا طريقهم اإىل 
البيت. اأما التطبيق يف حلته اجلديدة 
موقعك  م�صاركة  على  ف�صي�صاعدك 
من  اأي�����ص��اً  ل��ك وميكنك  م��ع �صديق 
معرفة مكان ذلك ال�صديق، اإذا كانت 
خ��دم��ة حت��دي��د م��ك��ان��ه م��ف��ّع��ل��ة. لكن 
منظمات حماية البيانات ال�صخ�صية 
ح���ذروا م��ن خم��اط��ر ه��ذا التطبيق، 
مثل جمموعة وات�ص دوغ الأوروبية. 
اإنها  �صركة غوغل  قالت  من جهتها، 
حممل  على  التحذيرات  ه��ذه  تاأخذ 
اجل����د و���ص��ت��ح��اول اإي����ج����اد ح���ل لها، 
امل�صتخدم يف كل  اإىل  اإخطار  كاإر�صال 
حتديد  خا�صية  اأن  اإىل  ينبهه  م��رة 

املواقع مفّعلة. 

اللبنانيون االأكرث طوال بني العرب
جترى  نوعها،  م��ن  الأوىل  ه��ي  درا���ص��ة  ك�صفت 
اأن��ح��اء العامل،  على ط��ول الإن�����ص��ان يف خمتلف 
و����ص���ارك يف اإع����داده����ا ف��ري��ق م��ك��ون م���ن 800 
اأن  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صحة  منظمة  م��ع  ت��ع��اون  ف���رد 
رجال هولندا هم الأطول على م�صتوى العامل 
�صنتمرتاً،   183 اإىل   182 ي��رتاوح بني  مبعدل 
اأق�صر  ال�صرقية  الرجال يف تيمور  بينما �صجل 

قامة مبعدل مل يتجاوز 160 �صنتمرتاً.
و�صنفت الدرا�صة ن�صاء غواتيمال كاأق�صر الن�صاء 
يف العامل مبعدل يف حدود 140 �صنتمرتاً، اأما 
ف��ي��وج��دن يف جمهورية  ال���ع���امل  ن�����ص��اء  اأط�����ول 
لتفيا مبعدل 169.9 �صنتمرتا، ح�صبما ذكرت 

�صحيفة الإندبندنت الربيطانية.
ورتبت الدرا�صة قائمة ال�صعوب العاملية الأكرث 
ط���ول ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ت���ايل، ه��ول��ن��دا، بلجيكا، 
ترتيب  جاء  فيما  ال��دمن��ارك،  لتفيا،  اإ�صتونيا، 
ق��ائ��م��ة ال�����ص��ع��وب ال��ع��امل��ي��ة الأق�����ص��ر ط���ول على 
اليمن، لو�ص،  ال�صرقية،  تيمور  التايل،  النحو 

مدغ�صقر، مالوي.

تلد تواأما بعد وفاتها ب�4 اأ�شهر 
اإج��راء عملية ناجحة لولدة  اأطباء يف الربازيل يف  جنح 
وهي  اأ�صهر  اأرب��ع��ة  قبل  دماغًيا  توفيت  لم���راأة  ت��واأم��ني، 
حامل يف ال�صهر الرابع، ولكن قلبها كان ل يزال ينب�ص، 

وكان التواأمان اللذان يف داخل رحمها ما زال حيني.
و���ص��ع الأط���ب���اء ج���ه���اًزا مل�����ص��اع��دة ال��ق��ل��ب ع��ل��ى النب�ص، 
تدعى  التي  لل�صابة،  الدماغية  ال��وف��اة  م��ن  ال��رغ��م  على 
�صرق  �صمال   ، ب��اران��ا  مقاطعة  من  �صيلفا،  دا  فرانكليني 
ال��ربازي��ل. واأك���د الأط��ب��اء اأن ه��ذا الإج����راء مت بناء على 
تاأكيد  يتم  مل  ولكن  التواأمني،  لإنقاذ  منهم  الأب  طلب 
و�صعهم  يف  م��ا  بفعل  امل�صفى  يف  الأط���ب���اء  ووع����ده  ���ص��يء، 
�صاو  دي  فوليا  �صحيفة  بح�صب  الذكر،  التواأمني  لإنقاذ 
باولو الربازيلية. وقام الأطباء بت�صغيل جهاز قلب املراأة 
املتوفاة دماغًيا، وكان من املده�ص اأنه كان ي�صتجيب لعمل 
بطن  يف  التواأمني  عمر  بلغ  اأن  اإىل  يعمل  وظ��ل  اجلهاز، 
الأم �صبعة اأ�صهر، فقرر الأطباء اإجراء عملية قي�صرية يف 
بطن املراأة. مت و�صع الطفلني املولودين يف ال�صهر ال�صابع 
من احلمل، يف احل�صانة، بعد ا�صتخراجهما من رحم الأم 
املتوفاة دماغًيا، وهما ب�صحة جيدة، وبعد ولدة التواأمني 
مت ف�صل اجلهاز الذي كان ي�صغل قلب املراأة، وهو ما اأدى 

اإىل الإعالن عن وفاتها ب�صكل كامل.

يطلب الطالق ب�شبب املاء املغلي
اأقام زوج نيجريي، دعوى طالق من زوجته اأمام املحكمة، 

بزعم قيامها ب� �صكب املاء املغلي على ج�صمه .
وقال الزوج، اأدينكا اأديالكون، يف معر�ص تربيره لدعوته 
بتهديده  تقوم  كفايات  الغا�صبة،  زوجته  اإن  الق�صائية، 
املرة  تقتله يف  اأن  واإن��ه يخ�صى  العائلية،  امل�صاجرات  اأثناء 
اأ�صار  الربيطانية،  �صن  ذا  �صحيفة  وبح�صب  ال��ق��ادم��ة. 
اأديالكون اإىل اأن زوجته حرمته من حقوقه معها لأكرث 
العام  ف��رباي��ر  يف  بينهما  ح��دث��ت  م�صاجرة  بعد  ع��ام  م��ن 
2016. ولكن ال�صيدة كفايات، قالت للمحكمة اإنها �صكبت 
املاء املغلي على زوجها عن طريق اخلطاأ بينما كان يحاول 
�صربها. واأو�صح اأديالكون، وهو يعر�ص �صور : لقد بداأت 
الهاتف  على  ب��اأم��ه��ا  الت�����ص��ال  وق���ررت  كاملعتاد  امل�صاكل 
من  �صاخن  م��اء  بها  غالية  اأح�صرت  ولكنها  لتحذيرها 

املطبخ و�صكبته على �صدري .
امل�صت�صفى  اإىل  نقلي  الأمل ل يحتمل ومت  ك��ان  واأ���ص��اف: 
ورقدت  لها  تعّر�صت  ال��ت��ي  اخل��ط��رية  الإ���ص��اب��ات  ب�صبب 
القيام  اأ�صتطيع  ل  اأن���ا  والآن  اأ���ص��ه��ر  ع��دة  امل�صت�صفى  يف 

بواجباتي ولهذا قررت اإنهاء الزواج لتجنب املوت .

يجمع طائرة م�شاعدات بف�شل تغريدات
جمع �صاب فرن�صي، مقيم يف الوليات املتحدة بات جنما 
تغريدات  خ��الل  من  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  عرب 
طائرة  لري�صل  دولر  مليوين  بقيمة  م�صاعدات  قليلة 
ب�صبب  باملجاعة  املهددة  ال�صومال  اإىل  بالأغذية  حمملة 
اجل���ف���اف.  ون�����ص��ر ج����ريوم ج���ار يف 15 م���ار����ص اجل���اري 
طفلة  ق�صة  فيه  ي��روي  فيديو  �صريط  تت�صمن  تغريدة 
توفيت جراء التجفاف يف ال�صومال، منددا ب اأ�صواأ اأزمة 
اإن�صانية منذ العام 1945. وهو من اأن�صار جتنيد جي�ص 

احلب يف �صفوف رواد الإنرتنت. 

نيكول كيدمان جتتمع بتينا اأرينا
ح�صرت النجمة نيكول كيدمان Swisse Australian Grand Prix والتقطت 

نيكول ال�صور برفقة املغنية تينا اأرينا.
وارتدت نيكول ف�صتاناً اأ�صود اأنيق مزين بالري�ص عند ال�صدر.

لفيلم  ج��دي��د  ت��راي��ل��ر   IFC Films �صركة  ق��د ط��رح��ت  ك��ان��ت  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
Queen of the Desert لنيكول.

اإخ��راج فرنر هرتزوغ وهو يروي ق�صة غريترود بيل )1926-1868(  الفيلم من 
باحثة وم�صتك�صفة وعاملة اآثار بريطانية عملت يف العراق م�صت�صارة للمندوب ال�صامي 

الربيطاين بري�صي كوك�ص يف الع�صرينيات من القرن املا�صي.
مت ت�صوير الفيلم يف �صحراء املغرب والأردن، ويطرح الفيلم يف دور العر�ص يف 14 

ني�صان/اأبريل.

فتاة تنظر اىل تركيبة من الأ�صواء بعنوان )ا�صكال يف الف�صاء( تتاألف من حوايل 2 كلم من اأ�صواء النيون يف لندن. )ا ف ب(

�شطو على متجر 
للمجوهرات 

3 رجال على متجر كارتييه  �صطا 
موناكو  ق���ل���ب  يف  ل���ل���م���ج���وه���رات 
توقيف  من  ال�صرطة  متكنت  وق��د 

اأحدهم. 
قيمة  ع��ن  ال��ف��ور  على  يك�صف  ومل 
املحددة،  ال�صرقة وظروفها  عملية 

وهي مل توؤد اإىل وقوع جرحى.
واأو�����ص����ح����ت ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة يف 
اأن عملية ال�صرقة  موناكو يف بيان 
يف �صاحة كازينو و�صط حي مونتي 
كارلو الفخم، حيث كازينو الإمارة 

ال�صهري.
وك���ان ال��ب��ح��ث ل ي���زال ج��اري��اً عن 
فر�ص  فيما  الآخ��ري��ن،  امل�صاركني 
ف���وراً يف  اأم��ن��ي على املنطقة  ط��وق 
الل�صو�ص  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ث��ور  حم��اول��ة 

الذين انتظرهم �صريك يف �صيارة.
واأو�صحت النيابة العامة اأن واحداً 
ال��ث��الث��ة م�صلح على  ال��رج��ال  م��ن 
نف�صه  امل�����ص��در  واأ�����ص����اف   . الأق�����ل 
�صمح  ����ص���ري���ع���اً  ال�������ص���رط���ة  ت���دخ���ل 
الثالثة  الل�صو�ص  اأح���د  بتوقيف 

دون اإراقة دماء وب�صبط �صالح .
الإعالمي  وقال م�صدر يف اجلهاز 
ل��الإم��ارة اإن ال��رج��ل امل��وق��وف كان 

يحمل جزءاً من امل�صروقات.
كارتييه  م���ت���اج���ر  لأح������د  و����ص���ب���ق 
�صطو  لعملية  تعر�ص  اأن  الفاخرة 
�صرق  ج��ن��وب  يف  دازور  ال���ك���وت  يف 
يف  �صنتني  م��ن  اأق���ل  فقبل  فرن�صا، 
اأي���ام  2015، وق��ب��ل  )اأي������ار(  م��اي��و 
ح�صلت  م���ه���رج���ان  اف���ت���ت���اح  م����ن 
املاركة  متجر  ع��ل��ى  �صطو  عملية 
للمدينة.  البحرية  الواجهة  على 
م��ع��ه��م يومها  ال��ل�����ص��و���ص  وح��م��ل 
 17،5 بقيمة  و�صاعات  جم��وه��رات 

مليون يورو. 

�شاع يف االأدغال فاأنقذته القردة!
اأكد �صاب ت�صيلي، كان يق�صي اإجازته مع اأ�صدقائه 
اأن جمموعة  بوليفيا،  باأدغال  يف حممية طبيعية 
من القردة اأمدته بالطعام وقادته اإىل املاء بعد اأن 
تاه يف الأدغ��ال الكثيفة لت�صعة اأي��ام، ح�صب جملة 

نا�صيونال جيوغرافيك.
الأفالم  �صيناريوهات  اإىل  تكون  ما  اأق��رب  لق�صة 
بوليفيا  اأدغ���ال  يف  اأح��داث��ه��ا  ودارت  ال�صينمائية، 
الت�صيلي  ال�صاب  اختفى  حني  الكثيفة،  وغاباتها 
ق�صده  ال���ذي  املخيم  م��ن  اآك��ون��ا  كورو�صيو  ك��ال��ني 
ال�����ص��ي��اح يف حم��م��ي��ة طبيعية  م���ع جم��م��وع��ة م���ن 
نا�صيونال  جملة  ح�صب  الكثيفة،  الأدغ����ال  بهذه 

جيوغرافيك .
وذات �صباح اختفى كالني، بع�ص اأع�صاء املجموعة 
ال�صابقة.  ال��ل��ي��ل��ة  يف  راأوه  ق��د  ك��ان��وا  اإن��ه��م  ق��ال��وا 
البوليفي  م��ادي��دي  حممية  جم��اه��ل  يف  ال�صياع 

تعني الهالك بال �صك.
امل��ج��ل��ة ق���اد اخ��ت��ف��اء ك��ال��ني اإىل الكثري  وب��ح�����ص��ب 
واحلرا�ص  املحليني  ال�صكان  ل��دى  التكهنات  م��ن 

اأرواح الغابة  اجلوالني يف املحمية، فالبع�ص اتهم 
لكن  غريبة،  تهمة  تبدو  قد  بخطفه.   ، ال�صريرة 
الأمر يبقى طبيعياً لدى �صكان هذه املنطقة، كما 
يو�صح مدير املحمية ماركو�ص اأوزكيانو: بالن�صبة 
جزءا  تبقى  التف�صريات  ه��ذه  ف��اإن  وللجوالني  يل 

من ثقافتنا .
ال�صحرة  الأط��ب��اء  بفنون  ال�صتعانة  مت��ت  ول��ه��ذا 
نقلت  املفقود، كما  ال�صاب  للعثور على  وطقو�صهم 
جملة فوكو�ص الأملانية يف �صردها للق�صة. لكن كل 
هذه الفنون والطقو�ص مل ت�صاعد يف العثور على 
كالني. وبعد اأيام من البحث يف الأدغال مل يعرث 

اجلوالة �صوى على اإحدى جوارب املفقود.
حني  على  املفقود  كالني  ظهر  التا�صع  ال��ي��وم  ويف 
غ���رة ع��ل��ى ب��ع��د م��ئ��ات الأم���ت���ار م��ن امل��خ��ي��م، وهو 
ل�صعات  م��ن ج�صده  ن��ال��ت  وق��د  ب��الأوح��ال  مغطى 
ح�صرات الأدغال. لكن ما قاله ال�صاب الت�صيلي عن 
اختفائه وكيفية بقائه حياً طول هذه الفرتة، هو 

ما يجعها غريبة واأقرب اإىل اخليال.


